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Abstract 

Kalmar Municipality has in 2008-2010 made an effort to educate managers on gender, with 
the goal of mainstreaming gender into public activities so that all citizens should feel safe in 
that treatment and services are designed and resources are distributed equally to both sexes 
living conditions and needs. The overall aim of this study was to examine whether the training 
effort has paid off, and how gender mainstreaming has been implemented in the different 
activities. We have used a qualitative approach, which we examined through interviews 
managers' approach to gender equality. 

Gender was generally described as an important issue of all respondents, and all were working 
to mainstream gender into their activities and workplaces. The results show that the 
operational and management needed clearer directives and strategies in their efforts to 
promote gender equality. Education was necessary because personal definition of gender may 
differ from the control contents of the documents. We found that many respondents saw the 
barrier of time, but also difficulties in changing attitudes and preferences of employees. As a 
result, we realized that the problem was bigger than that, when society is ruled by norms and 
values. After analysis of empirical data, we concluded that gender mainstreaming is a difficult 
subject, and it demands hard work, efforts and resources. 

Key words: Gender mainstreaming, leadership, education, norms, qualitative interviews. 
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Förord 

Denna uppsats är skriven under vårterminen 2010 på Humanvetenskapliga institutionen vid 

Linnéuniversitetet som en del av socionomprogrammet. Det har varit ett kämpigt arbete med 

många motgångar, men samtidigt en väldigt lärorik process. Vi vill här passa på att tacka de 

som stöttat oss under uppsatsens gång. Först och främst, tack till vår handledare Ulf Drugge 

för goda råd och konstruktiv kritik. Ett stort tack till Linda Leonhardt, Samverkanskoordinator 

på Linnéuniversitetet, som har uppmuntrat oss längs vägen samt funnits som en länk mellan 

oss och Kalmar kommun. Vidare vill vi tacka Ann-Sofie Lagercrantz på 

Kommunledningskontoret, som har varit väldigt tillmötesgående och tagit emot vår idé med 

engagemang, samt förmedlat informationsrika kontakter. Vi vill också tacka Anne Norling för 

korrekturläsning och goda idéer. Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till de informanter 

som medverkat i vår undersökning, för deras aktiva deltagande och intresse. Utan er, ingen 

uppsats. 

 

 

Matilda Norling & Emelie Östergren 
Kalmar 2010 

 

 

 

 

 

”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det 

gamla sättet att tänka” 

Albert Einstein 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel introduceras uppsatsens ämnesområde med en bakgrund till de 

forskningsfrågor vi har för avsikt att studera. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Internationellt sett framstår Sverige ofta som framgångsrikt inom området jämställdhet. Vi har 

en jämställdhetspolitik, med tydligt syfte att motverka och förändra system som snedfördelar 

makt och resurser mellan könen, så att män och kvinnor ges lika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter i samhället för att kunna påverka sin livssituation (www.regeringen.se). Detta är 

en grundläggande statsrättslig norm. Trots detta är ojämställda förhållanden och olika 

förutsättningar många gånger en vardagssituation för såväl flickor och pojkar som för kvinnor 

och män (Mark 2007:17f). Det är i vardagens bemötande och service som jämställdhet skapas 

men också ojämställdhet upprätthålls. 

Jämställdhetsintegrering1 är den strategi som valts för att uppnå den jämställdhetspolicy som 

regering och riksdag ställt sig bakom. Jämställdhetsintegrering innebär en 

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

jämställdhetsperspektivet införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 

processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet” (Europarådets definition2). 

Integreringen avser planering, utformning, genomförande och uppföljning av verksamhet och 

tjänster som riktas till medborgare och brukare, så att tjänster och service som erbjuds svarar 

mot både kvinnors och mäns behov. Kommuner och landsting står för en stor del av 

samhällets service, och spelar därför en stor roll i förverkligandet av ett jämställt samhälle 

med jämställd medborgarservice. 

Program för Hållbar Jämställdhet är en politisk satsning, med målsättningen att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i offentliga verksamheter. Programmet eftersträvar ett jämställt 

samhälle där alla som nyttjar offentliga verksamheter ska känna sig trygga i att bemötande 

och service utformas och resurser fördelas likvärdigt för båda könens livsvillkor och behov. 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har beviljats 145 miljoner kronor av regeringen i 

syfte att under perioden 1 januari 2008 till 21 december 2010 genomföra programmet och 

                                                 
1 Vi kommer fortsättningsvis att använda begreppen jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete som 
likvärdiga begrepp. 
2 Översatt i SOU 2007:15 s 19-20. 
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stödja jämställdhetsintegreringen i kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan och 

kommunala samverkansorgan (www.skl.se). Av dessa pengar har 4,2 miljoner satsats i 

Kalmar kommun. 

SKL menar att det är av stor vikt att verksamhetsledningen är involverad och engagerad i 

jämställdhetsarbetet. Ett delmål i satsningen är att utbilda jämställdhetsstrateger med 

överordnade roller i organisationer (www.skl.se). JGL, Jämställdhet Göra Lära, är en 

basutbildning om jämställdhet som anordnas via Försvarsmakten. Utbildningen riktar sig till 

beslutsfattare och chefer, som i sitt arbete möter och påverkar andra människor. Syftet är att 

ge grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att öka självständigheten i att kunna förhålla 

sig sakligt till jämställdhetsfrågor. Att kunna undvika fördomar är ett viktigt mål. 

Utbildningen arbetar efter en upplevelsebaserad inlärningsmodell; konkreta övningar och 

upplevelser kopplas samman med teori och fakta. Utbildningsinnehållet omfattar 

grundläggande kunskaper om genus, samhälle och arbetsmarknad, samt frågor om förändring 

och arbetsmetoder (www.fhs.se). 

1.2 Problemformulering 

Vi har båda ett intresse för ledarskapsfrågor och jämställdhet i största allmänhet, och då vi 

uppmärksammade jämställdhetssatsningen i kommunen väcktes vårt intresse ytterligare. Vi är 

av uppfattningen att jämställdhet är ett återkommande hett och omdiskuterat ämne i media, 

där bland annat löneskillnader mellan män och kvinnor, ansvar för familjeliv samt 

karriärmöjligheter beroende på kön stått i fokus. Ett begrepp som ofta cirkulerar i media är 

glastaket, det osynliga tak som definierar det hinder som kvinnor i yrkeslivet möts av i många 

organisationer (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:103f). Vi har båda arbetat inom 

kommunal verksamhet och då uppmärksammat att frågor om jämställdhet sällan diskuteras på 

arbetsplatsen. Det är märkligt hur något så omdiskuterat och viktigt kan bli så osynligt i 

praktiken. 

Det har forskats mycket om jämställdhet, men den forskning vi funnit riktar huvudsakligen in 

sig på frågor om löneskillnader, kvinnors och mäns olika förutsättningar för karriär, samt 

ansvar i hemmet. I forskning kring kombinationen kön och ledarskap ligger fokus ofta på att 

utröna könsskillnader och alltför sällan på bakomliggande faktorer samt konsekvenser av 

dessa (Yukl 2010:470). Under uppsatsens inledande fas stötte vi på ett flertal utvärderingar av 

projekt och utbildningar, där chefers åsikter redovisas statistiskt. Kunskap om och forskning 

kring chefers syn på jämställdhetsarbete och utbildning var svårare att finna. Chefer och 
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politiker spelar ofta huvudroll i olika förändringsprocesser och borde sannolikt ha stora 

möjligheter att påverka verksamheten. Vi ställer oss då frågande till varför jämställdhetsarbete 

ur chefsperspektiv inte tycks vara mer omdiskuterat i forskningen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka chefers syn på jämställdhetsintegrering efter aktuell 

utbildningssatsning, samt hur jämställdhetsarbete har implementerats, alternativt kommer att 

implementeras, i respektive verksamhet. Avsikten har alltså varit att undersöka genomförande 

och resultat av förändringsarbete ur chefsperspektiv. Utifrån syftet har tre huvudfrågor 

formulerats, samt tematiserats kring tre centrala begrepp, som speglar undersökningens fokus: 

chefskap, jämställdhetsarbete och framtid. 

• Hur kan en chef påverka jämställdhetsarbetet i kommunal verksamhet med 

utgångspunkt från sin yrkesroll? 

• Vilka uttryck tar sig jämställdhetsarbetet i respektive verksamhet? 

• Hur ser cheferna på ett framtida jämställdhetsarbete och har de (be)redskap för detta, 

eller vilka verktyg anser de sig annars behöva? 

1.4 Avgränsningar 

Tidsramen för uppsatsen är tio veckor av vårterminen 2010. Uppsatsen kommer enbart att 

behandla chefernas perspektiv på jämställdhetsarbete. Brukarperspektiv samt 

medarbetarperspektiv utelämnas således. Det är inte uppsatsens intention att ta reda på hur 

situationen för fenomenet ser ut bland chefer i allmänhet i Sverige. Vår tanke är heller inte att 

studien ska vara representativ för samtliga chefer, dock kan resultatet komma att vara 

användbart för vidare utvärdering av eller utbildning kring jämställdhetsarbete. Den 

utbildningssatsning som avses ligger inom ramen för SKL:s jämställdhetssatsning, men 

organiseras av en oberoende aktör; Försvarsmakten. Det är av vikt att poängtera att vår 

uppsats inte utvärderar utbildningen. 

2 Metod 

I metodkapitlet som följer redogör vi för de metoder vi har valt att tillämpa för att besvara 

uppsatsens forskningsfrågor. Kapitlet behandlar även tillvägagångssätt, urval samt 

bearbetning av material. Slutligen förs ett resonemang kring tillförlitlighet, trovärdighet samt 

etiska överväganden. 
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2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Det finns tre olika tillvägagångssätt vid hantering av empiri och teori; deduktion, induktion 

och abduktion. 

En deduktiv forskningsansats används ofta i kvantitativa studier och kallas ibland för 

bevisföringens väg. Ansatsen kan sägas vara teoriprövande, och innebär att de variabler som 

ska studeras väljs efter en färdig teori. Genom att utgå från en teori eller ett perspektiv kan det 

empiriska fenomenet beskrivas. Den deduktiva ansatsen utgår från en generell regel som ska 

sägas förklara fallet, och forskaren samlar in den information som anses relevant för 

undersökningen. I samband med detta förfaringssätt finns en risk att värdefull information går 

förlorad. En annan nackdel är att den deduktiva ansatsen tenderar att, istället för att hitta och 

förklara fenomenets orsaker, endast fastslå dem (Patel & Davidson 2003:23f). 

En induktiv ansats används i kvalitativa studier där forskaren utgår från studiesubjektens 

perspektiv, och kan kallas för upptäckandets väg. Ansatsen utgår från en enskild företeelse 

som studeras utan förutfattade hypoteser. Teorin växer då fram ur forskningsmaterialet. 

Forskaren utgår således från insamlad empiriskt material som förklarar en viss händelse, och 

söker därefter teorier som kan passa in på empirin. Det är viktigt att forskaren inte har några 

förutfattade meningar eller förväntningar, men enligt Patel och Davidson (2003:24) är det 

ofrånkomligt att sådana kommer att färga teorierna som produceras. 

Vi kan också kombinera deduktiv och induktiv forskning, vilket kallas för abduktiv ansats. I 

denna ansats växlar forskaren mellan empiri och teori, och på så sätt växer forskarens 

förståelse successivt fram. Den abduktiva ansatsen utgår, liksom den induktiva, från empiri 

men har inte som mål att avvisa de teoretiska föreställningarna. Istället är den ute efter att 

skapa förståelse (Patel & Davidson 2003:24). 

Vår studie präglas av en abduktiv forskningsansats. Vi är inte ute efter någon sanning, utan 

vill istället rikta uppmärksamhet mot problemet och få till stånd en diskussion kring ämnet. 

Det abduktiva tillvägagångssättet gav oss möjlighet att diskutera olika teorier under arbetets 

gång; medan vi studerade teorin och empirin kunde vi finna kopplingar och nya intressanta 

infallsvinklar. 

2.2 Val av metod 

En metod kan ses som ett redskap att lösa vetenskapliga problem för att komma fram till ny 

kunskap (Holme & Solvang 1997:13). Inom samhällsvetenskaplig forskning kan vi välja 
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mellan två olika metodologiska angreppssätt; kvantitativa och kvalitativa metoder. Valet av 

metodologiskt angreppssätt är beroende av vilken typ av kunskap vi eftersträvar, men vi bör 

inte se kvantitativa och kvalitativa metoder som varandras absoluta motsatser, utan istället 

som ett strategiskt val av den metod som passar bäst till vår frågeställning (Holme & Solvang 

1997:75; Kvale 1997:69). 

Kvantitativa metoder har ett intresse för mätning, kausalitet och generaliserbarhet, och strävar 

efter att finna det genomsnittliga eller representativa för en population. Kvantitativa 

tillvägagångssätt strävar efter precision, och genom strukturerade och systematiska 

observationer redovisas siffror som kan användas för att dra generella slutsatser för en 

population eller företeelse (Denscombe 2009:327). 

Kvalitativa metoder har forskarens uppfattning och tolkning av insamlad information i fokus. 

Kvalitativa tillvägagångssätt syftar till att nå förståelse genom att analysera ord och berättelser 

(Denscombe 2009:320f). I fokus står närhet till forskningsobjektet; forskaren försöker studera 

fenomenet utifrån informantens perspektiv (Holme & Solvang 1997:14). Forskaren kan då få 

en helhetsbild av fenomenet som studeras, det vill säga inte bara det generella utan det unika 

och avvikande. Tonvikten ligger på insamling och analys av respondenters egna ord, snarare 

än på kvantifiering av siffror, och ger således mer utrymme för ett tolkande synsätt. Då 

uppsatsens problemformulering och syfte kräver förståelse och tolkning av uppfattningar, 

kändes en kvalitativ metod mer relevant att utgå från i vår studie. 

2.2.1 Kvalitativ intervju 

Enligt Gillham (2008) kännetecknas den halvstrukturerade intervjun av flexibilitet som 

balanseras av struktur. Detta innebär bland annat att samma frågor ställs till alla respondenter, 

samtidigt som utrymme finns för utveckling av intressanta frågeområden. Vi valde den 

halvstrukturerade intervjuformen då vi ansåg det viktigt att respondenterna hade utrymme att 

utveckla sina idéer och att formulera sig med egna ord. Samtidigt ville vi ha utrymme för 

följdfrågor. 

En parintervju är ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson, med gemensamt ansvar 

för en bra intervju (Kylén 2004:22). Vi valde att båda delta i intervjun, så att den ena kunde 

intervjua och den andra observera och anteckna. Observatören kunde då följa upp eventuella 

frågor eller andra områden av intresse som intervjuaren hade missat. Det var också till fördel 

då vi kunde ge varandra feedback efter genomförd intervju, vilket bidrog till en ökad 

intervjuskicklighet hos oss båda. 
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Under intervjutillfället använde vi en intervjuguide med en översikt över de ämnen som ska 

täckas in, samt förslag till frågor. Det är upp till intervjuaren att bedöma hur strikt denna ska 

följas (Kvale 1997:121). Den halvstrukturerade intervjuguiden består av öppna frågor, som 

ger möjlighet till öppna svar. Vi formulerade vår guide utifrån tre temaområden: 

jämställdhetsarbete, chefskap och framtid. 

För att undvika missförstånd följde vi upp informantens svar med följdfrågor. Vissa svar 

täckte in en eller fler av övriga frågor, vilket innebar att alla frågor inte blev ställda och inte 

heller i samma ordning. Vi strävade dock efter att få svar på samtliga frågeområden och det 

övergripande innehållet i intervjuerna är ungefär detsamma. 

Att genomföra en kvalitativ intervju är tidskrävande med avseende på intervjutid, 

transkribering, resultatsammanställning och analys. Metoden kräver också viss skicklighet hos 

intervjuaren för att ge ett gott resultat (Kvale 1997:136ff). En kritik mot intervjumetoden är 

att respondentens svar skulle kunna vara ogiltiga eller ha misstolkats av forskaren 

(Denscombe 2009:400). Vi kan heller inte avgöra om respondentens svar är en subjektiv eller 

en objektiv sanning, då det är respondentens upplevelse, och därmed dennes egen berättelse 

av fenomenet (Kvale 1997:38). Enligt Robson (2002:171) är beskrivning och tolkning ett hot 

mot validiteten i den kvalitativa forskningen, och det är därmed viktigt att intervjumaterialet 

inte blir felaktigt återberättat. Genom att spela in intervjun kan risken minskas. 

En faktor som kan påverka den kvalitativa intervjun är den så kallade intervjuareffekten. 

Forskningsintervjun är ett samspel, där intervjuare och respondent påverkar varandra 

ömsesidigt, och respondenten kan komma att svara vad denne tror att intervjuaren vill höra 

(Denscombe 2009:269; Kvale 1997:39; Kylén 2004:24). En annan faktor vi inte kan bortse 

från och som kan ha påverkat vår undersökning är respondenternas ärlighet. Vi har informerat 

om konfidentiell hantering av intervjusvaren, men trots detta kan det finnas personer som av 

oro för att bli identifierade inte svarat sanningsenligt. Vi hoppas dock att vår information om 

avpersonifiering har minimerat riskerna, så att svaren därmed är tillförlitliga. 

