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Sammanfattning 
Under de senaste årtiondena har två motsatta trender i politikens utformning växt fram. Å ena 

sidan har betoningen på ekonomiska värden ökat, och å andra sidan har demokratiska värden 

som jämställdhet ökat i betydelse. En lösning som blivit allt vanligare i kommuner är att 

anställa strateger som ska arbeta förvaltningsövergripande för att integrera jämställdhet i 

kommunens samtliga förvaltningar. Jämställdhetsstrategerna har en unik position som inte är 

särskilt utforskad ännu. Denna uppsats har haft avsikten att undersöka strategernas roll ur ett 

perspektiv som är intressant ur såväl ett organisationsteoretiskt som ett sociologiskt 

perspektiv. Uppstatsen tar en fenomenologisk ståndpunkt. Rollen som strateg undersöks med 

hjälp av ett antal intervjuer, där frågorna rör vad rollen som jämställdhetsstrateg innebär, vilka 

styrningstrender som påverkat rollen, samt hur strategernas handlingsutrymme ser ut? 

Resultatet visar att rollen som sådan har växt fram med anledning av de trender som växt fram 

i styrningen av offentlig sektor, där horisontella perspektiv som jämställdhet ska integreras i 

vertikalt styrda organisationer. Strategernas arbetsuppgifter och handlingsutrymme skiljer sig 

åt beroende på person och organisation, samtidigt som ett visst handlingsutrymme alltid finns 

och kan betraktas som nödvändigt för rollen som sådan. Det som sker i handlingsutrymmet är 

ofta att hitta vägar för att göra jämställdhet, vilket ofta sker i verksamheternas processer.   

Nyckelord: jämställdhet, horisontella perspektiv, tvärsektoriella frågor, strateg, 

förvaltningsövergripande, jämställdhetsintegrering, offentlig förvaltning, handlingsutrymme 

Abstract 
During the last decades, there has been a shift towards two opposite political tendencies. On 

the one side, a focus on economical values has increased, and on the other side there is more 

focus on democratic values like gender equality. A common solution on a municipal level is 

to appoint intersectoral strategist to work cross sectorial to mainstream a gender perspective 

into every sector. The strategist’s unique positions are yet rarely explored. The focus of this 

essay is to explore the strategist’s professional position on an organisational- and sociology 

angle. The essay takes a phenomenological stand, and some interviews with local level 

strategists explore the position. The questions in focus in response to which public sector 

tendencies the profession emerged, what kind of discretion are characteristic for the 

strategists? According to the result, strategists can be seen as a pre-profession – that is a 

profession on the coming. The profession as such has emerged in accordance to the opposite 

political trends that emerged in governing (or governance) the public administration, where 

horizontal perspectives are supposedly mainstreamed into organisations with mainly vertical 

governing. The strategist’s responsibilities and discretion differs, even though a certain degree 

of discretion is necessary for the profession as such. In this discretion, different ways to undo 

gender are explored by the strategists. That is mainly done in the horizontal processes.     

Keywords: gender equality, horizontal perspectives, cross sectorial issues, strategists, 

intersectoral, gender mainstreaming, profession, public administration  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Under de senaste årtiondena har två motsatta trender i politikens utformning växt fram. Å ena 

sidan har betoningen på ekonomiska värden ökat, och å andra sidan har demokratiska värden 

som jämställdhet ökat i betydelse. En lösning som blivit allt vanligare i kommuner är att 

anställa strateger som ska arbeta för att integrera jämställdhetsarbete i kommunens samtliga 

förvaltningar. Jämställdhetsstrategerna har en unik position som inte är särskilt utforskad 

