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Sammanfattning

Den här uppsatsen syftar till att visa hur olika uppfattningar om jämställdhet hos några 

kommunalt anställda öppnar upp möjligheter till tre olika former av 

jämställdhetsintegrering som Judith Squires har identifierat. Genom intervjuer besvaras 

frågan om vilka idéer som finns representerade hos de kommunanställda. Intervjuerna 

har analyserats med hjälp av innehållsanalys där koder har hämtats från Squires teori 

om hur argument för jämställdhet också öppnar upp för en viss typ av 

jämställdhetsintegrering. Syftet är även att undersöka om det uttrycks argument för 

jämställdhet som öppnar upp för en så kallad transformativ jämställdhetsintegrering, 

vilket är den enda formen som, enligt Squires, möjliggör en djupare förändring av 

samhället. Något som den svenska jämställdhetspolitiken faktiskt har som mål. 

Resultatet visar att det förvisso finns personer som talar om jämställdhet utifrån ett sätt 

som skulle kunna generera en transformerande jämställdhetsintegrering, men även att 

den allmänt vedertagna bilden i kommunen snarare inte verkar tala för detta. 

Nyckleord: Jämställdhet, jämställdhetsintegrering, Judith Squires, kommunpolitik.
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1. Inledning 

När jag läste en statsvetenskaplig kurs om välfärdsstatens omvandlingar förstod jag 

vilka stora politiska förändringar Sverige har genomgått, särskilt sedan 1980-talet. Det 

handlade mycket om hur den politiska arenan har förändrats genom att den lokala nivån, 

i form av regioner och kommuner, har fått en mer avgörande roll i att själva styra över 

fördelning av resurser. Målstyrning är nu vanligt, där ett övergripande mål sätts upp för 

kommunen och det är upp till de anställda att sedan själva utforma arbetet för att nå 

dessa mål. Det här har gett tjänstemän mer makt, något som kan vara både positivt och 

negativt beroende på vilket perspektiv som läggs på frågan. När jag själv 

sommarjobbade inom en kommun och fick höra av en medarbetare att hon är så trött på 

allt ”tjat om jämställdhet”, att det ”måste väl handla om kompetens när det ska 

rekryteras och inte om kön” och hur hon genast får medhåll av de övriga i sällskapet, 

börjar jag fundera runt jämställdhetsarbete i kommuner. När anställda får mer makt att 

utforma det dagliga arbetet och det samtidigt uttrycks motstånd mot något som idag är 

något självklar att alla kommuner jobbar aktivt med vilka konsekvenser kan det ge? I 

det här fallet rörde det sig om personal inom hemtjänst så det var ingen tjänsteman med 

mer direkt makt som uttalade sig. Det fick mig däremot att börja fundera just på hur 

jämställdhet betyder olika saker för olika människor och också hur olika nivåer i 

samhället ser på denna fråga. I grunden är det ett politiskt mål och i Sverige ska vi nå 

detta mål med så kallad jämställdhetsintegrering. Det innebär kortfattat att offentlig 

verksamhet ska integrera jämställdhet i det dagliga arbetet för att på så sätt nå ett 

jämställt samhälle, där kvinnor och män har samma makt att forma sitt liv. På 

kommunal nivå ska det här målet omvandlas till konkret handling och det är just på 

denna nivå, där mål ska omvandlas till praktik, som det blir intressant att undersöka 

vilka uppfattningar kommunalt anställda har om jämställdhet, då jag tror att deras 

uppfattningar också kommer inverka på hur jämställdhetsintegreringen utformas. 
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1.1 Historisk Bakgrund 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp och brukar idag definieras som att kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden 

(jamstall.nu). Sedan 1972 har det varit ett eget politikområde i Sverige, vilket visar att 

det redan då erkändes som ett samhälleligt problem som borde lösas med gemensamma 

resurser inom ramen för den etablerade politiken (Ds 2013:37). 

Genom åren har jämställdhetspolitiken förändrats i Sverige och delas ofta upp i tre olika 

faser av arbete. Den första perioden under 1970-talet handlade främst om lagstiftning 

för att motverka skillnader mellan könen, i första hand på arbetsmarknaden. Den andra 

perioden under 1980-talet  handlade politiken mer om så kallade särskilda åtgärder, där 

specifika missgynnade grupper (kvinnor) fick särskilt stöd i form av exempelvis 

öronmärkta pengar, utbildningsprogram och kvotering. Den tredje formen av 

jämställdhetspolitik började användas under 1990-talet när de tidigare modellerna inte 

ansågs ha gett tillräckligt med resultat. Det är nu som jämställdhetsintegrering 

presenteras som lösning för att samhället ska uppnå även reell jämställdhet när det inte 

längre finns några formella hinder kvar för ett jämställt samhälle. Med reell jämställdhet 

menas att kvinnor och män faktiskt delar på makt och inflytande och har samma 

möjligheter i samhället, inte bara den formella delen som handlar om likhet inför lagen 

(Norrbin & Olsson 2010). 

Det är lite oklart exakt hur och var begreppet jämställdhetsintegrering har sitt ursprung, 

men det har utvecklats och etablerats under en lång tid, bland annat genom 

internationellt samarbete för kvinnors rättigheter inom FN och Världsbanken. Vid FN-s 

fjärde kvinnokonferens i Beijing 1995 antogs en deklaration och handlingsplan för 

jämställdhetsarbete, där jämställdhetsintegrering, eller gender mainstreaming som det 

heter på engelska, antogs som gemensam strategi i detta arbete för alla medlemsländer. 

Det är även då som strategin börjar användas inom EU (ibid). Redan året innan, det vill 

säga 1994, antog regeringen i Sverige jämställdhetsintegrering som strategi för att 

uppnå ett jämställt samhälle (jamstall.nu). 
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1.2 Beskrivning av jämställdhetsintegrering

Men vad innebär då jämställdhetsintegrering?  Det finns flera olika beskrivningar av 

vad det egentligen betyder och innebär, men den beskrivning som används av 

regeringen i Sverige säger att det är en: 

(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att ett 

jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer, och i alla steg av processen, av de 
aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet (SOU 2007:15 s.19).

Tanken är att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla nivåer av beslutsfattande då 

jämställdhet endast anses kunna nås genom att bli en naturlig del i där beslut fattas, 

resurser fördelas och normer skapas. Jämställdhetsintegrering innebär att det ska finnas 

med ett ”jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande, på alla nivåer och alla steg av 

processen”. Det ska utföras av alla medarbetare i organisationen och bli en del av det 

dagliga ordinarie arbetet. Inför varje förslag ska det synliggöras och analyseras vilka 

konsekvenser besluten ger för kvinnor respektive män” (jamstall.nu). Vad det här 

egentligen innebär och hur det ska användas är öppet för tolkningar. I offentlig 

förvaltning brukar jämställdhetsintegrering förklaras med att resurser ska fördelas 

rättvist mellan kvinnor och män, pojkar och flickor och att kvalitet ska vara likvärdig 

för båda könen. Ett exempel kan vara att kvinnor med hjärtproblem inte ska behöva 

vänta längre på en ambulans än en man med samma åkomma. Ett annat exempel är att 

vid stora investeringar inom exempelvis idrott ska det tas med i beräkningen om det är 

främst pojkar eller flickor som gynnas av investeringen (Lindholm et al 2012). 

1.3 Syftet med jämställdhetsintegrering

I samband med att jämställdhetsintegrering började användas i Sverige 1994 har det 

också funnits med ett uttalat maktperspektiv i jämställdhetspolitiken, det uttrycktes mer 

tydligt 2006 när målet  ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv” antogs. Detta mål gäller fortfarande (2016) (jamstall.nu). Det 

övergripande målet med den svenska jämställdhetspolitiken är just att få till en 

strukturell omvandling av samhället, så att makten mellan könen omfördelas. Det 

bygger på tanken att det finns en könsmaktordning i samhället som konstrueras i ett 

komplext nätverk av strukturer, relationer och interaktioner där mannen är norm och det 

som anses manliga värderas högre än det som anses kvinnligt. Denna maktordning 

konstrueras och upprätthålls av båda könen, både medvetet och omedvetet, och är en 
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process och därmed föränderlig (Mark, 2011).  Det är normer i vårt samhälle som 

upprätthåller ojämställdheten, det är dessa traditionella förväntningar på kvinnor och 

män som skapar och upprätthåller dessa strukturer där kvinnor som grupp är 

underordnade män som grupp. Det är just dessa normer som jämställdhetsintegrering 

syftar till att förändra (Stensöta, 2009). 

Det är inte bara i politiska beslut på riksdags och regeringsnivå som 

jämställdhetsintegrering ska användas utan även i all offentlig förvaltning. 