2.3 Urval 

Vid en undersökning kan vi inte intervjua samtliga individer i undersökningspopulationen, 

och måste därför göra ett urval. Enligt Denscombe (2009:37) är ett icke-sannolikhetsurval 

användbart i de fall där forskaren saknar tillräcklig information om populationen, eller där det 

inte är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen. Ett icke-

sannolikhetsurval innebär, till skillnad från ett mer slumpmässigt sannolikhetsurval, att varje 
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enhet inte har lika stor chans att komma med i urvalet. Genom ett subjektivt urval väljs de 

enheter ut, som vi tror kan ge mest värdefull data (Denscombe 2009:37). Vårt krav var att 

deltagarna skulle ha genomgått ledarskapsutbildningen. En önskan från vår kontaktperson var 

att respondenterna skulle representera så många olika verksamheter som möjligt och vi fick 

därför förslag på informationsrika respondenter. Vi skickade ett informationsmejl där vi 

presenterade oss själva och vårt uppdrag. Deltagarna fick därefter själva höra av sig för 

inbokning av intervju. Vi skickade ut förfrågan till tio chefer, och fick inbokade intervjuer 

med sex stycken. Bortfallet kan bero på ledigheter, alternativt tidsbrist, vilket vi har full 

förståelse för. Vårt urval består av tre kvinnor och tre män, som samtliga innehar 

chefspositioner i olika delar av kommunen. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Denscombe (2009:379) är reliabilitet en klassisk svårighet inom samhällsvetenskaplig 

kvalitativ forskning, då det finns många betydande kontextuella variabler som kan påverka 

resultatet. Merriam (1994:180ff) menar å sin sida att det i kvalitativa studier inte är relevant 

att använda reliabilitet som begrepp. Patel och Davidson (2003:99) menar å andra sidan att 

validitet och reliabilitet står i förhållande till varandra och att vi därmed inte kan utesluta det 

ena eller det andra begreppet. Vi anser att det ändå är av vikt att lyfta fram delar som kan 

påverka reliabiliteten. 

Reliabilitet handlar om hur sanna insamlade uppgifter är, men det är viktigt att ha i åtanke att 

sanningsbegreppet är relativt; uppgifterna kan vara sanna fakta, eller sanna ur informantens 

synvinkel (Kylén 2004:13). Reliabilitet innebär också att respondentens svar inom ett område 

ska vara homogena, och således peka åt samma håll. Att ställa samma frågor till samma 

person vid ett annat tillfälle, och få olika svar, behöver dock inte innebära en låg reliabilitet 

(Patel & Davidson 2003:103). För att stärka reliabiliteten har vi undvikit ledande frågor samt 

använt öppna frågor som inte kunde besvaras med ja eller nej (Kvale 1997:145). Vi valde att 

spela in intervjuerna, för att försäkra oss att vi uppfattat allt korrekt (Kylén 2004:40). Vi 

deltog även båda vid intervjuerna, då vi hoppades stärka reliabiliteten med en observatör som 

kunde registrera intervjusvaren parallellt med intervjuaren (Patel & Davidson 2003:101). 

Enligt Robson (2002:93) innebär validitet att studien mäter vad den avser att mäta. Validitet 

innebär också att kunskapen är giltig, hållbar och välgrundad (Denscombe 2009:380). Med 

andra ord är validitet vikten av att samla in relevanta data, och hur användbara de är för att 

lösa de problem vi undersöker (Kylén 2004:12). Kraven för validitet är i huvudsak lika för 
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både kvantitativa och kvalitativa studier, men enligt Holme och Solvang (1997:94) är det 

lättare att nå validitet vid kvalitativa studier eftersom forskaren då befinner sig närmare den 

värld varifrån empirin hämtas. För att öka validiteten har vi kontrollerat vår intervjuguide 

noga. Genom att genomföra en mindre pilotstudie i vår bekantskapskrets har vi kunnat 

redigera dubbeltydiga frågor och upprepningar. Vi har vid transkriberingen försökt att återge 

respondentens svar så exakt som möjligt, genom att behålla de ord som faktiskt används 

istället för att sammanfatta intervjun (Gillham 2008:173). I undersökningen har vi också 

försökt säkerställa skriftliga källors validitet, genom att, i den mån det går, använda oss av 

förstahandskällan, och även vara kritiska till innehåll i artiklar och avhandlingar. 

2.5 Genomförande 

2.5.1 Tillvägagångssätt 

Då vi hade en önskan om att skriva en uppsats för en uppdragsgivare tog vi kontakt med 

Samverkansavdelningen på Linnéuniversitetet i Kalmar, och hittade ett uppdrag för Kalmar 

kommun. Denna ursprungliga uppsatsidé handlade i korta drag om jämställdhet i 

kommunikation, och vi valde först att inrikta oss på kommunikationsflöde mellan kommun 

och föräldrar i förskoleverksamhet. Detta visade sig vara svårt att genomföra, då vi inte kunde 

formulera ett tydligt syfte. Vi ville dock inte släppa tanken på att skriva uppsats på uppdrag, 

och efter en kontakt med jämställdhetsutvecklaren inom kommunen kom vi överens om att 

studera effekterna av en nyligen genomförd utbildning för jämställdhetsintegrering. Vi 

bestämde att undersökningen skulle genomföras med hjälp av intervjuer, och fick via vår 

kontaktperson ett antal namn på chefer som genomgått utbildningen. 

Efter mötet utformades en intervjuguide (se Bilaga 1) som prövades på några vänner, för att 

upptäcka eventuella oklarheter kring frågornas formulering. Ett mail skickades ut, med 

information om studiens syfte och frivilligt deltagande (se Bilaga 2). Cheferna fick kontakta 

oss för inbokning av intervju och informerades därefter om inspelning av intervju samt 

konfidentiell hantering av resultaten. 

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats, då vi ville att respondenterna skulle 

känna sig trygga i sin miljö. En timme avsattes för varje intervju, som dock inte tog mer än 

30-40 minuter. Detta gav oss tid att tillsammans med respondenten reflektera kring oklara 

frågor och funderingar. För att få ut så mycket information som möjligt deltog vi båda i 

samtliga intervjuer utom den sista. Vi har båda genomfört lika många intervjuer, där vi 

växelvis lett intervjun alternativt observerat och antecknat. 
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Vi hade bestämt att inte skicka ut vår intervjuguide i förväg, för att undvika att våra planerade 

frågor skulle styra respondenternas svar. Vår första respondent hade dock önskemål om att 

vara förberedd på grund av tidspressat schema. Vi gjorde därför valet att skicka ut 

intervjuguiden till de återstående respondenterna, för att de därmed skulle få en möjlighet att 

sätta sig in i våra frågeområden. 

2.5.2 Databearbetning 

Transkribering innebär översättning från tal till text (Gillham 2008:165). Intervjuerna 

spelades in med bandspelare, en fördel då intervjuaren slipper anteckna och istället kan 

koncentrera sig på vad som sägs. Samtliga intervjuer transkriberades samma dag eller 

nästkommande, då vi ville minska risken för felaktigheter. Intervjuerna transkriberades i sin 

helhet; vi inkluderade således pauser, harklingar och skratt för att få en tydlig 

sammanställning och registrera eventuella tveksamheter under intervjutillfället, vilket 

underlättade vid tolkningsförfarandet. Dessa tveksamheter har redigerats i de citat som 

används i resultatpresentationen. En nackdel med den halvstrukturerade intervjun är att den är 

tidskrävande, men detta vägdes upp av de fördelar intervjun gav – vi fick uttömmande svar 

och samtalen öppnade upp för nya intressanta tankar. Ett annat problem var att inspelningarna 

emellanåt hade dålig ljudkvalitet på grund av störande ljud i omgivningen, men detta problem 

backades upp med hjälp av anteckningarna och det faktum att vi hade varit två under 

intervjun. 

Efter sex genomförda intervjuer kändes empiriinsamlingen komplett. Vi insåg att materialet 

innehöll vissa upprepningar och bestämde oss för att utesluta ett separat empirikapitel och 

istället analysera materialet direkt i en empirisk analys. Vi använde då samtliga 

intervjusammanställningar och de olika intervjuerna kombinerades och ställdes i relation till 

varandra och de olika temaområdena. Valet att skriva en kombinerad empirisk analys, istället 

för ett separat empiri- respektive analysavsnitt, gjorde det lättare att identifiera mönster i 

intervjuerna i jämförelse med om vi hade presenterat intervjuerna var för sig. Alla slutsatser 

har baserats på jämförelser mellan empiri och teori, vilket också underlättades vid valet att 

kombinera avsnitten. För att öka trovärdigheten är den empiriska analysen förstärkt med 

utvalda citat. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi har i vår uppsats tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2010), som ställer fyra grundläggande 

huvudkrav på forskning. 

Informationskravet innebär att informera deltagarna om deras uppgift i undersökningen. 

Forskaren ska också informera om att det är frivilligt att delta i undersökningen, och att 

avbryta om så önskas. Det är också önskvärt att innan datainsamlingstillfälle informera om 

hur forskningsresultatet kommer att offentliggöras. Inför intervjuerna informerade vi om oss 

själva, samt undersökningens syfte. Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle 

komma att spelas in, och erbjöds även att ta del av resultatet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. De har haft möjlighet att själva välja om de vill delta, genom att aktivt svara 

på vårt utskickade informationsmail. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska hållas så konfidentiella som 

möjligt och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Vad som är etiskt känsligt är 

individuellt, och något som ska tas i beaktning vid undersökningen. Då samtliga respondenter 

innehar en chefsbefattning inom kommunen, och därmed är kända namn inom respektive 

verksamhetsområde, valde vi att avpersonifiera deltagarna, något som också de uttryckte en 

önskan om. Vi ansåg att namn och ålder inte var relevanta i sammanhanget, utan har i 

uppsatsen enbart angett kön samt gett deltagarna fiktiva namn. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material och de personuppgifter som behandlats enbart 

får användas för det specifika forskningsändamålet. Vårt empiriska material kommer enbart 

att användas för uppsatsens syfte. 

2.7 Arbetsfördelning 

Vi började vårt uppsatsarbete med att gemensamt sammanställa vår intervjuguide. Ansvar för 

genomförande av intervjuer och transkribering delades lika mellan oss. Efter genomförda 

intervjuer delades uppsatsens olika delar upp mellan oss, för att spara tid och för att undvika 

att arbeta med samma text samtidigt. Emelie la fokus på att hitta tidigare forskning och 

Matilda arbetade med metodavsnittet. Vi har tillsammans diskuterat frågeställningar, syfte 

och lämpliga teorier. Det faktum att vi har varit två forskare igenom hela undersökningen har 

visat sig vara en stor fördel, då vi har fått möjlighet och utrymme för reflektion, diskussioner 
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kring idéer, tolkningar och språkkorrigeringar. Våra gemensamma diskussioner har varit 

centrala genom hela processen, och vi anser därmed att vi har varit lika delaktiga i arbetet. 

3 Tidigare forskning 

Trots att bred forskning har genomförts kring jämställdhet, tycks det inte finnas mycket 

forskning som berör kommunal verksamhet. Begreppet jämställdhetsintegrering är även 

relativt nyintroducerat i svensk forskning. Detta innebär att det inte finns så många 

forskningsområden som behandlar detta ämne, och ingen tidigare forskning som tydligt 

överensstämmer med vår studie. Det finns dock ett antal artiklar vi anser relevanta. Vi väljer 

att presentera forskningsartiklarna var för sig. 

I sökandet efter relevant forskning har vi använt oss av artikel- och biblioteksdatabaser, samt 

diverse sökmotorer. Sökord som vi använt är jämställdhet, jämställdhetsarbete, ledarskap, 

roller, förändringsarbete, organisation, genus, gender mainstreaming, leadership och 

organization. 

3.1 Jämställdhetsarbete i organisationer 

Pia Höök forskar om organisation, ledarskap och kön och har speciellt studerat 

jämställdhetsarbete i organisationer. I sin avhandling Stridspiloter i vida kjolar – om 

ledarutveckling och jämställdhet (2001) beskriver hon vad som händer i ett 

ledarutvecklingsprojekt med könsutjämnande syfte. Många företag vill öka jämställdheten i 

ledningen och rekrytera fler kvinnliga chefer, genom att skräddarsy ledarutvecklingsprogram 

för enbart kvinnor. Höök har gjort en fallstudie på ett utvecklingsprogram för kvinnor, och har 

kommit fram till att utbildningsprogram som enbart riktas mot kvinnliga ledare kan öka 

glappet mellan kvinnor och män. 

Avhandlingen belyser vikten av personligt ledarskap, vilket innebär att i sitt ledarskap ha 

förmåga att relatera till sina medarbetare på ett effektivt sätt. Detta kan i sin tur resultera i 

bättre jämställdhetsarbete då en involverad chef medför att medarbetarna känner sig mer 

delaktiga i det dagliga arbetet. Höök menar att chefer är centrala förändringsaktörer, då de 

enligt jämställdhetslagen har ett formellt ansvar för att jämställdhet och jämställdhetsarbete 

implementeras i organisationens verksamhet. Chefer har den formella makten att genomdriva 

en förändring. Det är också extremt viktigt att ledningen stödjer jämställdhetsarbetet så att 

frågan inte glöms bort. En passiv ledning sänder ut signaler att jämställdhet inte är så viktigt 
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eller intressant, vars konsekvenser försvårar förändringsarbetet. Ett lyckat sådant är viktigt för 

att kunna lyfta fram fortsatta jämställdhetsfrågor. 

Höök tar även upp det motstånd som kan uppstå när det gäller jämställdhetsarbete, bland både 

män och kvinnor. Detta motstånd kommer från att arbetet kan ifrågasättas med anledning av 

för givet tagna föreställningar om oss själva, samt att relationen mellan man och kvinna lyfts 

fram på ett negativt sätt. Forskare inom området har dock konstaterat att män i allmänhet är 

mer negativt inställda till jämställdhetsarbete, vilket kan bero på att män har mest att vinna på 

att status quo bevaras, då de har bättre lön, lättare att avancera på arbetsmarknaden och bättre 

status i samhället.  

Höök lyfter framförallt fram de föreställningar som finns om manligt och kvinnligt ledarskap. 

Manliga chefer förväntas vara mer aggressiva och tuffa, medan kvinnliga chefer ses som mer 

lyhörda, känslosamma och förväntas ha bra hand med personalen. Författaren är av 

uppfattningen att det är lika viktigt att satsa på männen för en jämställd ledning. 

Avhandlingen visar att vi i vardagen ständigt skapar och återskapar den manliga normen, och 

att det är viktigt att inse att en ledarutvecklingssatsning inte kan lösa dessa problem. 

Samhället måste inse att det inte är ett kvinnoproblem utan ett strukturellt problem. 

3.2 Jämställdhetsintegrering i kommuner 

Stockholms och Södermanlands län genomförde under 2006-2007 projektet Jämställda 

kommuner – ett sätt att förbättra service och bemötande3. Projektet byggde på att utbilda 

personer och grupper med olika roller och befattningar i jämställdhet. Utvecklingsledare från 

sex olika pilotkommuner4 i Stockholms och Södermanlands län valdes ut och utbildades i 

jämställdhet och genusteori samt i metoder för jämställdhetsintegrering, för att i sin tur kunna 

utbilda de olika målgrupperna i förvaltningar och enheter som medverkade i projektet. Syftet 

med projektet var att jämställdhetsintegrera kommunala verksamheter med brukare i fokus. 

Resultatet i utvärderingen5 bygger dels på en kvalitativ metod i form av intervjuundersökning, 

där 56 personer från de sex olika kommunerna deltog, dels på en kvantitativ metod där de 

uppsatta målen för projektet sattes i relation till resultat. 

I de berörda kommunerna valdes olika områden som projektet skulle satsa på och vilka 

försöksverksamheter i kommunen som skulle medverka. I exempelvis Solna kommun valdes 

                                                 
3 Utvärderat av Saeid Abbasian, Filosofie doktor i kulturgeografi i Södermanlands län. 
4 Deltagande kommuner: Huddinge, Järfälla, Solna, Värmdö, Eskilstuna och Katrineholm. 
5 Se utvärdering Abbasian, S. (2007) Att integrera jämställdhet i kommunal service – lärdomar från sex 
kommuner. 
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två verksamheter ut för projektet; Kultur och Fritidsförvaltningen samt 

Omvårdnadsförvaltningen. Den första verksamhetens deltagande motiverades av de dåliga 

villkor för flickor som identifierats när det gäller tillgång till fritidsverksamhet; flickorna 

upplevdes som mer passiva medan killarna var aktiva och mer delaktiga och därmed tog till 

sig mer av fritidsutbudet. Valet av Omvårdnadsförvaltningen grundade sig i en utredning 

gjord av Socialstyrelsen, som visade att äldre män får bättre service än äldre kvinnor i olika 

avseenden. Utvärdering av de föreläsningar som anordnades för verksamheternas personal 

och chefer visade att deltagarna var positiva till utbildningen. Många tyckte dock att den inte 

kunnat påverka deras sätt att arbeta. 

