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Abstract  
Attityder som motstånd i implementeringsprocessen – Förvaltningschefers förställningar 
om behov och resurser för jämställdhetsarbete. 
“Attitudes as resistance in the process of implementation – Leaders of administration’s 
notions of need and resources for gender equality work”   
 
Author: Tomas Mitander 
Tutor: Susan Marton  
 
 
Is there a resistance against gender equality in Swedish municipals? This essay raises the 
question of what kind of obstacles gender equality reforms face in the process of 
implementation. Ingrid Pincus investigate men’s resistance against gender equality 
reforms in her study The politics of Gender Equality policy, she justifies her selection of 
men only with the assumption that men are more likely to gain from preserving status 
quo.  
 
This study instead approaches the problem by focusing on the attitudes of local 
administration leaders to investigate how the notions of need and resources for target 
populations can have an impact on the result of the implementation process. The study is 
based on the assumption that difficulties to recognize structures in your everyday life and 
your own organization have the effect of resistance on the implementation of gender 
equality reforms.   
 
The study is divided in to a quantitative and a qualitative section, where the quantitative 
part aims to chart the incentives of engagement for equality work in the local 
administrations and the qualitative part aims to investigate the attitudes toward gender 
equality work within the administration leadership. The purpose of the essay is 
formulated as to: 
 
Track a presumed resistance against gender equality reforms within local administration 
and by investigating and comparing attitudes toward gender equality and gender equality 
work within the leadership of these administrations discuss the impact of attitudes on the 
process of implementation.   
 
The study shows the diversity in notions of need and resources among the administration leaders 
and is able to find space for these notions to have an impact on the process of implementation. The 
essay ends with a discussion of the necessity of analyzing attitudes in the process of 
implementation to create a greater understanding for the obstacles that needs to be overcome 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Problemformulering 

Finns det ett motstånd mot jämställdhet i svenska kommuner? På frågan om jämställdhet 

är viktigt skulle antagligen de flesta kommunpolitiker och förvaltningschefer svara ja.  

Det finns i det flesta kommuner skrivna policydokument om hur förvaltningarna ska 

arbeta med jämställdhet, både som arbetsgivare och i sin verksamhet riktad mot 

medborgarna. Det finns också lagar som syftar till att främja jämställdhet och bryta 

traditionella uppdelningar mellan könen. Men hur ser det ut i verkligheten? Efterlevs 

dessa policys och lagar? Är de verkande institutioner som skapar ett jämnare förhållande 

mellan kvinnor och män i samhället eller är de helt enkelt bokstäver på ett papper och 

inget mer?   

 

Bo Rothstein diskuterar skillnaden mellan formella och informella institutioner i sin bok 

Sociala fällor och tillitens problem. En formell institution kan vara en lag, policy eller på 

annat sätt manifesterad institution medan den informella institutionen handlar om 

beteende och en handlingspraxis som kan skilja sig från vad formellt konstituerats. Som 

exempel är maximalhastigheten på vägar enligt lag reglerade, det vill säga i en formell 

institution. Den faktiska hastigheten på vägarna ser dock annorlunda ut eftersom den 

informella institutionen skiljer sig från den formella institutionen om vilken hastighet 

som bör hållas på vägarna.1  

 

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström skriver i en debattartikel att två av tre 

arbetsgivare bryter mot jämställdhetslagen genom att inte ha en jämställdhetsplan. De 

flesta lagbrytare återfinns inom den privata sektorn och framförallt hos mindre företag. 

Även om siffran ser bättre ut hos kommuner och myndigheter saknar ändå nästan en 

fjärdedel av dessa jämställdhetsplaner. Det är till och med så att hos kommuner har det 

skett en minskning mellan 1999 och 2005.2 

 
                                                 
1 Rothstein, B., Sociala fällor och tillitens problem. 
2 Borgström C, Två av tre bryter mot lag SvD 11/11 2005  



Steget från text till resultat är naturligtvis alltid stort, det är inget som är specifikt för 

jämställdhetsreformer. Alla typer av politiska beslut kommer att möta olika typer av 

hinder och utmaningar i sin implementeringsprocess. Men vilka typer av hinder och 

motstånd möter just jämställdhetsreformer och hur kan man spåra ett sådant motstånd?  

 

Ingrid Pincus undersöker i sin avhandling The politics of Gender Equality policy tre 

svenska kommuner och vilka typer av motstånd som arbetet med jämställdhetsreformer 

mött. Hon undersöker män i ledande politiska och administrativa positioner och 

argumenterar att även om det finns män som jobbar för jämställdhet är det troligast att 

hitta motståndet mot reformerna bland männen. Hon tar upp brist på engagemang och 

passivitet som viktiga barriärer mot jämställdhetsreformer även om former av mer direkt 

motstånd också förekommer. Motivet till motståndet ligger egentligen implicit i hennes 

urval genom att det skulle ligga i mäns intresse att bevara status-quo, jämställdhet 

förutsätter en omfördelning av makt och privilegier från män till kvinnor. 3 

 

Att ett sådant motstånd existerar är jag helt övertygad om men jag tycker ändå att urvalet 

begränsar forskningen för mycket. Även om det finns ett könsmaktsmotiverat motstånd, 

både medvetet och omedvetet, tror jag att det finns andra viktiga faktorer som förbises 

genom att begränsa sig till det perspektivet. Att föra in ett jämställdhetsperspektiv är 

ingen lätt uppgift och det är ingen liten uppgift. Yvonne Hirdman beskriver förhållandet 

och relationerna mellan kvinnor och män, kvinnligt och manligt som ett genussystem där 

processer, föreställningar och förväntningar kring kön och genus leder till ett mönster och 

en regelbundenhet i alla relationer. Detta system kännetecknas av två logiker: Dikotomi 

och hierarki. Med dikotomi menas att manligt och kvinnligt bör hållas isär och inte 

blandas och med hierarki menas att mannen är norm.4 Jag tycker att en viktig poäng med 

genussystemteorin är att vi alla, både kvinnor och män, både lever i och upprätthåller 

detta system. 

 

                                                 
3 Pincus, I, . The politics of Gender Equality policy Kap 4 
4 Hirdman Y., Genussystemet, reflexioner kring kvinnors sociala underordning Kvinnovetenskaplig 
tidsskrift 1988: 3, s. 49-63 



Utifrån Rothsteins resonemang kan man se att föreställningar om genus och könsroller är 

inte längre formella institutioner, kvinnor får rösta och bli stridspiloter, dessa 

föreställningar existerar och upprätthålls istället på en individuell och mental nivå. Därför 

kräver arbetet med jämställdhet en förmåga att gå ur sig själv och en öppenhet att se 

mönster och strukturer i sitt eget handlande.    

 

Men vilka andra förklaringar kan det då finnas till motstånd mot jämställdhetsreformer 

förutom en maktkamp mellan könen?  Kan passiviteten och bristen på engagemang 

kanske bero på en oförmåga att se maktordningen snarare än en motvilja att ändra den? 

Sociologen Carin Holmberg undersökte i sin avhandling Det kallas kärlek tio par som 

levde i relationer som de själva beskrev som jämställda. Genom att intervjua paren 

hittade hon en systematisk och strukturell underordning av kvinnorna i relationerna ur ett 

maktperspektiv och kunde på så sätt demonstrera hur svårt det kan vara att se 

maktstrukturer i sitt eget liv.5  

 

På samma sätt är det möjligt att tänka sig svårigheten att se maktstrukturer och 

över/underordning i sin egen organisation. Även om man är för jämställdhet mellan män 

och kvinnor i samhället så kan det ändå vara svårt att se strukturer i sin egen 

organisation. ”I vår organisation beror överrepresentationen av män i ledningen på slump 

eller att det helt enkelt inte fanns några kvinnliga sökande med rätt kompetens. I vår 

organisation beror löneskillnader endast på skillnader i utbildning och kompetens. I vår 

organisation behandlas män och kvinnor inte systematiskt olika.” 

 

Det är också möjligt att förlänga resonemanget till verksamheter inom kommunen. Vet 

förvaltningarna hur de ska använda sig av ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet 

eller har kön ingen betydelse för de medborgare som kommer i kontakt med just deras 

förvaltning? Frågan är alltså vilka typer av problem det finns med att faktiskt lyckas 

applicera ett jämställdhetsperspektiv på den vardagliga verksamheten.  

 

                                                 
5  Holmberg, C.,  Det kallas kärlek 1993 



Anna Wahl har forskat om könsstrukturer i organisationer och kommer till slutsatsen att 

en viktig förklaring till att strukturer blir osynliga är att de är normala. Varken män eller 

kvinnor uppmärksammar könsstrukturerna i organisationer eftersom de är desamma som i 

resten av samhället, exempelvis i hemmet. Wahl menar alltså att samma svårighet att se 

strukturer i parrelationer, som Holmberg lyfte fram, kan appliceras på, eller rent av 

förklara, svårigheter att se strukturer i organisationer. 6      

 

Det jag vill undersöka i uppsatsen är hur attityder spelar roll i en implementeringsprocess. 

För att göra detta kommer jag först att resonera kring hur man kan tänkas spåra motstånd 

mot jämställdhetsreformer i förvaltningarna i en kommun. När väl detta är gjort kommer 

uppmärksamheten att riktas mot förvaltningsledningarna. Genom att intervjua ledare i 

förvaltningarna hoppas jag kunna hitta vilka attityder som finns till jämställdhet och 

jämställdhetsarbete i den egna organisationen och den egna verksamheten. Genom att 

jämföra attityder mellan olika förvaltningar kan jag diskutera vilken tänkbar effekt 

attityden kan ha för implementeringsresultatet.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att spåra ett förmodat motstånd mot jämställdhetsreformer inom 

kommunal förvaltning och genom att undersöka och jämföra  attityder kring jämställdhet 

och jämställdhetsarbete inom ledarskapet i dessa  förvaltningar diskutera attityders 

påverkan på implementeringsprocessen.    

 

1.3. Frågeställningar 

Syftet är tudelat och innehåller både en beskrivande och en förklarande ansats. Den 

beskrivande delen handlar om en kartläggning av förvaltningarna i en kommun för att 

med teoretisk grund hitta ett förmodat motstånd mot jämställdhetsreformer. Anledningen 

till att jag kallar det förmodat motstånd är att undersökningen kommer att baseras på 

incitament för motstånd snarare än ett faktiskt motstånd. Eftersom undersökningen 

kommer vara relativt löst förankrad i empirin är det alltså ett förmodat motstånd som 

undersöks. Detta utmynnar i den första forskningsfrågan: 

                                                 
6 Wahl, A.,  Könsstrukturer i organisationer s. 349 



 

Hur ser det förmodade motståndet mot jämställdhetsreformer ut i kommunens 

förvaltningar och hur förhåller motståndet i förvaltningarna i relation till varandra? 

Den förklarande delen av syftet handlar om att undersöka attityder till jämställdhet och 

jämställdhetsarbete inom förvaltningarna. Genom att jämföra attityder till 

jämställdhetsarbete och de som berörs av det i förvaltningsledningarna, kan attitydernas 

funktion i implementeringsprocessen diskuteras.  Detta ger den andra forskningsfrågan: 

 

Vilka attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete finns i förvaltningsledningarna? 

 

Dessa forskningsfrågor är hoplänkade genom att den första frågan ligger till grund för att 

analysera attityderna inom förvaltningarna som kan jämföras med varandra utifrån vilket 

förmodat motstånd mot jämställdhetsreformer som finns i dem.  Detta ger tillfälle att 

diskutera hur personliga uppfattningar och attityder till omvärlden kan få direkta 

konsekvenser för en implementeringsprocess. Detta ger en tredje forskningsfråga: 

 

Finns det utrymme för attityder i förvaltningsledningarna  att påverka 

implementeringsprocessen? 

  

1.4. Kvantitativt och kvalitativt upplägg 

Den första delen av uppsatsen är av mer kvantitativ art. Här handlar det om att genom att 

studera statistisk ge en överblick över förvaltningarnas engagemang och på så sätt kunna 

skapa en rangordning av förvaltningarna, hur de relativt förhåller sig till varandra i fråga 

om förmodat motstånd. Den andra delen handlar om att försöka fånga attityder och 

beskrivningar av omvärlden hos representanter av förvaltningsledningar. Data som dessa 

kan vara svåra att lyfta ur enkätundersökningar eller andra kvantitativa 

insamlingsmetoder, särskilt om man vill få en djupare förståelse. Här måste respondenten 

få utrymme att formulera sin bild av verkligheten och inte få en färdigförpackad bild av 

verkligheten med förutbestämda svarsalternativ levererad av mig.  

 



Syftet med intervjuerna är inte att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt utan 

att komma så nära respondentens bild av verkligheten som möjligt. Det är i den 

kontexten som förvaltningsledaren opererar och det är i den kontexten som beteendet är 

logiskt och kan förstås. 

1.5. Bakgrund 

I detta avsnitt vill jag ta upp några aspekter av jämställdhetsarbete som inte ingår direkt i 

uppsatsen men som utgör en övergripande kontext för problemet. Hur ska man jobba med 

jämställdhet på kommunal nivå och vilka riktlinjer finns i den kommun som undersöks i 

denna uppsats? 

 

1.5.1. Jämställdhetsplaner och jämställdhetslagen 

Den första paragrafen av jämställdhetslagen konstituerar att:  
 

”Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 

arbetet.7” 
 

Lagen slår fast att varje arbetsgivare med fler än 9 anställda årligen ska uppföra en 

jämställdhetsplan där de åtgärder som planeras för att förbättra arbetsförhållanden ur ett 

jämställdhetsperspektiv och använda ett jämställdhetsperspektiv i rekryteringsprocessen 

ska redovisas. Vidare ska planen innehålla en kartläggning av löneskillnader och en 

handlingsplan för att åtgärda osakliga löneskillnader. I planen ska även en utvärdering av 

fjolårets plan och de åtgärder som ingick i den ingå. Om en arbetsgivare inte fullföljer 

dessa uppgifter kan arbetsgivaren vid vite föreläggas att fullfölja sina skyldigheter.8 

 

1.5.2. Kommunens jämställdhetspolicy 

I Kommunens policy konstitueras att varje förvaltning inom kommunen ska skriva sin 

egen jämställdhetsplan, ytterst ansvarig för att det finns en jämställdhetsplan är 

förvaltningscheferna. Förutom det av jämställdhetslagen konstituerade 

jämställdhetsarbetet ingår det också i kommunens policy att varje förvaltning ska planera 

                                                 
7 http://www.jamombud.se/lagarna/jamstalldhet/lagenitext.asp 
8 http://www.jamombud.se/lagarna/jamstalldhet/lagenitext.asp 



och genomföra åtgärder för att integrera jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet. Även 

för detta är förvaltningschefen ytterst ansvarig.9 Det finns alltså en ambition att i 

kommunens verksamhet, riktad till medborgarna, integrera ett jämställdhetsperspektiv.   