ännu. I den här uppsatsen undersöks rollen som strateg med hjälp av ett antal intervjuer, där 

jämställdhetsstrategernas egna upplevelser av rollen lyfts fram. Frågorna som diskuteras 

handlar om vad rollen som jämställdhetsstrateg innebär, vilka styrningstrender som påverkat 

rollen, och hur strategernas handlingsutrymme ser ut? Resultatet visar att rollen som sådan har 

växt fram som en följd av övergripande trender när det gäller styrningen av offentlig sektor, 

där horisontella perspektiv som jämställdhet ska integreras i vertikalt (uppifrån- och ned) 

styrda organisationer. Strategernas arbetsuppgifter och handlingsutrymme skiljer sig åt 

beroende på person och organisation, samtidigt som ett visst handlingsutrymme alltid finns 

och kan anses vara nödvändigt för rollen som sådan. Inom ramen för handlingsutrymmet 

söker strategerna hitta vägar för att göra jämställdhet.   
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1. Introduktion 
Under de senaste trettio åren har två motsatta trender i politiken växt fram. Det handlar dels 

om en ökad betoning på effektivitet och ekonomiska värden i offentlig sektor (Svensson 2015, 

s.30; Montin, 2009), och dels (som en följd av detta) om en ökad debatt kring betydelsen av 

demokratiska värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning. I 

kommunala organisationer strävar politiken ofta efter såväl ekonomisk, ekologisk som social 

hållbarhet. De sociala aspekterna av hållbarhet finns i olika politiska områden, och 

utmärkande för många av de aspekterna är strategin att integrera perspektiven i ordinarie 

arbetsgång. Jämställdhet, med jämställdhetsintegrering som strategi, är ett av de områden som 

fått störst genomslag i många kommuner. 

Svensson (2014, 2015) och Callerstig (2011b) visar att en vanlig lösning i kommunerna har 

blivit att anställa strateger på lokal nivå som ska arbeta förvaltningsövergripande för att 

integrera de olika aspekterna av social hållbarhet i kommunerna, något som författaren 

kopplar till en global governance-trend. Inom jämställdhetsområdet verkar strateger för att 

integrera jämställdhet i samtliga förvaltningars ordinarie arbetssätt och processer.  Denna 

grupp av tjänstepersoner är intressanta att undersöka av flera anledningar. Dels beskrivs dessa 

som en tämligen ny yrkesgrupp, vilken inte tidigare undersökt särskilt mycket. De tidigare 

undersökningar (Svensson 2014, 2015) som gjorts har visat att strategernas 

arbetsbeskrivningar i vissa avseenden ligger i gränslandet mellan den traditionella 

uppfattningen av vad som är byråkratiska uppgifter respektive politiska sådana. Vidare 

poängterar Svensson (2014) att strategerna verkar just i gränslandet där horisontella 

perspektiv ska integreras inom ramen för kommunala organisationer där ett vertikalt 

styrsystem är normen.  

Med tanke på att strateger som yrkesgrupp inte är särskilt utforskad finns det flera intressanta 

aspekter av yrkesrollen att intressera sig för. Att undersöka rollen som jämställdhetsstrateg 

kan betraktas som genusvetenskapligt relevant eftersom strategerna kan ha stor betydelse för 

hur jämställdhet görs i kommunala organisationer. Det kan vidare vara organisationsteoretiskt 

intressant eftersom strategerna verkar i en global, nationell och lokal kontext där styrningen 

av offentlig sektor är av stor betydelse för tjänstepersonernas handlingsmönster. Vidare är 

rollen som strateg intressant att undersöka ur ett sociologiskt perspektiv. Detta dels med tanke 

på att strategerna verkar för att få hela förvaltningar att ta hänsyn till ett 

jämställdhetsperspektiv, vilket innebär att de ska påverka andra tjänstepersoner i deras vardag. 

Det är vidare intressant med tanke på att deras arbete syftar till att förändra strukturella 
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problem med ett aktörsperspektiv. Denna uppsats har ambitionen att undersöka 

jämställdhetsstrategernas yrkesroll ur just dessa perspektiv. 

1.1 Disposition 
I uppsatsens introduktion ingår ovanstående inledning samt de begreppsdefinitioner som 

diskuteras nedan. I del två klarläggs uppsatsen syfte och frågeställningar. Nästa avsnitt 

skildrar jämställdhetspolitiken i svensk kontext, och pekar vidare på förvaltningsmässiga 

tendenser som kan vara av betydelse för en lite bredare förståelse av frågeställningen. Sedan 

framställs och diskuteras tidigare forskning som är relevant för studien i det fjärde avsnittet. 