Förhoppningen är att effekterna ska sprida sig till övriga samhället eftersom den 

offentliga förvaltningen spelar en sådan stor roll i Sverige. Som Sveriges Kommuner 

och Landsting uttrycker det i Jämställdhet - En utmaning för kommuner och landsting 

(2008): 

”Det är i vardagen som jämställdhet skapas - eller ojämlikhet vidmakthålls. Kommuner, landsting och 
regioner möter medborgaren i vardagen i alla livets faser. Vi går i förskola och skola, vi lånar böcker på 

biblioteket, vi blir sjuka, vi åker kollektivt - i alla dessa skeenden kommer vi i kontakt med kommuners 
och landstings verksamhet. Därför har kommuner, landsting och regioner en central roll när det gäller att 

förverkliga jämställdhetspolitiken i samhället.

Även i organisationer och privata företag används jämställdhetsintegrering, då det anses 

vara ett modernt förhållningssätt. Det går att inkludera i det arbetsätt som många företag 

redan arbetar utifrån med exempelvis policys och övergripande handlingsplaner. Dock 

har det visat sig att det ofta stannar just på den teoretiska nivån och inte leder till någon 

direkt handling i det dagliga arbetet (Wittbom, 2009). I Sverige måste alla företag med 

mer än 25 anställda enligt lag ha ett aktivt jämställdhetsarbete. Detta gäller sedan 2006, 

tidigare vara alla företag med över 10 anställda tvungen att aktivt arbeta med dessa 

frågor, men för att underlätta för småföretag ändrade Alliansen det dock till företag med 

mer än 25 anställda (Hirdman 2014). 

1.4 Svårigheter med jämställdhetsintegrering

Kritiken som framförts mot jämställdhetsintegrering har kommit från många håll och 

varit varierad. Inom forskningen råder det delade meningar om  

jämställdhetsintegreringens potential. Vissa hävdar att jämställdhetsintegrering kan, på 

rätt sätt, hjälpa till att omvandla strukturer i organisationer och politiska institutioner 

exempelvis Teresa Rees (1998) och Judith Squires (2007), medan andra, exempelvis 

Carol Bacchi och Joan Eveline (2010) hävdar att det inte kan bidra till någon större 
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förändring. Dels är jämställdhetsintegrering alldeles för diffust och jämställdhet handlar 

i grunden om förändring av strukturer och omfördelning av makt, något som enligt 

skeptikerna inte kan uppnås genom en strategi som bygger på konsensus. När makt ska 

omfördelas uppstår alltid konflikter, då de flesta inte frivilligt avsäger sig makt. 

 Just att jämställdhetsintegrering bygger på samförstånd där jämställdhet ses som något 

självklart som alla vill ha och alla tjänar på har också varit en del av kritiken i den 

svenska debatten.  Kritikerna menar att politik i grunden handlar om konflikter och 

intressemotsättningar och när jämställdhet faktiskt är ett politiskt mål, som handlar om 

omfördelning av resurser är det omöjligt att uppnå genom samförstånd. En fråga som är 

politisk innebär alltid intressemotsättningar. Genom att avpolitisera jämställdhet så 

försvinner också möjligheten att diskutera och ifrågasätta vad jämställdhet är och hur 

den görs. Jämställdhet kommer istället att handla om goda och dåliga lösningar, det 

politiska ersätts istället med moral (Se bland annat Eduards 2002, Rönnblom 2011, 

Hirdman 2014).

Enligt Malin Rönnblom är jämställdhet i sig inte ett politisk självklart mål som alla är 

överens om. Jämställdhet fylls hela tiden med olika meningar något som också då 

öppnar upp för vissa lösningar, men stänger för andra. Vilken syn på jämställdhet som 

får genomslag i en organisation handlar i grunden om maktrelationer (Rönnblom 2011). 

Även Katharina Tollin är inne på samma spår,  i sin avhandling Sida vid sida har hon  

undersökt Sveriges jämställdhetspolitik från 1971-2006. Hon beskriver där hur 

jämställdhet inom politiken är något som förhandlas och där innehållet hela tiden 

förändras utifrån övriga strömningar i samhället. Det går inte att tala om jämställdhet 

och tro att det innebär samma sak för alla människor. Som exempel kan nämnas hur 

Tollin visar på att nyliberalismen fick större inslag i jämställdhetsdebatten under 1990-

tal vilket bidrog till att fokus ändrades från en politik som ville gynna kvinnor kollektivt 

(tex högre löner inom vården) till en mer individualistisk sådan (tex underlätta för 

kvinnor att bli chefer). Argumenten för jämställdhet ändrades i och med detta från att ha 

handlat om kvinnor som grupps rättigheter, till att framför allt handla om hur samhället 

och företag skulle tjäna på jämställdhet genom att ta till vara även på kvinnors 

erfarenhet (2011). 

En av de främsta anledningar till kritik har annars varit att jämställdhetsintegrering är 

otydligt och det är svårt att veta vad som ska göras och vem som ska göra vad. Det 
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talats om det som en enkel strategi att beskriva, men en extremt svår strategi att 

använda. En annan aspekt handlar om att det, precis som med jämställdhet i övrigt, 

finns risk att cementerar kvinnor och män som två grupper istället för att verka 

frigörande. Då fokus ändå ligger på att det finns två separata kön och genom exempelvis 

könsuppdelad statistik, som är en mycket använd del av jämställdhetsintegrering, 

riskerar snarare olikheterna att förstärkas. Ytterligare kritik handlar om att just 

könsmaktsordningen ligger till grund för målet med jämställdhetsintegrering. I och med 

detta menar många att det finns risk att andra diskrimineringsgrunder så som 

exempelvis etnicitet och sexualitet glöms bort och även hur dessa olika strukturer 

samverkar. Ett intersektionellt perspektiv har efterlysts. Som en del av New Public 

Management där en viktig del är att kunna rapportera och mäta resultat riskerar 

dessutom jämställdhetsarbetet att fokusera på mätbara områden istället för att förändra 

normer som är betydligt svårare att mäta (Stensöta, 2009). 

Även om målet med jämställdhetsintegrering är att förändra systemet i grunden så 

menar Eva Mark (2007) att ett jämställdhetsperspektiv kan innebära helt olika saker och 

kan innefatta både ett systembevarande och ett systemförändrande jämställdhetsarbete 

både med eller utan genusperspektiv. Ett systembevarande arbete tar organisationen för 

given och arbetet utformas då utifrån gällande praxis. Ofta handlar det då om ett rent 

kvantitativt arbete, där en jämn könsfördelning försöker uppnås eller att anpassa det 

underrepresenterade könet till den rådande normen i organisationen. Ett 

systembevarande arbete riktas för det mesta mot just kvinnor och pekar indirekt ut dem 

som problemet. Ett systemförändrande arbete försöker istället att skapa djupgående 

förändringar och nya normer utan stereotypa föreställningar om kön. Det blir då själva 

organisationskulturen som ska förändras i grunden. 

När jämställdhetspolitik ska omvandlas till praktiskt jämställdhetsarbete i form av 

jämställdhetsintegrering är det många faktorer som inverkar på vilka förutsättningar 

som ges inom den aktuella organisationen/myndigheten. De politiska målen ska möta 

juridiska krav och organisationskulturen som råder på arbetsplatsen i fråga. I dessa olika 

nivåer, politik, juridik, organisation, är det inte alls ovanligt att jämställdhet tolkas på 

olika sätt (ibid). Enligt Mark (2007) så kan dessutom arbetet med jämställdhet inom 

organisationer delas upp mellan arbete som bygger på insikt och arbete som bygger på 

handlande. Arbete med insikt handlar då om att genom kunskap om exempelvis 

könsmaktssystemet få de anställda att själva vilja förändra attityder, värderingar och 
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normer. Det här är ett oerhört tids- och resurskrävande arbete och bygger på att det finns 

ett samtalsklimat som är ömsesidigt respekterande och inkluderande. 

Jämställdhetsintegrering bygger istället på att i första hand förändra verksamheten och 

arbetsprocesserna i den, inte att förändra de anställdas attityder. I sådant arbete som 

bygger på handlande ska de anställda följa överenskommelser på arbetsplatsen. Draget 

till sin spets innebär det att det inte spelar någon roll vad du som person tycker och 

tänker, bara du så länge i din yrkesroll följer organisationens policy. Det här ska då 

åtminstone i teorin kunna bli ett sätt att förändra en organisation med mindre konflikter. 