I kommunen finns alltså ett tvådelat sätt att jobba med jämställdhet, både som 

arbetsgivare i förhållande till de anställda inom kommunen och som myndighet i sin 

kontakt med medborgarna i kommunen. Som ansvariga för båda dessa dimensioner av 

jämställdhetsarbetet inom förvaltningarna står förvaltningscheferna. 

 

Detta tvådelade sätt att jobba gör att implementeringsprocessen av jämställdhetspolicyn 

innehåller flera olika grupper som berörs av policyn. För att på ett bra sätt nå och förstå 

vilka behov som finns i dessa olika grupper krävs olika tillvägagångssätt och hänsyn. 

Detta kommer att få betydelse för upplägget av denna uppsats.   

 

1.6. Uppsatsens fortsatta disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett teorikapitel där den teoretiska kontexten och 

utgångspunkten för undersökningen presenteras. Därefter följer ett metodkapitel där 

undersökningens design förklaras, problematiseras och försvaras. De teoretiska 

operationaliseringar som är nödvändiga för undersökningen ingår också i metodkapitlet. 

Kapitel 4 och 5 är de substanskapitel där resultaten från både den kvantitativa 

undersökningen om förmodat motstånd och den kvalitativa underökningen om attityder i 

förvaltningsledningarna presenteras och analyseras. Analysdelen för 

intervjuundersökningen kommer också att till viss del baseras på resultaten i 

undersökningen om förmodat motstånd. Därefter följer ett kapitel med slutsatser, 

reflexioner och nya frågeställningar som genererats genom undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Kommunens jämställdhetspolicy 1997 



2. TEORI 

2.1. Implementering 

Att studera implementering är en relativt ny företeelse inom samhällsvetenskapen. 

Inriktningen växte fram ur policyutvärderingsforskningen som var vanlig på 60 och 70-

talen. Forskarna inom detta fält frustrerades snart av hur sällan politiska program gav den 

effekt som var menad och slutsatsen man oftast drog var att teorin som programmen var 

baserade på var felaktig. De antaganden om kausala förhållanden som man förutsatt 

verkade helt enkelt inte stämma.  Det nya perspektiv som växte fram och la grunden för 

implementeringsteorin var emellertid att teorierna mycket väl kunde stämma men att 

programmen helt enkelt av olika anledningar aldrig genomfördes i verkligheten.10 

 

Att studera implementering handlar därför om att studera policyprocessen, från  

policyformulering till resultat. Mellan dessa stationer i policyprocessen ryms en hel del 

varför det kan vara svårt att ge en helhetsbild av hur implementering som 

forskningsområde ser ut. Sören Winter skissar upp en integrerad översiktsmodell av hur  

forskningsområdets olika områden hänger ihop i boken Handbook of public 

administration. Jag kommer senare att referera till denna modell för att visa var 

någonstans i den som denna undersökning befinner sig. 11  
 Modell 1 - Implementeringsprocessen 

 
                                                 
10 Winter, S., Implementation – Introduction Handbook of public administration s. 205-206 
11 Winter, S., Implementation - Introduction  Handbook of public administration s.206-207 



 

Modellen identifierar ett antal faktorer som är grundläggande inom 

implementeringsforskningen och som alla påverkar resultatet av en 

implementeringsprocess. Policyformuleringen är naturligtvis viktig för vad resultatet 

kommer att bli. Hur konfliktladdad och hur realistisk den är den är kan till exempel 

påverka förutsättningarna för resultatet. En konflikt i formuleringsstadiet är också trolig 

att finnas kvar under implementeringsprocessen vilket naturligtvis gör det mer 

problematiskt att nå de resultat som policyn önskar. 12 

 

Med policydesign menas arkitekturen för en policy, bestående av riktlinjer, resurser och 

praxis som ska genomföra policyn. Vem ska göra vad för vem, med vilka resurser och 

vad ska motivera dem att faktiskt göra det? Detta är alla frågor som policydesignen ska 

ge svar på. Policydesignen identifierar målgrupper, sätter upp mål och regler för hur 

policyn ska förverkligas och avslöjar vilka bakomliggande antaganden och 

orsakssamband policyn innehåller och förutsätter. 13 

 

Organisationellt och interorganisationellt beteende handlar om vilka förutsättningar som 

finns i den/de organisationer som påverkas av policyn och som ska skapa resultatet. 

Vilket engagemang finns inom organisationerna och vilka förutsättningar finns för att  

samverka? 14 Jag kommer att återkomma till denna faktor lite senare för att diskutera mer 

konkret vilka konsekvenser eventuella spänningar inom en organisation kan komma att få 

för implementeringsresultatet. 

 

Gatuplansbyråkrater kan förklaras som den yttersta länken i kedjan mellan 

policyformulering och medborgare. Gatuplansbyråkrater är de som direkt i kontakt med 

medborgarna ska utföra det som ska ge resultatet som policyn syftar till, förutsatt att det 

                                                 
12 Winter, S., Implementation – Introduction Handbook of public administration s. s. 208 
13 Schneider, A & Ingram, H., Policy design for democracy s. 2f. 
14 Winter, S., Implementation – Introduction Handbook of public administation s. 209 



är medborgarna som är målet för policyn. Gatuplansbyråkrater är alltså de som genom 

myndighetsutövning eller annan interaktion får en direkt funktion i medborgarnas liv. 15 

 

När det gäller implementeringsresultatet särskiljs alltså utförande och resultat från 

varandra. Med utförande menas i vilken grad de konkreta uppgifter som en policy kan 

innebära faktiskt har genomförts. Med resultat menas vilka faktiska resultat man kan se 

av policyn som sedan kan återkopplas till vilka resultat som var önskade. 

   

Den sista faktorn som ingår i modellen och som jag ska dröja mig kvar vid en stund 

handlar om målgrupper. Med målgrupper menas inom implementeringsforskningen den 

eller de grupper av människor som policyn syftar till att påverka. Schneider och Ingram 

definierar mer specifikt målgrupper som den eller de människor, grupper och/eller 

organisationer vars beteende eller kapacitet en policy syftar till att förändra eller 

påverka.16 Schneider och Ingram betonar vikten av den sociala konstruktionen av dessa 

målgrupper för implementeringsresultatet. De lyfter fram social konstruktion som en 

strategi i policyformuleringen. Genom att tillskriva grupper eller individer värdeladdade 

egenskaper där vissa är ”förtjänta” och andra är ”oförtjänta”, blir det lättare att få stöd för 

fördelning av resurser och bördor. 17 

 

Förutom vilka målgrupperna är tycks det alltså vara av betydelse hur de ses, vilka 

attityder det finns till dem. Vilka konsekvenser kan det då få om aktörerna i 

implementeringsprocessen har olika sociala konstruktioner av målgrupperna? Hur 

påverkas implementeringsresultatet av att en grupp som i en förvaltningsledning 

identifieras som förtjänta identifieras som oförtjänta av en annan?      

 

 

 

                                                 
15 Street-level Beuraucrats and the implementation of Public Policy Handbook of public administration s. 
245 
16 Schneider, A & Ingram, H., Policy design for democracy s. 82 
17 Schneider, A & Ingram, H., Policy design for democracy s. 106-107 



2.2. Implementering av jämställdhetsreformer och” den politiserade 

tjänstemannen”. 

Ingrid Pincus skriver i sin avhandling The politics of Gender Equality Policy om vilka 

typer av hinder som jämställdhetsreformer möter. Hon identifierar två olika aktörer som 

verkar och möts under olika skeden av implementeringsprocessen. Den första typen av 

aktör kallar hon för förändringsförkämpar.18 Dessa aktörer kämpar för att 

jämställdhetsreformer ska genomföras och utgörs i huvudsak av de som tjänar på en 

omfördelning av privilegier, det vill säga de utgörs i regel av kvinnor.  

 

Den andra typen av aktör hon identifierar är status-quobehållare.19 Dessa utgörs av de 

som vill behålla den rådande ordningen och därför medvetet och omedvetet motarbetar 

jämställdhetsreformer. Hon talar om icke-implementering som en viktig faktor. Med 

icke-implementering menar hon att en policy som kan hota den nuvarande fördelningen 

av inflytande, fördelar och privilegier motarbetas. Policyn undergrävs och döljs av status-

quobehållare till den grad att implementeringen omöjliggörs.20     

 

De metoder som används av status-quobehållare kan variera. Det kan handla om direkt 

och aktivt arbete för att förhindra implementeringen av jämställdhetsreformen eller att 

underminera jämställdhetsarbetares möjligheter att påverka. Detta är dock inte den 

vanligaste formen av motstånd. Vanligare är att status- quobehållarna agerar med 

passivitet och brist på engagemang.  

 

Det passiva motståndet kan yttra sig i uttalanden om att det inte finns tid att ägna sig åt 

jämställdhet eftersom det redan finns så mycket att göra. Att man därför måste prioritera 

bort jämställdhetsarbetet. Detta trots att det är reglerat i lag, och att följa lagen är 

vanligen inget som en förvaltningsledning har råd att rationalisera bort. Ingrid Pincus 

betonar också förvaltningsledningens betydelse när det gäller implementeringsprocessen 

för jämställdhetsreformer.  

 

                                                 
18 Egen översättning 
19 Egen översättning 
20 Pincus, I, The Politics of Gender Equality Policy s. 73-77 



En attityd som signaleras från ledningen eller höga chefer är ofta svår att ifrågasätta som 

underställd eftersom den hierarkiska ordningen skyddar chefernas auktoritet och då man 

som underställd upplever sig ha sämre tillgång till information om organisationen som 

helhet. 21 

 

Bo Hagström lyfter i sin bok Chef i offentlig verksamhet upp problemet med ”den 

politiserade tjänstemannen.” Förhållandet mellan politiker och tjänstemän lämnar ett 

utrymme för tjänstemannen att både i sin beredande och verkställande roll ha en politisk 

funktion. Det är i den administrativa nivån som politiska beslut får sin reella prioritering 

och det är tjänstemannens tolkning av eventuellt oklara beslut som kommer att gälla.22 

Detta visar enligt mig vikten av att undersöka den administrativa sidan av 

implementeringsprocessen och på vilket sätt som attityder och verklighetsuppfattningen 

hos förvaltningsledningen får ett spelrum för att påverka resultatet.   

 

Den här uppsatsen handlar inte om det direkta motståndet mot jämställdhetsreformer som 

existerar bland vissa politiker och tjänstemän. Uppsatsen kommer istället att fokusera på 

det slags motstånd som manifesteras i på brist på engagemang. Självklart kan det finnas 

en koppling mellan direkt motstånd och brist på engagemang, men det är en annan typ av 

motstånd som jag vill undersöka. Ett motstånd som baseras på attityder snarare än 

maktkamp. Det handlar alltså om attityder till målgrupperna i jämställdhetsreformer. Hur 

ser fördelningen av bördor respektive förmåner ut och vilka attityder finns kring dessa 

grupper och denna fördelning inom förvaltningarna. För vem ska man bedriva ett 

jämställdhetsarbete? Är dessa förtjänta av en starkare ställning? Vem ska jobba med 

frågorna? Är dessa kapabla att göra det eller är det att kräva för mycket?  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Pincus, I., Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer s. 28-29 
22 Hagström, B., Chef i offentlig verksamhet s. 20  



3. METOD 

Syftet med denna uppsats är tudelat och på samma sätt måste metoden för att uppfylla 

syftet tudelas. Som jag tidigare påpekat är upplägget både kvantitativt och kvalitativt.  

Den mer kvantitativa delen av uppsatsen handlar om att skapa en rangordning av ett antal 

förvaltningar utifrån vilket förmodat motstånd mot jämställdhetsreformer som existerar 

inom dem. Syftet med att göra detta är inte att testa eller att skapa en teori om någonting 

alls, syftet är att skapa en plattform, en teoretisk förankrad utgångspunkt i fallet inför den 

fortsatta undersökningen.  

 

Den andra, mer kvalitativa delen av undersökningen handlar om att jämföra attityder 

mellan olika förvaltningar i en kommun och med hjälp av den plattform som byggts upp i 

den första delen av undersökningen diskutera både rimligheten i att mäta förmodat 

motstånd på det sätt som görs i uppsatsen och på vilket sätt som attityder faktiskt spelar 

roll för implementeringsprocessen. Förhoppningsvis går det att finna vilka attityder som 

skiljer sig mellan de olika förvaltningarna och kunna jämföra dessa med den 

undersökning av förmodat motstånd som gjorts i den första delen av uppsatsen.  

 

Uppsatsen har designen av en fallstudie, undersökningen rör sig inom en enda kommun. 

Däremot ingår komparativa inslag för att analysera och skapa förståelse för 

problematiken och för att svara på frågeställningarna. Även om variablerna som 

undersöks alla ingår i samma ramkontext i form av en kommun så är det de skilda 

kontexterna i form av förvaltningar som är de relevanta objekten i uppsatsen. Jag antar att 

jag på så sätt skulle kunna kalla studien en komparativ studie men väljer fallstudie 

eftersom jag ändå utgår från en kommun och vill studera skillnader inom den.23 

 

Fallstudien har fördelen att den ger en djup inblick och en nyanserad bild av ett skeende 

och en problematik. Nackdelen är att den är svår att generalisera eftersom det är svårt att 

veta om fallet är ett undantag. Vad man vill undersöka är den avgörande frågan som 

avgör om studien lämpar sig för en fallstudie eller inte. I mitt fall vill jag undersöka på 

vilket sätt attityder hos förvaltningsledningar kan tänkas påverka en 

                                                 
23 Se Essaiasson,  Metodpraktikan s. 119-120 för vidare diskussion 



implementeringsprocess. Detta är en generell frågeställning men jag är inte ute efter att 

hitta några generella svar, jag vill istället skapa förutsättningar för en diskussion om ett 

generellt problem genom att lyfta fram ett exempel i form av en fallstudie.  