Den femte delen redogör för de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas som 

förklaringsmodeller i uppsatsen. Metoddelen beskriver val av metod och vidare det 

tillvägagångssätt som använts samt bearbetning av material. Även etiska överväganden och 

studiens tillförlitlighet diskuteras närmre i detta avsnitt. I följande avsnitt presenteras analysen 

av empirin och de resultat som uppsatsen dragit fram, vilket sedan förstås med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkter som introducerats i avsnitt fem. Efter detta följer en avslutande 

diskussion samt förslag till vidare forskning inom ramen för det aktuella området. 

1.2 Definitioner och begrepp 
Jämställdhet är ett politiskt laddat begrepp som handlar om relationen mellan kvinnor och 

män (se Frizén & Sjons i Lindholm (red) 2011). Hur begreppet definieras har naturligtvis 

betydelse för hur jämställdhetsarbetet bedrivs. En distinktion är av betydelse här. För att skilja 

på frågor som täcks av diskriminerings-och jämställdhetslagen och övriga jämställdhetsfrågor 

som snarare rör kommunala verksamheter som sådana och deras praktiker, brukar dessa 

nämligen delas upp enligt logiken externt och internt jämställdhetsarbete. Internt 

jämställdhetsarbete syftar till den lagstiftning som rör arbetsgivarens ansvar och uttrycks 

framför allt genom lagar. Det externa jämställdhetsarbetet rör kommunernas hela verksamhet 

och hur denna i sig påverkar jämställdheten bland kommunens invånare eller medborgare. 

Syftet är då att skapa en bättre och mer jämställd service. Principen för det externa 

jämställdhetsarbetet är jämställdhetsintegrering. Med tanke på den grupp som undersöks och 

deras fokusområde, så syftar denna uppsats hela tiden till det externa 

jämställdhetsperspektivet (se vidare Statskontoret 2006, s.13 & Callerstig i Lindholm (red) 

2011).  

I denna uppsats studeras rollen som strateg med ansvar för jämställdhetsfrågor. Själva 

tjänstetiteln kan variera och arbetets art kan skilja sig något åt beroende på tjänstetitel. I vissa 

fall kan själva tjänstetiteltiteln vara av ringa betydelse, men andra fall tycks den vara av 
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avgörande relevans. En artikel hämtad ur helahalsingland.se (http://www.helahalsingland.se) 

visar att tjänstebeteckningen ”strateg” avskaffas och byts ut mot till exempel 

”samhällsplanerare” i en svensk kommun eftersom ”valet att tillsätta tjänster som benämns 

strateger har skapat onödiga diskussioner och konflikter mellan tjänstemännen
1
”. Denna 

uppsats tar ingen ställning när det gäller eventuella politiska diskussioner av 

begreppsinnebörder, varför begreppet strateg kommer att användas ändå. Det är samtidigt 

viktigt att poängtera att det är professionens art som sådan som varit av intresse här, och 

många av respondenterna i denna uppsats har haft skilda tjänstetitlar. Därför kan det 

understrykas att det finns en möjlighet att inte samtliga respondenter själva skulle definiera 

sig som just strateger. När jag i fortsättningen talar om rollen som strateg så avser jag dock 

inget annat än en tjänsteperson vilken har som arbetsuppgift att driva och implementera 

jämställdhetsfrågor med jämställdhetsintegrering
2
 som övergripande strategi, på en 

kommunövergripande nivå
3
. De jämställdhetsfrågor det handlar om är också de som avser det 

externa jämställdhetsperspektivet. Några exempel på tjänstetitlar som här alltså avses som 

synonyma är följande: utvecklingsstrateg, jämställdhetsstrateg, verksamhetsledare, 

jämställdhetsutvecklare processledare, utvecklingsledare. En tjänstetitel som uteslutits trots 

att den förekommer är projektledare, eftersom den titeln ger intrycket av jämställdhet som ett 

projekt möjligt att färdigställa. Begrepp som tjänsteperson och administratör syftar mer 

övergripande på personer som arbetar inom offentlig (kommunal) förvaltning, där strateger är 

en inkluderad yrkesgrupp. 

Det finns ingen enhetlig definition av vad som är att betrakta som ett horisontellt perspektiv. 