Ett systemförändrande jämställdhetsarbete innebär dock att organisationen ska 

förändras och sådan förändring möter alltid motstånd då ”göra som vi brukar” är det 

som håller en organisation stabil, att bryta detta skapar oro och ångest för många. Det 

här måste enligt Mark tas med i beaktande även när jämställdhet ska integreras i 

verksamheten 

1.5 Övriga samhällsförändringar som berör jämställdhet

Jämställdhetsintegrering i den offentliga sektorn påverkas inte bara av lagstiftning utan 

även av långsiktiga och kortsiktiga politiska förändringar och vilka styrmetoder som får 

genomslag. I samband med att jämställdhetsintegrering började användas i Sverige i 

mitten på 1990-talet så anammades även en ny styrmetod i den offentliga sektorn som 

kallas New Public Management. Det är ett samlat begrepp för olika styrmetoder som är 

inspirerade av näringslivet där den offentliga sektorn ska skötas på samma sätt som 

privata företag med konkurrens och effektivitet som ledord. Det här har bland annat 

inneburit att offentlig verksamhet har decentraliserats, privatiserats och utsatts för 

konkurrens, och att medborgaren har börjat behandlas som kund. Målstyrning är även 

en viktig del här vilket innebär en övergång från styrning genom regler och rutiner till 

att istället fokuserar på mål, resultat och kvalitet. De folkvalda politikerna styr genom 

att sätt mål och önskvärda resultat, hur arbetet utformas för att nå dessa mål är upp till 

varje kommun, region osv. Med detta följer att det är viktigt att kunna visa upp mätbara 

resultat, vilket inte alltid är lätt, för hur mäts exempelvis jämställdhetsarbete eller dess 

kvalitet (Lindholm et al 2012). Ytterligare en förändring som NPM medfört är att 

politiker och tjänstemän har fått nya roller när administration och politik har separerats 

mer tydligt. Idag är politikernas främsta roll att vara chefer och sköta kontakter utåt. 

Tjänstemännen i sin tur har fått mer frihet att ta egna beslut och även mer ansvar över 
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budgetering. Det här har av många forskare ansetts som ett demokratiskt problem då de 

folkvalda politikernas makt minskar, medan de icke folkvalda tjänstemännen i sin tur 

får mer makt (ibid). 

När hela det politiska systemet förändras kan en del av konsekvenserna som direkt rör 

jämställdhet förstås genom det Gunnel Forsberg och Cristina Grenholm skriver i 

boken ... Och likväl rör det sig - Genusrelationer i rörelse  

Få politiska beslut får så direkta konsekvenser för vardagslivet som ändringar i välfärdssystemet. Det är 
också välfärdssamhällets uppbyggnad och avveckling som i stor utsträckning påverkat kvinnors 

levnadsvillkor. Kvinnor är dubbelt beroende av välfärdssystemet, som arbetsgivare och som 
servicegivare. Som arbetsgivare har det offentliga skapat en arbetsmarknad med särskild organisation, 

speciella arbetsförhållanden och specifik lönestruktur på en utjämnande regional arbetsmarknad. Som 
servicegivare ger det offentliga avlastning när det gäller omsorg för yngre och äldre familjemedlemmar.

Nedskärningar i den offentliga förvaltningen drabbar alltså kvinnor mer direkt. Något 

som också har varit ett diskussionsämne där det går att se en tydlig skillnad mellan hur 

höger- och vänsterblocken resonerar runt detta. Elisabeth Sundin menar att det råder 

politisk enighet om mål och definitioner av jämställdhet, men hur målet ska nås skiljer 

sig åt mellan blocken. Som en del av en politisk omvandlingen har det skett en 

förskjutning från det kollektiva till det individuella där främst Alliansen gynnar det 

individuella på bekostnad av det kollektiva. Hos Alliansen ingår jämställdhetsåtgärder 

till stor del i den ekonomiska politiken där exempelvis jobbskatteavdraget och RUT-

avdraget har varit tänkt att gynna kvinnors företagande. De rödgrönas politik däremot 

riktar in sig mer på att förbättra för vissa grupper så som arbetslösa, lågavlönade och 

ensamstående där kvinnor är överrepresenterade. Sundin menar att detta kan gynna 

jämställdhet inom socioekonomiska grupper, men istället kan det öka klasskillnaderna i 

samhället. De som har råd kan köpa sig fria från exempelvis hushållstjänster, medan de 

som är mer beroende av det kollektiva i samhället drabbas av de nedskärningar som 

bekostar de mer individuella satsningarna ( http://kultur.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/

vag-till-jamstalldhet-skiljelinje-i-politiken.cid1254904). 

Den borgerliga politiken inom jämställdhet (övrig politik också) har enligt Wottle och 

Blomberg sedan 1990-talet handlat om att gynna privatiseringar av den offentliga 

sektorn och företagsamhet generellt. Genom att privatisera den offentliga sektorn har 

man hoppats på att kvinnor ska starta egna företag, att dessa företag fortfarande är inom 

samma yrkesområde är inte det viktiga, kvinnor kan fortsätta arbeta inom vården om det  
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görs genom egetföretagande. Marknaden ses som lösningen. Jämställdhet uppnås med 

dessa argument genom att ge kvinnor rätt till ägande, ekonomisk makt, individuell 

karriär och företagande. Enligt kritikerna handlar denna typen av politik inte om att i 

grunden förändra genussystemet utan att få in kvinnor i det nuvarande systemet. 

Förespråkar av denna typen av politik menar dock att när väl kvinnor och män har lika 

rättigheter kommer detta också innebära att mannens position förändras (2011).

Förutom NMP så påverkas även Sveriges politik (bland mycket annat) av inträdet i EU 

där Sverige bland annat har anpassat sig efter EU:s regionalpolitik, där just regioner har 

en betydande roll. Det är på den lokala nivån som den statliga politikens övergripande 

mål tolkas och omvandlas till konkret handling. Från en statlig jämlikhetsbaserad 

fördelningspolitik har det övergått till en asymmetrisk regional tillväxtpolitik där 

länsstyrelsen tillsammans med kommuner, regionförbund, landsting, näringsliv och 

ideella organisationer gemensamt ska utveckla regionen (Forsberg & Grenholm, red).  

Den lokala nivån har fått en mer framträdande roll för att implementera den statliga 

politiken. I Governance på svenska (2008) beskrivs denna utveckling genom att den 

nationella politiken flyttat uppåt genom europeisering och globalisering, nedåt genom 

delegering och decentralisering och utåt genom genom privatisering till marknadens 

aktörer och civilsamhällets organisationer (Montin & Hedlund). De områden som har 

varit mest framgångsrika för att förbättra (främst) kvinnors villkor har däremot kommit 

från statlig nivå i form av exempelvis utökad föräldraförsäkring och offentliga 

förskoleplatser. Forskning har visat att områden som är mer beroende av 

implementering på den lokala nivån har haft svårare att få till stånd en förändring, något  

som när det gäller jämställdhet har inneburit att det i många fall på lokal nivå inte blir 

mer än fina ord i en policy (Pincus 2002). 

Den lokala nivån i form av exempelvis regioner och kommuner har genom NPM och en 

ny regionalpolitik fått både en större frihet och ett utökat ansvar att omvandla 

övergripande politiska mål till konkret handling, samtidigt som då forskning visar på att 

det är svårt att implementera politiska beslut på lokal nivå.

Jag har med denna genomgång velat visa på några olika aspekter av hur jämställdhet 

och jämställdhetsintegrering har växt fram som en viktig del i svensk politik och hur 

detta område påverkas av omvärlden, men också hur politikens inriktning kan ge olika 

konsekvenser för kvinnor som grupp och män som grupp. Kombinerat med att 
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lokalsamhället får mer makt och att NMP har förändrat politikers och tjänstemäns roller 

i kommuner har även den demokratiska arenan förändrats.

2. Problemdiskussion

Kombinationen av att jämställdhet kan ha många betydelser och 

jämställdhetsintegrering som strategi är så öppen för tolkningar lämnar det ett stort 

utrymme till organisationer att själva definiera vad jämställdhet är och hur 

jämställdhetsarbetet ska läggas upp. Eftersom den offentlig förvaltningen fortfarande 

spelar en stor roll i medborgarnas vardag, samtidigt som det är här som de politiska 

målen ska omvandlas till konkret handling och förverkligas så har den offentliga 

förvaltningen en viktig del i arbetet med jämställdhet. I inledningen har jag velat visa att 

även om offentlig förvaltning är mer direkt styrd av politiska mål än andra 

organisationer och företag finns det ändå anledning att misstänka att också de anställdas 

tolkningar av jämställdhet här i sin tur kan påverka hur arbetet med 

jämställdhetsintegrering utformas.

 2.1 Syfte

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka uppfattningar som finns om 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering hos några kommunalt anställda i Sverige och 

utifrån detta se vilken form av jämställdhetsintegrering som representeras. 

2.2 Forskningsfrågor

1.Vilka uppfattningar om jämställdhet och jämställdhetsintegrering representeras av 
respondenterna?

2. Finns det utifrån resultatet från fråga 1 utrymme för en så kallad transformativ 
jämställdhetsintegrering där samhällets strukturer och normer ifrågasätts i grunden? 