I Järfälla lades det mest aktiva projektarbetet kring biblioteksverksamheten. Bibliotekets 

kartläggning visade tydligt att fler kvinnor än män arbetar på biblioteket, samt att kvinnor och 

flickor lånar fler böcker än vad män och pojkar gör. Efter utbildningsinsatserna genomfördes 

enkätundersökningar för att mäta om de kvalitativa målen uppnåtts. En arbetsgrupp på utvalt 

bibliotek fick svara på hur utbildningen upplevts samt om kursdeltagarna ansåg sig ha fått 

större inblick i jämställdhetsfrågan. Resultatet var positivt. En andra enkätundersökning riktad 

mot olika utbildningsdeltagare visade att majoriteten av dem var positiva och menade att de 

hade fått ökad kunskap om jämställdhet. Några av deltagarna kände dock att det fanns behov 

för mer kunskap om jämställdhetsintegrering. En mindre del av de tillfrågade kände också en 

tveksamhet till om utbildningarna kommer vara till någon nytta i det vardagliga arbetet, och 

menade att de varken hade fått ökad kunskap om jämställdhetsintegrering eller hur de skulle 

kunna använda den i det dagliga arbetet. 

I utvärderingen gjordes en genomgående analys av de utförda intervjuerna, och projektet ska 

granskas i sin helhet för att sedan kunna underlätta för vidare framtida behov. De 56 personer 

som tillfrågats i utvärderingen är bland annat enhetschefer, politiker, handläggare, 

projektsamordnare och deltagare från arbetsgrupper. Utvärderingen visar att merparten hade 

en allmän positiv uppfattning om genomförandet av projektet i kommunen samt om 

utbildningstillfällena. Samtliga av de sju deltagarna från arbetsgrupperna ansåg att 

jämställdhetsprojekt behövs, på grund av brister i verksamheten samt i samhället i stort, 

särskilt när det gäller kunskap i jämställdhetsfrågor. De menade att den kunskap de fått 

kommer att användas kontinuerligt i vardagsarbetet, bland annat genom att ha ett 

jämställdhetsperspektiv i arbetet, arbeta med reflektion och ifrågasättande, gruppdiskussioner 

samt att ändra attityder och undvika förutfattade meningar. Ökad kunskap, 

medvetandegörande och utbildning ansågs som viktiga faktorer för förbättring av 
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jämställdhet. Något som fastslogs som ett viktigt förändringskriterium var att 

kommunledningen bör engageras och ge signal till förbättringsarbeten. Det ansågs också 

viktigt att ha en pågående diskussion om jämställdhet, att göra jämställdhet till en prioriterad 

fråga och att ett jämställdhetsperspektiv finns med i bedömningar. Ett viktigt utfall av 

utvärderingen var att en tredjedel av deltagarna från arbetsgrupperna var missnöjda med 

styrningen av projektet i den egna kommunen. De lyfte då fram faktorer som dålig förankring 

från ledning till arbetsgrupp, bristande tid för förberedelser, uppföljningar och utarbetning av 

handlingsplaner, samt ett dåligt engagemang från ledningen, som delegerade istället för att 

aktivt delta. 

Rapporten visar att ett arbete med jämställdhetsintegrering behövs, och att det inte går att 

ändra attityder och strukturer över en natt. Projektets svagare sidor har legat i en inledningsvis 

långsam förankringsprocess i kommunerna, särskilt hos politikerna, samt brister i form av 

motstånd och dåligt engagemang från vissa kommunledningar och chefer. Det positiva ligger i 

att projektet har medfört ökat intresse och medvetenhet för jämställdhetsarbete, samt 

förbättrad attityd kring jämställdhetsfrågan. 

3.3 Förändringsarbete och motstånd 

En artikel som berör förändringsarbete och ledarskap är A grounded model of organizational 

schema change during empowerment (Labianca, Gray & Brass 2000). Artikeln analyserar ett 

tvåårsprojekt där medarbetarna uppmuntrats att delta i arbetet att ta fram en ny 

organisationsstruktur. Studien genomfördes med intervjuer och observation av personal och 

ledning i olika organisationer, med syfte att undersöka motstånd till förändring hos 

medarbetare, och hur schemaförändringar tas emot av de anställda. Labianca et al. förklarar 

scheman som generaliserade kognitiva tankeramar som ger form och mening till erfarenheter 

och som används för att hjälpa personer att identifiera inkommande stimuli. Människor skapar 

scheman utifrån vad de har gemensamt i en organisation. 

Den främsta orsaken till motstånd visade sig inte vara av egenintresse utan snarare en ovilja 

att bryta dessa invanda kognitiva tankemönster och väletablerade scheman. En förändring av 

dessa tankemönster blir nödvändig för att ledningen ska lyckas förmedla och implementera en 

förändring. Studien visar att ledningens stöd under ett förändringsarbete därför är av största 

vikt. Ledningens huvuduppgift ligger i att motivera – det räcker inte med enbart goda 

intentioner för att få medarbetarna att ändra tankeramar. Motstånd har också kommit av 

skepsisen bland de anställda rörande ledningens engagemang för nya 
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beslutsfattningsscheman, då de har bedömt ledningens åtgärder som oförenliga med nya 

tankemönster. Ledningen måste därför vara tydlig med att de själva kanske inte är helt insatta 

i vad de nya tankestrukturerna innebär, för att inte förvirra medarbetarna vid beslut som 

kanske inte ligger i linje med det nya sättet att tänka. 

Hur ledningen presenterar förändringsarbete och hur de förhåller sig till projektet är 

avgörande för personalens acceptans av förändringen. Labianca et al. menar dock att 

medarbetarna oavsett detta kommer att göra motstånd under den första tiden. Det är vanligt att 

ledningen tar för givet att medarbetarna automatiskt accepterar förändring. Istället är det 

viktigt att ledningen inser att motstånd är en nödvändig del av förändringsprocessen. För ett 

lyckat förändringsarbete är det viktigt att ledningen kontinuerligt för en dialog samt är insatta 

i medarbetarnas förväntningar och åsikter. Om medarbetarna känner sig åsidosatta och 

betydelselösa kommer också acceptansen för förändringsarbetet vara låg. De fall där 

ledningen förde en dialog med övriga medarbetare om deras tolkningar och känslor om 

schemaförändringen gav också mest positiv respons från medarbetarna när förändringen väl 

var genomförd. 

3.4 Sammanfattande reflektion 

Sammantaget visar den redovisade forskningen att en engagerad ledning är en central faktor i 

förändringsprocessen. Det presenterade projektet visar tydligt att ett dåligt förankrat 

förändringsarbete också får konsekvenser i verksamheterna, i form av bristande engagemang 

och bristfälliga uppföljningar. Forskningsrönen visar dessutom att det förändringsarbete som 

väntar, är av så komplex natur att det troligen behövs specifik ledarkompetens, med god insikt 

i problemet. Eftersom jämställdhetsfrågan inte går att isolera från sitt strukturella ursprung 

och sammanhang, antyds att frågan måste ses i ett större samhälleligt perspektiv, vilket 

antagligen kräver insatser av stora format. En reflektion är då om inte allt jämställdhetsarbete 

också måste ha en tydlig politisk förankring, med allmänt stöd för att också tilldelas 

nödvändiga ekonomiska resurser. 

4 Teoretisk referensram 

I följande kapitel redovisas uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Uppsatsen hänvisar inte till 

någon bestämd teoretisk referensram, men jämställdhetsperspektiv samt genusperspektiv är 

centralt och genomsyrar vårt arbete. Vi väljer att diskutera kring teorier eller teoriansatser 

avseende kön, genus, jämställdhet, förändringsarbete och ledarskap, där jämställdhetsarbete är 

det mest centrala för vår undersökning. Genusperspektivet fokuserar på manligt och kvinnligt, 
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och de eventuella olika förutsättningar som kan vara av vikt att ta hänsyn till i arbetet med 

jämställdhet. Teoriansatser om ledarskap belyser det urvalsområde vi valt att fokusera på. Vi 

anser även att teoriansatser om förändringsarbete är av betydelse då vi har en föreställning att 

det handlar om förändring av tankesätt, arbetssätt och påverkan. 

4.1 Jämställdhet 

I det svenska språket görs en språklig distinktion av begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Jämlikhet innebär alla individers lika värde, till skillnad från jämställdhet som innebär lika 

villkor mellan män och kvinnor, och förhållanden mellan könen (www.ne.se). Det talas även 

om kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor inom samtliga samhällsområden, inom både yrken och 

utbildning, men också på maktpositioner. Kvalitativ jämställdhet innebär att ta tillvara på 

både mäns och kvinnors kunskaper, erfarenheter och värderingar och att dessa får påverka 

utvecklingen inom alla områden i samhället (Mark 2007:77; SCB 2006:5). 

Förhållanden mellan män och kvinnor i arbetslivet styrs av Diskrimineringslagen6, DL 

(2008:567), vilken är en juridisk skyldighet för arbetsgivare att följa och tvingande enligt 1 

kap 3 § DL . Enligt 1 kap 1 § DL är lagens ändamål att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller ålder. 

Enligt 3 kap 1-3 §§ DL ska arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet bedriva målinriktat 

arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet, och verka för att utjämna och förhindra 

skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. När det på en 

arbetsplats råder en ojämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller 

inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren enligt 3 kap 9 § DL vid 

nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. 

Arbetsgivaren ska eftersträva att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter 

hand ökar. Arbetsgivaren har även skyldighet, enligt 3 kap 13 § DL, att varje år upprätta en 

plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla åtgärder för arbetsförhållanden som 

behövs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsförhållanden, både 

fysiska och psykosociala, lämpar sig för både kvinnor och män. 

Det är inte bara lagen som ska påverka hur jämställdhetsarbete ska utformas, utan det 

politiska ansvaret är minst lika betydelsefullt. För att uppnå ett jämställt samhälle måste 

därför ett jämställdhetsperspektiv läggas på samtliga politiska områden. Målet för den 

                                                 
6 Diskrimineringslagen trädde i kraft 2009 då den tidigare Jämställdhetslagen (1991:433) upphävdes. 
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svenska jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att forma 

samhället och sina liv. För att uppnå detta krävs att de har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter på alla områden. Strategin för att uppnå detta kallas jämställdhetsintegrering och 

innebär att alla förslag och beslut ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att 

klarlägga konsekvenser för kvinnor och män på central, regional och lokal nivå (SCB 

2006:12). 

4.2 Genus som sociala konstruktioner 

I engelskan görs en språklig distinktion mellan sex och gender, vilket avser det biologiska 

könet respektive ett socialt och kulturellt konstruerat kön. På svenska talar vi ofta om kön 

respektive genus, för att skilja mellan biologiskt och socialt kön. Det har dock blivit mer 

vanligt att skriva begreppen i parform, dvs. kön/genus, och begreppet kön har sedan länge haft 

både socialt och biologisk betydelse (Wahl et al. 2001:49f). Begreppet genus introducerades i 

svensk forskning på 1980-talet, för att begreppsliggöra att relationen mellan könen, och vad 

som anses ”manligt” och ”kvinnligt”, inte är biologiskt given utan socialt och kulturellt 

konstruerad (Wahl et al. 2001:49). Genus behöver alltså inte nödvändigtvis handla om det 

biologiska könet. Giddens menar att vi bör göra åtskillnad mellan kön i betydelsen biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor, respektive könsroll som står för psykologiska, kulturella 

och sociala skillnader (Giddens 2003:112). Könsroller skapas genom samspel mellan 

individer och de upplevda könsskillnader som finns i samhället. Genom dessa konstruktioner 

formas och vidmakthålls dessa skillnader (Giddens 2003:117). 

Vi har sedan lång tid tillbaka fått lära oss skillnader mellan pojkar och flickor, och hur vi ska 

bete oss. Efter hand utvecklas pojkar och flickor till män och kvinnor, till vuxna individer. 

Deras sätt att agera som vuxna kommer präglas av deras erfarenheter från sina uppväxter. 

Män och kvinnor förväntas då bete sig efter vissa normer som präglar respektive kön. Genus 

är således ett ord som sammanfattar forskningen om kvinnligt och manligt, hur vi upplever 

vår könstillhörighet och om hur det vi tolkar som manligt och kvinnligt formar våra liv. Precis 

som Giddens menar Hirdman att begreppet genus är kopplat till sociala konstruktioner i 

samhället, och den sociala uppfattningen av vad som klassas som kvinnligt och manligt 

(Giddens 2003:112; Hirdman 2001:14ff, 72). Begreppet ger uttryck för attityder, erfarenheter 

och värderingar om män och kvinnor. Hirdman menar att vi människor skapar osynliga regler, 

normer och förväntningar om manligt och kvinnligt i vårt samhälle. Detta kallar hon för ett 

genuskontrakt, som kännetecknas av tre grundläggande principer: att manligt och kvinnligt 

ses som helt skilda saker och oftast även som varandras motsatser, att det manliga värderas 

22 



högre än det kvinnliga, samt att alla är delaktiga i att skapa genusordningen (Hirdman 

2001:77ff). Socialt kön skapas och återskapas av både kvinnor och män, och har sin grund i 

arbetsdelning och maktrelation mellan könen i familjen och på arbetsmarknaden. Detta är en 

pågående process och hur processen utformas avgörs av föreställningar om vad som är 

kvinnligt respektive manligt (Wahl et al. 2001:135). Kvinnor konstrueras som 

familjeorienterade, medan männen konstrueras som yrkesorienterade och med ambition att 

skaffa karriär. Dessa föreställningar styr konstruering, fördelning och värdering av 

arbetsuppgifter och visar de samhälleliga normer om vilka möjligheter som erbjuds, vilka val 

respektive kön förväntas göra, och de begränsningar som finns för dem. 

I vår studie kommer vi använda oss av begreppet genus, då avsikten är att använda ordet som 

ett analytiskt begrepp. Begreppet kön kommer att användas när vi talar om de biologiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor, vilket skapar olika sociala förutsättningar – och 

därigenom producerar genus. 

4.3 Kön och jämställdhet i arbetslivet 

Ett vanligt förekommande fenomen i många organisationer är att kvinnor och män gör olika 

saker och att det som männen gör värderas högre. Detta kallar Hirdman (2001) för 

genussystemet, vilket enligt henne är en förutsättning för mäns överordning och kvinnors 

underordning. Hirdmans teori om genussystemet utgår från två principer. Den första logiken 

är isärhållandet, vilket syftar till att hålla isär det som betraktas som manligt respektive 

kvinnligt. Genom att synliggöra olikheter gör isärhållandet mannen och kvinnan till 

motsatspar. Män förknippas med styrka och kvinnan ses således som en svagare version av 

mannen, eller förknippas med svaghet. En konsekvens blir att de yrken som förknippas med 

kvinnor ofta har sämre status och villkor än de yrken, de utbildningar och de positioner som 

generellt förknippas med män (Alvesson & Billing 2009:79). Män och kvinnor tros passa 

bättre på olika positioner i organisationer, olika yrken delas in som typiskt manligt eller 

kvinnligt. Detta syns tydligt på lönerna; typiskt kvinnliga yrken har i genomsnitt lägre löner 

än de typiskt manliga (Hirdman 2001:48f, 65f). Den andra logiken är mannen som norm, och 

innebär att mannen betraktas som normbäraren. Allt som kopplas till det manliga värderas 

högre än det som hör till det kvinnliga. Mannen fungerar som ett utgångsvärde i förhållande 

till kvinnan, och blir således en idealtyp som kvinnan jämförs med (Hirdman 2001:59ff). Det 

manliga som norm är en följd av isärhållandet av manligt och kvinnligt, först när vi skiljer 

kvinnor och män åt blir det möjligt att sätta det ena högre än det andra (Hirdman 2001:73). 
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Horisontell segregering innebär att yrkesfördelningen av kvinnor och män är olika, och där 

kvinnor återfinns i vissa sektorer och män i andra. En vertikal segregering innebär att 

fördelningen av kvinnor och män också är ojämn över olika positioner inom sektionerna, dvs. 

att fler män än kvinnor når högre positioner (Giddens 2003:341f). ”Kvinnliga” och ”manliga” 

yrken är välkända begrepp, som pekar på att kvinnor återfinns i större utsträckning inom 

exempelvis hälso- och sjukvård, medan männen finns i de mer tekniska sektionerna (SOU 

1998:6 s 82). Detta syns även i ledarpositioner, där ”mjukare” verksamhetsområden såsom 

omvårdnad i större utsträckning leds av kvinnliga chefer och de ”hårdare” områdena har 

manliga chefer i majoritet. Detta kan ses som ett resultat av att män har bredare sociala 

nätverk än vad kvinnor har, men också som ett resultat av kulturella föreställningar om 

manligt och kvinnligt, som i sin tur påverkat mäns positioner och möjligheter i organisationer 

(SOU 1998:6 s 76). Arbetsmarknaden präglas av de värderingar som finns hos de som deltar 

på den, och det kön som dominerar i en organisation påverkar också hur arbetet utförs och 

organiseras. Den svenska arbetsmarknaden har länge dominerats av männen och spelreglerna 

är därför skapade efter dem; mannen blir norm och kvinnan avvikare (Hirdman 2001:193f; 

Wahl et al. 2001:139). Mäns dominans på chefspositioner är därför en viktig maktresurs vid 

utformande av procedurer (Giddens 2003:311ff). Löner, arbetstider, anställningsförhållanden 

och karriärmöjligheter kan därmed ses som en del av den sociala konstruktionen av manligt 

och kvinnligt. 