Med horisontella perspektiv avses här perspektiv som ska beaktas inom alla 

verksamhetsområden. Perspektiven är att betrakta som horisontella då de är “liggande på 

tvären” över organisationen. De olika perspektiven används för att verka för alla människors 

lika värde och rättigheter, och att minska skillnader i förutsättningar som springer ur olika 

sociala kategoriseringar och villkor. Exempel på andra sådana perspektiv är mänskliga 

rättigheter och diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder), mångfald, jämlikhet, social hållbarhet, sociala aspekter av hållbarhet, hbtq, 

funktionsförmåga, och socioekonomiska faktorer som till exempel inkomst och 

                                                           
1
 -eller kvinnorna 

2
 Vilket i sig innebär implementering av ett särskilt horisontellt perspektiv. 

3
 Att använda just begreppet strategför uppsatsen ligger också i linje med Svenssons (2014 & 2015) 

begreppsanvändning, då författaren studerar just denna typ av tjänstepersoner. 
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utbildningsnivå
4
. Här är det dock jämställdhet som är det aktuella horisontella perspektiv som 

analyseras. Andra begrepp som används för att beskriva fenomenet är tvärsektoriella frågor, 

horisontella frågor och horisontell styrning. En synonym som också ofta används är 

sektorsövergripande frågor. Här används främst begreppen horisontella perspektiv och 

tvärsektoriella frågor, och dessa används helt synonymt
5
 i denna uppsats, även om 

horisontella perspektiv som begrepp främst används inom offentlig förvaltning och 

tvärsektoriella perspektiv oftare som ett analytiskt begrepp. 

Begreppet byråkrati används i dagligt bruk ofta som ett negativt begrepp, vilket används för 

att beskriva en trögflytande, krånglig eller till och med maktfullkomlig statsapparat. 

Begreppet definieras här, i enlighet med Granblom (2013), som i stort sett liktydigt med 

administration, det vill säga en institution, bestående av de organisationer, personer och 

regelsystem som offentliga makthavare byggt upp för att verkställa saker och ting. Eftersom 

det är kommunala byråkratiska system som undersöks här, så används även begreppet 

förvaltning som synonymt med byråkrati-begreppet. 

2. Syfte och frågeställningar 

Mina övergripande frågeställningar är: Vad innebär rollen som jämställdhetsstrateg på lokal 

nivå och vilka styrningstrender har påverkat yrkesrollens framväxt? Hur ser strategens 

eventuella handlingsutrymme ut? 

Mitt syfte med uppsatsen är inte att presentera ett allomfattande svar på dessa frågor, utan 

snarare att lyfta fram en lucka som behöver fyllas inom ramen för forskning kring nya 

tendenser i offentlig sektor i Sverige. I bakgrundsbeskrivningen ägnar jag mig åt att beskriva 

de styrningstrender som påverkat rollens framväxt, varför uppsatsen kan uppfattas som något 

teoritung. Jag söker i den senare analysen förklara strategernas roll och handlingsutrymme 

utifrån ett strukturellt och relationellt (sociologiskt) maktperspektiv, där hänsyn tas till den 

kontext där de verkar. Som grund för att besvara frågeställningen använder jag mig, förutom 

mina teoretiska utgångspunkter, av såväl bakgrund/kontext som tidigare forskning samt egna 

                                                           
4
 Intersektionalitet är för övrigt ett begrepp som tydliggör hur de horisontella perspektiven samverkar med och 

förstärker varandra i olika situationer. Med horisontella perspektiv som utgångspunkt kan en fokusera på en eller 

flera sådana kategorier i taget (vare sig dessa är inbördes jämlika eller inte), vilket kan vara en fördel på ett 

kunskapsmässigt och organisatoriskt plan. På det sättet kan respektive kunskapsområde lyftas fram ett i taget, 

samtidigt som flera kan läggas till. Det ger möjligheten att prioritera mellan olika frågor. Begreppet 

intersektionalitet sätter egentligen inte något perspektiv i förgrunden, utan poängterar att dessa alltid existerar 

samtidigt och i samspel med varandra. Begreppet nämns inte vidare här, men en grundläggande förståelse av 