 

Resultatet i undersökningen kommer inte att kunna användas för att förklara varför vissa 

implementeringsprocesser fungerar bättre än andra i alla fall eller i alla kommuner, inte 

ens i den jag undersöker. Det som resultatet däremot kan bidra till är att skapa en 

nyansering och vidare problematisering av implementeringsproblematik i allmänhet och 

kanske för implementering av jämställdhetsreformer i synnerhet.   

 

3.1. Metodologiskt tillvägagångssätt -Förmodat motstånd 

Den första delen av syftet handlar alltså om att försöka spåra ett förmodat motstånd mot 

jämställdhetsreformer. Men vad är det och hur går det att mäta? 

 

Det förmodade motstånd som jag avser att mäta baseras på Ingrid Pincus avhandling om 

motstånd mot jämställdhetsarbete. Hon använder sig av begreppen förändringsförkämpar 

och status-quobehållare för att beskriva två mot varandra kämpande roller i 

implementeringsprocessen. Jag utgår från dessa i min undersökning av ett förmodat 

motstånd mot jämställdhetsreformer i förvaltningarna och genom att studera ett antal 

variabler som tillsammans kan säga någonting om situationen i varje förvaltning. 

  

3.1.1. Observationsvariabler och analysvariabler 

I den mer kvantitativa delen av uppsatsen använder jag termerna observations och 

analysvariabler.24 Dessa syftar till att strukturera undersökningen och länka ihop samt 

förtydliga den röda tråden mellan teori och empiri. Observationsvariablerna är de 

teoretiska variabler som ska lyftas ur empirin, det vill säga den data som samlas ur 

materialet. Observationsvariablerna är möjliga att operationalisera ner till lägsta nivå och 

plockas direkt ur empirin. Observationsvariablerna är sedan kopplade till analysvariabeln 

genom att de i sin tur fungerar som material för den mer teoretiskt bundna 

frågeställningen som analysen ska ge svar på.  

                                                 
24 Se Lagerberg, D., Kontext och funktion, 1975 för utförlig diskussion 



Modellen nedan syftar till att illustrera hur observations och analysvariablerna fungerar 

för att binda samman teori och empiri genom material, datainsamling och analys. 

 
Modell 2 - Observations och analysvariabler 

 
 

Observationsvariablerna i denna uppsats är förmodat engagemang av två sorter. 

Förmodat engagemang förkämpar och förmodat engagemang förvaltningsledningen. De 

syftar till att kunna rangordna de olika förvaltningarna efter vilket förmodat engagemang 

som existerar hos dessa två aktörer i implementeringsprocessen. Detta sker genom att 

använda tre olika indikatorer. De första två fungerar som ett mått på förmodat 

engagemang för förändringsförkämparna och den sista som en indikator på förmodat 

engagemang från förvaltningsledningen. Dessa indikatorer fungerar på lite olika sätt.  

 

Förändringsförkämparnas förmodade engagemang kommer att sökas med hjälp av att 

undersöka vilka incitament för förändringsvilja som existerar. Vilket faktiskt 

engagemang som existerar blir för denna uppsats en övermäktig uppgift att avgöra, det 

skulle krävas enkätundersökningar eller ett stort antal intervjuer i samtliga förvaltningar 

för att få en bra bild av detta. Genom att istället använda incitament som indikator på 

förmodat engagemang  får jag en teoretiskt kopplad bild som är lättare att skapa men som 

naturligtvis riskerar att stå längre från verkligheten.  

 



När det gäller indikatorn för förvaltningsledningens engagemang undersöker jag ett av de 

utföranden i implementeringsprocessen som enligt jämställdhetslagen och kommunens 

policy åligger förvaltningsledningen. Denna indikator är mer direkt än incitamenten men 

riskerar ändå naturligtvis att vara missvisande vilket diskuteras mer utförligt i avsnittet 

om validitet och reliabilitet.    

 

3.1.1.1. Observationsvariabel 1 Förmodat engagemang förändringsförkämpar 

Den första observationsvariabeln är alltså förmodat engagemang förändringsförkämpar. 

För att få en bild av detta förmodade engagemang undersöks två tänkbara incitament för 

ett sådant engagemang. Dessa fungerar som indikatorer för hur det förmodade 

engagemanget ser ut i de olika förvaltningarna och gör det möjligt att rangordna 

förvaltningarna därefter. 

 

Könssammansättning 

Att studera könssammansättningen i förvaltningarna ger en grov uppskattning om hur 

många som är intresserade av att jämställdhetsarbetet tas på allvar utifrån premissen att 

det i huvudsak är kvinnor som är förändringsförkämpar. En högre andel kvinnor ger alltså 

en högre andel förändringskämpar och därmed starkare krav på att 

jämställdhetsreformerna genomförs.   

 

Löneskillnader 

Löneskillnader borde kunna säga någonting om förändringsförkämparnas drivkraft. Stora 

löneskillnader mellan kvinnor och män borde vara ett incitament för 

förändringsförkämparnas engagemang. Antagandet är att stora löneskillnader ger en ökad 

drivkraft för förändringsförkämparna att kräva att jämställdhetsreformerna genomförs.  

 

3.1.1.2. Observationsvariabel 2 Förmodat engagemang förvaltningsledning 

Den andra observationsvariabeln fungerar på motsvarande sätt som observationsvariabel 

1 men här är det förvaltningsledningens engagemang som studeras. Som sagts ovan är det 

förvaltningsledningens utförande i implementeringsprocessen som fungerar som 

indikator för denna observationsvariabel.  



Jämställdhetsplaner 

Upprättandet av och innehållet i jämställdhetsplaner regleras av jämställdhetslagen. 

Kommunens policy redogör detaljerat för hur planen ska arbetas fram och vad den ska 

innehålla. Policyn ställer ännu hårdare krav på planen än vad lagen gör och ska fungera 

som vägledning i arbetet med jämställdhetsplaner.  Det formella ansvaret för 

jämställdhetsplanerna ligger på förvaltningscheferna. Jämställdhetsplanerna fungerar här 

som en indikator på engagemang från ledningens sida. Saknas jämställdhetsplaner har 

förvaltningscheferna inte utfört det som enligt jämställdhetslagen och kommunens policy 

åligger dem. I de förvaltningar som inte har någon jämställdhetsplan anses ledningen ha 

ett lägre engagemang än i de förvaltningar där det finns en jämställdhetsplan. 25 

 

3.1.1.3. Analysvariabel Förmodat motstånd 

Analysvariabeln är det förmodade motståndet mot jämställdhetsreformer inom 

förvaltningarna, detta motstånd baseras på de observationsvariabler som beskrivits ovan. 

Genom att analysera dem kan det förmodade motståndet bedömas. Den andra rollen som 

Ingrid Pincus beskriver, status-quobehållarna, ersätts alltså här med 

förvaltningsledningarna. Det jag vill hitta är inte individer som vill behålla status-quo 

även om sådana säkert existerar, utan en bedömning om det i förvaltningarnas ledningar 

går att hitta ett förmodat motstånd  mot jämställdhetsreformer.  

 

De förvaltningar som innehåller störst tänkbart motstånd är de som har ett högt tänkbart 

engagemang hos förändringsförkämpar och ett lågt engagemang från ledningen. Det 

relativa tänkbara motståndet graderas enligt typologin på följande sätt ( 1= Minst 

motstånd 4= Mest motstånd) 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Inledningsvis graderades även de jämställdhetsplaner som fanns för att skapa en större nyansering men 
eftersom de jämställdhetsplaner som fanns var i stort sett likvärdiga blev denna uppdelning överflödig. 



Modell 3 - Förmodat motstånd 

 
 

Detta ger att en engagerad ledning som inte upplever trycket från förväntat engagerade 

förkämpar kännetecknas av minst relativt motstånd. En engagerad ledning som har ett 

sådant tryck på sig kännetecknas av näst minst motstånd. En oengagerad ledning som inte 

möter ett tryck av förväntat engagerade förkämpar kännetecknas av näst högst motstånd. 

Slutligen kännetecknas en oengagerad ledning som möter förväntat engagerade 

förkämpar av relativt mest motstånd.  

 

Analysvariabeln ger alltså möjlighet att rangordna förvaltningarna i Kommunen efter 

grad av förväntat motstånd och ge svar på den första forskningsfrågan. Detta svar 

kommer i sin tur att fungera som ett utgångsläge som ska hjälpa till att besvara den andra 

forskningsfrågan, som handlar om attityder inom förvaltningsledningen.  

 

3.2. Metodologiskt tillvägagångssätt - Attityder 

Den andra delen av syftet handlar om attityder. Vad är då en attityd? I den här uppsatsen 

definieras en attityd som en inställning till och/eller en värderande uppskattning av 

verkligheten. En attityd är någonting subjektivt. Den kan inte säga någonting om hur det 

är men däremot någonting om hur subjektet upplever att något är. I detta fall 

argumenterar jag alltså för att förvaltningschefernas upplevelse av verkligheten får 

konsekvenser för implementeringsprocessen. Inget kontroversiellt påstående kan tyckas, 

men samtidigt något som jag tycker behöver lyftas fram för att bättre förstå svårigheterna 

med att implementera jämställdhetsreformer.   

 

 

 



Att mäta en attityd till jämställdhetsarbete hos en förvaltningschef  kräver ett annat 

tillvägagångssätt än att mäta till exempel löneskillnader. Det finns ingen säker källa eller 

databas där sådana här typer av data kan hämtas ifrån, det kräver ett kvalitativt 

förhållningssätt där djup går före bredd.  Ett mer kvalitativt tillvägagångssätt har sina 

brister när det kommer till att jämföra variabler. Det är svårt att i förväg konstruera en 

analysram där de tänkbara utfallen av undersökningen kan förutsägas.  

 

Det är kort sagt svårt att i förväg ha en aning om vad datainsamlingen kommer att ge.  

Istället kommer undersökningen att vägledas av ett antal teman. Dessa teman är 

förutbestämda innan intervjun genomförs och syftar till att hålla intervjun på rätt spår 

samtidigt som det ger förutsättningar för jämförelse i analysen av intervjuerna.    

 
 
3.2.1. Intervjuundersökning 
 
Intervju som undersökningsmetod rör sig på ett individuellt plan, det är genom samtalet 

man som forskare kan nå individers föreställningar, erfarenheter, preferenser och mycket 

annat. Som metod kan intervjun fungera på många olika sätt och kan i stor utsträckning 

anpassas efter vad syftet med undersökningen är. Det är också viktigt att göra detta för att 

få fram så relevanta data man kan för sin undersökning. I en bredare och grundare 

undersökning där syftet är att göra jämförelser mellan stora grupper kan en mer 

formaliserad intervju vara ett bra tillvägagångssätt. Intervjun fungerar då mer som en 

verbal enkätundersökning. Respondenten får ta ställning till ett antal förutbestämda 

alternativ som sen mycket enkelt kan jämföras med resten av materialet. Jämförbarheten 

är hög men metoden lämpar sig inte för att få fram djupare förståelse för komplexa 

problem.26  

 

Att istället använda sig av en ostrukturerad intervjumetod handlar om att lämna över 

mycket av initiativet i samtalet till respondenten, med öppna frågor där forskaren 

fungerar som en slags vägvisare för att hålla samtalet inom relevanta ramar. Med en 

sådan intervjumetod blir det naturligtvis svårare att skapa jämförbarhet mellan olika 

                                                 
26 May, T., Samhällvetenskaplig forskning s. 148 



respondenter, däremot öppnas möjligheten för nyansering och en större förståelse av 

komplexa frågor. Metoden lämpar sig särskilt väl för att förstå kontexter och 

livssituationer.27 

 

Min intervjuundersökning kommer att vara semistrukturerad. Det innebär att jag kommer 

att använda mig av ett antal på förhand bestämda teman och formulerade frågor som jag 

avser att ställa till respondenterna, däremot kommer jag inte att ge några svarsalternativ, 

frågorna kommer alltid vara öppna. Jag kommer också att ta mig friheten att ställa 

följdfrågor och låta samtalet ha en så naturlig gång som möjligt. Det bästa sättet att 

undersöka attityder hade varit en totalt ostrukturerad intervju som också fick ta hur 

mycket tid som helst. Det finns dock två aspekter som gör att jag känner mig tvingad att 

till viss grad strukturera intervjuerna.  

 

För det första vill jag jämföra respondenternas svar med varandra, det blir därför viktigt 

att använda ett antal referenspunkter, så att intervjuerna i stora drag handlar om samma 

saker. För det andra är respondenterna upptagna människor som ställer upp helt frivilligt. 

Detta gör att de knappast är beredda att ge mig hur mycket tid som helst även om 

resultatet antagligen hade blivit oerhört mycket mer intressant om jag fått en vecka 

istället för en timme.  

 

Därför blir det viktigt att ha en viss struktur för att hinna ställa de viktigaste frågorna 

under den avsatta tiden. Tiden blir också en forskningsekonomisk aspekt att ta hänsyn till. 

Att samla in, bearbeta, och analysera intervjumaterial är oerhört tidskrävande och därför 

måste både antalet respondenter och mängden frågor begränsas.   

 
Jag väljer att spela in intervjuerna med en bandspelare för att sedan skriva ut dem och 

analysera texten. Det finns både för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. För det 

första kan en bandspelare skapa en mer obekväm intervjusituation för respondenten. Man 

kan helt enkelt bli nervös inför bandspelaren.  
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Bandspelaren kan också fungera som en konstant påminnare om intervjusituationen vilket 

kan påverka respondentens svar. Den bästa förutsättningen för en intervju är ju att 

respondenten ”glömmer bort” att hon/han intervjuas och svarar helt förutsättningslöst på 

frågorna.  

 

Fördelarna med bandspelare är egentligen ganska uppenbara, det blir möjligt att arbeta 

med intervjun i efterhand på ett helt annat sätt. Analysen kan ske av det som faktiskt 

sades och inte på hur jag som intervjuare tolkade svaret just då. Det som fällde 

avgörandet för mig i den här frågan var emellertid att jag vill i största möjliga mån 

befinna mig i samtalet och inte distraheras genom att behöva föra detaljerade 

anteckningar.  