4.4 Ledarskap och förändringsarbete 

Ett förändringsarbete för jämställdhet i en organisation syftar till att utmana rådande 

strukturer, och många gånger invanda sådana (Wahl et al. 2001:189). Som chef är det svårt att 

tvinga på sina medarbetare vissa värderingar eller normer. Ett vanligt problem vid 

förändringsarbete är att det möts av motstånd i personalgrupper, och som chef är det viktigt 

att förstå orsakerna till detta motstånd och att ha ett positivt inflytande över sina medarbetare.  

Yukl (2010) framhåller att en av de svåraste, men också viktigaste uppgifter en chef har, är att 

leda förändringsprocesser. 

4.4.1 Motstånd 

En stor anledning till motstånd är brist på tillit till de ansvariga (Yukl 2010:296). Om 

ledningen inte är tydlig nog med förändringsarbetets syfte är det svårt att engagera 

medarbetarna. Kommunikation i förändringsprocessen har som främsta uppgift att driva 

processen framåt, men samtidigt bidra till att skapa trygghet och en känsla av att ingå i ett 
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ordnat sammanhang (Heide, Johansson & Simonsson 2005:27). Det kan också vara så att 

medarbetarna inte ser nyttan av förändring, utan hellre fortsätter i gamla sätt att tänka snarare 

än att tänka nytt. Förändringar ses istället som ett hot mot organisationens värderingar och 

ideal. Stora organisationsförändringar kan förändra status och makt i organisationen, och vissa 

medarbetare kan oroa sig för att omstrukturering ska ta ifrån dem mandat, förmåner, jobb och 

inflytande (Jacobsen & Thorsvik 2008:429). Referensramarna från liknande situationer eller 

upplevelser kan helt enkelt vara otillräckliga för att förutse situationen och hur den ska 

hanteras (Heide et al. 2005:158). Vidare kan tidigare misslyckanden vid förändringsarbete 

ligga till grund för en uppfattning att det inte kommer att fungera och att målen med 

förändringen inte kommer att kunna nås. Ett förändringsarbete innebär ofta höga omkostnader 

för organisationen, då dyra processer behöver initieras. Dessa sätts i relation till vad som kan 

åstadkommas i form av förbättring (Yukl 2010:296). 

Yukl menar också att motstånd mot förändring inte handlar om att medarbetarna inte bryr sig 

eller inte är tillräckligt flexibla, utan att det enbart är en naturlig reaktion att försöka skydda 

sina egna intressen. Hur vi tar oss igenom förändringsprocessen beror bland annat på våra 

tidigare erfarenheter. Han pekar på fyra olika reaktionsstadier i förändringsarbetet: förnekelse, 

ilska, sorg och anpassning (Yukl 2010:299ff). I det första stadiet förnekas att förändring är 

nödvändigt. Ilska innebär att hitta någon att skylla på. Det tredje stadiet, sorg, innebär att 

medarbetarna slutar förneka att förändring är ett hot mot verksamheten. Det sista stadiet 

innebär att acceptera behovet av förändring och gå vidare. Oavsett vad som ska förändras 

krävs att ledarna problematiserar verksamheten och problemet (Yukl 2010:302). 

Jämställdhetsintegrering handlar inte om att förändra synsätt och värderingar hos enskilda 

individer utan snarare om att alla medarbetare ska fullgöra uppdraget. Det är således inget 

frivilligt; istället för att försöka övertyga medarbetarna om nyttan handlar det från ledningens 

sida om att förklara vad som skall göras genom att bidra med verktyg som möjliggör 

integreringen (Mark 2007:121). 

4.4.2 Framtidsarbete 

Innan medarbetare kan stödja radikala organisationsförändringar behöver de en framtidsvision 

som är attraktiv nog för att underminera det hårda arbete som förändringen kommer att kräva. 

En bra vision ska vara enkel att uttrycka och innehålla en lovande framtid. Mål och 

värderingar ska beskrivas. Visionen ska vara utmanande, men ändå realistisk och tillräckligt 

fokuserad för att människor ska kunna fatta beslut i enlighet med den (Yukl 2010:308f). För 
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att ta fram och utveckla en vision krävs en förståelse för organisationen, dess kultur och de 

värderingar som genomsyrar den. Det krävs att ledaren involverar nyckelpersoner, identifierar 

delade ideal och förenar visionen med organisationens kärnverksamhet (Yukl 2010:311f). 

När en förändring ska integreras i en organisation krävs att förändringsledarna arbetar på flera 

plan, vilka Yukl (2010) benämner politiskt/orienterade planet och det personorienterade 

planet. Ett politiskt/organisatoriskt plan innebär en kännedom om politiska aspekter av 

organisationen och vetskap om vilka maktförhållanden som styr. Ledare måste bilda en 

sammanslutning av personer som stödjer förändringsarbetet genom att skapa tillfälliga 

arbetsgrupper för att leda implementeringen, samt sätta förändringsledare på nyckelpositioner. 

Det personorienterade planet innebär att bland medarbetarna skapa en upplevelse av att 

förändring är nödvändigt. Det är viktigt att förbereda medarbetarna på förändring, genom att 

visa på möjligheter och hinder i en förändringsprocess. Att visa fortlöpande stöd för 

förändringsarbetet, genom att informera medarbetarna om hur arbetet fortlöper, samt att 

engagera dem i arbetet genom att delegera uppgifter är också viktigt (Yukl 2010:315ff). 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av empiriska data, samt analys av materialet 

kopplat till valda teorier. Resultat- och analysredovisning organiseras i tre övergripande 

teman; chefskap, jämställdhetsarbete och framtid. I respondenternas berättelser om sitt 

jämställdhetsarbete framkommer deras definition av jämställdhet. Under chefskap redovisas 

chefernas uppfattning om sin möjlighet att lyfta jämställdhetsfrågor och ge tyngd åt 

jämställdhetsarbetet. Framtids-temat inbegriper deras tankar och planer inför framtiden. 

Redovisning av resultat och analys presenteras som integrerade delar. Respondenterna 

kommer härmed att presenteras som Chef A (kvinna), Chef B (man), Chef C (man), Chef D 

(kvinna), Chef E (man) och Chef F (kvinna). 

5.1 Jämställdhetsarbetet 

5.1.1 Jämställdhet som begrepp 

Intervjuerna inleddes med en begreppsförklaring, där respondenterna fick beskriva sin syn på 

jämställdhetsbegreppet. Här framgår tydligt att jämställdhet som begrepp i allmänhet ses i ett 

mer vidsträckt perspektiv än som förhållandet mellan könen: 

För mig betyder det respekt och alla människors lika värde, att vara medmänniska helt 

enkelt… att man ska se personen och inte könet… (Chef D, kvinna) 
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Chef E utvecklar detta bredare fokus till att ”vi planerar för människan”: 

… i och med att hälften av oss är kvinnor, så känns det viktigt att göra, att skapa ett jämlikt 

samhälle, där det är tryggt och säkert att leva och bo i. (Chef E, man) 

Det är uppenbart att begreppen jämställdhet och jämlikhet ofta används synonymt. För att inte 

dra fokus från undersökningens syfte har vi valt att basera våra slutsatser på den logiska 

innebörden i respektive intervjusvar, snarare än att hänga upp vår analys på distinktioner 

mellan de två begreppen. När det gäller kvalitativ kontra kvantitativ jämställdhet (SCB 

2006:5) görs ingen tydlig åtskillnad och inte många konkreta exempel ges från respektive 

verksamhet. Respondenterna talar hellre i generella termer av ”jämställd vård”, ”lika värde”, 

”lika möjligheter”, ”lika inflytande” – fina visioner men nog så svårt att omsätta i praktiken. 

Vi kan se att brukarperspektivet är det dominerande filter som begreppet tycks uttolkas 

genom. Två respondenter menar att jämställdhetsfrågan inte skiljer sig mellan yrkesroll och 

privatliv. Enbart en respondent framhåller här sin mer lagstyrda uppgift, och identifierar 

jämställdhetsbegreppet till en mer konkret fråga för sin chefsutövning, där han förvisso ser 

vissa svårigheter: 

Vi [har] skyldighet att se över, alltså balansen mellan män och kvinnor och ofta är det så att 

vi saknar män i förskolan och försöker hitta män till förskolan, vilket är väldigt svårt. Det är 

vid nyanställning man har möjlighet ibland, men ofta är det kommunens regler som 

bestämmer vem man anställer ändå… med LAS. (Chef B, man) 

Vi kan utläsa att respondenterna reflekterar mycket kring begreppet, som inte verkar entydigt 

tolkat. Ingen pekar heller ut någon klar och tydlig situation eller företeelse där 

jämställdhetsfrågan aktualiseras särskilt väl, men menar att frågorna ständigt är närvarande 

och kontinuerligt måste underhållas: 

Alltså, det gör man ju jämt och ständigt… jämställdhetsarbete är ju en process som man 

måste driva strategiskt för att nå en hållbar utveckling. (Chef D, kvinna) 

Chef A nämner skolan som exempel, men anser inte att jämställdhetsarbete är något nytt, då 

rektorer och lärare har diskuterat och arbetat med detta långt före JGL-utbildningen. Hon 

nämner att hon istället märker skillnad inom äldrevården, som blivit mer uppmärksammad på 

att stöd och biståndshandläggning ska ske på ett jämställt sätt. Flera chefer ser utbildningen 

som en katalysator, som bidragit till en ökning av jämställdhetstänk i de olika 

verksamheterna. Att ha med sig frågan ”Har det med kön att göra” anser Chef B är en bra 

approach i beslutssammanhang, vilket vi tycker är en beskrivning som representerar många 

deltagares syn. 
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Vi observerar att majoriteten av cheferna lyfter fram fysiska frågor och problemställningar i 

större omfattning än frågor som rör psykosociala områden för jämställdhetsarbetet. I 

respondenternas svar uttrycks därmed föremålen för jämställdhetsarbete ofta i termer av 

”byggnader”, ”omfördelningar i arbetsuppgifter”, ”otrygga miljöer”, ”lokalplacering”. Det 

tycks till en början vara enklare att identifiera fysiska och konkreta mål och åtgärder för att 

uppnå jämställdhet. Vi känner också igen en vanlig föreställning om att en jämn 

könsfördelning automatiskt ger en kvalitativt hög jämställdhet. Mark menar att ”det räcker 

inte med att inrikta sig på jämn könsfördelning även om denna form av jämställdhetsarbete är 

grundläggande. Man måste också arbeta direkt med kvalitativa aspekter, till exempel med 

förändring av rådande organisationskultur ur genus- och jämställdhetsperspektiv” (Mark 

2007:78). Vi noterar i anslutning till detta att psykosocialt jämställdhetsarbete, det vill säga 

kring attityder, förhållningssätt och könsstereotypa värderingar, lyser lite med sin frånvaro; 

just i detta diskussionssammanhang är det ingen som på något tydligt sätt framhåller denna 

typ av arbete. 

5.1.2 Motiv för jämställdhetsarbete 

Graden av engagemang och måluppfyllelse är många gånger avhängigt vilka motiv som finns 

för ett förändringsarbete. För att uppnå hållbar jämställdhet på sikt har ledaren eller chefen en 

avgörande betydelse för hur medarbetarna engageras i arbetet, och blir införstådda med både 

möjligheter och hinder i den förändringsprocess som följer. För att nå de uppsatta målen, är 

det därför viktigt att klargöra vilka motiv som är förhärskande för cheferna. Som Mark 

uttrycker det; ”Är du bara politiskt korrekt eller har du en uppriktig vilja att arbeta med 

detta?” (Mark 2007:63). Mark diskuterar att olika motiv kan ha sitt berättigande, men menar 

också att olika sätt att tänka om jämställdhet har olika praktiska konsekvenser (Mark 

2007:63f). Det är därför viktigt att göra upp med de egna värderingarna, som avgör hur chefen 

tar sig an processen. Samtliga chefer uttrycker starka motiv till varför de bör arbeta aktivt med 

jämställdhet, och varför detta bör ligga högt på dagordningen. På en konkret fråga om tydliga 

vinster som kan finnas med jämställdhetsintegreringen, så uttrycks enhälligt att satsningen är 

ett utvecklingsområde som ligger i tiden och kommer att gagna både organisationen som 

sådan och samhället den verkar i: 

Det är ju så mycket, alltså mångfald, jämställdhet, allt tycker jag är på något sätt ett slags 

samlingsbegrepp /…/ hur förhåller vi oss till pojkar och flickor och hur förhåller vi oss till 

funktionshindrade, hur förhåller vi oss till människor med annan bakgrund… (Chef B, man) 
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I sina funderingar kring vad som krävs för att uppnå förväntade effekter talar respondenterna 

återkommande om vikten av att komma till insikt och att medvetandegöra; ”för inte förrän 

man förstår vad det handlar om kan man ju jobba med det”. Detta är i god samstämmighet 

med de argument och motiv som Mark framhåller som förutsättningar för att göra 

jämställdhetsprojekt till det viktiga kvalitetsförbättrande arbete som det är. Flera av 

respondenterna talar här om demokrati; att ha inflytande på samhället, känna sig trygg och 

rättvist behandlad, och ser alltså jämställdhet som ett demokratiskt mål (Mark 2007:64): 

Man efterfrågar det här /…/ Det finns överallt… varför har inte hemtjänsterna gratis 

arbetskläder när då parkarbetarna har gratis arbetskläder? (Chef E, man) 

Det är nödvändigt att jobba med denna frågan men framför allt så är vi skyldiga att göra 

det. Det finns ju liksom inget alternativ. (Chef F, kvinna) 

Några talar sig varma för frihet och jämlikhet, som ett liberalistiskt tänkande om vilken 

människosyn som ska genomsyra samhället (Mark 2007:66): 

På något vis är det väl en stark värderingsfråga… att jag har väldigt svårt att acceptera att 

människor blir behandlade olika, och blir behandlade olika från olika kön. (Chef C, man) 

Jag skulle ju inte vilja att min dotter hamnar i det, utan jag skulle vilja att det blir 

förändringar och jag hoppas att det blir det /…/ och har vi inte diskussionen är vi ju blinda 

på något sätt och ser det inte… (Chef A, kvinna) 

Vissa uttrycker kvalitetsargument, med andra ord: ”det är kvaliteten hos det som produceras i 

organisationen som skall utvecklas till det bättre” (Mark 2007:71): 

Det handlar ju om att pojkar och flickor ska få, man kan säga ett större utbud av alternativ 

för framtiden /…/ för man begränsar ju möjligheter för flickorna, men man begränsar också 

möjligheter för pojkarna, i deras framtid, det här med att liksom öppna upp, att man ska 

kunna välja sin egen väg då, oavsett vilket kön man är… (Chef B, man) 

Det är en framgångsfaktor på något vis… jämställdhet i när vi bygger våra städer, det är 

kanske inte den enda framgångsfaktorn, men väldigt viktig. (Chef C, man) 

Vår uppfattning är att samtliga respondenter är engagerade i frågan även om vissa nu 

framhåller den lagliga skyldigheten. Även om det föreligger externa förväntningar och krav 

att uppfylla så uttrycker några av cheferna mer personliga skäl att lyfta jämställdhetsfrågan – 

det är lätt att identifiera sig i ett tema som också är en påtaglig verklighet på hemmaplan. 

Samtidigt menar Chef B att om jämställdhetsarbetet ska kunna komma någonstans så måste 

frågan lyftas till ett professionellt plan: 

Man måste komma ifrån den här gamla köksbordsdiskussionen, liksom att ”vem gör vad i 

hemmet /…/ vi ska ju titta professionellt på vägen till jämställdhet. (Chef B, man) 
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Ytterligare något som starkt uttrycks är att det ligger en inbyggd förväntan, från nyanställda 

och samhället i stort, i att en arbetsplats ska vara jämställd och att skattepengarna fördelas 

jämställt: 

Jag tror att yngre arbetsgivare förväntar sig att man ska komma till en arbetsplats där det är 

jämställt och så är det inte /…/ tyvärr är det ju yngre som reagerar väldigt kraftigt och 

kanske kommer in i en mansdominerad värld för vi arbetar ju inom en värld som har varit 

mansdominerad och idag så är det ju kvinnor på de jobben när de kommer och då blir det 

lite krock ibland… (Chef F, kvinna) 

I citatet ovan kan vi även tolka ut att jämställdhetsbegreppet utvidgas till att inte bara vara 

genusstyrt, utan också kan inbegripa exempelvis generationsfrågor. Detta kan återkopplas till 

vår inledande beskrivning av begreppet i ett bredare perspektiv. 