intersektionalitet som begrepp kan vara av betydelse för den vidare förståelsen av de svårigheter det kan 

innebära att på strategisk nivå driva ett enskilt horisontellt perspektiv i en mångfacetterad kommunal förvaltning 
5
 För vidare diskussion kring begreppen se Statskontoret 2006:13, s 30 f 
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intervjuer. I bakgrundsbeskrivningen fokuserar jag på de styrningstrender som påverkat 

yrkesrollens framväxt. De egna intervjuerna har utförts för att fånga strategernas subjektiva 

syn när det gäller deras roll som tjänsteperson på just den nivå i den kommunala 

organisationen där de befinner sig (även om nivån i sig, som det ska visa sig, i vissa fall kan 

skilja sig åt). Många tidigare studier har (exempelvis Lipsky, 1980; Callerstig 2011 m.fl.) har 

frågat sig vilket handlingsutrymme som finns på gräsrotsbyråkratens nivå, medan den 

strategiska rollen syftar till att påverka andra tjänstepersoner (till exempel 

gräsrotsbyråkraterna) i sitt arbete och sällan har den direktkontakt med medborgarna som är 

utmärkande för en gräsrotsbyråkrat. 

3. Bakgrund 
Det talas (se Svensson, 2015, s.30; Montin et al, 2009 m.fl.) om två motsatta trender i 

politiken som växt fram under de senaste trettio åren. Det handlar å ena sidan om en ökad 

ekonomisk styrning med fokus på resultat, å andra sidan om en ökad debatt kring olika 

aspekter av utveckling, värdebaserade frågor och integrering av horisontella perspektiv (till 

exempel jämställdhetsintegrering). Andra (se till exempel Lundquist, 1998) kallar detta för en 

motsättning mellan nyliberala ekonomiska värden och demokratiska. 

För att läsaren skall kunna bilda sig en djupare förståelse för uppsatsens vidare resonemang 

och senare analys, belyser detta avsnitt till att börja med generella principer (som det 

kommunala självstyret) och trender (som New Public Management/New public governance) 

inom den svenska förvaltningen och beskriver kortfattat villkoren för 

jämställdhetsintegreringsarbetet i Sverige idag. Med detta placeras strategrollen i en kontext. 

Här är bakgrundsbeskrivningen tämligen omfattande, men uppsatsen argumenterar för att 

kontexten är av stor betydelse för förståelsen av den senare analysen. Denna uppsats fokuserar 

alltså på svenska förhållanden, men det är samtidigt viktigt att betona att de trender som 

utkristalliseras här leder sitt ursprung i globala utvecklingsriktningar. Vidare beskrivs de 

jämställdhetspolitiska målen och jämställdhetsintegrering som politisk strategi lyfts fram.  

3.1  Det kommunala självstyret 
Den kommunala självstyrelsen, med skydd i Regeringsformen

6
, har en lång tradition i Sverige 

och en viktig roll i dagens samhälle. Självstyret innebär att det ska finnas en självständig och 

                                                           
6
 Omnämnandet i regeringsformen (RF 1 kap. 1 §), som bland annat säger att den svenska folkstyrelsen ska 

förverkligas genom den kommunala självstyrelsen, är dock enligt många (se Ó Erlingsson & Ödalen, 2008) att 

betrakta som ett principstadgande. Övriga formuleringar som rör självstyrelsen är nämligen öppna för tolkning, 
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(inom vissa ramar) fri bestämmanderätt för kommuner, där beslutanderätten utövas av ”valda 

församlingar”. Kommuner ansvarar för en stor del av den svenska välfärden och för frågor 

som står högt på medborgarnas politiska dagordning. (Nilsson & Forssell 2013; Montin 

2004). En betydelsefull förutsättning för självstyret anses vara kommunernas beskattningsrätt 

och egenkontroll av de ekonomiska resurserna (Bull 1999; Ò Erlingsson & Ödalen 2008). De 

kommunala respektive nationella intressena varierar i styrka mellan olika typer av frågor och 

verksamhetsfält. Detta för med sig att graden av handlingsfrihet också varierar i tid mellan 

olika verksamhetsområden. Följden blir att styrningen inom vissa verksamheter kan bli 

mindre omfattande och detaljerad, medan det inom andra verksamheter kan finnas en långt 

mer detaljerad styrning (Statskontoret 2011, s. 17). 