 

Eftersom intervjun ändå skulle vara så pass ostrukturerad bedömer jag närvaron som en 

oerhört viktig del. Dessutom kan det vara svårt att snappa upp vad som sägs ”mellan 

raderna” om man saknar möjligheten att lyssna på respondentens ord om och om igen.28  

 
 

3.2.2. Teman  

De teman som intervjuundersökningen kretsar kring är behov och resurser. Det vill säga 

vilket behov av och resurser för jämställdhetsarbete som förvaltningscheferna upplever 

att det existerar i förvaltningarna. Dessa teman syftar till att på något sätt koppla in den 

uppdelning av förtjänta och oförtjänta målgrupper både när det gäller förmåner och 

bördor som Schneider och Ingram beskriver.  

 

Dessa övergripande teman tycker jag är relevanta för att förstå förvaltningschefernas 

attityder kring jämställdhet och jämställdhetsarbete. Dessa teman kretsar sen kring 

viktiga målgrupper i implementeringsprocessen. Det som ska fångas är i vilken 

utsträckning man från förvaltningsledningens sida upplever ett behov av att jobba med 

jämställdhetsfrågor samt i vilken utsträckning man anser att det finns resurser för att 

bedriva nödvändigt arbete genom sin beskrivning av målgruppernas förutsättningar. 
                                                 
28 För vidare diskussion se May, T., Samhällvetenskaplig forskning s. 168-169 och Bryman, A., 
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Behov 

Behovet av jämställdhetsarbete kommer att definieras i termer av vilka krav 

förvaltningscheferna upplever att de olika målgrupperna ställer på jämställdhetsarbete, 

vilket behov förvaltningscheferna upplever att det finns av jämställdhetsarbete för de 

olika målgrupperna samt vilka vinster det finns med jämställdhetsarbete för de olika 

målgrupperna. 

 

Resurser 

Resurstemat kommer att definieras i termer av vilka kostnader förvaltningscheferna 

upplever med att jobba med jämställdhet för de olika målgrupperna, vilken kunskap 

som finns, hur prioriterad frågan är, vilka hinder som finns för att jobba med 

jämställdhet, vilka möjligheter det finns att påverka jämställdheten för de olika 

målgrupperna. 

 

De tre målgrupperna som dessa teman ska kretsa kring är Förvaltningsledningen, som har 

en viktig utförande roll i processen. Personalen som har både en utförande roll i sin 

relation till medborgarna samt en roll som målgrupp för resultatet i den del av 

jämställdhetsarbetet som handlar om förvaltningen som arbetsplats. Den sista målgruppen 

är medborgarna, det är i förvaltningens kontakter med medborgarna som policyns krav 

på ett integrerat jämställdhetsperspektiv i verksamheten baseras.   

 

Dessa teman resulterade i en intervjuguide med ett antal frågor, (se bilaga 1) dessa frågor 

användes som vägledande under intervjuerna. Tanken är att respondenten, i största 

möjliga mån,  själv ska beskriva dessa teman i sin berättelse utan att jag ställer direkta 

frågor om dem. På så sätt blir svaren mindre genomtänkta och därför mindre garderade 

och lämnar större utrymme för personliga attityder och värderingar vilket är vad jag letar 

efter i intervjun.  

 
 
 
 



3.2.3. Att hitta attityder 

När intervjuerna är gjorda så följer nästa del i undersökningen, att bearbeta materialet. 

Hur ska man förhålla sig till detta material och hur kan man lyfta relevanta data? Det 

första som måste göras är att transkribera intervjuerna, det vill säga skriva av vad som 

spelats in under intervjun. Detta gör att materialet blir mer lätthanterligt och lättare att 

bearbeta än i sin ursprungliga form. Materialet struktureras genom sidnumrering samt att 

varje fråga numreras, detta för att lättare kunna göra hänvisningar i materialet.  Nästa led 

är att ställa frågor till materialet, dessa frågor är härledda ur de teman som presenterats 

ovan, som alltså fungerar som en analysmall.(se bilaga 2)29  

 

Materialet kodas sen efter i vilka frågor och exakt vilka rader de olika temana berörs och 

de frågor som ställs till materialet besvaras genom att de delar i materialet som besvarar 

frågorna lyfts ut till analysmallen. Under kodningen är det viktigt att hålla isär de olika 

perspektiv och begrepp som analysmallen innehåller annars riskerar citat att ryckas ur sitt 

sammanhang och tillskrivas en annan innebörd än vad respondenten avsåg. Därför krävs 

en oerhörd noggrannhet och en god förståelse för sammanhanget i samtalet innan 

kodningen sätts ut.   

 
3.2.4. Att analysera attityder 

När attityderna är hittade kommer förvaltningschefernas attityder att jämföras med 

varandra. Detta skapar en bild av i vilka avseenden de beskriver sin verklighet på olika 

sätt. I analysen kommer dessa skillnader att diskuteras. Vad kan det bero på att man har 

olika uppfattningar om vilka behov och resursers som finns i sammanhang av de tre 

målgrupper som studeras? För att diskutera detta kommer den första delen av 

undersökningen att användas. Vilken bild av det förmodade engagemanget och det 

förmodade motståndet har vi funnit och hur väl stämmer den överens med den bild som 

förvaltningschefen förmedlar? Finns det utrymme för att tolka förvaltningschefernas 

attityder som en potentiell motståndsfaktor i implementeringsprocessen?     

 
 
 

                                                 
29 Bryman, A., Samhällvetenskapliga metoder s.310-311 



3.3. Material och urval 
 
3.3.1. Dokumentstudier 

För den första delen av uppsatsen som handlar om att kartlägga Kommunens 

förvaltningar använder jag framför allt statistik som Kommunen själv tillhandahållit. 

Genom att studera de årliga personalredovisningar som Kommunen sammanställer går 

det att hitta det mesta av den information som jag är intresserad av. I dessa redovisningar 

beskriver varje enskild förvaltning sin personalutveckling när det gäller anta anställda 

och löner, ofta har statistiken varit könsuppdelad och i de fall där den inte varit det har 

jag begärt specifika uppgifter från Kommunens personalstrateg. Jag har valt att studera 

Kommunens samtliga förvaltningar med ett undantag. Den förvaltning jag undantagit är 

den samordnande förvaltningen som jobbar övergripande mot de övriga förvaltningarna. 

Anledningen till att jag tog bort denna förvaltning var att den inte på samma sätt som de 

övriga jobbar direkt mot medborgarna varför verksamhetsperspektivet inte blir jämförbart 

på samma sätt.  

 

3.3.2. Intervjuer 

Jag kommer att intervjua förvaltningschefer i de förvaltningar som ingår i 

undersökningen. Anledningen till att jag väljer att intervjua just förvaltningscheferna och 

inte någon annan som kan spela roll för jämställdhetsarbetet på förvaltningarna är att 

förvaltningscheferna har det formella ansvaret för jämställdhetsarbetet. Det är deras 

ansvar att det finns en jämställdhetsplan även om de väljer att skriva den själv eller att 

delegera uppgiften.  

 

Även om de har delegerat uppgiften så är ansvaret deras och därför anser jag att det är 

deras beteende som avgör om det finns en plan eller inte. Om den som fått uppdraget av 

förvaltningschefen inte gjort sin uppgift är det chefen som ska se till att det blir gjort, 

vilket de med all säkerhet skulle göra om de såg frågan som viktig. Även om uppgiften 

att göra jämställdhetsplanen har delegerats anser jag alltså att den mest intressanta att 

intervjua och försöka fånga attityder kring jämställdhet och jämställdhetsarbete är 

förvaltningschefen.  

 



Samtliga förvaltningschefer i de förvaltningar som ingår i undersökningen har tillfrågats 

att ställa upp på en intervju. Urvalet för vilka som ingår i undersökningen gjordes av dem 

själva beroende på om de ställde upp eller inte vilket presenteras närmare i 

resultatkapitlet för intervjuundersökningen. Långt ifrån alla ställde upp vilket naturligtvis 

får konsekvenser för uppsatsen och vilka slutsatser som blir möjliga att dra. En vidare 

diskussion om detta följer även det i resultatkapitlet för intervjuerna. 

 
 
3.4. Reliabilitet och validitet 

De olika uppläggen i uppsatsens två delar möter reliabilitets- och validitetsproblematiken 

på olika sätt. I den första delen är reliabiliteten ganska god. Insamlandet av data är inte 

särskilt problemfyllt. Det finns ingen större anledning att ifrågasätta Kommunens siffror 

på hur många anställda som finns i de olika förvaltningarna och vilka löneskillnader som 

finns. Även om det skulle finnas fel lär de inte vara så stora att det skulle ha någon större 

effekt på kategoriseringen av förvaltningarna. När det gäller validiteten är den första 

delen av uppsatsen betydligt mer känslig. Hur kan man veta att andel kvinnor och 

löneskillnader egentligen kan säga någonting alls om hur engagemanget för 

jämställdhetsreformer ser ut?  

 

Svaret är att det kan man inte. Meningen med undersökningen är heller inte att försöka 

bevisa att det finns något sådant samband. Däremot går det att logiskt resonera utifrån 

teorikapitlet att det är ett rimligt sätt att problematisera urvalet, vilket alltså är syftet med 

den första delen av uppsatsen. Det skulle gå att rangordna förvaltningarna endast utifrån 

vilka förvaltningar som saknar jämställdhetsplan och hävda att här finns ett större 

motstånd mot jämställdhetsreformer än i de förvaltningar som har jämställdhetsplaner. 

Jag vill ändå ta in ytterligare variabler, som beskriver ett förmodat engagemang hos 

förkämparna, för att nyansera ett brett urval och för att på så sätt göra undersökningen 

mer intressant och öppna ännu mer för diskussion om betydelsen av attityder för 

implementeringsprocessen. 

 

 

 



Även jämställdhetsplanerna som indikator för förvaltningsledningarnas engagemang kan 

naturligtvis ifrågasättas. Det är möjligt att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete utan att 

ha en jämställdhetsplan och det är möjligt att inte bedriva något jämställdhetsarbete alls 

och samtidigt ha en jämställdhetsplan. Dessutom behöver en jämställdhetsplan inte vara 

någon indikator alls för vilket engagemang det finns för att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i verksamheten, en dimension som också ingår undersökningen.  

 

Jämställdhetsplanen används ändå som indikator i min undersökning eftersom den 

skickar en signal om engagemang eller brist på engagemang. Den hjälper till att skissa en 

grov bild av engagemanget; vilka förvaltningsledningar som ändå har utfört denna del 

som regleras i lag och vilka som inte gjort det. Sen kan motivet till att det finns eller 

saknas en jämställdhetsplan variera från fall till fall och kanske inte alls handla om vilket 

engagemang som finns för jämställdhetsarbete i allmänhet i förvaltningsledningen.    

 

När det gäller den andra delen av undersökningen, där förvaltningschefer ska intervjuas i 

syfte att hitta attityder, ser problematiken nästan omvänd ut. Ur ett validitetsperspektiv är 

det svårt att hävda att jag inte mäter på ”rätt ställe” för det jag är ute efter. Här handlar 

istället de stora problemen om reliabilitet. Vilken data är det jag egentligen får fram? Det 

är näst intill omöjligt att med säkerhet veta att respondenten svarar ärligt på frågorna. En 

människa har många olika roller och många olika fasader och de svar man får under en 

intervju är beroende av vilken av dessa roller man möter. 

 

Själva analysen av materialet kan också angripas ur ett reliabilitetsperspektiv, det är trots 

allt jag som tolkar materialet och avgör vilken kod som stycket ska få, vilken fråga som 

besvaras. Det är en självklar möjlighet att en annan forskare skulle kunna göra en annan 

tolkning än den jag har gjort, det enda sättet jag kan gardera mig på är genom öppenhet i 

undersökningen. Jag vill vara tydlig med hur kodningen har gått till och hur de teman 

som finns i undersökningen fungerar för analysen. Förhoppningen är att på detta sätt visa 

den grad av subjektivitet som en kvalitativ analys aldrig slipper undan och visa hur 

tillvägagångssättet och resultatet ändå är vetenskapligt relevant.   

 



När syftet med en intervju är att hitta attityder sker det i stor utsträckning ”mellan 

raderna”, analysen handlar inte alltid om svaren på de direkta frågorna utan kan lika 

gärna ta in antydningar eller outtalade förutsättningar för ett resonemang och så vidare. 

Svaren på de frågor som ställs till materialet är inte alltid citat utan kan vara en tolkning 

av mig som analyserar det som sägs. Detta gör att respondenten inte kan gardera sig på 

samma sätt som man kan mot direkta frågor.  

 

Problemet för forskaren är att när man rör sig på ett implicit plan i analysen av en intervju 

kan misstolkningar ske. Respondentens svar på de direkta frågorna påverkas av hur 

han/hon tolkar frågan och vad han/hon tror att forskaren letar efter, detta gör att 

logiken ”mellan raderna” kan halta när man gör en mer grundläggande analys av det som 

sagts under intervjun. Det man kan göra för att förbättra förutsättningarna är att 

välja ”rätt” typ av intervju för det man vill undersöka. I det här fallet har jag valt att 

undvika direkta frågor så mycket som möjligt, jag vill istället få fram respondenternas 

egen beskrivning av situationen på deras förvaltning. Frågorna är därför breda och inte 

provokativa. Syftet är inte att sätta dit någon eller att få någon att försäga sig, syftet är att 

få inblick i hur respondenten ser verkligheten.     

 

Jag har också valt att låta alla som deltar vara anonyma. Vinsten med detta är att 

förhoppningsvis komma förbi den mest officiella rollen hos en förvaltningschef, rollen 

där han/hon personifierar förvaltningen. Vetskapen att han/hon inte kommer att ställas till 

svars för det som sägs skapar bättre förutsättningar för ärliga svar på frågorna och ett ökat 

utrymme för reflexioner. Dessutom var förhoppningen att det skulle öka chansen att även 

de som saknar jämställdhetsplaner skulle ställa upp på en intervju om jämställdhetsarbete.  

 

Det finns också en kostnad med avidentifieringen. Det hade varit intressant att diskutera 

resultatet i större utsträckning utifrån den verksamhet som förvaltningarna sysslar med. 

Är det lättare att integrera jämställdhetsarbetet i vissa typer av verksamheter än andra? 

Jag väljer alltså att lämna det perspektivet i förmån för, förhoppningsvis, en ärligare bild 

av respondenternas verklighet.   

 



4. FÖRMODAT MOTSTÅND – Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen av förmodat motstånd inom 

förvaltningarna  att presenteras och analyseras.  Observationsvariablerna förmodat 

motstånd och förmodat engagemang operationaliserades till tre olika indikatorer. Nedan 

följer en sammanställning av vad dessa indikatorer visade och vad det samlade resultatet 

betyder för observationsvariablerna.  