5.1.3 Utbildningens avtryck 

Samtliga respondenter har en övervägande positiv uppfattning om JGL-utbildningen. Flera 

lyfter fram grupparbeten, gruppdiskussioner och egna reflektioner kring agerande och 

tänkande som positiva inslag, och menar att de också har fått med sig ”den strategiska biten, 

att sätta upp mål” för jämställdhetsarbetet i sina verksamheter. En av respondenterna tycker 

dock att utbildningen kändes aningen för lång, men tillägger samtidigt att jämställdhet inte är 

något som kan implementeras i verksamheter över en natt och att det säkerligen behövs fler 

utbildningssatsningar. 

Det framgår tydligt att respondenterna anser att kommunen har satsat mycket på 

jämställdhetsfrågor. Även om det råder skilda uppfattningar om behovet eller effekten av en 

regelrätt utbildning i ämnet, så är deltagarna samstämmigt positiva till satsningen och att den 

de facto har gjort frågan mer synlig: 

Kanske inte alltid att utbildning är det som behövs utan jag tror mer på att ständigt peka på 

det och hålla frågan vid liv. (Chef F, kvinna) 

Chef F nämner i samma andetag riskerna med att utbildningar kan misslyckas med följden att 

snarare befästa gamla fördomar hos medarbetare som kanske inte är tillräckligt engagerade i 

frågan; ”och så blev det ännu mer ’jaja, vad är det med jämställdhet?’.” Just av denna 

anledning anses det viktigt att cheferna går utbildningen och att frågan får ta tid för att kunna 

förankras väl ute i verksamheterna. 

Utbildningen beskrivs generellt som inspirerande och att den har gett nya perspektiv vad 

gäller jämställdhet. Här är det många som framhåller det faktum att vi är präglade av de 
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osynliga normer och regler som har styrt vår uppväxt, ett konkret exempel på det som 

Hirdman (2001) förklarar som genuskontraktet. Eftersom detta påverkar vårt synsätt på ett 

omedvetet plan, är det svårt att urskilja att ojämställdhet existerar och vad det är som 

karaktäriserar dessa frågor. Detta uttrycks särskilt väl i följande citat: 

[Utbildningen] gav en inblick i vårt historiska arbete, att de här dagliga situationerna som vi 

kanske inte alltid tänker på, som kanske vi har satt någon egen norm på, men som visar sig 

att det är faktiskt ojämnt… (Chef E, man) 

Några av respondenterna har även genomgått andra utbildningar och kurser i jämställdhet, och 

menar att de gärna vill fortsätta med liknande utbildningssatsningar för ledning och personal. 

Det behövs för att uppnå ett gemensamt synsätt och för att jämställdhetsfrågornas 

allmängiltiga innebörd ska bli uppenbar för alla. Chef F sätter ord på hur utbildningen i detta 

fall faktiskt har öppnat ögonen för att jämställdhet inte är en ”kvinnofråga”, något som många 

respondenter uttryckt oro för: 

… det här med genus, alltså skillnaden mellan man och kvinna, som kom in var jättebra och 

satte sig i mitt huvud i alla fall, för med den kunskapen så kan man fortsätta att förstå att det 

inte handlar om kvinna och man i den bemärkelsen. Och det är ingen kvinnofråga, det 

måste vi vara noga med. (Chef F, kvinna) 

Vår tolkning är att respondenterna generellt ser jämställdhet som lika rättigheter för både män 

och kvinnor, och att de då menar att det blir fel om jämställdhetsarbetet enbart inriktas mot 

kvinnor, istället för att båda könen får lika mycket plats. Chef E kommenterar att det är få 

män som arbetar med jämställdhetsfrågor, och att det istället bör vara ”allas fråga”: 

Det var ju därför vi valde då [på kontoret] att vara två, en man och en kvinna, vi är ju chefer 

båda två då… att det var två som valde arbetet… absolut, det ger större tyngd om vi nu var 

både en man och en kvinna… och det är också ett bevis på att frågan inte är en kvinnofråga. 

(Chef E, man) 

Detta är i full paritet med Hööks forskningsresultat. I sin avhandling (2001) framhåller hon att 

utvecklingsprogram för enbart kvinnliga chefer paradoxalt nog kan öka glappet mellan 

kvinnor och män, på grund av deras olika tolkning av ledarutvecklingsprogram. Hon 

beskriver hur vi alla är med och återskapar den manliga och rådande normen i vårt vardagsliv, 

vilket försvårar möjligheter att åstadkomma förändringar i organisationer: ”Det visar hur 

svårigheten med att bedriva denna form av förändringsarbete ligger i att arbetet med att 

förändra en organisations maktstruktur samtidigt är villkorat av dess strukturer” (Höök 

2001:271). Även Wahl et al. (2001:135) förklarar hur det sociala könet skapas och återskapas 

av både män och kvinnor, grundat i befintlig maktstruktur i familj och arbetsliv. Vi 
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återkommer dock till normskapandet längre fram i uppsatsen och konstaterar att JGL-

utbildningen uppenbarligen har väckt reflektioner, som visar att den komplexa problematiken 

är väl medvetandegjord på chefsplanet. Frågan är hur cheferna lyckas förmedla denna insikt 

ut i verksamheterna, och om utbildningen också gav tillräckliga verktyg för detta. 

5.1.4 Jämställdhetsarbetets former 

När vi här redovisar vad cheferna beskriver som jämställdhetsarbetets former i de nuvarande 

verksamheterna, är det viktigt att vara medveten om att projektet ännu är pågående, det vill 

säga en process vars effekter kan utvärderas först på lång sikt. Vissa initiativ och exempel 

som presenteras får därför bedömas mot denna bakgrund. 

Det uttalade syftet med jämställdhetsintegreringens uppdrag är att jämställdhetssäkra all 

kommunal verksamhet, så att kommunens medborgare erbjuds jämställd service på alla plan. 

Satsningen genomförs först på chefsnivå för att de i nästa skede ska införliva 

jämställdhetsperspektivet i beslutsfattande på alla nivåer i verksamheten. En mer allmän bild 

är att jämställdhet handlar om löne- och anställningsfrågor, och även vi hade en förutfattad 

bild av att chefernas perspektiv låg på just det här planet. Under intervjuerna såg vi att fokus 

för det konkreta jämställdhetsarbetet blev olika beroende på aktuell verksamhet, men också 

beroende på om det var ett chefs-, personal- eller brukarperspektiv som styrde målsättningen 

för projektet. En respondent förtydligar att det görs en klar distinktion mellan brukare och 

personal: 

Vi har två planer, en plan för personalen när det gäller jämställdhetsarbete, och en plan vad 

gäller ut mot brukarna, hur vi förhåller oss... (Chef D, kvinna) 

Annars var det egentligen ingen som ville diskutera jämställdhet utifrån ett löneperspektiv, 

eller knappt ens ett arbetsgivarperspektiv: 

Jämställdhet var under en lång period en fråga som handlade om… tjänar vi lika mycket, 

man och kvinna? Det har vi ju jobbat jättemycket med /…/ och vi kan inte kasta av oss den 

kepsen helt och hållet… men det kanske fick en väldig slagsida kan jag tycka liksom, att 

man bara betraktade det ur ett arbetsgivarperspektiv och istället försöka mer betrakta det 

utifrån ett verksamhetsperspektiv. (Chef C, man) 

… jag blev rädd att man bara skulle lägga fokus på personal och att det blir fackliga frågor 

kring den här delen och att vi enbart kör den varianten. Det är ju också viktigt men vi måste 

veta varför vi är på jobbet och min personal är så klart jätteviktig, men jag har ytterst fokus 

på mina kunder om jag får säga så… elever, brukare och äldre… och det perspektivet 

släpper jag aldrig. (Chef A, kvinna) 
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Vi kan enbart spekulera i varför jämställdhetsarbetet inte tycks beröra de egna leden i särskilt 

stor omfattning. Möjligtvis kan det bero på en tidvis uttjatad debatt; ”alltså, jag är lite trött på 

jämställdhet när de gäller vuxna”. Det går ändå inte att undkomma att det faktiskt finns en 

lönediskussion bland både personal och chefer, och som också måste lösas – dock något som 

kan ske först på lång sikt. Lönefrågan är ju en bara en specifik – om än viktig – del av 

personalansvaret, men det som ligger de flesta varmare om hjärtat är verksamhetsfrågorna och 

vad de vill åstadkomma för brukarna: 

… för det spelar ingen roll om vi är jättejämställda på den här arbetsplatsen om det vi 

åstadkommer fortfarande är skiktat i man eller kvinna /…/ då lägger vi ju grunden och 

permanentar ett segregerat samhälle och det, det kan aldrig vara en utvecklingsframgång. 

(Chef C, man) 

Flera chefer nämner jämställdhetsplaner och andra handlingsplaner som existerande eller 

under arbete. De framhåller vikten av att följa upp dem, men också svårigheten att utvärdera 

mål, som kännetecknas av att vara både långsiktiga och abstrakta: 

… så vi har ibland svårt att få ett grepp på konkret nivå och många kan känna att ”det här 

berör ju inte oss” men det gör det ju… (Chef F, kvinna) 

Att målen är otydliga och svår(be)gripbara kan skapa svårigheter att förstå det konkreta 

mandat som är givet i varje projektuppgift. Detta tycks ibland orsaka att projekt blir liggande 

”på hög” eller utan uppföljning; ett problem karaktäriserat av brist på engagemang: 

nej just det, ”vad bra, nu har vi gjort ett projekt här”, jättebra, då får man okej, och sen så 

lägger man det i hyllan, då har man klarat av… (Chef E, man) 

Vi kan inte urskilja någon tydlig gemensam målsättning för jämställdhetsarbetet, utan 

cheferna förefaller ha kommit olika långt i olika verksamheter. Pågående aktiviteter som 

nämns är ”ett projekt med att mäta könsuppdelad statistik” och ”ett lite mer aktivt 

jämställdhetsarbete”. Andra genomförda aktiviteter som tas upp är ”föreläsare och ett 

utvärderingsmaterial”, ”diskussioner”, ”seminarier” samt att ”personal har gått på 

högskoleutbildning och har haft genusglasögon på sig hela tiden”. Några större specifika 

projekt tycks ännu inte ha körts igång. Det handlar snarare om att studera och analysera den 

befintliga verksamheten på ett nytt sätt. Att deltagarna har kommit olika långt i 

implementering torde vara både naturligt och förväntat, eftersom startpositionerna ser så olika 

ut. Även om jämställdhetstänkandet inte är nytt för någon deltagare verkar det lättare att 

implementera i vissa verksamheter. På andra områden tycks det vara svårt att identifiera 

genusproblematik, vilket vi antar har sin grund i den etablerade könsordningen – av forskare 
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ofta kallad genuskontraktet. Om medarbetare inte ser problemet är det också svårt att förstå 

frågan: 

Jag har ju även sagt till alla enheter att välja ut en fråga som de kan jobba med och förändra 

när det gäller jämställdhet men det blir mycket att man lämnar ansvaret till någon annan. 

Om man tar ett exempel, man jobbar på IT och får frågan ”behandlar ni alla lika?” Ja det är 

klart vi gör, svarar de. Men hur vet de detta undrar vi då. Det är ingen som vill ta i det och 

tycker kanske att frågan är dumt ställd. Men börjar man tänka lite på det så är det inte 

självklart. (Chef F, kvinna) 

Hur synliggörs en problematik som är omedveten, och samtidigt så djupt inrotad? Denna 

svårighet gör att många ser det som sin viktigaste uppgift att konkret medvetandegöra frågan 

bland både chefer och personal: 

… för många säger att de inte vet vad det handlar om… och jag är ingen expert jag heller, 

men jag kan i alla fall försöka lyfta det för att det är en viktig fråga och en bemötandefråga 

framför allt… (Chef F, kvinna) 

Det ter sig uppenbart att cheferna inser att om en förändring ska komma till stånd måste de 

också börja med sig själva: 

… vi kan ju liksom inte snubbla på målet där, för då blir vi ju inte trovärdiga när vi pratar i 

verksamhetsfrågor sen… (Chef C, man) 

Vår samlade tolkning av deltagarnas handlingsplaner är att det konkreta arbetet ännu bara 

initierats. Det är omöjligt att säga hur mycket som behöver göras innan ett nytt synsätt kan 

bryta genom gamla strukturer och så småningom bana väg för en ny ordning. Då vi saknar 

empiri om deltagarnas individuella startpositioner är det svårt att uttala sig om vilka 

förändringar som utbildningen de facto bidragit till hos var och en av dem. Att en förändring 

verkligen skett och att den är en effekt av utbildningen är svårt att säga, men gemensamt för 

samtliga respondenter är att de uttrycker en stark insikt om sin egen betydelsefulla roll i 

sammanhanget. 

5.2 Chefskapet 

5.2.1 Chefens möjlighet till påverkan 

”Ledningen är centrala förändringsaktörer efter som de, enligt jämställdhetslagen, har det 

formella ansvaret för jämställdheten och jämställdhetsarbetet i organisationen. Att 

jämställdhetsarbetet är förankrat på högsta ort är även kritiskt ur ett maktperspektiv eftersom 

ledningen även har den formella makten att genomdriva en förändring” (Höök 2001:62). Ju 

längre vi kom med intervjuerna, desto tydligare blev det hur centralt och viktigt chefskapet 
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faktiskt är. Det gäller inte bara för det faktum att samtliga respondenter innehar chefsposition, 

utan det verkar snarare vara där som mycket landar, att som chef leda jämställdhetsfrågorna 

och engagera sina medarbetare. Samtliga chefer är överens om att jämställdhetsfrågan är ett 

ansvar som ligger på deras bord. Respondenterna är också eniga i frågan om de som chefer 

kan påverka – det är de som har makt och möjlighet att förändra, och det är också deras 

skyldighet. Många återkommer till detta faktum, att som chef vara ett föredöme. Chefens 

ställningstagande är en förutsättning för att kanalisera jämställdhetstankarna ner i 

verksamheterna, men framför allt är deras förhållningssätt till arbetet helt avgörande för 

personalens acceptans (Labianca et al. 2000). Chef A:s uttalande om chefernas roll som 

föregångare är representativt för vad många av de övriga tycker: 

Om inte jag sätter stor vikt vid detta så kommer det sprida sig ganska snabbt att det där 

behöver vi inte bry oss om… utan det är jätteviktigt med mitt ställningstagande och det jag 

går ut med, och att jag inte bara säger det i ord utan även följer upp och frågar hur det går 

och ifrågasätter om det finns något som jag inte tycker är jämställt… (Chef A, kvinna) 

Ovanstående är en god tolkning av vad Yukl (2010) skriver om chefers möjlighet att påverka 

sin verksamhet och dess organisationskultur. Styrdokument i olika former, som exempelvis 

handlingsplaner, kan vara användbara som kompletterande kommunikationsformer för en 

önskad policy, men Yukl framhåller starkt att dessa har låg eller ingen trovärdighet om de inte 

aktivt stöds av ledningens uttryckliga handlingar och beslut. Det är genom dessa som 

ledningens värderingar kommuniceras ut i verksamheten (Yukl 2010:305). Chef A:s 

förhållningssätt speglar denna insikt och visar hur viktigt ett medvetet agerande är för en 

ledare. Kommunikationens vikt för förändring framhålls även av Heide et al. (2005:27) som 

menar att om ledningen inte är tydlig nog med förändringsarbetets syfte är det svårt att 

engagera medarbetarna, och därmed skapa den tillit som överbrygger motstånd och är en 

förutsättning för förändringsprocessen. Labianca et al. (2000) tar det ett steg längre och anser 

det viktigt med kontinuerlig dialog och ömsesidigt utbyte av förväntningar och åsikter. Om 

medarbetarna känner sig åsidosatta och betydelselösa kommer också acceptansen för 

förändringsarbetet vara låg. 

Det är uppenbart att samtliga respondenter anser att jämställdhet inte ska vara något separat 

projekt. Cheferna ser som sin uppgift att ständigt lyfta frågorna, och se till att det blir ett 

strategiskt arbete som alltid finns med naturligt på agendan. Återigen pekar respondenterna på 

den viktiga uppgiften att just synliggöra frågorna, och att utbildningsinsatser är nödvändiga 
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för detta. För att komma längre på vägen att också lösa dem är de flesta ense om att det finns 

fler hinder att överbrygga, som också kräver sina speciella insatser och resurser. 

