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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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Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering
– Trappan

Vi presenterar här en modell för en lämplig arbetsgång när en organisation ska starta
ett systematiskt utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering. Vi kallar den Trappan.

För att arbetet ska bli hållbart krävs mer än en metod för att göra en jämställdhets-
analys. Modellen Trappan bygger på våra erfarenheter från ett brett fält; såväl av nor-
malt utvecklingsarbete som av förändringsarbete för att just jämställdhetsintegrera
hela organisationer – bland annat Arbetslivsfonden och Socialdepartementet. Våra
erfarenheter säger oss att det är lönsamt att lägga ner tid och resurser på de första
trappstegen. 

Vi har också erfarenheter av organisationer som startar sitt arbete mitt i Trappan.
Man anser sig inte behöva de första stegen, eller man är så ivrig att komma igång med
själva analysarbetet att man tar ett raskt skutt framåt. Det har dock visat sig vara ett
arbetssätt som leder till en instabil förändring. Ett utvecklingsarbete behöver en god
grund att stå på – det skaffar sig organisationen på de första två stegen. Därefter är det
dags att organisera utvecklingsarbetet – det kan till exempel ske efter vår modell
Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet – MUMS. För att göra
jämställdhetsanalyser har JämStöd flera metoder att erbjuda.

Till modellen hör också ett formulär för självskattning för gemensam bedömning
av ert arbete. Detta test är särskilt användbart i ledningsgruppen.

På varje trappsteg beskriver vi vad just det trappsteget innehåller, vad vi rekommen-
derar att man ska göra och JämStöds metoder.

Förväntat resultat

Att arbeta med modellen Trappan kan ge:
• en översiktlig bild över alla steg i processen för att jämställdhetsintegrera
• en översiktlig bild av vad som bör göras i organisationen och i vilken ordning
• en översikt över vilka metoder JämStöd kan erbjuda de olika stegen i arbetet
• en gemensam bild av nuläget i organisationen och en idé om hur arbetet kan gå

vidare
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Förbättra

Trappan – En helhetsbild av alla delar som bör ingå i ett systematiskt och kontinuerligt
arbete för jämställdhetsintegrering.
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TRAPPSTEG 1: GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE

Innan arbetet med jämställdhetsintegrering påbörjas behöver hela organisationen –
såväl ledning som alla medarbetare – erbjudas kunskap om jämställdhet och genus
samt vad svensk jämställdhetspolitik och strategin jämställdhetsintegrering innebär. 

Att göra

Ordna utbildning i:
• svensk jämställdhetspolitik
• genusteori
• jämställdhetsintegrering som strategi

JämStöds metoder

Arbetsmodellen Trappan – Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering och Grund-
läggande jämställdhetskunskap

TRAPPSTEG 2: UNDERSÖK FÖRUTSÄTTNINGARNA

Organisationen undersöker hur förutsättningarna, nyttan och viljan att jämställd-
hetsintegrera verksamheten ser ut. 

Att göra

Undersök förutsättningarna genom att svara på dessa frågor:
• En jämställd verksamhet – hur ser den ut? Hur skulle den kunna se ut? Har vi en

gemensam bild?
• Nyttan – vilken är nyttan med en jämställd verksamhet? På vilket sätt utvecklas vår

verksamhet? Vad vinner kunderna? Vilka effekter får det på vår verksamhet? Vilka
effekter får det på våra målgrupper?

• Viljan – finns viljan att skapa en jämställd verksamhet; hos medarbetarna, hos led-
ningen? Vad kan stödja? Vad kan hindra?

JämStöds metoder

Granska verksamheten, Den jämställda verksamheten och Undersök verksamhetsproces-
serna

TRAPPSTEG 3: PLANERA OCH ORGANISERA 

Ledningen planerar och sätter mål för arbetet med jämställdhetsintegrering. Det är
viktigt att ge direktiv för hur arbetet ska ledas, organiseras och genomföras.

Att göra

Ta fram en strategi för hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska ledas och organi-
seras genom att svara på dessa frågor:
• Mål och annan styrning – finns direktiv från ledningen? Har vi satt mål för integre-

ringsarbetet? Hur följs arbetet upp? Har vi avsatt resurser? Har vi fört in arbetet i
myndighetens system för uppföljning?

• Utbildning – har vi planerat utbildning i genusteori och metoder för jämställdhets-
analyser?