3. Teori

För att hitta svaren på mina frågeställningar i intervjumaterialet använder jag mig av 

Judith Squires teori om hur jämställdhetsintegrering kan användas för att få till en 

strukturell omvandling av samhället som hon utvecklat i artikeln Is Mainstreaming 

Transformative? Theorizing mainstreaming in the Context of Diversity and Deliberation 

(2005). Squires menar att de argument som används för jämställdhet också ger upphov 
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till en viss typ av jämställdhetsintegrering. Hon delar in argumenten för jämställdhet i 

tre kategorier som sin tur ger upphov till tre olika former av jämställdhetsintegrering. 

Det här påpekar hon är en analytisk uppdelning, i praktiken så kan och används ofta 

flera former av jämställdhetsintegrering samtidigt. Squires första kategori benämns 

inkludering (inclusion) och kan kopplas ihop till liberalfeminismen där argumenten för 

jämställdhet bygger på att kvinnor ska få vara delaktiga i samhället på samma villkor 

som män. Jämställdhet görs till en fråga om mänskliga rättigheter och bygger på likhet 

mellan könen. Dessa idéer om jämställdhet ger upphov till en jämställdhetsintegrering 

som Squires kallar för integrering (integrationist). Här ifrågasätts inte det politiska 

systemet i grunden utifrån att det är historiskt skapat av män. Målet i stort handlar om 

könsneutralitet och att inkludera kvinnor i det nuvarande systemet, inte skapa ett nytt 

system där både kvinnor och män deltar från grunden. Denna metod bygger på att göra 

beslutsprocesser könsneutrala det vill säga att ingen hänsyn ska behöva tas till kön. I 

detta arbete får jämställdhetsexperter en avgörande roll, vilket enligt Squires är positivt 

då de bidrar med kunskap som baserar sig på forskning och inte stereotypa 

föreställningar. Den här typen av integrering kräver dock enligt Squires att övriga 

personal måste inse fördelarna med jämställdhet för att det faktiskt ska bli mer än bara 

skrivna handlingsplaner som i slutändan inte följs. I många fall blir argumenten för 

jämställdhet utifrån integrerings modellen rent affärsmässiga, att både kvinnor och män 

tjänar på jämställdhet, att det ökar effektiviteten i verksamheten och att det är ett bättre 

modernare styre. Detta passar in väl i New Public Management andan där medborgaren 

ses som en kund. Det blir ett sätt att tänka på individer i termer av olika grupper med 

olika  behov och beteende, där den moderna staten ska tillgodose alla dessa olika 

”kunders” önskemål för att kunna vara kostnadseffektiv. Ett exempel på hur ett 

argument i denna anda kan låta är att genom exempelvis diskriminering/uteslutning av 

vissa grupper går värdefull kunskap till spillo och detta förlorar samhället på. Risken är 

att när jämställdhet integreras i det nuvarande systemet så förvandlas det till ett 

teknokratiskt verktyg och den politiska delen av jämställdhet försvinner. Det går bra att 

jämställdhetsintegrera så länge det inte tar resurser, tid eller ifrågasätter det nuvarande 

systemet. 

Den andra kategorin omkastning (reversel) kopplar Squires ihop med 

radikalfeminismen enligt vilken det pratas om olikhet mellan könen istället för 

könsneutralitet. Denna olikhet syftar inte på en biologisk medfödd skillnad, utan handlar 
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om de olika förutsättningar som män respektive kvinnor ges i samhället. Utifrån denna 

syn behövs också ett kvinnoperspektiv i exempelvis politiken. Den här kategorin kallas 

agenda sättning (agenda-setting) och ger upphov till en jämställdhetsintegrering där 

syftet främst blir att marginaliserade grupper ska inkluderas i systemet. En slags 

närvarons politik. Istället för att fokusera på byråkratiska verktyg läggs fokus på att 

konsultera/engagera grupper som normalt inte ingår i den beslutande delen av 

samhället. Det här kan vara effektivt på så sätt att nya frågor kan göras politiska genom 

att samhället ses från marginaliserade gruppers ögon. Det riskerar dock att förstärka ett 

”vi och dem” tänk när gruppidentiteter blir viktigare. Dessutom uppstår frågan vem har 

rätt att tala för någon annan? Det finns inte bara ett kvinnoperspektiv eftersom kvinnor 

inte är en enhetlig grupp. Risken är också att de grupper som hörs mest också blir de 

som vinner fördelar på andra gruppers bekostnad. 

Den tredje kategorin ersättning (displacement) beskriver Squires som en del av en 

postmodern feminism där det hellre pratas om kön som ett görande och del i process där 

även etnicitet, klass m.m är närvarande. Här blir det viktiga att ifrågasätta och 

synliggöra rådande normer snarare än att  tala om kvinnor och män i termer av likhet 

och olikhet. Den här modellen kallar Squires för transformerande (transformative). 

Syftet är att ifrågasätta bakomliggande normer som ingår i beslutsfattandet, för att på så 

sätt synliggöra diskriminerande beteenden som är dolt i det dagliga livet. Det nuvarande 

systemet inkluderar både fördomar och förutfattade meningar som grundar sig i 

vedertagna sanningar som inte längre nödvändigtvis ifrågasätts. Genom att även 

ifrågasätta och synliggöra dessa vedertagna sanningar och rådande normer så kan nya 

frågor komma upp i ljuset och en grundläggande förändring av strukturer och normer 

kan då också bli möjlig. Det främsta problemet med den här modellen är att den är så 

ospecifik, främst för att den i grunden är teoretisk och inte är särskilt mycket omvandlad 

till praktik ännu. Dessutom handlar den i grunden om att ifrågasätta och denaturalisera 

det nuvarande systemet, för att på så sätt politisera nya frågor, inte om att hitta rätt 

lösningar och ersätta dessa med de gamla. Den transformerande modellen har ingen bild 

av vad som är rätt eller fel, eller vad jämställdhet faktiskt är, till skillnad mot de två 

andra modellerna som har en tydligare bild av vad jämställdhet innebär. 
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4. Metod 

4.1 Intervju

När syftet med en undersökning är att få fram vad en person tänker och känner är ett 

samtal i form av en semistrukturerad intervju en lämplig metod. En semistrukturerad 

intervju innebär att man har en färdig lista med ämnen/frågor som ska besvaras, men vid 

intervjun lämnas en relativt stor öppenhet för vilken ordning ämnena diskuteras. Den 

intervjuade personen ges också möjlighet att utveckla sina tankar och idéer relativt fritt 

och det ges också tillfälle att ställa följdfrågor direkt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom det är svarspersonerna själva och deras tankar som är  studieobjekten blir det 

här en så kallad respondentundersökning. Om jag istället ville använda svarspersonerna 

som vittnen eller sanningssägare för att beskriva en verklighet så skulle det bli en 

informantundersökning (Esaiasson et al 2012). När intervjuerna ska skrivas ut är det 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) viktig att fundera över vad som ska ingå i utskriften 

och hur den ska göras. Beroende på vad som är avsikten med utskriften är det olika 

viktigt att få med exempelvis pauser, skratt eller att formulera utskriften i exakta 

ordalag. 

Syftet med denna undersökning är just att få fram vad personer tänker och känner om 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering, därför är semistrukturerade intervjuer en 

lämplig metod att använda. Syftet är inte att få med ett stort antal informanter, då hade 

enkäter kunnat vara en mer lämplig metod, utan få en djupare förståelse av några olika 

uppfattningar av  jämställdhet som finns representerade hos några anställda i 

kommunen.

4.2 Urval

Jag har valt ute en mellanstor kommun i Sverige som har en uttalad önskan om att ha ett 

aktivt jämställdhetsarbete och som mål att vara en av de mest jämställda kommunerna i 

landet. En kommun som har en önskan att bli en av de mest jämställda kommunerna i 

landet bör väl aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering och kan då också bli 

intressanta att undersöka utifrån mitt syfte. Målen för kommunens jämställdhetsarbete 

som finns att hitta på deras hemsida är från 2000 (!) och redan här nämns 

jämställdhetsintegrering som huvudstrategi för att nå jämställd verksamhet. Hur görs 
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jämställdhet här, vilka meningar fylls den med och vilka förutsättningar lämnar dessa 

göranden till att integrera jämställdhet i kommunen för att på sikt förändra 

maktstrukturer?

När det gäller en respondentundersökning rekommenderar Esaiasson et al (2012) att inte 

bestämma ett antal respondenter innan undersökningen utan fortsätta göra intervjuer 

tills det uppstår en teoretisk mättnad, det vill säga tills det inte kommer fram några flera 

relevanta aspekter av det undersökta fenomenet. I denna undersökning har jag inte haft 

denna möjlighet då tiden är för begränsad. Eftersom jag inte heller har för avsikt att 

spegla alla uppfattningar om jämställdhet inom kommunen, utan vill visa på att olika 

uppfattningar kan ge olika förutsättningar så tror jag att undersökningen ändå kan vara 

relevant. När en undersöknings syfte är att producera resultat som går att generalisera 

utifrån är det viktigt att välja ett representativt urval människor (Denscombe 1998). 