 

4.1. Resultat 

4.1.1. Löneskillnader 

Den första variabeln som undersökts handlar om löneskillnader mellan män och kvinnor i 

de olika förvaltningarna. Siffrorna är hämtade från Kommunens Personalbokslut för 2004 

förutom de som märkts med *, dessa siffror har tillhandahållits av kommunens 

personalstrateg. 
 
Diagram 1 - Löneskillnader 
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Förvaltningarna kategoriseras efter sin relativa löneskillnad, det vill säga den hälft som 

har högst löneskillnad kategoriseras under hög löneskillnad och den hälft som har lägst 

löneskillnad kategoriseras under låg löneskillnad. Fördelningen ser då ut på följande sätt: 

 
Tabell 1 – Kategorisering löneskillnad Hög och låg löneskillnad 
Hög löneskillnad                                Låg löneskillnad 
Förvaltning           Löneskillnad       Förvaltning           Löneskillnad 
F                              18%                    C                       5,8% 
E                              15%                    A                               3,5% 
G*                            11%                    D*                            2% 
B                            7,5%                   H                              1% 
 



 
Det finns ganska stor variation på löneskillnader mellan förvaltningarna vilket i varje 

förvaltning säkert kan förklaras på olika sätt. För den här undersökningen är dock det 

viktiga att göra en kategorisering för att på ett överskådligt sätt se i vilka förvaltningar 

löneskillnader existerar som incitament för engagemang hos förändringsförkämpar.  

 
 
4.1.2. Könssammansättning 

Nästa variabel som studerats är könssammansättning. Dessa siffror har hämtats från 

samma källor som löneskillnaderna.   

 
Diagram 2 - Könssammansättning 
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Förvaltningarna kategoriseras här in efter sin relativa andel kvinnor.  
 
Tabell 2 – Kategorisering könssammansättning  Högst och lägst andel kvinnor 
Högst andel kvinnor                                    Lägst andel kvinnor  
Förvaltning            Andel kvinnor        Förvaltning            Andel kvinnor 
H 91.8 %                C                                  55% 
B    83%                    D*                        51% 
A      71%                    F                                    45% 
E                        66%                    G*                        45%  
 
I alla förvaltningar utom två är kvinnor i majoritet. De som kategoriseras av lägst andel 

kvinnor är knappast mansdominerade utan har en ganska jämn könsfördelning. 

Förvaltning H har i särklass högst andel kvinnor, endast drygt åtta procent är män.    

 
 
 
 



4.1.3. Jämställdhetsplaner 

I april 2006 skickade jag ut förfrågningar om att få ta del av samtliga av Kommunens 

förvaltningars jämställdhetsplaner. De flesta skickade svar omgående medan andra 

skickade svaret att min förfrågan vidarebefordrats. I dessa fall skickade jag efter två 

veckor ut en ny förfrågan som gjorde att jag fick svar från samtliga förvaltningar. De 

flesta som inte hade någon jämställdhetsplan skrev att de arbetade med att få fram en. De 

som klassas som att de inte har någon jämställdhetsplan är de som inte har någon för 

varken 2005 eller 2006, av de som har jämställdhetsplaner är två för 2006 och en för 

2005.  

 
Tabell 3 – Kategorisering jämställdhetsplan Saknar och har jämställdhetsplan 
Saknar aktuell jämställdhetsplan    Har aktuell jämställdhetsplan 

Förvaltning                                     Förvaltning 

D C                                                   
G F                                                   
H                                                      

A B 
E 

 
 
Totalt har alltså tre av åtta förvaltningar aktuella jämställdhetsplaner. (37,5%).  
 
4.2. Analys 
 
4.2.1. Förmodat engagemang 
De två första indikatorerna syftar till att tillsammans mäta ett förmodat engagemang hos 

de tänkta förkämpar för jämställdhet som finns inom förvaltningarna. Tillsammans ger de 

följande bild av det förmodade engagemanget. 
 
Tabell 4 – Analys Förmodat engagemang 
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4.2.1.1. Förmodat engagemang förkämpar 
I en rangordning av det relativa förmodade engagemanget i de olika förvaltningarna 

placeras de få följande sätt: 

 
Tabell 5 - Kategorisering Förmodat engagemang förkämpar 
Störst förmodat engagemang förkämpar 
Förvaltning 
B 
E 
Näst störst förmodat engagemang förkämpar 
A  
H 
Näst lägst förmodat engagemang förkämpar 
F 
G 
Lägst förmodat engagemang förkämpar 
D 
C 
 
4.2.1.2. Förmodat engagemang Förvaltningsledningar 
För denna observationsvariabel används endast en indikator: förekomsten eller 

avsaknaden av en aktuell jämställdhetsplan. Det relativa förmodade engagemanget i de 

olika förvaltningsledningarna kategoriseras därför efter om de har eller inte har en aktuell 

jämställdhetsplan. 
 
Tabell 6 – Kategorisering Förmodat engagemang 
 förvaltningsledningar  
Högt förmodat 
engagemang 
förvaltningsledningar 

Lågt förmodat 
engagemang 
förvaltningsledningar 

A  B                                     
E                                          

D   C 
F    H 
G 

 
 
4.2.2. Förmodat motstånd 
Tanken är att med hjälp av observationsvariablerna kunna rangordna förvaltningarna efter 

förmodat motstånd. På detta sätt kan en översikt över de olika förvaltningarnas 

incitament och engagemang fungera som en bra grundplatå för att gå vidare i 

undersökningen. För att studera hur attityder kan fungera som motstånd måste det 



förmodade motståndet först lokaliseras. Analysen är enkel, de förvaltningar som 

innehåller ett stort förmodat engagemang hos förkämpar men ett lågt engagemang från 

förvaltningsledningen kategoriseras som att de innehåller störst motstånd mot 

jämställdhetsreformer och vice versa.  

 

Detta skapar en typologi med åtta möjliga fack att hamna i. Facken ger en rangordning 

genom att mäta motstånd och förser förvaltningarna med 1-8 motståndspoäng. För att få 

endast ett motståndpoäng ska förvaltningen innehålla lägst engagemang förkämpar och 

ett högt engagemang från förvaltningsledningen. För att få åtta motståndspoäng, det vill 

säga mesta möjliga, ska förvaltningen innehålla störst engagemang förkämpar och lågt 

engagemang från förvaltningsledningen. Förvaltningarna placerar sig på följande sätt: 
Tabell 7 - Förmodat motstånd 
 Lägst 

förmodat 
engagemang 
förkämpar 

Näst lägst 
förmodat 
engagemang 
förkämpar 

Näst högst 
förmodat 
engagemang 
förkämpar 

Högst 
förmodat 
engagemang 
förkämpar 

Högt förmodat 
engagemang 
förvaltningsledning 

 
 
(1 poäng) 

 
 
(2 poäng) 

A 
 
(3 poäng) 

B 
E 
(4 poäng) 

Lågt förmodat 
engagemang 
förvaltningsledning 

D 
C 
(5 poäng) 

F 
G 
(6 poäng) 

H 
 
(7 poäng) 

 
 
(8 poäng) 

 

Förvaltningarna rangordnas efter förmodat motstånd mot jämställdhetsreformer på 

följande sätt vilket besvarar forskningsfrågan hur ser det förmodade motståndet mot 

jämställdhetsreformer ut i kommunens förvaltningar och hur förhåller sig motståndet i 

förvaltningarna i relation till varandra? 
Tabell 8 – Rangordning Förmodat 
motstånd 
Förvaltning     Poäng 
H                      7 
F                       6 
G                      6 
D                      5 
C                      5 
B                      4 
E                      4 
A                      3 



5. ATTITYDER - Resultat och analys 

Som jag tidigare berättat skickade jag förfrågningar till samtliga förvaltningschefer att 

ställa upp på en intervju angående jämställdhetsarbetet i förvaltningen samt deras roll för 

jämställdhetsarbetet i egenskap av förvaltningschef. Av de åtta som frågades ställde 

endast fyra upp. Av de fyra som avböjde motiverade tre sitt beslut med tidsbrist, en 

kunde tänka sig att ställa upp senare men inte inom den tid som var avsatt för mitt 

uppsatsarbete.  En gick inte att komma i kontakt med. Trots flera försök via E-mail och 

telefon lyckades jag inte komma i kontakt med den aktuella förvaltningschefen, trots att 

denne enligt uppgift var i tjänst.   

 

En intressant aspekt av detta är att jämföra de som ställde upp på intervjuer med den 

rangordning av förvaltningarnas förmodade motstånd mot jämställdhetsarbete.  
 
Tabell 9 - Förmodat motstånd och deltagande 
Förvaltning     Poäng Svar på 

intevjuförfrågan
H                      7 Nej 
F                       6 Nej 
G                      6 Ja 
D                      5 Nej 
C                      5 Nej 
B                      4 Ja 
E                      4 Ja 
A                      3 Ja 
 

I samtliga förvaltningar som har en jämställdhetsplan gick alltså förvaltningschefen med 

på en intervju om jämställdhetsarbete. Av de förvaltningar som saknar jämställdhetsplan 

gick endast en förvaltningschef med på en intervju. Det kan naturligtvis vara olyckliga 

sammanträffanden som gör att just de som hamnar högt upp på motståndsskalan råkar ha 

sämre med tid men det är inte utan att man får en känsla av att vara någonting på spåret. 

Det hade självklart varit önskvärt att fler ställde upp, för uppsatsen skulle det ge bättre 

förutsättningar att jämföra attityders eventuella påverkan på implementeringsprocessen  

om urvalet hade en större spridning på motståndsskalan.  

 



De förvaltningschefer som ställde upp på intervjuer var alltså förvaltningscheferna för 

förvaltningarna B, E , A och G. Jag har dock valt att inte använda en av intervjuerna som 

genomfördes. Anledningen till detta är ett missförstånd mellan mig och förvaltningschef 

B. Han valde att avbryta intervjun efter 20 minuter och hänvisa mig till en annan person 

eftersom han hade ett annat möte inplanerat. Eftersom vi bara hann beröra en liten del av 

de teman som intervjuerna bygger på så väljer jag därför att inte ta med hans medverkan i 

uppsatsen. Nedan följer en kort bakgrundspresentation av de förvaltningar vars chefer 

ingår i uppsatsen, som visar några strukturella aspekter av förvaltningarna vars betydelse 

kan diskuteras i analysen av intervjuerna. När och vart intervjuerna ägde rum redovisas i 

bilaga 1. 

 
Tabell 10 - Bakgrund förvaltningar 
Förvaltning                       A  E    G 

Förvaltningschef Kvinna Man Man 

Relativ storlek 
jämfört med övriga 
Förvaltningar 

Medelstor Liten Medelstor 

Verksamhet i stor 
grad av kontakt med 
medborgarna? 

Ja Nej Nej 

 

 

5.1. Behov 

Det första huvudtemat som vi ska titta på är behov, det vill säga vilka behov av 

jämställdhetsarbete förvaltningschefen anser att det finns för de olika målgrupperna som 

ingår i undersökningen.  

 

5.1.1 Förvaltningsledningen 

Förvaltningschef A 

Förvaltningschef A tar upp ett antal vinster med att arbeta med jämställdhet ut 

förvaltningsledningens perspektiv. Hon menar att genom att arbeta med ett 

jämställdhetsperspektiv kan förvaltningsledningen effektiviseras eftersom manliga och 

kvinnliga ledarstilar kompletterar varandra. Manliga inslag i ledarskapet ger en höjd 



status och ett mer förtroendeingivande intryck medan de kvinnliga egenskaperna ger mer 

djup och en ökad förståelse. Jämställdgetsperspektivet är också utvecklande ur 

ledningsperspektiv eftersom det ger en ökad förståelse för verksamheten och hur man kan 

göra den bättre och mer effektiv. Hon pekar också på de goda följderna av att ta hänsyn 

till de ofta slitsamma konsekvenserna att som kvinna arbeta som chef. Hon säger: 

 
” …det är ju slitsamt att vara chef och hur orkar man som kvinna vara chef… om 

man samtidigt inte har det jämställt i hemmet. Då sliter man otroligt hårt.” 

 

Hon tar också upp vikten av att leverera det som ålagts ledningen från politiskt håll och 

att det är utvecklande att se nya dimensioner av verksamheten.  

   

Förvaltningschef E 

Förvaltningschef E lyfter upp två anledningar till att det är viktigt att jobba med 

jämställdhet varav han fokuserar på den första. Den första anledningen, som han ofta 

återkommer till är att det är viktigt att fullfölja de uppdrag som politikerna ålägger 

förvaltningen. Det är viktigt att arbeta med jämställdhet i förvaltningen av den generella 

anledningen att det är viktigt att utföra de uppgifter som ingår i förvaltningsuppdraget. 

Han uttrycker till exempel: 

 
”Vi ska (…) ta vår proportionerliga del för att genomföra det här samhälleliga    

målet” 

 

Han pekar också på att arbetsmiljön påverkas positivt av att jobba med jämställdhet och 

att nya arbetssätt stimulerar hela verksamheten.  

 

Förvaltningschef G 

Förvaltningschef G anser att det finns en vilja från förvaltningsledningen att bryta 

traditionella könsmönster och attityder i förvaltningen. De vinster som han ser med detta 

är att skapa ett bättre arbetsklimat som både leder till ett förbättrat arbetsresultat och även 

till sundare attityder och värderingar i förvaltningen.  

 



Han säger bland annat: 

 
”… så att det inte finns en ingrodd gubbkultur i våra arbetslag utan att det finns 

värderingar och attityder som gör att en tjej känner sig välkommen i ett manligt 

arbetslag (…) det ska ju vara vilken tjej som helst som ska kunna ta ett jobb hos 

oss.”  

 

Han tycker också att ett helhetsperspektiv är viktigt i verksamheten, det ger ett bättre och 

effektivare arbete. 

 

5.1.2. Personalen 

Förvaltningschef A 

Förvaltningschef A upplever att personalen tycker att det är både viktigt och spännande 

att jobba med jämställdhet både i organisationen och i verksamheten. Hon ser det som 

viktigt ur personalens perspektiv att få in fler män i organisationen och skapa bra 

förutsättningar för att behålla männen inom organisationen. Hon ser det som viktigt att 

hitta nya former för jämställdhetsarbete för personalen både i organisationen och i 

verksamheten och ta fram underlag för vad som behöver göras. Hon säger: 

 
”… vi måste förnya vårt tänk, jämställdhetsplanen i all ära, men hur gör vi?” 

