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METODBLAD
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

 Palmcentret har därför beslutat att all 
vår verksamhet ska främja jämställdhet. 
Ibland sker det på ett direkt sätt, genom 
så kallade ”riktade” insatser, det vill 
säga genom aktiviteter som direkt syftar 
till att bidra till ökad jämställdhet. Men 
även de insatser som inte direkt fokuse
rar på jämställdhet ska utformas på ett 
sådant sätt att jämställdhet främjas. 
Jämställdhetsintegrering är en strategi 
för att säkra att verksamheten bidrar till 
jämställdhet. Alla samarbeten som be
drivs inom ramen för Palmecentret ska 
vara jämställdhetsintegrerade.

Jämställdhetsintegrering handlar om 
att jämställdhetsperspektivet ska finnas 
med i alla steg av verksamheten. Konkret 
innebär det att vi ska utforma, genom
föra, och följa upp vår verksamhet på ett 
sätt som främjar jämställdhet och mot
verkar ojämställdhet. 

Jämställdhetsintegrering innebär 
att jämställdhetsperspektivet ska 
finnas med i alla led av en insats, som 
modellen nedan illustrerar:
 

Palmecentret är en feministisk organisation. Jämställdhet är 
en grundläggande förutsättning för demokrati, fred, hållbar 
utveckling och fattigdomsbekämpning. 

Ide och design
• Jämställdhetsanalys

• Formulering av mål och 
indikatorer

Planering
• Budget och resurser

Genomförande
• Kapacitetsbyggande

• Dialog 
• Dokumentation

Utvärdering och 
lärande

• Vilka frågor ställs? 
• Till vem?

• Hur tas lärdomarna 
tilllvara?

Uppföljning 
(monitoring)

• Vilka frågor ställs?
• Till vem?

• Dialog
• Dokumentation
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Jämställdhetsintegrering är att syste
matiskt synliggöra och analysera vilka 
konsekvenser olika förslag, beslut och 
aktiviteter får för kvinnor respektive 
män, och därefter se till att den kun
skap som analysen medför ligger till 
grund för utformningen av insatsens 
planering, genomförande och uppfölj
ning.  

Grundstenen som jämställdhet s
integrering bygger på är analys. För att 
kunna utöva jämställdhetsintegrering 
behöver vi ta reda på hur kvinnor och 
män påverkas olika i olika situationer. 
För det krävs det att vi använder oss av 
ett kritiskt förhållningssätt. Makt struk
turer, resursfördelning och normer är 
exempel på faktorer som är viktiga att 
ta i beaktande i analysen. I Palmecentrets 
metodblad om jämställdhets analys kan 
ni läsa mer om detta och få stöd för 
genomförandet av analysen. 

Man behöver inte vara jämställdhets  
expert för att utöva jämställdhets

integrering. Men det krävs en grund
läggande förståelse för vad jämställdhet 
är och vad jämställdhets integrering 
innebär. Palmecentret anordnar därför 
med jämna mellanrum utbildnings
tillfällen om jämställdhet, till exempel i 
samband med projektledningskurser 
för våra medlemsorganisationer. 
Metod stödet ”Alla vinner på jämställd
het” ger också en bra introduktion till 
temat. På jämställ Nu (jamstall.nu), 
Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelser
nas och kommunernas resursbas, finns 
en mängd material och metodstöd om 
jämställdhet och jämställdhets inte
grering som kan användas för att 
fördjupa sig i temat. I det praktiska 
genomförandet kan Palmecentrets 
handläggare ge stöd. Palmecentret har 
också en jämställdhetsmetodrådgivare 
som kan konsulteras för stöd och 
vägledning. 
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