5.2.2 Förändringsarbetets motstånd 

Mycket har sagts om medvetandegörandet som första steg i förändringsarbetet, men vilken 

innebörd ligger då i detta? Vilka konkreta uppgifter har cheferna framför sig att lösa? Om 

människor inte ser ojämställdheten i samhället kan det förstås vara svårt att veta att den 

behöver förändras. Höök (2001) talar om den flytande definition av jämställdhet som 

förekommer inom olika organisationer, av henne definierat som jämställdhetsdiskursen. Ett 

sätt att motivera varför jämställdhet inte är ett problem för verksamheten är en föreställning 

om att samhället eller den egna organisationen redan är jämställd (Höök 2001:55f). 

Jämställdhetsarbete förknippas därför ofta med en förutfattad bild av om, vad eller hur något 

behöver förändras: 

Ja, under utbildningen så kunde det ju vara så att chefer upplevde att de är väldigt 

jämställda… vilket jag också upplever att de människorna är, men att man inte bara hamnar 

där, att kvinnor ska ha mer och männen ska dela med sig… utan det kan ju faktiskt vara 

tvärtom ibland… (Chef A, kvinna) 

Det är kanske denna motsägelse som är det svåra, att vi tycks leva i en illusion av att faktiskt 

vara jämställda, och det är en svår uppgift att se bakom och förstå de mekanismer och sociala 

faktorer som både skapar och underhåller könsrollerna. Giddens (2003:113ff) anser att det är 

mycket svårt att värja sig mot existerande könsrollsmönster. Genus och könsrollsskillnader är 

inte biologiskt bestämda utan kulturellt skapade; det är i vardagens rutiner som manliga och 

kvinnliga förväntningar uppfylls och skapas, och Giddens talar om detta som mycket starka 

krafter. Men det är just det som är chefernas uppgift, att avslöja och motverka dessa mönster. 

Att cheferna själva är en frukt av detta samhälle gör deras uppgift än svårare. 

Cheferna reflekterar över olika anledningar till det inbyggda motstånd som de stöter på i 

verksamheterna, och ser olika sätt att gripa sig an detta. Det första som krävs är att ledningen 

har skaffat sig insikt om och definierat problemets natur och vad som behöver göras (Yukl 

2010:302). Detta kan uttryckas mer eller mindre koncist: 

Vi har sagt att det här är en viktig fråga både för personalen och så för folk som jobbar här, 

att vi har samma grund att stå på… (Chef E, man) 

Motstånd tar sig olika uttryck beroende på vilken nivå av medvetenhet som har uppnåtts eller 

vilken fas förändringsprocessen befinner sig i. Yukl liknar dessa reaktionsstadier vid de som 

uppstår vid personliga traumatiska förändringar och upplevelser (Yukl 2010:299f). En vanlig 
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första reaktion är att behovet av förändring förnekas, och måste övertygas om nyttan av den 

för att våga tänka nytt: 

Visst, många kan bli aviga och tycker att det är tjafsigt. Jag har några kvinnor på min enhet 

som inte alls tycker att detta är en prioriterad fråga och de förstår inte utan blir bara trötta 

men då måste jag kunna övertala dem att de är minst lika viktiga och att vi ska ta tag i 

frågan… sen behöver ju inte allt vara rätt och nödvändigt att ta i men jag tror inte att någon 

säger nej till att alla människor ska ha samma möjligheter. (Chef F, kvinna) 

Motstånd är en naturlig reaktion, och behöver inte betyda att medarbetarna är ointresserade av 

att förbättra sin situation. Hur de tar sig igenom processen beror på tidigare erfarenheter. 

Status quo är alltid en trygghet. I en okänd situation tycks medarbetare se risker och kostnader 

framför eventuella vinster (Yukl 2010:297f): 

… det skulle jag också kunna sagt, ”jaha, fasen, ska vi behöva jobba med det också nu… 

kan vi inte försöka klara av det vi redan håller på med?”… så att, det är rätt naturligt… det 

ingår liksom i… vi kastar oss inte över allt med glädje, utan ibland gör vi saker för att vi 

måste… (Chef B, man) 

Det finns en slentrianmässig bild som färgar mångas attityd till jämställdhet, av någon 

benämnd ”köksbordsdiskussion”. Vår reflektion är att det är en väl igenkänd schablon, att 

jämställdhetsdiskussionerna ofta handlar om ”vem som gör vad hemma”, det vill säga 

arbetsfördelning i hemmet. En intressant intervjuåsikt höjs också om att begreppet som sådant 

kan upplevas som uttjatat och inrymma både fördomar och hot: 

Det är likadant när man pratar om feminism, det har ju blivit ett sådant skällsord /…/ på 

något sätt blir feminism att kvinnor ska ha mer än män… (Chef D, kvinna) 

Denna uppfattning om kvinnans frigörelse som modell och drivkraft för jämställdhetsarbete är 

historiskt betingad, men problemet är förstås mer komplext än så, och kan inte rakt av 

appliceras på en organisationskultur. 

Det är svårt att frigöra sig från de könsuppfattningar som vi fostras till. De kan förstås vara 

psykologiskt viktiga för tillhörighet och igenkännande på det personliga planet, men skapar 

också hinder för oss i nya situationer och miljöer, eftersom de inte är allmängiltiga. Våra 

förväntade uppfattningar om sakers tillstånd stämmer inte alltid med verkligheten. Några av 

cheferna berättar att de genom utbildningssatsningen har uppmärksammat omedvetna 

fördomar både hos sig själva och hos kollegor. Chef A berättar att hon vid en föreläsning 

upptäckte att hon hade mer fördomar än hon trodde: 
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… och där tänkte jag innan jag gick på detta, att så mycket fördomar har jag ju inte, men 

jag kan räkna upp flera stycken som jag inte trodde jag hade under tiden som han föreläste. 

Jag märkte tydligt fördomar som jag inte ens visste att jag hade, som jag inte ens tänkt på 

och som blev så uppenbara… (Chef A, kvinna) 

Dessa omedvetna kopplingar till tidigare schablonbilder är ofta långlivade, inte minst 

eftersom de underhålls av mediekultur och marknadsföringskrafter. Wahl et al. säger att 

”föreställningar om kön är i sig en del av könsordningen i en organisation, och ofta medverkar 

de till att könsordningen bevaras” (Wahl et al. 2001:39). Jämställdhetsarbete syftar till att 

utmana rådande, ofta väl grundmurade strukturer i organisationer, och det är svårt att som 

chef tvinga på sina medarbetare vissa värderingar och normer (Wahl et al. 2001:189). 

Samtidigt säger Mark (2001:121) att jämställdhetsintegrering inte handlar om att förändra 

individuella värderingar och synsätt, utan att förankra ett beslut hos alla medarbetare. Det 

behöver förvisso inte ligga någon motsägelse i detta, det är en självklarhet att alla ska arbeta 

för jämställdhet, men vi tror det är svårt att införa ett arbetssätt som ska genomsyra hela 

verksamheten om det gamla sättet att tänka fortfarande starkt lever kvar: 

Om man tror att man är så jämställd så agerar man kanske utifrån det/…/ så jag vill säga att 

vi själva är vårt eget hinder, och så okunskap såklart. (Chef D, kvinna) 

… att man jobbar i en gammal organisation. Man behöver ju bara titta på antal chefer i 

Kalmar kommun /…/ vi får en del kritik fortfarande för att det är mansdominerat inom en 

del sektorer… (Chef E, man) 

Oavsett om de motstånd och könsrollsstereotyper som vi belyst i sig självt är hinder för 

effektiv jämställdhetsintegrering, så kan det finnas annat som behöver överbryggas för att 

uppnå jämställdhetsarbetets mål. Vi såg det intressant att få reda på vad cheferna själva 

definierade som just hinder. De flesta svar bekräftar eller är omskrivningar av könsstrukturella 

fenomen inom organisationsvärlden som vi redan redogjort för. Några mer anmärkningsvärda 

avvikelser från redan diskuterade omständigheter framkommer inte, men en respondent lyfter 

fram riskerna med att utvecklingen inte går tillräckligt fort, vilket kan bromsa 

jämställdhetsarbetet: 

Vad jag känner är att vi hittills inte har kunnat leverera in i… bland våra medarbetare /…/ 

goda exempel på jämställd planering, samhällsplanering /…/ det känns ibland som att vi går 

rejäla steg bakåt, om man tittar på marknadsföring på hur något slags kvinnoideal ska se ut, 

eller hur man ska klä sig eller hur man ska vara och det kan vi tycka, då blir man ju lite 

rädd… (Chef C, man) 
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Kanske det mest påtagliga hindret – enligt vår personliga uppfattning omvittnat av personal i 

många organisationsförändringar – är att vi i ett hårdnande arbetsklimat inte tycker oss ”ha 

plats” för det arbete som ett nytt förändringsuppdrag innebär: 

… man tycker att man har så mycket annat att jobba med /…/ så att de som jobbar i skolan 

kan nog känna frustration över att hela tiden få nya uppdrag. (Chef B, man) 

5.2.3 Om mannen och kvinnan – präglad av normer 

Vi betraktar oss som ett av de mest jämställda länderna i världen, men varför tar det så lång 

tid att komma fram till vårt jämställdhetsmål? Chef B reflekterar kring detta: 

[D]et kan ju vara en ganska lång resa innan det finns med /…/ det är ju liksom vår egen 

medvetenhet och så /…/ det förändras ju inte så där jättesnabbt… 

Han fortsätter med ett konkret exempel från verksamheten: 

Deras upplevelse var att de förhöll sig likadant till pojkar och flickor, men i verkligheten 

var det inte alls så. Men det är liksom sådana här saker som är spännande, man gör saker 

man tror är på rutin, och liksom att man själv är präglad av sin egen uppväxt /…/ är man 

omedveten om detta så stärker man ju kanske de gamla rollerna… 

Vad som styr vår uppfattning om vad som är ”lämpliga” förhållningssätt är inte slumpen. Det 

är, som vi redan konstaterat, en djupt rotad mekanism, ett fördefinierat regelverk för det 

samhälle vi lever i. Att dessa osynliga regler sätter käppar i hjulet för snabba förändringar är 

så gott som alla respondenter starkt medvetna om: 

… vi tror att vi har en bra norm att gå efter, men det är ju vi själva som skapar den där 

normen om vad som är jämställt och bra… (Chef E, man) 

Det som ger innehåll och sammanhang åt en kultur är dess värderingar och normer. 

Värderingar definierar det som upplevs som viktigt och värdefullt i en kultur. Normer utgör 

de beteenderegler som speglar dess värden. Tillsammans formar dessa riktlinjer för hur 

medlemmarna i kulturen bör bete sig (Giddens 2003:37f). Genusbegreppet kan förstås som ett 

historiskt fenomen, ser olika ut i olika kulturella kontexter och också över tid (Alvesson & 

Billing 2009:9). Normer och värderingar förändras också över tid, vilket vi givetvis kan se om 

vi jämför våra levnadsregler bakåt i historien. Men detta har ju skett på lång sikt och Giddens 

pekar på en fråga vi också vill ställa oss; kan förändring av kulturella normer forceras och 

med avsikt förändras? 

Vår personliga reflektion är att vi upplever en ökande normdebatt. Kanske går förändringen 

också i snabbare takt? Dock menar Yukl att könsstereotyper och de underliggande teorier som 
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är relevanta för jämställdhet förändras långsammare än vad som vore att föredra, och särskilt 

bland manliga chefer (Yukl 2010:467). Vi lever idag parallellt med generationer som ofta 

upplevt radikalt skilda förutsättningar under sin uppväxt, jämfört med vad de nu uppfattar 

som normgivande för dagens ungdomar. Detta innebär att äldre och yngre på samma 

arbetsplats kan ha olika syn på könsroller, och i förlängningen också ha andra förväntningar 

på rollerna i yrkeslivet: 

… och när vi diskuterade så kom det ju fram att de äldre hade ju haft mammor som varit 

hemma till stor del av deras uppväxt medan vi yngre hade arbetande föräldrar… (Chef F, 

kvinna) 

Att behöva förändra sina roller kan kanske upplevas som ett stort hot, kanske något som till 

och med rubbar hela ens existens. Den roll vi har är ju så intimt förknippad med det värde vi 

upplever. Det behöver inte vara så, men för tidigare generationer valdes ett yrke för hela livet, 

jämfört med vår generation, där det är vanligt att byta arbetsplats och karriär flera gånger 

under yrkesverksam tid. Labianca et al. (2000) förklarar denna rädsla med människans 

kognitiva svårigheter att bryta invanda tankemönster och scheman. Att lyckas med detta blir 

avhängigt ledningens förståelse för problematiken för att framgångsrikt stödja och motivera 

förändringsprocessen. Att som chef ta sig an en sådan problematik kräver ödmjukhet och 

professionalism: 

Man kanske sitter som sekreterare för män hela sitt liv, så vill man kanske inte höra att man 

kanske är en del av det systemet som vi försöker komma ifrån idag /…/ det har vi ju rätt 

mycket här, äldre som har jobbat åt äldre män speciellt politiker som gjort allt för dem och 

så kommer vi och säger ”nej, det är inte rätt”. (Chef F, kvinna) 

Frågan är om chefer och ledare i allmänhet kan förväntas ha den kompetens som krävs för 

denna psykosociala uppgift. Flera respondenter nämner just svårigheterna att förändra synsätt 

och värderingar hos medarbetare, men även hos sig själva. Chef C menar att han är en produkt 

av sin generation och därmed präglad av den typ av värderingar som utmärkte den tidsepoken: 

… mycket av mitt tänk härrör sig från mina föräldrars tänk, det är jag helt övertygad om… 

men den resan jag har gjort sen när jag föddes och fram till nu, det är klart att jag har tagit 

intryck av den också. (Chef C, man) 

Att vi formas av normer har konstaterats, men hur ser då de normer ut som styr våra 

könsrollsmönster, och vad betingar att vi behöver förändra dem? 

… det är ju väldigt mycket de gamla manliga konstruktionerna på något sätt som råder, och 

mycket av dem råder ju fortfarande i vårt samhälle /…/det är kvinnorna som har fått 
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anpassa sig efter den manliga, så att säga, strukturen… och konstruktionerna som har 

funnits… (Chef B, man) 

Citatet ovan säger något om det förhållande som många forskare diskuterar, nämligen mannen 

som normbärare i samhället (Alvesson & Billing 2009; Hirdman 2001; Höök 2001; Wahl et 

al. 2001). Inte minst i ledarskapssammanhang är detta tydligt, då mäns dominans blir en viktig 

maktresurs vid utformande av regler och rutiner (Giddens 2003:311ff). Det är oftast i de 

manliga epiteten en ledare identifieras: 

Det är killen man frågar om han vill bli chef, man frågar inte tjejen, så det är mycket 

traditionsbundet. (Chef E, man) 

Följden av detta traditionsbundna mönster blir att gruppen chefer reproducerar sig själva – 

med andra ord reproduceras föreställningen om hur en chef ska vara, vilket i sin tur leder till 

att det manliga tolkningsföreträdet försvårar för kvinnor att bli valda (Wahl et al. 2001:105ff). 

Denna begränsande omständighet för kvinnors möjlighet att avancera benämns av många 

forskare som glastaket (Wahl et al. 2001:103f; Yukl 2010:466f). Begreppet innebär att 

kvinnor på sin karriärväg kan sägas stöta på en könsstrukturell och osynlig barriär, som 

hindrar dem att nå den absoluta toppen. En konsekvens av att män ses som den starkare mot 

den svagare kvinnan blir, i arbetslivssammanhang, att yrken som förknippas med kvinnor ofta 

får en sämre statusstämpel (Alvesson & Billing 2009:79). Kvinnan konstrueras som 

familjeorienterad och mannen som yrkesorienterad, och olika yrken delas också in som 

typiskt manliga eller kvinnliga. Att denna normbild behöver förändras tycks inte råda många 

tveksamheter om. Chef E spekulerar kring denna uppdelning i typiskt manligt och kvinnligt: 

Ska man vara chef ska man vara manlig som kvinna /…/ och det måste vi försöka göra en 

förändring på, att man ska ge samma underlag för man och kvinna att bli chef /…/ och 

många av [de] mjuka förvaltningarna har haft kvinnliga chefer, de andra förvaltningarna har 

manliga chefer… (Chef E, man) 

Hööks studie visar hur ledarskap präglas av den manliga normen, men dessa föreställningar är 

osynliga för oss och tas för givna – vilket blir ett uttryck för mannen som en slags könlös 

norm och kvinnan som könsbestämd avvikare. Den manliga normen uppfattas därmed som 

neutral och objektiv, och konstruktionen av ledarskap blir ekvivalent med konstruktion av 

manlighet. Hon slår fast att detta ledarskapsresonemang är dominerande och starkt förankrat, 

vilket gör det svårt att skapa alternativa resonemang inom samma ram, det vill säga, 

”antingen handlar innehållet om ledarskap eller så handlar det om kvinnor/kön” (Höök 

2001:247). Förhållandet har synliggjorts hos respondenterna, vilket flera talar engagerat om: 
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… och, det blir ju inte kvinnan som ska bli man, det är ju inte kvinnan som ska klä sig i 

kostym eller ta de manliga attributen för att liksom tala om att ” jag kan” och fylla upp den 

här normen, och då ska inte normen vara man… utan normen ska ju vara någon annanstans, 

i någon annan sektor… (Chef E, man) 

Följderna av denna symbios mellan ledarskap och manlighet blir att kvinnor i detta 

sammanhang konstrueras som bärare av kön, i motsats till den könlösa manliga ledaren. 