 

Genom att arbeta med jämställdhetsfrågan får personalen en bättre arbetsmiljö som på ett 

bättre sätt är anpassat efter deras behov och förutsättningar. Hon tror att personalen 

tycker att jämställdhetsperspektivet dessutom öppnar för nya, spännande och intressanta 

arbetsuppgifter.  

 

Förvaltningschef E 

Förvaltningschef E upplever att personalen tycker att förvaltningen är jämställd. Han 

upplever inte att det ställs några krav från personalen att jobba mer med jämställdhet. 

Han upplever snarare att de anser att det blivit lite för mycket jämställdhetsarbete.  

 

 



 

När det gäller arbetet mot medborgarna tycker de att de gör ett bra jobb utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och att de inte tycker att det finns något behov av att undersöka 

saken vidare. Även i jämställdhetsarbetet inom organisationen upplever han intresset som 

svalt. Han säger : 

  
”… när jag lyfter upp jämställdhetsplaner så är det inga sprudlande förslag på 

åtgärder. De upplever att det är bra nu.” 

 

Det han ser som vinster med ett jämställdhetsarbete ur personalens perspektiv skulle 

kunna vara att komma åt de samhälleliga strukturer som kanske också finns på 

förvaltningen, samt en bättre arbetsmiljö.  

 

Förvaltningschef G 

Förvaltningschef G upplever inte att det finns några krav på jämställdhetsarbete från 

personalens sida. På kontoret har han aldrig märkt av att några tjejer skulle känna sig 

orättvist behandlade och i de sektorer av verksamheten som är mer könsuppdelad tror han 

inte att personalen upplever det som något problem. På kontoret kan man till och med 

mötas av att personalen tycker det är onödigt att ta upp jämställdhetsfrågan eftersom det 

är så självklart att den aspekten finns med i arbetet. Han anser inte att det finns någon 

diskriminering av kvinnor när det gäller till exempel föräldraledighet i förvaltningen, som 

han läser om i tidningarna. Han säger: 

 
” Jag har aldrig upplevt några problem, alltså om man tittar på kontorsfolket som 

sitter här (…) så har jag aldrig upplevt några jämställdhetsproblem, alltså att det 

skulle finnas värderingar, åsikter eller något sånt som skulle hindra tjejer.” 

 

Han menar dock att det är viktigt att kontinuerligt påminna om jämställdhetsaspekten 

eftersom det är viktig att personalen har med den i sitt arbete. När det gäller t ändra 

värderingar och attityder är det extra viktigt att regelbundet lyfta perspektivet, annars är 

det lätt att gå in i gamla mönster igen. Dessutom anser han att verksamhetens natur gör 



att det krävs mer för att se hur jämställdhetsperspektivet spelar roll för verksamheten, 

detta ställer mer krav på utbildningsinsatser.  

 

Han anser att det finns ett behov att göra en arbetsvärdering av olika yrkeskategorier för 

att se om det finns osakliga löneskillnader mellan könen. De vinster som finns med 

jämställdhetsarbete ur personalens perspektiv som han lyfter fram är att höja status och 

lön för traditionellt kvinnliga yrken, ett bättre arbetsklimat samt att de anställda ändå 

tycker det är roligt när de traditionella könsmönstren bryts även om de inte känner ett 

starkt behov av det.  

 

5.1.3. Medborgarna  

Förvaltningschef A 

Förvaltningschef A upplever att de medborgare som kommer i kontakt med förvaltningen 

är i  mycket stort behov av att förvaltningen arbetar med ett jämställdhetsperspektiv, hon 

har även mött medborgare som direkt uttalat en sådan önskan. Jämställdhetsperspektivet 

är viktigt för att lyfta fram vilka skillnader i behov och förutsättningar som finns mellan 

män och kvinnor som kommer i kontakt med förvaltningen. Det är också viktigt att lyfta 

fram de könsrelaterade konsekvenser som kan bli följden i förvaltningens verksamhet 

mot medborgarna. Hon anser att det är viktigt att medborgarna får ett realt jämställt 

bemötande när de kommer i kontakt med förvaltningen.  

 

Genom att förvaltningen har ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet blir båda könen 

sedda och har samma förutsättningar att ta del av en rättvis andel resurser som 

förvaltningen tillhandahåller menar hon. Annars riskerar medborgarna att utsättas för en 

snedfördelning av både uppmärksamhet och resurser.  

 

Förvaltningschef E 

Förvaltningschef E upplever inte att medborgarna som kommer i kontakt med 

förvaltningen är i stort behov av att förvaltningen integrerar ett jämställdhetsperspektiv i 

sin verksamhet. Han menar att verksamhetens natur gör att man behandlar alla lika och 

även om det finns en risk att man bemöts olika beroende på kön så bedömer han den 



risken som liten. De undersökningar som genomförts i förvaltningen för att kartlägga ett 

sådant behov har gett väldigt lite.  

 

Förvaltningschef G 

Förvaltningschef G anser att det finns ett behov hos medborgarna att förvaltningen jobbar 

med ett jämställdhetsperspektiv. Den verksamhet som förvaltningen bedriver har 

betydelse för byggandet av ett jämställt samhälle. Förvaltningen ska också ha ett 

könsperspektiv i sitt bemötande av medborgare som kommer i kontakt med verksamheten.    

 

5.2. Resurser 

Det andra huvudtemat i intervjuundersökningen är resurser, det vill säga vilka resurser 

som finns eller saknas för att jobba med jämställdhet för de olika målgrupperna som 

undersöks. 

 

5.2.1. Förvaltningsledningen 

Förvaltningschef A 

Förvaltningschef A ser inte att det i första hand handlar om pengar och resurser att jobba 

med jämställdhet, hon menar att det istället handlar om ett sätt att tänka. De hinder som 

istället står ivägen för att lyckas med sitt jämställdhetsarbete finns i samhällsklimatet. De 

svårigheter som hon upplever att rekrytera män till förvaltningen beror enligt henne på att 

det samhälleliga klimatet gör att dessa jobb inte är attraktiva för män.  

 

När det gäller kunskap finns en speciell jämställdhetsgrupp som utbildats för att jobba 

med jämställdhetsfrågor både internt och för att utveckla arbetssätt inom verksamheten 

där både chefer och övrig personal ingår.  

 

Hon säger själv att hon brinner för jämställdhet och är mycket intresserad av frågan, hon 

upplever också ett engagemang från politiskt håll. Sina egna möjligheter att påverka 

jämställdhetsarbetet bedömer hon som stora, både ur ett organisationsperspektiv genom 

att strategiskt verka för att rekrytera fler män och ur ett verksamhetsperspektiv genom att 



göra personalen mer uppmärksam på hur man ska jobba med jämställdhetsfrågor. Hon ser 

också sin roll för hur jämställdhetsarbetet utvecklas och genomförs som viktig. 

  

Förvaltningschef E 

Förvaltningschef E Upplever att det kostar mycket tid och pengar att jobba med 

jämställdhet. Han upplever att det kostar mer än vad de för närvarande har råd med att 

jobba vidare att utreda hur man kan integrera jämställdhetsperspektivet mer i 

verksamheten även om det skulle vara intressant. Han ser också dubbla kostnader att 

jobba med jämställdhet eftersom inkomster skulle utebli den tid som de inte ägnade sig åt 

sin övriga verksamhet. Han definierar tid och ekonomiska resurser som det största hindret 

för att jobba mer med jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet. I organisationen är 

tidsbrist och i viss mån den organisationella strukturen de viktigaste hindren för att jobba 

ännu mer med frågan.  

 

När det gäller kunskap ser han att förvaltningens verksamhet till naturen gör att det är 

enklare för dem att förstå jämställdhetsperspektivet. De har också kunskapen att 

genomföra utredningar för att kartlägga hur man kan integrera ett jämställdhetsperspektiv 

i verksamheten. Han bedömer sina egna möjligheter att påverka jämställdhetsarbetet som 

goda och anser att hans roll som ledare har stor betydelse för det även om 

arbetsbelastningen kan göra det svårt att hinna med.  

 

I förhållandet till politikerna upplever förvaltningschef E att frågan är högt prioriterad 

och att han även där har möjlighet att påverka genom att påpeka brister i systemet, även 

om det viktigaste uppdraget som tjänsteman är att rätta sig efter vad politikerna beslutar.     

 

Förvaltningschef G 

Förvaltningschef G ser inte att det finns några kostnader med att jobba med jämställdhet, 

han tycker att det är en attitydfråga. Det som däremot hindrar utvecklingen med 

jämställdhet är samhället i stort. De problem som finns i förvaltningen bror på 

samhällsklimatet och är därför svåra att komma åt. Han ser att könsrollerna sätts väldigt 

tidigt i åren och därför är det svårt att rekrytera personal på det sätt som han skulle önska.  



Andra faktorer som han upplever bromsar jämställdhetsarbetet mer specifikt för 

förvaltningen är att en stor omorganisation ägt rum nyligen som gör det svårt att få grepp 

om hur jämställdhetsarbetet ska utformas. Dessutom känner han att verksamhetens natur 

att det är svårare för förvaltningen att integrera ett jämställdhetsarbete i verksamheten än 

vad det är för andra förvaltningar.  

 

Han anser att det finns kunskap för att jobba med frågorna i förvaltningen men han har 

svårt att bedöma hur prioriterad frågan är eftersom han aldrig undersökt saken. Från den 

politiska nämnden känner han inte att frågan är särskilt högt prioriterad men däremot från 

kommunstyrelsen.  

 

Han anser att han har stora möjligheter att påverka jämställdhetsarbetet inom vissa 

områden i förvaltningen. Han kan själv föregå med gott exempel och han kan följa upp 

aspekten genom sin stab även om han inte gjort det. Han kan verka för att öka statusen på 

kvinnoyrken och motverka ”gubbkultur” i de mansdominerade sektorerna. Han kan verka 

för utbildningsinitiativ i ämnet men än så länge har omstruktureringen gett andra fokus.  

 

Hans handlingsutrymme begränsas också av samhällsklimatet, han säger: 

 
”…det är ju en attitydfråga från samhället också, vi gör vi ju vad vi kan för att (…) 

det ska bli intressant också för killarna att söka sig dit. ”   

 

Han betonar också att många av de aspekter i verksamheten som påverkar jämställdheten 

egentligen bör skötas av andra delar inom kommunen även om de har en verkställande 

roll.  

 

 

 

 

 

 



5.2.2. Personalen 

Förvaltingschef A 

Förvaltningschef A bedömer personalens möjligheter att påverka jämställdhetsarbetet 

som goda. Delvis genom sina fackliga företrädare som hon tycker att det är viktigt att 

vara lyhörd inför. Delvis genom att personalen inkluderas i den jämställdhetsgrupp som 

arbetar både ur ett verksamhets- och ett organisationsperspektiv. 

 

Hon upplever att personalen tycker att det är spännande och intressant att jobba med 

jämställdhetsfrågor och att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män på den 

punkten. Hon upplever att de har kunskap om perspektivet och hur man kan arbete med 

det. Det är dock viktigt att göra personalen ännu mer medvetna om problem med 

jämställdhet och hur man ska arbeta med frågan i verksamheten menar hon. 

 

Förvaltningschef E 

Förvaltningschef E bedömer personalens möjligheter att påverka jämställdhetsarbetet 

som mycket goda, genom anonyma enkäter har de möjlighet att påpeka eventuella brister 

i frågan. Dessutom diskuteras frågan regelbundet i olika arbetsgrupper vilken han ser som 

viktigt för att förankra jämställdhetsarbetet hos personalen.  

 

Han upplever tendenser att personalen tycker att det är krävande att jobba med 

jämställdhet och att man inte behöver gå in djupare på det. Han säger: 

 
” …man upplever att det är överkurs, överkurs och gräva i detta … också en slags 

trötthet, lite att, nu har vi väl gjort så gott det går…” 

 

Han poängterar dock att denna inställning är vanligare bland männen än hos kvinnorna, 

männen är mer nöjda med hur det är.  

 

Förvaltningschef G 

Förvaltningschef G upplever att personalen inom förvaltningen redan nu har ett 

jämställdhetsperspektiv i sitt arbete men att det kan krävas fortsatta utbildningar och 

vidare information för att integrera perspektivet ytterligare. Han upplever att 



verksamhetens natur gör att det kan vara svårare för personalen på förvaltningen att se 

hur man ska använda sig av jämställdhetsperspektivet än vad det är på andra 

förvaltningar. Han har aldrig upplevt några signaler från personalen att det skulle finnas 

jämställdhetsproblem på förvaltningen. Han tycker också att arbetssättet med en separat 

jämställdhetsplan blir för klumpigt för de anställda att ta till sig, i stället ska 

jämställdhetsarbetet integreras i ett heltäckande styrdokument som berör hela 

verksamheten. 

 

 

5.3. Sammanfattning 

Här följer en grov sammanfattning av de attityder som förvaltningscheferna uttryckt 

angående behov och resurser för de olika målgrupperna som får fungera som svar på 

forskningsfrågan vilka attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete finns i 

förvaltningsledningarna? 
 
 
Tabell 11 – Sammanfattning attityder 
                                                                               Förvaltning 
                                                       A                               E                               G  
BEHOV    
Förvaltnings-
ledningen 

Behovet av 
jämställdhetsarbete 
baseras på effektivitet, 
status, helhetssyn samt 
skyldighet mot 
politiken. 

Behovet av 
jämställdhetsarbete 
baseras på skyldighet 
mot politiken samt 
arbetsmiljö och 
stimulans av 
verksamheten. 

Behovet av 
jämställdhetsarbete 
baseras på arbetsklimat, 
arbetsresultat och 
helhetssyn. 

Personalen Personalen ser 
jämställdhetsarbetet som 
spännande och viktigt, 
både internt och externt. 

Personalen ser 
jämställdhetsarbetet 
som krävande, 
förvaltningen är 
jämställd både internt 
och externt. 

Personalen ser inget 
behov av 
jämställdhetsarbete 
internt men är medveten 
om vikten av det externt. 

Medborgarna Medborgarna har ett 
stort behov av att 
förvaltningen arbetar 
med ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Medborgarna har ett 
litet behov av att 
förvaltningen arbetar 
med ett jämställdhets-
perspektiv, 
finjusteringar. 