Även om jag inte riktigt är ute efter att generalisera utan snarare visa på några exempel 

så ville jag ändå få med personer på olika befattningar i kommunen för att 

förhoppningsvis få med lite olika aspekter. Därför hade jag en önskan om att intervjua 

någon med ett politiskt uppdrag, en tjänsteman och någon på en chefsposition. Då dessa 

tre olika befattningar i kommunen bör beröras av jämställdhetsintegrering på olika sätt. 

En politiker är med att utforma målen för jämställdhetsintegrering, en chef ska styra 

detta arbetet över de anställda och en tjänsteman ska utföra arbetet. 

4.3 Innehållsanalys

För analys av intervjuer finns det inte endast en metod som lämpar sig till alla typer av 

undersökningar utan det är enligt Kvale och Brinkmann (2009) viktigt att välja lämplig 

metod utifrån den specifika undersökningens syfte. Jag har valt att se på de utskrivna 

intervjuerna som en text som kan analyseras med hjälp av en textanalys. Främst för att 

undersökningens syfte handlar om att koppla argument till Squires teori och dessa bör 

bli lättast att hitta i en skriven text. Enligt Boréus & Bergström (2012) så kan en text 

vara allt ifrån ett recept, annonser, till bilder och tv-serier. Det gemensamma för en text 

är att den hålls ihop av en röd tråd och att det finns ett budskap som ska förmedlas. 

Innehållsanalys lämpar sig när syftet med analysen är att i någon form kvantifiera 

innehållet i en text. Ett vanligt analysinstrument för innehållsanalys är ett så kallat 

kodschema, som konstrueras utifrån vad det är i texten som ska noteras. Boréus & 
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Bergström (2012) rekommenderar att bekanta sig med texten och läsa igenom den i 

samband med att ett kodschema utvecklas för att på så sätt kunna utveckla koder även 

för det i texten som är mer svårbedömt. Vidare är det även viktigt att känna till 

diskurserna om ämnet texten behandlar och sammanhanget texten är producerad i vid 

utveckling av kodschema. Det här är viktigt för att kunna göra rimliga tolkningar av 

materialet. Därefter går det att börja skissa på ett schema som prövas på delar av 

materialet för att utvecklas och modifieras samtidigt. Helst ska det även göras en så 

kallad pilotstudie av delar av materialet då det finns möjlighet att reflektera runt 

resultatet och om det eventuellt behöver göras fler justeringar av koderna innan hela 

materialet bearbetas (Boréus & Bergström 2012).  

5. Validitet och reliabilitet

Validitet i en undersökning handlar om att använda en metod som faktiskt kan mäta det 

den avser att mäta, den valda metoden ska kunna ge svar på den ställda frågan. När det 

handlar om samhällsvetenskapliga studier där forskaren genom den egna förförståelsen 

är med och bestämmer vilka möjliga svar frågan kan ges är det enligt Bergström & 

Boréus (2012) viktigt att forskaren själv reflekterar över sin egen position. För att öka 

validiteten är det viktigt att öka förståelsen av den egna förförståelsen genom att 

exempelvis lära sig mer om den egna vetenskapskulturen. Det är även viktigt att försöka 

förstå den sociala kontext som undersökningen äger rum i. I detta fallet är det en 

kommun som både är en del av den offentlig förvaltningen med de förpliktelser som 

ingår, men det är även som vilken arbetsplats som helst, med motsättningar och 

hierarkier. 

Det är även viktigt att reflektera över vilka tolkningsproblem som kan uppstå vid 

analysen. För att kunna göra en trovärdigt tolkning behöver forskaren bland annat 

fundera över texten ur olika perspektiv. Dels i vilket sammanhang texten är producerad 

och även vilket syfte texten har haft från början. Vidare även vem texten är skriven till 

och i vilken kontext den har producerats (Bergström & Boréus, 2012). Genom att dels 

sätta mig in i de olika diskurser som finns runt jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering, men även hur andra samhällsförändringar så som exempelvis 

nedskärningar i offentlig förvaltning inverkar på frågor runt jämställdhet, så har jag 

försökt förstå både delarna och helheten. Det finns alltid en risk vid intervjuer att 

respondenten försöker ge svar som hen tror att intervjuaren vill höra. När det dessutom 
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handlar om jämställdhet som är en fråga, som i detta fallet kommunen, har en viss 

policy i kan det dessutom vara svårt att veta om respondenten bara säger det som 

förväntas av en anställd eller om uttalandena faktiskt står för de personliga åsikterna. 

Genom att använda Squires teoretiska ramverk hoppas jag ändå få fram både 

kommunen och de intervjuades olika idéerna. 

Reliabilitet handlar om noggrannheten i undersökningen, ett ideal som tidigare har varit 

rådande är att ett material ska kunna bearbetas med samma analysverktyg av olika 

forskare och ändå ge samma resultat. Detta bygger på föreställningen att det finns ett 

neutralt observationsspråk, något som inte är särskilt rimligt inom samhällsvetenskaplig 

forskning då den alltid innehåller tolkning (Bergström & Boréus, 2012). När intervjuer 

används går det inte heller att förvänta sig att ens materialet blir det samma om det 

utförs av olika forskare eller om intervjun skulle upprepas av samma forskare vid annan 

tidpunkt, Enligt Jan Trost (2010) är det helt orimligt vid intervjuer att förvänta sig att en 

människa är stabil och statisk i sina åsikter. Eftersom människan är deltagare och aktör i 

en process blir inte alls svaren nödvändigtvis samma varje gång den givna frågan ställs. 

För att öka trovärdigheten i undersökningen bör forskaren kunna visa på att insamlandet 

av materialet är seriöst och relevant för problemställningen. En öppenhet i materialet 

och forskningsprocessen måste vägas mot den etiska aspekten eftersom det genom 

exempelvis många citat kan riskera att avslöja respondenten. Det är också viktigt att vid 

intervjuerna vara lyhörd för respondenterna och följa upp med frågor som inte är 

ledande. 

Det här har jag haft med i åtanke när jag gjort intervjumallen och också under själva 

intervjuerna då jag försökte att ha öppna frågor och låta respondenterna tala fritt i 

möjligaste mån. Enligt Berglund & Boréus (2012) stärks reliabilitet genom att använda 

väl grundad argumentation genom hela arbetsprocessen såväl för val av ämne, 

forskningsfrågor och resultat. Något jag kommer försöka göra genom att motivera mina 

tolkningar och knyta an till tidigare forskning.

6.Tillvägagångssätt 

När jag ansåg mig fått en inblick i ämnet kontaktade jag den aktuella kommunens 

jämställdhetsutvecklare som var väldigt tillmötesgående. Vi bokade in ett möte där hon 

berättade lite om kommunens jämställdhetsarbete överlag och jag fick möjlighet att 

berätta om min undersökning. Efter detta möte, som varade ungefär 20 minuter, hjälpte 
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hon mig att förmedla kontakter utifrån min önskan att få med någon med ett politiskt 

uppdrag, någon tjänsteman inom förvaltning och någon med chefsposition. Jag har 

intervjuat tre personer med olika roller i kommunen där en av dem är 

jämställdhetsutvecklaren själv. Eftersom hon är en nyckelperson inom frågan så kunde 

hennes kunskap via en intervju bidra till att ge en fördjupad bild av kommunens faktiska 

jämställdhetsarbete. Även om hennes position ger henne mer djupgående kunskaper 

inom området så är hennes syn på jämställdhet också en del av kommunen.

6.1 Respondenterna

Jag går igenom respondenterna i den ordning dessa intervjuades och benämner dem 

hädanefter med siffror 1-3. 

Respondent 1 är en man i 30-års åldern. Han är politiskt sekreterare i kommunen och 

han har i sin roll en viss indirekt makt att påverka beslut och hur exempelvis policy ska 

utformas. Det visar sig vid intervjun att han är intresserad av genusfrågor och har även 

läst genusvetenskap på universitetsnivå. Hans intresse och utbildning inom området gör 

också att han blir tillfrågad att se över exempelvis policys rörande jämställdhet innan 

politiker väl tar beslut för godkännande.

Respondent 2 är en man i 45-års åldern, han har en chefsposition med personalansvar. 

Han har inte någon politisk roll i kommunen utan är tjänsteman med högsta ansvar att se 

till att de politiska besluten verkställs av tjänstemännen. Vid intervjun uppfattar jag det 

inte som han har ett specifikt uttalat intresse för dessa frågor, även om han tydligt 

uttrycker att det är viktig. Han har inte heller någon egen vald genusutbildning, men har 

gått en kortare utbildning som ges på  arbetsplatsen. Målet är att alla chefer inom 

kommunen ska få denna utbildning. 