• Metoder – har vi metoder och arbetssätt för vårt arbete med jämställdhetsintegre-
ring?
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• Stöd och samordning – hur samordnar vi arbetet med jämställdhetsintegrering? Hur
sköter vi den strategiska utvecklingen? Hur ger vi stöd till medarbetarna?

JämStöds metoder 

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet – MUMS

TRAPPSTEG 4 – 6: INVENTERA, KARTLÄGG OCH ANALYSERA VERKAMHETEN

Organisationen inventerar verksamheten och sammanställer verksamhetens mål som
ett underlag för beslut om vad som ska analyseras eller förbättras. Beslut fattas för vad
som ska förbättras.

INVENTERA
Att göra

Ta fram beslutsunderlag genom att svara på dessa frågor:
• Vilka verksamheter bedriver vi? Hur kan våra verksamheter bidra till att uppfylla de

jämställdhetspolitiska målen? Var ska vi börja? 

KARTLÄGG OCH ANALYSERA
Att göra

Utifrån resultatet från inventeringen genomförs en jämställdhetsanalys genom att
svara på dessa frågor:
• Vilka är målgrupperna för verksamheterna? Hur ser könsfördelningen ut? Hur är

resurserna fördelade mellan könen? Vilka könsmönster framträder? Vilka konse-
kvenser får de för gruppen kvinnor respektive män?

FORMULERA MÅL OCH ÅTGÄRDER

Organisationen tar fram en åtgärdsplan genom att formulera mål, indikatorer och
åtgärder för att skapa en mer jämställd verksamhet.

Att göra

Planera förbättringar genom att svara på dessa frågor:
• Vad ska vi förändra? Hur vill vi att det ska se ut? Hur ska vi nå dit vi vill? Hur kan

vi mäta om insatserna fått effekt?

JämStöds metoder

JämKART, JämKAS Bas, 4R-metoden, JämKAS Plus och Processkartläggning

TRAPPSTEG 7: GENOMFÖR ÅTGÄRDERNA  

Organisationen genomför planerade åtgärder för att uppnå en jämställd verksamhet.

TRAPPSTEG 8: FÖLJ UPP RESULTATEN  

Organisationens ledning följer upp och utvärderar arbetet för att se om målen nåtts.

Att göra

Följ upp arbetet genom att svara på följande frågor:
• Följ upp – har vi nått våra mål? Vad blev resultatet av vårt arbete? Hur bedömer vi

kvaliteten på genomförandet?
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• Utvärdering – vilka lärdomar kan vi dra? Hur ser vi till att den positiva förändring-
en består? Hur tar vi tillvara lärdomarna från den negativa förändringen? Vad blir
nästa steg? 

• Sprida resultat – hur sprider vi resultatet och lärdomarna i organisationen? Hur får
vi det att leva vidare? Hur firar vi framgångarna?

JämStöds metoder

JämKAS Bas, 4R-metoden, Processkartläggning och JämUR
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SJÄLVSKATTNING – ARBETSGÅNG FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Förslag till arbetsgång

1. Gå gemensamt igenom beskrivningen av det arbete som bör göras på varje trappsteg. 
2. Gör individuellt en bedömning av var ni befinner er, med hjälp av nedanstående

skala.
3. Gör en gemensam bild av era bedömningar på blädderblad, whiteboard eller OH-

film.
4. Diskutera tillsammans vilka bedömningar ni gjort och vilka slutsatser ni drar.

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 arbetet på respektive trappsteg. 

Trappsteg 1: Grundläggande förståelse Start Mål

Trappsteg 2: Undersök förutsättningarna Start Mål

Trappsteg 3: Planera och organisera Start Mål

Trappsteg 4: Inventera verksamheten Start Mål

Trappsteg 5: Kartlägg och analysera Start Mål

Trappsteg 6: Formulera mål och åtgärder Start Mål

Trappsteg 7: Genomför åtgärderna Start Mål

Trappsteg 8: Följ upp resultaten Start Mål

Förslag till redovisning

Rita upp de åtta 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? Är ni starka på något steg utan
att stå stadigt på de tidigare stegen? Vår erfarenhet är att alla steg måste vara stabila
för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli hållbart. Troligen kommer olika
delar av verksamheten att befinna sig på olika trappsteg. Kanske en och samma verk-
samhet befinner sig på flera olika trappsteg samtidigt. Har ni en gång nått trappsteg
åtta för en liten del av verksamheten är det bara att börja om igen på en annan del. På
så vis blir trappan en evighetsmaskin att vandra upp och ned i. 