Medborgarna har ett visst 
behov av att 
förvaltningen arbetar 
med ett jämställdhets-
perspektiv, viktigare att 
andra gör det. 



RESURSER    
Förvaltnings-
ledningen 

Det finns resurser att 
jobba med jämställdhet. 
Samhälls- 
klimatet sätter 
begränsningarna. 

Det saknas resurser 
att jobba med 
jämställdhet på det 
sätt som skulle vara 
önskvärt. 

Det finns resurser att 
jobba med jämställdhet. 
Samhälls- 
klimatet sätter 
begränsningarna. 

Personalen Personalen tycker att det 
är viktigt och spännande 
att jobba med 
jämställdhet. Det finns 
dock behov att göra 
personalen ännu mer 
medvetna om aspekten. 

Personalen tycker att 
de redan har 
jämställdhets-
perspektivet och 
tycker att det känns 
som överkurs. 
Framför allt männen. 
 

Personalen har redan 
jämställdhetsperspektivet 
men det finns behov av 
kontinuerlig utbildning 
för att behålla det. 

 

5.4. Analys 

Så, vad var det som skulle undersökas nu igen då? Syftet var att titta på vilka attityder 

förvaltningscheferna hade till jämställdhet och jämställdhetsarbete och diskutera på vilket 

sätt dessa attityder kan komma att påverka implementeringsprocessen. Ovan har tre 

intervjuer bearbetats i syfte att lyfta ut hur förvaltningscheferna ser på tre olika 

målgrupper som existerar i implementeringsprocessen. Tidigare har ett förmodat 

motstånd mot jämställdhetsreformer spårats och förvaltningarna har försetts med 

motståndspoäng. Nu handlar det om att försöka bena ut vad dessa delar tillsammans kan 

lära oss om attityder och dess funktion i implementeringsprocessen.    

 

Analysen kommer att genomföras genom en systematisk genomgång av de olika 

målgrupperna uppdelad på de två dimensionerna; behov och resurser, på samma sätt som 

tidigare. Nu kommer de skillnader som finns mellan de olika förvaltningschefernas 

beskrivning av målgrupperna i implementeringsprocessen att stå i fokus, vilka tänkbara 

förklaringar finns det till de skilda uppfattningarna om målgruppernas behov och resurser? 

Det första och kanske mest troliga är naturligtvis att deras verkligheter skiljer sig åt, det 

kanske finns helt skilda behov av och resurser för jämställdhetsarbete i de olika 

förvaltningarna.  

 

 

 



Men vad säger den bilden som målades i det förra kapitlet? Finns det utrymme för att 

tolka de olika beskrivningarna av verkligheten som uttryck av ett motstånd mot 

jämställdhetsreformer som baseras just på hur man uppfattar verkligheten? Tanken är att 

diskutera på vilka sätt som attityder till olika målgrupper kan komma att påverka 

implementeringsprocessen genom att använda dessa intervjuer som exempel. 

 

5.4.1. Behov 

Förvaltningsledningen  

Den första målgruppen är förvaltningsledningen. De tre förvaltningscheferna uppfattar 

behovet av jämställdhetsarbete ur ledningens perspektiv på ett ganska liknande sätt. De 

ser alla vinster i form av en bättre arbetsmiljö, i form av ett bättre klimat på arbetsplatsen 

samt det goda i att se verksamheten ur nya perspektiv. Förvaltningschef A och E pratar 

om vikten av att fullfölja sitt uppdrag emot politikerna. Förvaltningschef A och G tar 

också in ökad effektivitet och bättre arbetsresultat som vinster med att arbeta med 

jämställdhet. Inga stora skillnader förekommer mellan chefernas syn på behovet av ett 

jämställdhetsarbete ur ledningsperspektiv.  

 

Men hur väl stämmer dessa bilder överens med det förmodade engagemanget från 

förvaltningsledningen som spårades tidigare i uppsatsen? Det visar sig att förvaltning A 

och E båda hamnar i kategorin högt förmodat engagemang förvaltningsledningar medan 

förvaltning G hamnar i kategorin lågt förmodat engagemang förvaltningsledningar. Hur 

kan detta förklaras? Det kan förklaras på många olika sätt. Det skulle kunna vara så att de 

antaganden som gjordes för att mäta förvaltningsledningens engagemang inte var 

korrekta. Förvaltningschef G förklarar det med att förvaltningen har omstrukturerats 

varför det varken funnits tid eller mening med att göra en jämställdhetsplan. Detta kan 

tolkas som att de antaganden som gjordes för att mäta förvaltningsledningens 

engagemang visst kan vara korrekta men att förvaltning G utgör ett undantag på grund av 

omstruktureringen.  

 

 

 



Det skulle även kunna förklaras med att förvaltningschef G:s bild av 

förvaltningsledningens attityder inte stämmer med verkligheten eller åtminstone inte 

räcker för att generera en jämställdhetsplan vilket i så fall skulle vara ett exempel på när 

en attityd fungerar som ett motstånd mot jämställdhetsarbete och påverkar 

implementeringsprocessen. Det vill säga att man upplever sitt eget engagemang som 

större än vad det egentligen är och på så sätt inte ser vad som behöver göras för att nå 

resultatet som policyn syftar till.  

 

Personalen 

När det handlar om chefernas beskrivning av de anställdas behov av jämställdhetsarbete 

skiljer sig däremot beskrivningarna åt. Förvaltningschef A beskriver personalen som att 

de tycker att det är viktigt och spännande att arbeta med jämställdhet, både inom 

förvaltningen och utåt mot medborgarna. Förvaltningschef E beskriver däremot sin 

personal som ganska ointresserad och utan större behov av att jobba med jämställdhet. De 

tycker att det är jämställt på arbetsplatsen och de tycker inte att det finns något behov av 

att gå in djupare på hur de skulle kunna integrera jämställdhetsarbetet ytterligare i 

verksamheten. Förvaltningschef G upplever inte heller att personalen uttrycker något 

behov av mer jämställdhetsarbete på arbetsplatsen men att det finns medvetenhet om 

perspektivet och hur man ska använda det i sitt arbete även om de kan behöva påminnas 

emellanåt.  

 

Dessa är ganska olika beskrivningar av personalens engagemang för jämställdhetsfrågor. 

Förvaltningschef A upplever ett stort engagemang medan förvaltningschef E och G 

upplever ett svalare engagemang. Tidigare i uppsatsen tittade vi på det förmodade 

engagemanget hos förändringsförkämpar i förvaltningarna, hur stämmer detta med den 

bild som förvaltningscheferna förmedlar? När det gäller förvaltning A och G skulle 

bilden som förvaltningscheferna förmedlar kunna stämma ganska bra. Förvaltning A 

hamnade i kategorin näst störst förmodat engagemang förkämpar och förvaltning G i 

kategorin näst lägst förmodat engagemang förkämpar. 

 



Förvaltning E hamnade däremot i kategorin störst förmodat engagemang förkämpar 

vilket inte stämmer särskilt bra med den bild som förvaltningschefen förmedlar. Hur kan 

detta förklaras? Det skulle kunna förklaras med att de antaganden som gjorts för att mäta 

engagemang är felaktiga, det skulle också kunna förklaras med att antagandena som 

gjordes är korrekta men förvaltningen är ett undantag. Det finns också en möjlighet att 

det kan förklaras med att förvaltningschefens bild av verkligheten inte är korrekt. Detta 

skulle i så fall vara exempel på en situation där attityden kring behovet av 

jämställdhetsarbete hos en förvaltningschef fungerar som ett motstånd mot 

jämställdhetsarbete.        

 

Medborgarna  

När det gäller förvaltningschefernas bilder av behovet av jämställdhetsarbete i 

förvaltningen ur medborgarna som kommer i kontakt med verksamhetens perspektiv ser 

det även här ganska olika ut. Förvaltningschef A ser behovet som mycket stort. 

Förvaltningschef E ser behovet som litet och förvaltningschef G ser att det finns även om 

han tycker att förvaltningens ansvar är indirekt och att beslut som påverkar medborgarna 

ur den aspekten oftast fattas externt, även om förvaltning G verkställer besluten och bör 

vara medvetna om perspektivet.  

 

Skillnaderna mellan förvaltningschefernas beskrivningar av medborgarnas behov skulle 

kunna förklaras med förvaltningarnas skilda verksamheter. Verksamheterna i både 

förvaltning E och G är mindre riktade direkt mot medborgare än vad som är fallet i 

förvaltning A. Detta gör att det kanske inte är särskilt konstigt att det är svårare att se hur 

medborgarna skulle vara i ett behov av ett jämställdhetsarbete på förvaltningen. Både 

förvaltningschef E och G påpekar detta. Inte desto mindre kvarstår kommunens policy 

som säger att jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla förvaltningars verksamheter 

och inte desto mindre kvarstår möjligheten att deras beskrivningar av medborgarnas 

behov inte stämmer överens med verkligheten. Det är på så sätt som attityder i form av 

föreställningar om verkligheten kan komma att fungera som ett motstånd mot 

implementering. 

 



5.4.2. Resurser 

Förvaltningsledningen 

När det gäller förvaltningsledningens resurser skiljer sig även här förvaltningschefernas 

beskrivningar av verkligheten. Förvaltningschef A och G beskriver möjligheten att jobba 

med jämställdhet på ungefär samma sätt. De ser inte att det saknas resurser för att jobba 

med jämställdhet utan tycker att det handlar om en attitydfråga som ska finnas med i 

arbetet. Förvaltningschef E beskriver resurstillgången på ett annat sätt. Han upplever att 

det saknas resurser för att kunna jobba med jämställdhet på det sätt som skulle önskvärt. 

Han anser att det är både dyrt och tidskrävande att jobba med jämställdhet och att varken 

pengar eller tid räcker till.  

 

Hur ska man tolka detta? Har förvaltningarna olika förutsättningar för att jobba med 

jämställdhet? Detta skulle kunna förklaras med storleken på förvaltningarna. Förvaltning 

E är betydligt mindre än förvaltning A och G vilket gör att det kanske är svårare att 

arbeta med utvecklingsfrågor, så tror i alla fall förvaltningschef E att det ligger till. Han 

menar att om han hade tillgång till en stor stab skulle det vara lättare att arbeta med 

jämställdhet. I en mindre budget kanske den här typen av arbete känns mer än för en 

större förvaltning. Å andra sidan finns det även här en möjlighet att beskrivningarna av 

verkligheten som inte riktigt stämmer. Å ena sidan kanske förvaltningschef E överskattar 

kostnaderna av att arbeta med jämställdhet vilket i så fall skulle vara en attityd som 

fungerar som ett motstånd mot jämställdhetsarbete. Å andra sidan kanske 

förvaltningscheferna A och G underskattar kostnaderna och vilka insatser som krävs för 

att jobba med jämställdhet. Detta skulle också kunna fungera som ett motstånd genom en 

tro att jämställdhetsarbete inte är någonting som resurser i form av tid och pengar måste 

avsättas för.  

 

Personalen 

Förvaltningschefernas beskrivningar av personalens resurser för att arbeta med 

jämställdhet skiljer sig också mellan de olika förvaltningarna. Förvaltningschef A 

beskriver sin personal som att det tycker att det är viktigt och spännande att arbeta med 

jämställdhet och att de aktivt påverkar jämställdhetsarbetet. Förvaltningschef E och G 



tycker att personalen tiger still, de är medvetna om aspekten samtidigt som de är nöjda 

med hur det är och ser ingen anledning att gå längre än hur det är nu. Varken i 

organisationen eller i verksamheten. De har möjlighet att påverka men är ganska 

oengagerade.  

 

Även ur denna aspekt skulle skillnaden kunna förklaras med att engagemanget helt enkelt 

ser olika ut i de olika förvaltningarna. När det gäller det förmodade engagemanget bryter 

framförallt förvaltning E mot vad som förmodats. Anledningen till detta skulle återigen 

kunna vara att de antaganden som gjordes för att mäta engagemang var felaktiga eller att 

förvaltningen utgör ett undantag. Det skulle även återigen kunna vara frågan om en 

attityd emot personalen som inte stämmer med verkligheten. En attityd som skulle kunna 

fungera som ett motiv för att inte arbeta med jämställdhet och på så sätt fungera som ett 

motstånd mot jämställdhetsreformer. 

 

5.4.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man hos samtliga förvaltningschefer hitta attityder som kan vara 

tecken på ett attitydbaserat motstånd mot jämställdhetsreformer. Svaret på den tredje 

forskningsfrågan finns det utrymme för attityder i förvaltningsledningarna  att påverka 

implementeringsprocessen är alltså ja. Det vill säga att förvaltningschefernas uppfattning 

och beskrivning av de målgrupper som ingår i implementeringsprocessen kan utgöra en 

kontext vari det är rationellt att inte prioritera jämställdhetsarbete i den utsträckning som 

lagen och kommunens jämställdhetspolicy kräver.  

 

När man för in bilden över det förmodade motståndet som målades upp i den första delen 

av undersökningen blir det knappast en samstämmighet mellan förvaltningschefernas 

attityder och motståndspoäng. Enligt den tabellen skulle förvaltning G innehålla mest 

motstånd, och förvaltning E och A skulle innehålla betydligt mindre motstånd. En slags 

ihopklumpning av förvaltning E och A medan G sticker ut. 

 

När det gäller attityderna som studerats förhåller sig inte förvaltningarna på samma sätt 

till varandra. Attityderna kring förvaltningsledningens perspektiv är ganska lika förutom 



att förvaltningschef E upplever en resursbrist. Attityderna kring personalen visar att 

förvaltningschef A upplever ett behov och intresse hos personalen medan E och G inte 

upplever att personalen känner något större behov av jämställdhetsarbete.  

 

Förvaltningschef A ser behovet hos medborgarna som stort medan E och G upplever det 

som mindre. Alla upplever att personalen är medvetna om jämställdhetsaspekten men 

förvaltningschef A och G anser att vidareutbildning är viktigt. 