Respondent 3 är en kvinna i 50-års åldern, det är hon som är jämställdhetsutvecklaren 

inom kommunen. Hennes uppdrag handlar mycket om att hålla i utbildningar och bistå 

med kunskap i olika projekt där hennes kompetens anses vara relevant. Hon verkar inte 

själv driva några projekt utan blir inkallad där andra anser att hon behövs. Hon har 

arbetat inom kommunen i många år med just jämställdhets- och genusfrågor. 
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6.2 Intervjuerna

Intervjuerna förbereddes genom inläsning av litteratur om kvalitativa intervjuer 

(Esaiasson et al, Denscombe, Kyle) och skriva ett intervjumanus. Jag satte mig även in i 

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed för att kunna följa de etiska reglerna 

som gäller vid intervjuer. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats och 

varade mellan 30 och 45 minuter. Jag började med att informera om att deltagandet är 

helt frivilligt och kan när som helst under intervjun avbrytas något som är väsentligt 

enligt Etiska rådets rekommendationer. Vidare informerade jag att jag inte kommer 

skriva ut namn eller andra uppgifter som kan avslöja personens identitet. Eftersom en 

ljudupptagning skulle underlätta bearbetningen av intervjuerna och samtalet inte skulle 

störas av att jag antecknade under tiden frågade jag om det gick bra att spela in. 

Respondenterna godkände detta. Under intervjuerna med respondent 1 och 3 satt vi på 

deras kontor, där det inte var något annat som störde runtomkring. Dessa intervjuer blev 

mer som ett samtal, där följdfrågor kunde flikas in naturligt allteftersom. Med 

respondent 2 upplevde jag det mer som just en intervju, där han var lite mer inställd på 

att framhäva kommunens arbete i frågan. Denna intervjun genomfördes i 

kommunstyrelsens lokaler i ett rum med glasdörrar i en korridor där människor 

passerade och även knackade på vid två tillfällen. Dessutom skulle respondenten 

eventuellt iväg på ett kort möte under själva intervjun, i så fall skulle vi ta en paus och 

fortsätta intervju efter. Vi behövde aldrig ta en paus, men situationen var ganska 

stressande och jag kände att det var svårt att fråga mer ingående om vissa saker när det 

blev avbrott etcetera.

Efter intervjuerna frågade jag respondenterna om jag kunde kontakta dem om jag vid ett 

senare skede skulle stöta på några oklarheter, detta godkändes också av samtliga. 

Detsamma gällde även i omvänd ordning, att de kunde kontakta mig om det var något 

mer de önskade att lägga till. Intervjuerna genomfördes med några dagars mellanrum. 

Efter varje intervju lyssnade jag igenom inspelningen och gjorde lite anteckningar, 

själva utskriften påbörjade jag efter att alla intervjuer var genomförda eftersom jag ville 

få lite distans till dem. Då intervjuerna inte är tänkta att användas annat än av mig i 

analysen så skrev jag ut dem i talspråk, förutom att en del pauser och ”hm” etcetera togs 

bort. Däremot antecknade jag direkt vid första genomlyssningen efter varje intervju 

skiftningar i tonläge och känslan jag fått under intervjun.
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6.3 Utveckling av kodningsschema

Squires beskriver i sin artikel vilka typer av argument för jämställdhet som kan kopplas 

till de tre olika typerna av jämställdhetsintegrering som hon identifierat. Dessa 

argument har jag använt mig av i utformandet av ett så kallat kodschema som jag sedan 

använt till att analysera de utskrivna intervjuerna med. Redan under själva intervjuerna 

insåg jag att det missnöje med hur jämställdhetsarbetet idag utförs och de idéer om hur 

det istället borde vara måste ingå som en del av kodningen. Här uttrycks 

respondenternas egna tankar om jämställdhetsarbete utifrån hur andra agerar eller 

snarare inte agerar i frågan. Jag har gjort en pilotstudie, så som Bergström & Boréus 

rekommenderat, genom att analysera intervjun med respondent 1 först, för att därefter 

fundera om och hur mitt kodschema behövde utvecklas. Här blev det ännu tydligare att 

respondenten uttrycker sig genom att tala om jämställdhetsintegrering utifrån missnöje 

över hur det ser ut i kommunen idag och hur det istället borde vara. För att få med både 

det som respondenten förespråkar, men också det som respondenten menar är den 

rådande föreställningen i kommunen behövdes ett sätt att skilja på detta. Vid analysen 

har jag därför kodat olika för respondenternas egna uppfattning och den uppfattning de 

menar att kommunen står för. Den första delen av en kod är för vilken typ av 

jämställdhet som uttrycket förespråkar, därefter har jag noterat om det är personlig åsikt 

eller om det är den personliga åsikten om läget i kommunen. De första koderna har jag 

satt som 1, 2 och 3 utifrån de orden och fraserna som Judith Squires kopplar till de tre 

olika kategorierna som ser ut på följande sätt:

Kodord för Inkludering    Kodord för agendasättning  Kodord för Transformering 

Modern stat Mannen som norm Mångfald

Övertyga de anställda Olika intressen Intersektionalitet

Fördelar med jämställdhet Erkännande politik Ifrågasätta nuvarande normer

Affärsargument Särskilda satsningar för kvinnor Strukturer som skapar ojämlikhet

Medborgaren som kund Andra perspektiv Vem har makten

Inkludera jämställdhet i 
nuvarande system

Deltagande av grupper utanför 
systemet

Förändring i grunden

Alla människors lika värde Hur görs kön i organisationen

Jämställdhetsexperter
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Efter den första koden 1, 2 eller 3 så har jag skrivit ”Ps” för personlig syn eller ”Ks” för 

kommunens syn (kommunens syn enligt respondenten, inte nödvändigtvis kommunens 

officiella ståndpunkt). För att exemplifiera så har en mening som respondent 1 

uttryckte: ”Även här i kommunen, man sitter och bara räknar, det är bra om vi ser till att 

det blir 50/50 om några år, men man glömmer att gräva ner sig i makt” så har det första 

uttrycket ”man sitter bara och räknar” fått koden 1Ks, 1 för att det passar in under 

inkludering och Ks för att respondenten menar att det är kommunens syn. Den andra 

delen av meningen ”man glömmer att gräva ner sig i makt” har fått koden 3Ps eftersom 

den passar in under transformering och den står för respondentens personliga åsikt. 

Efter att kodschemat justerats några gånger började jag läsa de utskrivna intervjuerna 

utifrån de färdiga koderna. Jag är medveten om att varje kodning innebär en tolkning av 

mig och även ett beslut om vad som överhuvudtaget ska räknas in. Genom att ha satt 

mig in i diskurserna runt varje kod i annan litteratur än just Judith Squires artikel, som 

jag också velat visa i inledningen, har jag försökt stärka trovärdigheten i mina 

tolkningar. Jag har också varit noga med att inte tolka enstaka uttalanden utan att se 

dessa i helhet till det som sagts, dels för att göra en rättvis bedömning och dels för att 

inte räkna med samma sak flera gånger. Inför varje beslut har jag även reflekterat över 

alternativa tolkningar i flera omgångar. Den text som inte direkt har gått att sortera 

under någon kategori har jag lämnat okodad för att sedan återgå till denna och ta ut 

återkommande teman som har känts relevanta att diskutera närmare. När jag redovisar 

resultatet har jag valt att inte redovisa alla koder i tabellform eller skriva ut exakt hur 

många uttryck varje respondent hade inom varje kategori. Detta för att underlätta 

läsandet av resultatet. Istället har jag valt att mer generellt redovisa respondenternas 

åsikter och med hjälp av citat förstärka mina tolkningar. Resultatet presenteras utifrån 

Squires ordning inkludering, agendasättning, transformering. Efter varje presentation 

av intervjuanalyserna så diskuteras resultatet kort.

7. Resultat och analys

Inkludering

Det är endast två av respondenterna som talar om jämställdhet utifrån ett sätt som kan 

kopplas till inkludering. En av dessa respondenter utrycker dessutom enbart personliga 

åsikter som kan kopplas ihop med inkludering. Han använder direkt orden ”modern 

stat” och ”alla människors lika värde” när han talar om vad jämställdhet innebär för 
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honom. Vidare att det inte går att få till någon förändring om inte de anställda förstår 

fördelarna med jämställdhet. Främst menar han att detta beror på att många har en 

uppfattning om att det redan är jämställt. När jag frågar om det kan finnas 

intressemotsättningar mellan olika grupper så svarar han att de som inte vill arbeta med 

jämställdhet får det svårt i deras organisation. Vidare att:

”[...] men man måste återigen förstå varför man ska göra det, då måste man se problemet, men då finns 
det ett rejält och stort intresse av att jobba med det här och jag ser inga så tydliga grupper som står upp på 

barrikaden och säger ’nej det här behöver vi inte jobba med’.” 

