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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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Undersök verksamhetsprocesserna
Trappsteg 2

Undersök verksamhetsprocesserna är en metod som hjälper er att undersöka jämställd-
het i olika delar av verksamheten. Med processer menar vi ett händelseförlopp, ett
arbetsmoment i organisationen. En process består av fler delmoment och har en tyd-
lig start/slutpunkt. I processen fokuserar vi på det som verkligen sker. Exempel på
processer är verksamhetsplanering, bedömningar av ansökningar eller ärenden.
Denna metod är snabb och ganska ytlig och den fokuserar på att inventera vilka pro-
cesser som kan ha en påverkan på jämställdhet. Ni börjar med att inventera de olika
stegen i processen för att därefter undersöka om det finns någon risk att ojämställd-
het skapas. Om så skulle vara fallet finns möjlighet att föreslå åtgärder för att föränd-
ra detta och bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Att arbeta med att inventera verksamhetsprocesserna kan ge:
• en snabb analys ur ett jämställdhetsperspektiv av en process
• en hjälp att upptäcka och förebyggen risken att skapa ojämställdhet i verksamheten
• förslag på åtgärder för ökad jämställdhet i processen och därmed verksamheten

INVENTERING
Steg 1. Lista de olika momenten i processen

En process är ett händelseförlopp eller ett arbetsmoment i en organisation. Processen
består av flera delmoment och varje moment ska vara med. Processen har en startpunkt
och innehåller ett antal i förväg uttänkta delar som är ämnade att leda till ett visst resul-
tat.
Lista alla delmoment. Skriv ned vad ni verkligen gör och inte vad ni borde göra.

Steg 2. Svara på frågorna a – c för varje moment i processen 

2a. I vilka moment kan ni hitta jämställdhetsfällor? Vilka är fällorna? 
Ni funderar över var det finns risk att skapa ojämställdhet; till exempel genom personlig
bedömning av ett ärende, eller att det är rutiner som är utformade med ena könet som
norm eller att ni saknar kunskap. 

2b. Lista vilka könsmönster som vore intressanta att känna till för detta steg.
Med könsmönster menas hur ser det ut för kvinnor respektive män inom de olika momen-
ten. Frågor ni kan ställa er här är vilka resurser får kvinnor och män i form av tid, pengar,
utbildning, lokaler med mera. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att kunna se
några mönster mellan könen. 

2c. Vilka åtgärder vill ni föreslå så att inte ojämställdhet skapas i detta moment?

Steg 3. Vad i processen behöver förändras utifrån inventeringen? Hur ska det göras?