 

Det ser alltså ut som att förvaltningschef A och G är mer överensstämmande i sina 

attityder till de olika målgrupperna än vad A och E är. Men samtidigt är förvaltningschef 

E och G mer överensstämmande i sina attityder än vad A och E är. Det tycks alltså vara 

så att förvaltningschef A och E står längst ifrån varandra i sina attityder och G existerar 

någonstans emellan dem. Detta kan illustreras på följande sätt: 

 

 
Modell 4 – Förmodat motstånd och attityder 

 
 

 

     

     



6. SLUTSATSER, REFLEXIONER OCH NYA FRÅGESTÄLLNINGAR  

6.1. Slutsatser och reflexioner 

Vilka slutsatser kan då dras till sist av denna undersökning? Vad kan man säga om det 

specifika fallet, vad kan man säga om attitydernas möjlighet att påverka 

implementeringsprocessen och vad kan man säga om metoderna som använts i denna 

undersökning?  

 

6.1.1. Förvaltningschefernas attityder 

I analysen av förvaltningschefernas attityder visar det sig att förvaltningschef A och E 

står längst ifrån varandra i sina attityder till de målgrupper som undersökts, trots att de på 

rangordningen för det förmodade motståndet inledningsvis stod varandra nära. Betyder 

det att jag har fel? Att attityderna inte har någon betydande inverkan på 

implementeringsprocessen? Nej, det tycker jag knappast att man kan säga.  

 

Det finns många olika sätt att förklara varför det ser ut så. För det första kan anledningen 

till att det finns en jämställdhetsplan bygga på andra faktorer än ett engagemang för 

jämställdhet. Förvaltningschef E pekar själv på vikten av att fullfölja vad som åligger en 

förvaltningschef. Motivet till att göra en jämställdhetsplan kan alltså vara pliktskyldighet 

snarare än att man tycker att det finns ett behov av en. Dessutom menar förvaltningschef 

G att förvaltningen befinner sig i ett undantagstillstånd på grund av en omstrukturering, i 

såna fall kanske detta kan förklara avsaknaden av en jämställdhetsplan snarare än  en 

brist på engagemang från förvaltningsledningens sida.  

 

Det som är intressant med denna undersökning och det som är den viktiga slutsatsen är 

att förvaltningschefer i samma kommun lever i skilda världar. De beskriver olika behov, 

olika hinder och olika vinster med att jobba med jämställdhet. Deras föreställningar om 

jämställdhet och jämställdhetsarbete skiljer sig från varandra på många sätt.  

 

 

 

 



Ur många aspekter är det möjligt att förvaltningarnas strukturer och verksamheter är 

anledningen till de skilda attityderna men möjligheten finns fortfarande kvar, även om 

denna undersökning knappast lyckas bevisa det, att förvaltningschefernas engagemang 

för jämställdhetsarbete kan baseras på en tolkning av sin omgivning och på så sätt 

fungera som ett motstånd i implementeringsprocessen. 

 

För undersökningen hade det varit väldigt positivt om fler förvaltningschefer hade ställt 

upp på att låta sig intervjuas. Ett bredare material hade gett större möjligheter att dra 

slutsatser om det specifika fallet. Det hade med all säkerhet också visat fler sätt att 

beskriva sin omgivning.   

      

6.1.2. Att mäta förmodat motstånd 

I uppsatsen har en metod för att mäta förmodat motstånd mot jämställdhet i 

förvaltningsledningar konstruerats. Men hur rimlig är den? Nog är det ögonbrynshöjande 

att  fem av åtta förvaltningar bryter mot jämställdhetslagen, men vad säger det egentligen? 

Det är ett viktigt exempel på hur formella institutioner inte räcker för att påverka ett 

beteende, det är också något som åtminstone jag uppfattar som en provocerande signal 

om engagemanget för jämställdhetsarbete. Framförallt visar det på nödvändigheten att 

undersöka och förstå kontexten inom vilken den informella institutionen bevaras, vilka 

attityder och verklighetsuppfattningar ligger till grund för dessa informella institutioner 

och hur kan man komma åt dem? 

 

En viktig aspekt av det kommunala jämställdhetsarbetet som funnits med genom hela 

undersökningen är att det står på två ben. Ena benet handlar om förvaltningen som 

arbetsplats och det andra benet handlar om förvaltningen i sin kontakt med medborgarna. 

I mätningen har förvaltningsledningens engagemang bedömts beroende på om de har en 

aktuell jämställdhetsplan eller inte och denna handlar främst om personalfrågor. Det är 

alltså svårt att mäta förvaltningsledningens engagemang när det gäller att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i verksamheten och som undersökningen visar är det möjligt för 

förvaltningscheferna att definiera medborgarnas och personalens behov av 

jämställdhetsarbete olika.  



För att kunna dra skarpare och mer korrekta slutsatser om hur attityder till målgrupperna 

från förvaltningsledningens sida kan påverka implementeringsprocessen skulle det alltså 

vara önskvärt att ha en mer empiriskt förankrad bild av det förmodade motståndet. 

Genom att gå in djupare i organisationerna och skapa en mer realistisk bild av det 

faktiska engagemanget för jämställdhetsarbete kan en sådan bild skapas. Det vill säga att 

förändringsförkämparnas och förvaltningsledningarnas engagemang mäts noggrannare 

genom exempelvis intervjuer och mer omfattande granskningar som baseras på arbetssätt 

och utföranden, och inte på incitament som i denna undersökning.  

 

I princip tycker jag att tillvägagångssättet är ett rimligt sätt att hitta attityder som kan 

fungera som ett motstånd i implementeringsprocessen. Genom att bygga en 

mer ”objektiv” bild av hur engagemanget ser ut och jämföra den med 

förvaltningschefernas uppfattningar av målgruppernas behov och resurser kan man hitta 

sådana attityder. Bristen i den här uppsatsen är att den ”objektiva” bild som målats upp är 

för grund och för löst förankrad i de verkliga kontexterna att det är svårt att kunna dra 

några långtgående slutsatser i fallen. 

 

6.1.3. Jämställdhetsarbete, särskilt påverkbart av attityder? 

Några långtgående slutsatser i de specifika fall som ingår i denna undersökning är som 

sagt svårt att dra. Däremot fungerar undersökningen bra som ett diskussionsunderlag och 

exempel på hur attityder kan fungera som ett motstånd. Det viktiga i detta resonemang är 

att skapa en ytterligare förståelse för vilka svårigheter som jämställdhetsarbetet möter i  

implementeringsprocessen. Ingrid Pincus tittar på det manliga motståndet mot 

jämställdhetsreformer och menar att motståndet baseras på en maktkamp. Jag vill med 

denna uppsats lyfta fram hur motståndet kan baseras på attityder, både hos kvinnor och 

hos män. Attityder i form av föreställningar av sin omgivning som inte behöver stämma 

med verkligheten men som ändå kommer att påverka implementeringsprocessen. 

 

 

 

 



I inledningskapitlet pekade jag på några faktorer som är specifika för jämställdhetsfrågan. 

Att jobba med jämställdhet handlar om att bryta strukturer som kan vara svåra att se i sin 

egen vardag. Både Carin Holmberg och Anna Wahl exemplifierar detta i sin forskning. 

Detta gör att jämställdhetsarbetet i förvaltningarna är extra känsliga för vilka attityder 

som existerar i förvaltningsledningen. Det är förvaltningschefens ansvar att driva 

jämställdhetsarbetet och de uppfattar även sin egen roll för förvekligandet av 

jämställdhetsarbete som viktig. Därför är det centralt på vilket sätt förvaltningschefen 

lyckas se strukturerna i sin egen organisation.  

 

Genom att studera vilka attityder förvaltningscheferna har kan man också sätta sig in i 

den kontext som de verkar inom. Detta kan vara ett viktigt medel för att påverka 

engagemanget för jämställdhetsarbete. Om det finns en attityd om att det inte finns ett 

behov av jämställdhetsarbete så kanske behovet måste förtydligas. Om det finns en 

attityd om att det saknas tid och pengar så måste kanske det som kan göras utan 

ytterligare resurser förtydligas. Om det finns en attityd att det inte går att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i verksamheten måste kanske  metoderna för att lyckas med detta 

förtydligas.   

 

Det jag vill ha sagt är att om det finns en önskan om ett ökat engagemang från 

förvaltningsledningen så finns det en vinst att sätta sig in i förvaltningsledningens 

föreställning om verkligheten för att skapa incitament för ökat engagemang i den kontext 

som förvaltningschefen befinner sig. Att studera attityder kan på så sätt fungera som ett 

verktyg för att hitta vilka incitament som måste förstärkas för varje enskild 

förvaltningschef, eftersom det inte finns någon enhällig verklighetsförställning ens inom 

samma kommun. 

 

6.1.4. Attityders inverkan på implementeringsprocessen 

Även om jämställdhetsfrågan kan vara mer känslig för attityder än andra frågor så är 

attityder en aspekt av implementering som jag tycker är intressant i allmänhet. Det kan 

vara lätt att missa vikten av att förstå logiken i ett handlande utan endast se handlandet i 

sig.  



 

Genom att studera de verklighetsuppfattningar som gör ett resultat logiskt ur den 

utförande partens perspektiv öppnas man också för att på ett nyanserat och pragmatiskt 

sätt diskutera möjligheten att förfina policydesignen för olika frågor.  

   

Det centrala i detta resonemang är att det är relevant ur forskningssynpunkt att studera 

inte bara den kontext som de olika målgrupperna i en implementeringsprocess befinner 

sig i utan även vilken kontext de olika målgrupperna anser sig befinna sig i. 

Implementeringsprocessen innehåller flera olika skilda grupper som har olika funktion 

för implementeringsresultatet och som alla befinner sig i olika kontexter och som 

dessutom gör olika tolkningar av den kontext de befinner sig i. 

 

I teorikapitlet pekades på ett antal olika roller i implementeringsprocessen och jag hoppas 

att denna uppsats lyckas demonstrera vilken komplex process implementering innebär, 

hur många trösklar som måste passeras och hur många krokiga mentala passager ett 

beslut har krånglat sig igenom innan resultatet av beslutet når verkligheten.  

 

6.2. Nya frågeställningar 

Uppsatsen väcker ett antal nya frågeställningar som skulle vara intressanta för fortsatta 

undersökningar. För det första har frågan om att mäta engagemang väckts genom 

uppsatsen. Mitt tillvägagångssätt är bristfälligt ur många aspekter och det skulle vara 

mycket intressant att utveckla en mer nyanserad och verklighetsförankrad metod. Det 

skulle också vara intressant att på ett djupare plan undersöka hur attityder påverkas den 

faktiska implementeringsprocessen och vilken styrka denna påverkan har. Är det en 

viktig faktor för alla typer av implementeringsprocesser eller är det en faktor som 

vanligtvis underordnas till exempel pliktskyldighet eller andra incitament för att 

verkställa vad som förväntas av förvaltningen?  

 

På grund av det smala och onyanserade urvalet i denna undersökning skulle det 

naturligtvis vara intressant att ytterligare fördjupa sig i frågeställningen för denna uppsats. 

Jag lyckas hitta exempel på var det kan finnas utrymme för attityder att spela roll, det 



skulle vara intressant att söka mer konkret när och hur attityder påverkar 

implementeringsprocessen.  Det skulle också vara intressant att undersöka vidare på viket 

sätt jämställdhetsfrågan påverkas av attityder i jämförelse med andra frågor. Vilka frågor 

är mer känsliga för attityder?  

 

Jag vill avsluta med att bemöta den första frågan som ställdes i uppsatsen: Finns det ett 

motstånd mot jämställdhet i svenska kommuner? Svaret är ja, självklart finns det ett 

motstånd. Det finns många typer av motstånd och det finns många olika vägar för att 

stävja motståndet. Jag hoppas att denna uppsats lyckas problematisera frågan ytterligare 

och på så sätt öppna för en ökad förståelse och ökade möjligheter att tillslut även bryta de 

informella institutioner som fortfarande begränsar oss i våra liv.  
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Bilaga 1 Intervjuer och intervjuguide 
 
Intervjuer 
    Datum  Klockslag Plats    
Förvaltningschef A             15/5 -06 09:00-10:00     Förvaltningschef A:s kontor 
 
Förvaltningschef B  23/5 -06 08:00-08:20 Förvaltningschef B:s kontor 
 
Förvaltningschef E  3/5 -06  10:00-11:00 Förvaltningschef E:s kontor 
 
Förvaltningschef G  23/5 -06 09:30-10:30 Förvaltningschef G:s kontor 
 
Intervjuguide 
 
Teman 
Möjligheter 
Behov 
Målgrupper 
- Förvaltningsledningen 
- Personalen 
- Medborgarna 
 
 

1. Berätta om förvaltningen, verksamheten och ditt eget jobb. 
2. Vilken roll har du när det gäller jämställdhetsarbetet? 
3. Vilka förutsättningar har du att påverka det? 
4. På vilket sätt är det möjligt för er att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

er verksamhet? 
5. Upplever du förvaltningen som jämställd? 
6. Upplever du att det finns intresse för att jobba med jämställdhetsfrågor 

bland personalen? 
- Organisation     - Verksamhet 

7. Vilka ”vinster” ser du med att jobba med jämställdhet i förvaltningen?                         
- Organisation     - Verksamhet 

8. Vilka hinder ser du för jämställdhetsarbetet? 
      - Organisation     - Verksamhet 
9. Kommentera könsfördelningen 
10. Kommentera löneskillnader 
11. Kommentera jämställdhetsplanen 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 Analysmall 
 
Analysmall 

1. Behov 

1.1.- Förvaltningsledningen 

 1.1.1.Vinster med jämställdhetsarbete på förvaltningen ur ledningens perspektiv 

1.2.- Personalen 

 1.2.1. Krav på jämställdhetsarbete från personalens sida 

 1.2.2. Behov av jämställdhetsarbete på förvaltningen 

       1.2.3. Vinster med jämställdhetsarbete på förvaltningen ur personalens perspektiv 

1.3. - Medborgarna 

 1.3.1. Krav på jämställdhetsarbete från medborgarna 

 1.3.2. Behov av jämställdhetsarbete på förvaltningen 

1.3.3. Vinster med jämställdhetsperspektiv på förvaltningen ur medborgarnas                    

perspektiv 

 

2. Resurser 

2.1. Förvaltningsledningen 

 2.1.1.Vilka kostnader att jobba med jämställdhet 

 2.1.2. Vilka hinder för att jobba med jämställdhet 

 2.1.3. Vilken kunskap att jobba med jämställdhet 

 2.1.4. Prioriterad fråga? 

 2.1.5. Vilken möjlighet att påverka 

2.2. Personalen  

 2.2.1. Vilka möjligheter att påverka 

 2.2.2.Vilka hinder att jobba med jämställdhet 

 