När jag förtydligar att jag syftar på omfördelning av resurser och makt blir svaret: 

”Det tittar vi på och försöker, men det är en process som tar lite tid - ja- det är ingen kvick fix man löser 

på ett år om man hittar den typen av strukturella skillnader, säg mellan yrken, då tar det en 3-4 år att rätta 
till, och det måste man vara medveten om för att det funkar inte som så här att då ger vi allt till den ena 

gruppen och noll till den andra i två år så har vi rättat till det. Nej det funkar inte så!” 

Jag upplever överlag att han inte gärna vill tala om makt och att hans ton i talet 

förändras till, som jag uppfattar det lite irriterad, när jag försöker återkomma till denna 

fråga. 

Den andra respondenten som också uttrycker åsikter som passar under inkludering gör 

det endast i samband med att han talar om vikten av jämställdhetsexperter och att det är 

viktigt att övertyga övriga anställda om fördelarna med jämställdhet. Samtidigt så 

påpekar han vid flertal tillfällen att det är viktigt att inte uttryckligen nämna jämställdhet  

hela tiden eftersom det tröttar ut folk: ”Man kan inte gå på och prata om jämställdhet 

hela tiden...det blir lite som Peter och vargen ”[...] ’åh nu kommer det igen!’ utan man 

måste vara lite smartare än så, även om det är lite lömskt.” 

När synen på jämställdhet grundar sig i ovanstående argument ger det enligt Squires en 

integrerande jämställdhetsintegrering. Sett utifrån Eva Marks (2007) syn att det går att 

skilja på jämställdhetsarbete beroende på om syfte är insikt eller handlande så visar 

respondenterna genom ovanstående svar också tydligt att de förespråkar insikt. Något 

som inte heller enligt Mark jämställdhetsintegrering med avsikten att vara 

systemförändrande i främsta hand bör göra. Kopplat till Squires teori så ger detta 

insiktsarbetet ett integrerande jämställdhetsarbete och alltså inte ett systemförändrande.
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Agendasättning

De åsikter som uttrycks som kan kopplas ihop till agendasättning är inte särskilt många 

och uttalas bara av två av respondenterna. En av dessa respondenter talar vid två 

tillfällen om särskilda satsningar för tjejer och kvinnor som grupp, i form av särskilda 

intressen. Även den andra respondenten som ingår här nämner några gånger att det 

ibland kan krävas särskilda satsningar för kvinnor, åsikter som passar in under 

agendasättning. Hon är även noga med att direkt poängtera att det är viktigt att i sådana 

fall inte fastna i stereotyper och då istället riskera att stärka rådande normer istället för 

att lösa upp dem. 

De argument som används som skulle kunna generera en jämställdhetsintegrering som 

är agendasättande är väldigt få och med tanke på att det främst är i teorin som det går att 

dela upp arbetet med jämställdhet i olika kategorier är det kanske inte så konstigt att 

några svar kan kopplas till agendasättning då det också främst har handlat om exempel 

från kommunens projekt. I praktiken blir det oftast en blandning av olika strategier och 

arbetet måste både utgå från de politiska målen för jämställdhet samtidigt som konkreta 

åtgärder i kommunen ska utformas. 

Transformering

Som tidigare framgått så är det en respondent som endast uttrycker åsikter som passar 

under inkludering, de övrig två uttrycker övervägande personliga åsikter om 

jämställdhet som kan kopplas ihop med transformering. Respondent 1 talar om att 

normer och vårt nuvarande system måste ifrågasättas och försöker själv i sin politiska 

roll bidra till en sådan förändring. Han kritiserar även jämställdhetsbegreppet och menar 

att maktperspektivet och politiken i det försvinner i kommunen. ”Jag inte är så förtjust i 

jämställdhetsbegreppet för just perspektivet med makt och även den politiska delen i det  

försvinner, det blir den fina listan utan innehåll, inte djupare än så.” Vidare att: 

”Jämställdhet eller genusperspektiv handlar ju om maktanalys och det finns ju bara 

100% makt och då får man ju omfördela den och då blir det djävligt känsligt.”

När jag frågar om det kan finnas intressemotsättningar mellan olika grupper så blir 

svaret direkt: ”Ja! Det tror jag...om man ser löner exempelvis, Gymnasielärarna vill ju 

ha mer lön, de har större andel män än andra, sen har du ju förskolepedagoger och så, 
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mycket stor andel kvinnor, och de ligger ju BETYDLIGT lägre i lön! Där har du ju en 

konflikt.”

Respondent 3 talar precis som Respondent 1 om att det nuvarande systemet måste 

ifrågasättas och normer måste synliggöras och granskas kritiskt. Vidare även hur det är 

strukturer i samhället, såväl i det privata livet som i yrkeslivet, som skapar ojämlikhet. 

Något hon upplever försvårar arbete med jämställdhet då det i frågor som anses mer 

privata, som exempelvis uttag av föräldraledighet, som hon menar inte gärna får 

diskuteras eller ifrågasättas på arbetsplatsen. Hon påpekar att det är lättare att arbeta 

med frågorna när det handlar om exempelvis könsuppdelad statistik eller annat 

kvantitativt arbete, men när handlar om frågor om makt och hur normer kan återskapa 

och förstärka könsskillnader blir det känsligare. ”Ja makt ja, när man vill diskutera 

sådana frågor, eller hur uttaget av föräldraledighet hänger ihop med normer om manligt 

och kvinnligt blir det genast obekvämt och frågorna liksom nästan tigs ihjäl.” 

Angående jämställdhetsintegrering så är hon positiv till strategin då hon menar att det 

behövs ett sätt att arbeta med maktordningar utifrån en strukturell nivå och att 

jämställdhetsintegrering faktiskt kan erbjuda detta, om resurserna ges. Något som hon 

inte riktigt verkar uppleva att kommunen vill avsätta: [...] Ja, vi kan jobba med 

jämställdhet så länge det inte kostar för mycket i resurser eller blir för obekvämt.” Det 

framgår att jämställdhetsintegrering fortfarande inte är någonting som genomsyrar 

verksamheten. ”Det finns många projekt och det händer saker, men det finns inte något 

samlat arbete eller någon riktig överblick över vad som görs, det är mer som isolerade 

öar här och där.” Samtidigt som hon uttrycker en viss frustration över bristande resurser, 

intresse och att förändringen går långsamt så påpekar hon vikten av att vara realistisk i 

sin syn på förändringsarbete. ”Förändringar möter alltid motstånd, och det går inte att 

driva på för hårt, det kan komma studenter från Universitetet som tycker att vårt arbete 

är alldeles för mesigt och visst kan det kännas så, men samtidigt är det människor som 

arbetar här och det går inte att driva frågor utan att ta hänsyn till arbetsmiljön.”

De personer som är insatta i och intresserade av genusfrågor talar också övervägande 

om jämställdhet utifrån Judith Squires tredje kategori, transformering. Det är den 

formen av jämställdhetsintegrering som enligt Squires öppnar upp möjligheter att få en 

djupare förändring av samhället, i den riktningen som också den svenska 

jämställdhetspolitiken syftar till. 

24



Övriga återkommande teman 

Ett övrigt återkommande tema som kommer upp under en intervjun som inte riktigt går 

att sortera in under några av Squires tre kategorier, men som går att koppla till det som 

tagits upp i inledningen om hur NMP inverkar på jämställdhetsområdet, är en önskan 

om att kunna visa resultat. Det kan illustreras med följande citat: ”Ja målet är väl att 

sätta samman, blir det som en lista eller bara en glättigt broschyr så ser man vad som 

görs och det kan man visa upp utåt och inåt samtidigt som man kan få en bättre översikt 

inåt för oss liksom vad som faktiskt görs, bara en sådan enkel grej är viktig.”  

Ett annat återkommande tema handlar om kritik av tjänstemännens makt. Här i samband 

med fördelning av pengar till spontanidrott ”Det är inte politikerna som väljer vem som 

ska ha de summorna för att det är så små summor det handlar om, jättekonstigt!!, utan 

det var två tjänstemän som skötte det [...]”

En övrig sak jag redan under själva intervju ställde mig frågande till var just hur otydligt  

eller oklart jämställdhetsintegrering förklarades av respondenterna. Det nämns redan 

2000 i kommunens Mål för jämställdhet som främsta strategi att använda för 

kommunens jämställdhetsarbete. Det kan då tyckas lite förvånande att anställda i en 

kommun som dessutom vill vara en av de mest jämställda i landet inte kan förklara 

närmare om det än ”[...] ja jag vet väl överlag vad det handlar om det är väl att integrera 

det här tänket i verksamheten, hur man tänker att man ska genomföra för att få bättre 

jämställdhet [...]” Ytterligare något som tyder på att det är väldigt oklart vad det innebär 

är att ett återkommande tema som två av respondenterna talar om är att det måste vara 

många som arbetar med frågorna. Inte hur det ska bli en del av allas dagliga arbete, utan 

att det måste finnas många experter och eldsjälar som driver frågorna.  