Kvinnor ses då som bristfälliga eller komplementära i relation till män (Höök 2001: 262). 

Hirdmans teori om genussystemet pekar på samma sak; genom att synliggöra olikheter görs 

mannen och kvinnan till motsatspar och först när vi skiljer män och kvinnor åt är det möjligt 

att sätta det ena könet högre än det andra. Mannen som norm fungerar som utgångsvärde i 

förhållande till kvinnan (Hirdman 2001:59ff): 

Är det bara kvinnan som, jag menar, om man nu har normen att… då känns det som att 

kvinnan står lägre än mannen och då ska man höja upp kvinnan [hit, till mannens nivå] men 

det är ju lite som att, egentligen handlar det om att mötas halvvägs… (Chef E, man) 

Det är en god sak att många av våra respondenter är insiktsfulla och talar engagerat om detta 

förhållande, och följderna av den etablerade ordning som nu lyfts fram i ljuset under 

jämställdhetssatsningen. Men det måste vara just detta som är det svåra – inte att göra arbetet 

jämställt, utan att förändra bilden av vad som är jämställdhetsarbetets syfte. Att kvinnan ska 

”hjälpas” är ett av många forskares argument för jämställdhetsarbetet, men också ett vanligt 

sätt som gemene man definierar jämställdhetsproblemet idag (Höök 2001:57). Wahl et al. 

(2001) visar att till och med forskningen, som länge dominerats av män, paradoxalt nog 

återskapar könsordningen. I en mansdominerad forskningsakademi har vetenskapen avspeglat 

rådande könsordning i det samhälle det existerar i, som något naturligt och självklart, vilket 

skapat det ofta använda begreppet könsblindhet (Wahl et al. 2001:40f). Av Alvesson och 

Billing (2009:7) beskrivs fenomenet ha blivit ”the research standard” även inom 

organisationsteori. Många forskare bidrar idag till en ny syn på köns- och maktordning inom 

organisationer, men det är också ett faktum att gamla forskningsrön är svåra att rubba. Ligger 

det en risk i att detta kanske ger makt åt en långlivad men förlegad problematisering av 

jämställdhet som ett kvinnoproblem? Vi behöver se mer forskning som prövar andra 

perspektiv på jämställdhetsfrågan innan vi kan svara på detta, och vad som behövs för att 

snabbare bryta den gamla ordningen. 
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5.3 Framtiden 

5.3.1 Visioner 

Det är ett välkänt faktum att stora förändringar kan kosta blod, svett och tårar innan en ny 

organisationsstruktur har blivit rodd i hamn. Labianca et al. (2000) beskriver detta som en 

naturens ordning, där vi sällan accepterar större förändringar utan ett visst mått av motstånd. 

Alla har ett behov av att bevaka personliga villkor, kunna förutsäga och förbereda sig för nya 

situationer. Att vara införstådd med syfte och motiv bör vara första kriteriet för en samlad 

gemensam satsning – detta behöver dock inte innebära att förändringen har allas stöd. För att 

motivera de uppoffringar som eventuellt krävs, behövs en vision som tillräckligt utmanande, 

och samtidigt realistiskt förankrad i verkligheten och den aktuella organisationens kultur 

(Yukl 2010:311). 

På frågan om framtidsvisioner ges både relativt konkreta och lite mer abstrakta svar. Att 

frågor om framtiden är svåra att besvara gör också inledningsvis svaren lite luddiga. 

Framtidsvisionerna uttrycks då gärna i termer av att ”det är mer generellt, att man ska öka 

jämställdheten” genom att ”ständigt hålla frågan vid liv”. Man vill ”bli en tillåtande 

arbetsplats som låter man och kvinna växa”, genom att ”få bort normen”. 

Yukl formulerar ganska handfast en mängd karaktäristiska beståndsdelar och riktlinjer för 

utvecklande av en karismatisk och tilltalande vision. Han menar att en ledare i detta måste 

föregå med gott exempel, för handling väger tyngre än ord (Yukl 2010:290ff). Visionen måste 

också uttryckas med självsäkerhet och optimism, och han slår framför allt fast att ”the success 

of a vision depends on how well it is communicated to people” (Yukl 2010:291). 

Respondenterna verkar införstådda med att vackra visioner krävs just för att göra 

jämställdhetsintegreringen attraktiv, men efter att visionen har sålts in hos medarbetarna 

måste målen bli mer konkreta. Cheferna talar gärna och varmt om hur de vill få 

jämställdhetsperspektivet att genomsyra samtliga verksamheter, men det verkar svårare att 

beskriva hur det ska iscensättas i praktiken. Många berättar att de som ett första steg vill 

försöka lyfta fram jämställdhetsperspektivet, genom att ha ”jämställdhetsglasögon” i olika 

projekt: 

[V]i ska tänka utifrån ett jämställdhetsperspektiv… exempelvis, bygger vi för både flickor 

och pojkar… (Chef A, kvinna) 

… att någon ställer krav på arkitekter, att de också har kunskap om hur man tänker planera 

ett samhälle där man känner sig trygg, säker och jämställd. (Chef E, man) 
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Det krävs tid och mycket ett omfattande arbete att formulera visioner för en framgångsrik 

jämställdhetsintegrering, och cheferna kan kanske inte förväntas ha kommit så långt, eftersom 

då projektet ännu bara påbörjats. Många ser därför ett behov av fortsatta utbildningar för 

chefer och personal ”för att hålla frågan levande på enheterna”. Även om önskan är att 

jämställdhetsfrågan ska bli en medveten och naturlig del i verksamheterna ”utan JGL-

utbildningar och extrainsatser”, så ses fortfarande ett behov av medvetna diskussioner och 

utbildningssatsningar. Samtliga respondenter är överens om att det är ett långsiktigt arbete, 

eller en ”oändlig process utan någon tidsgräns”, och med många frågor och uppgifter kvar att 

lösa: 

Jag ser inte detta som något ”från och med”-datum, utan att det är ett ständigt pågående 

arbete där jag tror att vi bara kommer bli bättre och bättre. Ingen är fullkomlig utan man 

vaknar upp ständigt tycker jag… (Chef A, kvinna) 

Som synes är tidsaspekten något en starkt reglerande faktor som många respondenter lyfter 

fram. Vi frågade oss inledningsvis, likt Giddens (2003) om utvecklingen kunde påverkas men 

främst spekulerade vi i en, kanske naiv, tro att förändringstakten möjligtvis kunde forceras. 

Denna optimism tycks inte delas av respondenterna. Tidsfaktorn framstår i många avseenden 

som betungande, och inte minst resurskrävande, vilket kan uttryckas mer pessimistiskt: 

Det är ju lätt att skriva många vackra dokument, men det är ju svårare liksom att jobba med 

frågan också. Och det måste ge både tid, resurser och pengar på att göra /…/ man ändrar 

inte allting på en natt. (Chef E, man) 

… eller mindre – men framförallt med insikten att uppgiften kräver ett realistiskt synsätt: 

Och sen måste man ju ibland också, tänkte jag, ha lite perspektiv, så att man inte liksom 

tror att… okej, nu ska jag på ett år här vända upp och ner på hela världen för det klarar vi 

liksom inte, utan att ha det förhållningssättet att även små steg är mäktiga steg… (Chef C, 

man) 

… och ett mer optimistiskt synsätt finns också, nämligen att tiden inte spelar någon roll. Chef 

A sätter avslutningsvis ord på hur viktigt visionsarbetet är: 

Har man bara en vision och ett mål om vart man vill så spelar ju inte tiden som tar för att 

komma dit så stor roll utan att man envist fortsätter. (Chef A, kvinna) 

Vår tolkning är att det krävs ett speciellt förhållningssätt att arbeta med frågor likt 

jämställdhetsintegrering, då detta inte är något vanligt projekt som kan betas av, redovisas och 

lämnas vidare. Det är snarare ett livslångt åtagande och för att implementera ett tankesätt som 
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är ovant och som inte ändras i en handvändning. Detta kan många gånger upplevas som 

frustrerande: 

Man kan ju bli ganska trött på att diskutera vem som kokar kaffe eller plockar ur 

diskmaskinen för det är inte det allt handlar om /…/ Visst, det påverkar men man måste 

ändå skilja på det lite. Och när det handlar om jämställdhet så halkar man ju ofta in på löner 

eller vem hämtar på dagis /…/ men vi måste börja kunna diskutera inifrån och ut, att 

påverka våra medarbetare till jämställdhetstänk så kan det påverka även det privata tror 

jag… (Chef F, kvinna) 

Att kunna jobba ”inifrån och ut”, det vill säga att påverka könsrollsmönster i samhället inifrån 

dess institutioner, är nog enligt vår åsikt mycket visionärt. Med de insikter som vår 

forskningsöversyn – även om den i vårt fall får anses begränsad – ger oss, så får man kanske 

se det som något av en utopi. Det är ju inte bara våra egna, sedan långt tillbaka rotade, 

kulturella och hindrande könsmönster, utan också, som vi konstaterat, en rad strukturella 

problemställningar som följer på detta. Höök menar att samhället sett ur ett könsperspektiv 

avspeglas och återskapas i organisationer (Höök 2001:27). Är inte samhället jämställt, är det 

med stor sannolikhet inte heller så i en organisation (Wahl et al. 2001:11). Organisationer är 

alltså socialt konstruerade, och Höök menar att det därmed inte finns någon given verklighet 

utan något vi skapar föreställningar om (Höök 2001:7). Slutsatsen borde då vara att kulturen i 

en organisation är möjlig att förändra. Men samtidigt kan den ju bara förändras om samhället 

förändras. Det blir likt ett ekorrhjul som är svårt att ändra riktning på… men vi måste ju 

samtidigt börja arbetet någonstans. Vi kan förstå den frustration en del chefer ibland uttrycker 

inför arbetet: 

… ibland så önskar man att man fick jobba på dagis, där är det nog lättare att påverka… 

(Chef F, kvinna) 

5.3.2 Verktyg för framtiden 

Samtliga respondenter poängterar att det viktigaste verktyget för att implementera 

jämställdhetsarbetet är att frågan måste medvetandegöras med hjälp av utbildning. Resurser 

nämns som en annan viktig faktor för framtida jämställdhetsarbete. Det framgår dock inte 

klart och tydligt vilken typ av resurser respondenterna menar. Någon nämner dock tidsfaktorn 

som viktig, och det kan vara denna resurs som de flesta avser. Ingen respondent påtalar 

ekonomin som speciell förutsättning. Varför denna faktor inte framhålls som betydelsefull i 

sammanhanget kan vi bara spekulera kring. Däremot kan vi identifiera ett antal andra 

beståndsdelar för ett lyckosamt framtida jämställdhetsarbete. Ett stort flertal talar om behovet 
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av ett mandat för det uppdrag de har framför sig. Ett sådant verkar rättfärdiga och ge tyngd åt 

deras argumentation för förändringen. 

Parallellt med det egna chefsansvaret ger cheferna alltså en fingervisning om hur 

betydelsefullt det politiska ansvaret är för ett lyckat jämställdhetsarbete: 

… det är ju de som är ytterst uppdragsgivare och om de skulle säga att det här är ingenting 

vi behöver jobba med, då blir det ju inte ett prioriterat område här heller utan då kanske vi 

blir tvungna att prioritera andra saker istället… (Chef D, kvinna) 

Samarbete är också viktigt. Några av respondenterna poängterar att frågan måste drivas aktivt 

av både kvinnor och män för att få större genomslagskraft, och att samtliga – även politiker – 

både talar och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv. 

När frågan vidgas till en politisk diskussion märks att många tycks förutsätta och sätta tilltro 

till att ansvaret för jämställdhetsintegreringen hålls levande och drivs från högre ort. Det finns 

en insikt om att samhällets genusproblematik har en större dimension än den som behandlas 

på denna specifika kommunala arena, och att aktuella chefer de facto har lite att påverka i det 

sammanhanget: 

… alltså, man talar ju om de nationella målen med mäns och kvinnors villkor att försörja 

sig och kunna försörja sig med sitt eget arbete… den kan ju liksom inte jag riktigt… jag 

kan ju inte brottas med den… med någon större framgång i alla fall, jag kan ha åsikter om 

den, men det är ju mer en politisk fråga… (Chef C, man) 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att de inblandade ser det politiska mandatet av stor vikt för 

jämställdhetsfrågan. Även om det i detta skede av projektet kan vara för tidigt att uttala sig 

om konkreta framtidsbehov, så tycks cheferna överens om en sak. Om 

jämställdhetsintegreringen ska slå igenom på bred front och få avsedd effekt inom rimligt 

tidsperspektiv, så är politiskt stöd således den viktigaste framgångsfaktorn. 

6 Slutdiskussion 

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser vi dragit av vår undersökning. Vi presenterar dem 

utifrån de frågeställningar uppsatsen grundas på. Vi kommer löpande i avsnittet att lyfta fram 

reflektioner och tankar som väckts under arbetets gång. Avslutningsvis diskuterar vi runt vald 

metod och tillvägagångssätt, samt ger förslag till fortsatt forskning. 
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6.1 Hur kan en chef påverka jämställdhetsarbetet i kommunal 
verksamhet med utgångspunkt från sin yrkesroll? 

Att en aktivt drivande och engagerad ledning går i spetsen för jämställdhetsarbetet – i ord och 

framför allt handling – är ett forskningsrön vi uppfattar stor samstämmighet kring, när vi har 

studerat teorier om organisationsförändringar. En passiv ledning sänder ut signaler om att 

jämställdhetsarbete inte är viktigt, vilket med stor sannolikhet riskerar att stjälpa hela 

processen. En påtaglig bekräftelse på detta finner vi faktiskt också i det liknande 

jämställdhetsprojekt som vi redovisat under Tidigare forskning (se kapitel 3.2). Dess 

utvärdering visar nämligen att en tredjedel av deltagarna från arbetsgrupper var missnöjda 

med ledningens styrning, med uttalade faktorer som dålig förankring och dåligt engagemang 

från ledningens sida. En slutsats vi kan dra är att alla som ska driva ett jämställdhetsarbete 

behöver stöd från överordnad ledning, så också våra chefer. Inte heller de är självgående, utan 

uttrycker starkt sina egna behov av att ha stöd och frågan starkt förankrad i högre led, ofta 

uttryckt som ett politiskt mandat för det uppdrag de har fått. 

All vår teori liksom empiriska resultat pekar alltså på att en chef kan och måste påverka. Han 

är rentav en avgörande kugge som garanterar att motorn hålls igång. Att målen verkligen 

uppnås är dock beroende av flera andra faktorer. När det gäller våra respondenters möjlighet 

att påverka sina verksamheter, så är vår uppfattning att de har goda förutsättningar att 

inspirera sina medarbetare. De uttrycker samtliga en intention att föregå med gott exempel 

och en stark vilja att se en förändring i inställningar och tankesätt i verksamheterna. Det 

verkar således som om samtliga har goda visioner om framtiden, även om dessa ännu inte 

formaliserats i någon större omfattning. 

Även om cheferna uttrycker starkt engagemang så räcker det inte med fina ord, människor 

behöver tydliga och entusiasmerande mål att sträva mot också. Dock är vår uppfattning att 

fokus i denna satsning ännu är alltför vidlyftigt för att kunna skönja några konkreta mål, något 

som kanske kan riskera att dämpa engagemang hos medarbetare. Frågan är alltså om det 

händer tillräckligt mycket ute i verksamheterna för att ge förutsättningar för ett nytt tankesätt 

att få fäste. Som chef måste man ständigt lyfta jämställdhetsfrågan; just nu har cheferna en 

färsk entusiastisk drivkraft, men kommer glöden att räcka när verklighetens hårda 

prioriteringar slåss om resurserna? Om det inte genereras tydliga resultat, kommer de då 

envist fortsätta att lyfta frågan? Det handlar inte om ett projekt som ska genomföras och 
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slutredovisas, utan istället ett livslångt åtagande, för en uppgift som kontinuerligt måste 

synliggöras, granskas och ifrågasättas, för att hållas levande om man ska hitta nya lösningar. 

En reflektion från vår sida är att det vanligtvis bara tar ett par veckor att anamma en 

organisationskultur. För en medarbetare som arbetat på ett visst sätt i många år, och efter 

något man tror är rätt, så blir arbetssättet en form av identitet – hur hanterar man då att detta 

plötsligt definieras som ”felaktigt”? Det är viktigt att ifrågasättandet inte blir personligt. Detta 

förutsätter hög professionell kompetens hos förändringsledaren, vilket vi återigen ser som en 

riskfaktor att alla kanske inte kan uppfylla. 