Önskan om att kunna visa resultat visar tidigare forskning på att det riskerar att fokus 

hamnar på kvantitativt jämställdhetsarbete istället för på ett systemförändrande, som ju 

faktiskt är syftet med jämställdhetsintegrering. Om dessutom politikerna i kommunen 

fokuserar mycket på att tala om resultatinriktat arbete skulle det möjligen även kunna 

uppmuntra tjänstemännen att inrikta sig på just det. Trots att tjänstemännen kan ha 

mycket makt är det ändå politikerna som sätter upp målen för arbetet. Just 

tjänstemännens makt är också en fråga som jag i inledningen visade på som ett möjligt 

problem, där just tjänstemännen kan utforma arbetet relativt fritt (utifrån politikernas 

övergripande mål) och när det i frågor som rör jämställdhet är så otydligt vad det 
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handlar om kan ge upphov till väldigt olika åtgärder. Att det är otydligt framkommer i 

alla tre intervjuerna, det är svårt att säga om det alls arbetas med 

jämställdhetsintegrering. 

8. Resultatdiskussion

Sett till min frågeställning om det finns uppfattningar om jämställdhet som möjliggör en 

transformativ jämställdhetsintegrering så blir svaret utifrån min analys av intervjuerna 

att det delvis finns det. Det är två av respondenterna som med några få undantag talar 

om jämställdhet just utifrån transformering. Dessa två målar dock upp bilden av att 

deras syn på jämställdhet inte är den allmänt rådande inom kommunen. Respondenten 

som är personalchef och enligt egen utsago även ansvarig för hur de politiska målen ska 

omvandlas till konkret arbete inom kommunen talar endast om jämställdhet utifrån 

Squires kategori integrering som just genererar en jämställdhetsintegrering som är 

integrerande. Forskare som Rönnblom och Thollin har visat att jämställdhet fylls med 

olika innehåll och den som har makten att sätta agendan kan bestämma vilka lösningar 

som ska användas. Sett till detta så är det inte alls omöjligt att en personalchef faktiskt 

har en del makt att forma arbetet utifrån sin egen syn på jämställdhet. Det påpekades 

dessutom av en annan respondent att politiker inte kan gå in och bestämma exakt hur 

arbetet ska läggas upp, utan det är upp till tjänstemännen. Om en person med mycket 

makt inom en organisation har en syn på jämställdhet som genererar en viss typ av 

jämställdhetsintegrering kanske det inte är så konstigt om arbetet utformas utifrån dessa 

idéer. 

Det är endast en av respondenterna som inte uttrycker att det är viktigt att arbeta med 

insikt gentemot de anställda, detta trots att hon just upplever problem med att det privata 

även påverkar arbetslivet. När jämställdhetsintegrering blir en del av rutinerna i en 

organisation där den personliga insikten inte spelar någon roll, så som bland annat Mark 

föreslår, blir det samtidigt lite svårt att förstå hur frågor som även berör privatlivet ska 

hanteras. Som i fallet med uttag av föräldraförsäkring som Respondent 3 talar om. Det 

här kan jag tänka mig är en del av kritiken mot att jämställdhetsintegrering blir ett 

teknokratiskt verktyg, att det blir svårt att hantera frågor som inte direkt handlar om 

arbetsprocesser, men som ändå upprätthåller ojämställdheten i samhället. Respondent 3 

framhåller istället vikten av att förändring måste få ta tid. Något som också Mark 

framhåller som viktigt när det kommer till jämställdhetsintegrering. 
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Squires skriver inte något i Is Mainstreaming Transformative? Theorizing 

mainstreaming in the Context of Diversity and Deliberation (2005) om hur sådan här 

”krockar” kan hanteras. Hon efterlyser dock mer forskning på hur jämställdhet praktiskt 

kan omvandlas från teori till praktik. Något som även många andra forskare menar just 

saknas. 

Enligt min uppfattning utifrån det material jag har läst och det som framkommit i 

intervjuerna så är jämställdhet ännu inte integrerat i det dagliga arbetet i den undersöka 

kommunen. Det var heller inte min avsikt att undersöka om eller hur långt 

jämställdhetsintegrering har kommit, men det är ändå svårt att inte reflektera runt hur 

otydligt strategin förklaras. Det kan mycket väl höra ihop med att 

jämställdhetsintegrering faktiskt är svårt att greppa i praktiken, precis som kritikerna har 

framhållit.  

Svaret på vilka uppfattningar som finns om jämställdhet hos de intervjuade är att alla 

Squires tre kategorier finns representerade. Det framgår även att synen på jämställdhet 

skiljer sig åt mellan respondenterna och att det är de som har studerat genusvetenskap 

som framför åsikter som skulle kunna generera en transformativ 

jämställdhetsintegrering. Det här behöver inte nödvändigtvis tala för att det är 

utbildning i sig som ligger till grund för deras åsikter, det kan lika gärna vara ett intresse 

eller en övertygelse som inte behöver grunda sig i just kunskap. Om detta i sin tur 

innebär att det finns utrymme för en transformativ jämställdhetsintegrering i kommunen 

är en helt annan sak, i slutändan handlar det ju naturligtvis om vem eller vilka som har 

makten att sätta agendan. Sett till den bild som ovanstående personer målar upp av 

kommunens jämställdhetsarbete så är det åtminstone inte utifrån deras syn som agendan 

sätts. Det som verkar vara den allmänt rådande uppfattningen om jämställdhet inom 

kommunen genererar inte en transformativ jämställdhetsintegrering, åtminstone inte sett 

utifrån de tre intervjuer jag har gjort. Så länge jämställdhet inte definieras utan varje 

person själv kan lägga in värderingar i ordet, kan det nog vara svårt att driva ett 

enhetligt arbete där syftet är att förändra strukturer och normer i grunden. 
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9. Metoddiskussion

Eftersom jag ville undersöka tankar om jämställdhet och jämställdhetsintegrering 

utifrån hur några anställda inom en kommun såg på frågan så föll det sig naturligt att 

göra intervjuer. Det hade nog varit möjligt att göra en enkätundersökning, men 

samtidigt är det svårt att få fram mer djupgående åsikter med korta frågor. Dessutom är 

risken att det skulle bli få svaranden. För att få fram en mer övergripande bild av 

kommunens syn på jämställdhet hade det varit bra att även analysera exempelvis 

policys, men när jag valde att utgå ifrån några anställdas uppfattningar föll denna biten 

bort. Det hade istället gått att göra en jämförande undersökning där även kommunens 

faktiska arbete kunde analyseras och jämföras med några anställdas uppfattningar och 

se om dessa stämde överens. 

Eftersom jag ville använda mig av Judith Squires teori valde jag att göra en 

innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna då hennes teori är uppbyggd på ett sätt 

som lämpar sig för just det. För att hitta uttryck för olika syner på jämställdhet i 

intervjuerna var det lämpligt att räkna och sorterar in dessa tankar och idéer i 

förutbestämda kategorier tagna från Squires text. Innehållsanalys lämpar sig väl när det 

just är något som ska räknas och sorteras. En annan möjlighet hade varit att göra en 

diskursanalys av intervjuerna och då mer fokusera på Squires teori utifrån de 

samhälleliga diskurser som de olika kategorierna representerar. Eftersom fokus i denna 

undersökning inte ligger på hur jämställdhet diskuteras och görs i sig, utan snarare 

fokuserar på vilka möjliga konsekvenser de uttryckta idéerna kan ge upphov till är 

innehållsanalys mer relevant just här. Jag kunde då med hjälp av kodningar sortera in de 

tankar som uttrycks, för att på så sätt se hur dessa passar in de olika kategorierna, och  

kunna diskutera resultatet mer djupgående utifrån Squires teori och annan relevant 

forskning om jämställdhetsintegrering. 

10. Vidare forskning

Det hade varit intressant att undersöka mer om hur jämställdhetsintegrering praktiseras i 

kommuner. Trots att det egentligen ska vara en självklar del av kommunens arbete 

verkar det inte vara så. Jag utgick ifrån att jämställdhetsintegrering ändå var mer 

etablerat än det verkar vara. Det skulle också vara intressant att undersöka hur 

omvandlingen från politik och teori till konkreta åtgärder ser ut, men även undersöka 
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konkreta fall där jämställdhetsintegrering faktiskt används och hur den används. Om det 

nu ens går att hitta specifika ”fall” där jämställdhetsintegrering faktiskt sägs användas. 
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