Jämställdhetssatsningen är vällovlig, men mot bakgrund av de forskningsrön som vi tagit del 

av, måste vi ändå inse att det ligger en inneboende motsättning i att inifrån en 

organisationskultur försöka åstadkomma en förändring av jämställdheten. Frågan är om alla 

chefer är fullständigt medvetna om det faktum att de själva är representanter för det gamla 

systemet, vare sig de vill det eller inte. Detta är en uppgift som i sådana fall kräver en stor 

kraftsamling, både personligt och inte minst politiskt. Om ett förändrat tankesätt ska bli 

bestående, torde det behövas kontinuerliga utbildningssatsningar likt JGL-utbildningen, i syfte 

att på sikt underhålla medvetenheten i denna komplexa fråga. 

6.2 Vilka uttryck tar sig jämställdhetsarbetet i respektive 
verksamhet? 

Innan vi hade tagit del av respondenternas svar på denna fråga, hade vi en föreställning om att 

cheferna skulle presentera klara handlingsplaner och konkreta uppgifter att arbeta med, men 

så blev inte riktigt fallet. Resultatet av vår studie visar att det förefaller självklart för 

respondenterna att jämställdhet är ett viktigt område att arbeta med. De menar alla att det 

finns mycket att förändra, och många av dem har också klara exempel på varför de ska arbeta 

med frågan. Det verkar inte lika klart när det gäller frågan om hur de ska arbeta med 

jämställdhet. Således verkar det generellt sett inte finnas tydliga handlingsplaner för hur varje 

enskild verksamhet, som vi kom i kontakt med, ska arbeta fram en fungerande 

jämställdhetspolicy, och inte heller något gemensamt mål för frågan. Därför är det svårt att 

besvara frågan om de nuvarande formerna för jämställdhetsarbetet. De lite blandade svar som 

gavs är svåra att dra någon enhetlig slutsats från. Vissa av våra respondenter kunde redogöra 

för mer tydliga handlingsplaner, medan andra var mer svävande. En första anledning till de 

spretiga svar vi fick, kan vara att cheferna i sitt arbete har kommit olika långt. 
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Vi har tidigare noterat att jämställdhetsarbetets fokus blir olika beroende på det perspektiv 

ledningen antar i frågan. Detta kan vara en annan anledning till att vi får så varierande svar. 

Eftersom det därmed finns så många målgrupper att tillgodose, så blir förändringsarbetet 

olika. Beroende på verksamhet så lägger cheferna kanske mer eller mindre krut på olika 

aktiviteter. Det är inte bara jämställdhet som står på agendan. Det sker i dagsläget även stora 

organisationsförändringar av annan, och inte minst av politisk art, och då kanske inte denna 

fråga får högst prioritet, något som också uttrycks hos vissa av våra respondenter. Beroende 

på vilka resurser man som verksamhetschef blir tilldelad gör man också interna prioriteringar 

av var dessa bäst behövs. Vi ser det positivt att en ekonomisk satsning har initierats och att 

samtliga chefer i kommunen har genomgått utbildningen, men i slutänden blir det dock 

chefens eget ansvar att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Att det finns någon garanti 

för att målen implementeras har vi inte fått någon tydlig indikation på, enbart respondenternas 

egna önskemål om stöd och samarbete från högre ort, uttryckta i termer av ”politisk 

förankring”, ”mandat för frågan” och ”en prioriterad fråga”. Med andra ord efterlyser man 

rentav att det finns en press bakom frågan. När konjunkturen svänger, och verkligheten 

tränger på, vet vi att det kan bli kamp om medel och tid. 

Vid en närmare granskning av intervjusvaren, förefaller det som om många tar ganska lätt på 

uppgiften, och att det bara handlar om att det ska vara ett synsätt som präglar verksamheterna. 

Denna attityd kan vara en personlig fas i förändringsprocessen. Detta är dock bara en 

spekulation, och vi har för lite kunskap och erfarenhet för att dra någon klar slutsats av 

iakttagelsen. Detta faktum gäller för flera av våra antaganden och försök till slutsatser under 

just denna frågeställning. 

En annan anledning till svårigheten att dra en slutsats kan också vara att det finns en brist i vår 

intervjuteknik eller frågans formulering. Det är för tidigt att uttala sig om saker som ännu inte 

verkar iscensatta, utan bara befinner sig i ett förstadium av planering. Vår studie är dessutom 

för liten för att veta om de svar vi fått är representativa för alla verksamheter. Mot bakgrund 

av det vi vet så får vi nog vara lite kritiska till vår ställda fråga och konstatera att den inte är 

helt relevant i det här sammanhanget, eftersom den inte bidrar till den information vi initialt 

hoppades på. Istället för att redogöra för de konkreta exemplen vi förväntade oss för 

jämställdhetsarbetets former, så får vi alltså nöja oss med att presentera chefernas individuella 

syn och intentioner i frågan. 
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6.3 Hur ser cheferna på ett framtida jämställdhetsarbete och har de 
(be)redskap för detta, eller vilka verktyg anser de sig annars 
behöva? 

Den utbildningsinsats som våra respondenter deltagit i har tagits emot väl, och cheferna är 

övervägande positiva till detta sätt att initiera jämställdhetsprojektet. Den har gett dem stor 

insikt och de har alla ett starkt engagemang för frågan, vilket räcker långt. Studiens resultat 

visar dock att de har ett motstånd att förvänta i sitt kommande förändringsarbete, och många 

barriärer att riva. De inser att detta kräver professionella insatser, och anser det därför behövas 

fortsatta utbildningar och föreläsningar i ämnet, för att kunna medvetandegöra frågorna om 

jämställdhet på både chefs- och verksamhetsnivå. Vi ser att detta inte bara är ett behov utan en 

ren nödvändighet för att stödja förändringsprocessen. All forskning vi har stött på visar tydligt 

att könsordningen är ett strukturellt problem av stor komplexitet. Om verksamhetens 

medarbetare inte ser problemet är det också svårt att förstå behovet av förändring, och hur 

synliggörs en problematik som är så djupt rotad? Detta kräver specifik kompetens, men en 

chef rekryteras i allmänhet på basis av sin verksamhetskompetens, vilken sällan inbegriper 

psykosocial sådan. Detta kräver tillförsel av professionell kompetens, både för att förmedla 

kunskapen ut i verksamheterna och för att underhålla ledningsarbetets egen glöd. Cheferna 

kan inte förväntas ha denna kompetens, även om många besitter god kännedom i ämnet. 

Det genomförda jämställdhetsprojekt vi tidigare nämnt (se kapitel 3.2) redogjorde för 

svagheter i form av dålig förankring hos politiker, samt dåligt engagemang från vissa 

kommunledningar. Med reservation för att vi bara frågat ett begränsat antal chefer i Kalmar 

kommun, så är det en framgångsfaktor att våra respondenter uttrycker stort engagemang och 

säger sig ha stöd från överordnade. Många uttrycker vikten av politiskt mandat för att driva 

frågan. Det är förvisso viktigt med politisk acceptans, men med vetskap om hur 

konjunkturkänslig politikens prioriteringsordning är, oroar vi oss för att jämställdhetsfrågan 

snart kommer att hamna längre ner på politikernas dagordning. En mer realistisk fråga i 

sammanhanget är om vi kommer anse oss ”ha råd” med de resursätande anslag som det skulle 

innebära att hålla frågan levande under den tid det krävs för att uppnå målet. Det råder redan 

stor konkurrens om kommunens skattemedel, och frågan är hur många medborgare som skulle 

supporta denna prioritering när det finns andra hål att fylla inom omsorgssektorn. 

Våra intervjuade chefer uttrycker ganska samstämmigt en förhoppning att tiden ska bidra till 

att på sikt hjälpa processen kring jämställdhetsintegreringen. Vi vill dock ifrågasätta detta 
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resonemang kring tidsaspekten. Vårt ifrågasättande grundar sig främst i att många verkar tro 

att tiden ska lösa de strukturella problem som finns, medan vi anser att en ledning måste 

kunna sätta ner foten och tydligt visa att det rådande synsätt som härskar behöver förändras 

och ifrågasättas mer tydligt. Det räcker inte heller med att cheferna enbart uttrycker sin åsikt 

och vilja för förändring, utan det krävs att de lägger handling bakom sina ord. 

I motsats till chefernas förhoppning anser vi att tiden kan vara ett av de största hindren för 

utvecklingen. Med en allt rörligare arbetsmarknad följer tätare karriärskiften, och med nya 

personer på chefsposterna följer kanske nya bärare av cementerade könsrollsmönster, som 

riskerar att återinföra en gammal ordning. För att förhindra denna stagnation i utvecklingen 

behövs en kontinuerlig tillförsel av medvetandegörande utbildningssatsningar. 

Jämställdhetsarbete är ett komplext ämne. Det kommer alltid att finnas en diskussion om 

jämställdhet, både i samhället i stort och på våra arbetsplatser. Frågan är då vad jämställdhet 

egentligen innebär och var vi ska lägga tyngdpunkten. Det finns ju inte ens en enhetlig 

definition, och vi behöver mer forskning som förklarar, medvetandegör och ger användbara 

verktyg. Men hur ska forskningen kunna bidra med nytänkande, om inte ens den är fri från 

påverkan av könsrollsstereotyper? Krävs det kanske något mer innovativt och 

revolutionerande för att angripa och forcera utvecklingsprocessen? Man kommer inte kunna 

förändra något i verksamheterna över en natt. Vi kan konstatera att det har tagit lång tid att 

komma dit vi är idag, ett arbete som sträcker sig över många år. Det vore en utopi att tro att vi 

kan uppnå ett jämställt samhälle på kortare tid, om vi ska lyckas över huvud taget måste vi ta 

ett samlat grepp på högsta politiska nivå. Det är en god idé att börja med de kommunala 

cheferna, men arbetet måste ske från en enad front på alla plan i samhället. 

6.4 Kritik till vår studie 

Vårt val av kvalitativ ansats och intervju som metod, ansåg vi mest lämpligt för 

genomförande av studien, då vi eftersträvade chefernas inställningar, attityder och åsikter i 

frågan. En litteraturstudie hade kunnat ge oss en grundlig förförståelse om fenomenet vi valt 

att studera, som förberedande inför fortsatt fördjupad forskning. De eventuella fördelar vi 

kunde ha fått med en kvantitativ ansats, med exempelvis enkäter, är att vi kanske hade kunnat 

nå ut till fler informanter och därmed få en större spridning i vår empiri. Vi hade dock med en 

kvantitativ metod inte haft lika stor möjlighet att nå kunskap om respondenternas 

inställningar. 
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Då studien är avgränsad till en medelstor kommun är det svårt att bedöma om vårt resultat 

skulle kunna vara representativt för andra chefer i landet. Vi är medvetna om att chefer i andra 

städer kan ha en annan åsikt i frågan, och att jämställdhetssatsningar kan ha fått ett annat 

utfall än i vår valda kommun. 

Vårt urval omfattar sex respondenter. Vi eftersträvade ett något större urval, men fick enbart 

kontakt med sex stycken, mycket möjligt på grund av olika faktorer såsom tidsbrist. Kanske 

hade vi kunnat få ett annorlunda resultat om vi hade haft ett större urval. Vi tror dock inte att 

detta har påverkat resultatet i någon vidare utsträckning, då våra respondenter är homogena i 

sina svar. 

Det finns också många faktorer som kan ha påverkat våra respondenters svar. Det är 

ofrånkomligt att vi kan ha påverkat och styrt resultatet, då det är vi som valt ut citat och 

områden i intervjuerna som vi ansett relevanta för vår studie. 

Studiens resultat visar att stödet från politikernivå är av avgörande betydelse. En möjlig kritik 

mot vårt urval av respondenter är att vi inte har intervjuat politikerna om deras 

ställningstagande i frågan, vilket skulle ha kunnat tillföra andra perspektiv. Vi har heller inte 

intervjuat medarbetare ute i verksamheterna. Också detta hade kanske kunnat ge andra 

infallsvinklar och visa om satsningen gett resultat. 

En kritik mot vårt teoretiska urval, är kanske att vi eftersträvat att förhålla oss neutrala till 

jämställdhetsfrågan. Vi menar med detta att vi avsiktligt uteslutit den gren av forskningen, 

som undersöker jämställdhetsfrågan ur ett feministiskt perspektiv, i tron att detta val skulle 

innebära ett ställningstagande till förmån för en feministisk synvinkel. Detta val kan innebära 

att vi därmed kanske missat en viktig länk till lösning av jämställdhetsproblematiken. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vårt avsnitt Tidigare forskning redogjort för de svårigheter vi haft att hitta forskning 

som berör kommunal verksamhet, och då specifikt jämställdhetsintegrering. Att vi inte hittat 

någon, är inte detsamma som att den inte finns, och om tid och utrymme hade funnits skulle 

kanske sökningen gett andra resultat. Med facit i hand ser vi att det finns fler sökbegrepp vi 

kunde ha använt oss av. Det som vi uppfattar som den mest påtagliga bristen i vår studie och 

som vi nämnt i vårt kritikavsnitt är alltså att vi inte täckt in alla forskningsperspektiv i 

jämställdhetsfrågan. 
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Någon av våra respondenter berör den mera radikala syn på jämställdhetsbegreppet som 

inbegrips i det feministiska perspektivet. Utifrån feministisk ståndpunkt identifieras 

orsakssammanhang och åtgärdsbehov på ett sätt som avviker från den traditionellt etablerade. 

Den aktuella chefen gav uttryck för hur en sådan ansats på jämställdhetsarbetet ofta tycks 

upplevas som ett hot mot förändringsviljan. Vi lade inte vikt vid att analysera denna 

kommentar vidare, men en tänkbar anledning till fenomenet kan vara att den feministiska 

utgångspunkten förknippas med en klart politiskt orienterad inriktning, som historiskt sett rönt 

mycket motstånd. I vår forskningsöversyn har vi inte berört denna del av genusforskningen, 

främst på grund av att tiden inte medgivit att fördjupa sig på flera forskningsområden. 

Det kan även finnas andra grenar än den feministiska, som kunnat belysa ämnet på ett mer 

mångfacetterat sätt och som skulle bidragit till en mer objektiv förklaringsmodell på den 

företeelse vi studerat. Men med risk för att resultatet annars skulle blivit spretigt, gjorde vi 

den avgränsning som nu är fallet. Dock måste vi erkänna att en rimlig orsak till det teorival vi 

de facto gjort, också kan vara att vi själva omfattas av den skepsis som flera forskare tycks 

hysa mot ett renodlat feministiskt synsätt. Det kan alltså ligga en motsättning i vår strävan 

mot att vara så forskningsmässigt objektiva som möjligt; om man håller sig till det mest 

vedertagna och minst kontroversiella, så hamnar man närmare sanningen. Men en gammal 

sanning är också att storslagna vetenskapliga rön fått kämpa i hård motvind innan de slagit 

igenom. Det är i de polariserande ytterligheterna som forskningen måste bryta ny mark om 

nya insikter ska slå igenom. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Chefskap 

Berätta lite kort om vad ditt arbete innebär. 

Vad betyder begreppet jämställdhet för dig i din yrkesroll? 

På vilka sätt stöter du på frågor om jämställdhet i ditt dagliga arbete? 

Hur känner du att du i din chefsroll har möjlighet att agera i frågor om 

jämställdhet? 

Jämställdhetsarbete 

Varför ska man jobba med jämställdhetsfrågor enligt dig? 

Har du tagit med dig något från utbildningen, och är det något du har 

användning för i ditt arbete? 

Är det något du saknat i utbildningen, och i så fall vad? 

Framtid 

Vilka verktyg anser du behövas för ett fortsatt jämställdhetsarbete? 

Vilka möjligheter ser du med ett jämställdhetsarbete? 

Vilka hinder ser du med ett jämställdhetsarbete? 

I arbetet med jämställdhet, vad har du för tankar och planer för framtiden 

beträffande din egen arbetsplats? 

Är det något du vill tillägga? 



Bilaga 2: Informationsbrev till respondenter 

Hej! 

Vi är två studenter som läser tredje året på Socionomprogrammet i Kalmar. Vi skriver just nu 

vår C-uppsats, vilken är ett samarbete med Kalmar kommun. Under 2008-2010 genomförs en 

jämställdhetssatsning i kommunen, vilket resulterat i bland annat utbildningar för kommunens 

chefer med fokus på jämställdhet. Vi avser att i vår uppsats göra en utvärdering av 

utbildningen, JGL Bas, för att få en bild av hur denna upplevs bland chefer i kommunen. 

Vi har i kontakt med Ann-Sofie Lagerkrantz, utvecklingsledare på kommunen, fått 

information om att Du har genomfört denna utbildning och skulle därför vilja träffa Dig för en 

intervju rörande utbildningen, helst under vecka 15 eller 16. 

En kontakt önskas snarast för inplanering av intervju, vi är flexibla med dag och tid så 

återkom gärna med förslag på tillfälle under de ovan nämnda veckorna, då Du har möjlighet 

att träffa oss. 

Har du frågor är du också välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar Matilda Norling och Emelie Östergren 

 

Kontaktuppgifter: Matilda Norling mn22dp@student.lnu.se, Emelie Östergren 

eo22dh@student.lnu.se 
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