Historiskt sett har ett antal motiv framhållits för den kommunala självstyrelsen. Två av dessa 

motiv – ”medborgarfostran” och tanken på en smidigare och effektivare förvaltning – har levt 

vidare och vidareutvecklats. I dag brukar de främsta motiven för det kommunala självstyret 

härledas till dessa två grundläggande värden, nämligen demokrativärden och 

effektivitetsvärden (Statskontoret 2011, s. 17; Montin 2004). Med demokrativärden avses en 

överensstämmelse mellan medborgarnas önskemål eller faktiska intressen och kommunernas 

verksamhet. Genom att fördela makten till nivåer som ligger ”närmre” medborgarna är tanken 

att ett förverkligande av folkets vilja kan uppnås på ett bättre sätt. De uppgifter som 

kommuner och landsting ansvarar för måste därför ha en verklig betydelse för medborgarna. 

Det måste också finnas ett handlingsutrymme för kommuner när det gäller att självständigt 

fatta beslut. Kommunal självstyrelse innebär därför med nödvändighet variation. Den 

avgörande frågan för riksdag och regering att ställa sig blir därmed vilka lokala och regionala 

variationer i lösningar och resultat som kan accepteras inom olika verksamhetsområden 

(Statskontoret 2011, s. 17). Effektivitetsvärden som brukar framhållas är bland andra en 

effektivare resursanvändning (av till exempel existerande mänskliga och materiella resurser), 

lokal kunskap och möjligheter till variation. Med kommunalt själstyre kan verksamheterna 

anpassas till lokala förhållanden. Självstyret ger större möjligheter till flexibilitet och 

anpassningsförmåga, och friheter på det organisatoriska planet är av särskilt stor betydelse. 

De olika delarna i styrningen benämns olika i olika organisationer, men som Jacobson (2014) 

poängterar finns det en grundläggande logik som gäller för de flesta kommuner. Politiker 

fattar till att börja med de övergripande besluten om mål och budget för kommunen i sin 

                                                                                                                                                                                     
varför den egentliga innebörd som självstyrelsen ska ges i praktiken blir en ganska öppen fråga. 

Regeringsformen anger nämligen att självstyrelsens utformning ska fastställas genom vanlig lag. 
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helhet, vilka går vidare till nämnderna. Nämnderna tar fram egna styrdokument (mål och 

budget) för det egna verksamhetsområdet och skickar vidare uppdrag till sina respektive 

förvaltningar. Tjänstepersonerna på förvaltningarna preciserar målen i sina egna 

verksamhetsplaner, vilka kan finnas på olika nivåer beroende på kommunens storlek. 

Politikernas uppdrag konkretiseras i mötet med kommuninvånarna, och längst ut i linjen styrs 

arbetet vidare av rutiner, checklistor med mera (Jacobson 2014, s. 37).  

Anjou (2010) framhåller att tjänstepersoner (framförallt chefer) i praktiken har en självständig 

roll. I vissa kommuner är detta ansvar klart uttalat. I andra kommuner anser politikerna att de 

själva såväl styr som leder verksamheten, samtidigt som de menar att tjänstepersoner sköter 

de så kallade hur-frågorna (processen i sig). 

3.2 New Public Management 
Under (åtminstone) de senaste två decennierna har ett antal förändringar skett då det gäller 

styrningen av offentlig sektor
7
. Almqvist (2006) menar att det handlar om ett kluster av 

reformer som ägt rum utifrån idéer som är lånade från näringslivet och från de privata 

företagens sätt att styra sina organisationer. Det begrepp som brukar användas för att beskriva 

de förändringar som skett är New Public Management (NPM). NPM är ett mångsidigt 

koncept som handlar om hur sådana inlånade idéer inverkar på offentliga organisationers 

styrning och förvaltning. Alla tankar och idéer om vad NPM är och innebär kommer med 

detta inte att tas i beaktning här
8
. Enligt Hood (1995) växte idéerna kring NPM sig starka 

under 80-talet inom offentlig sektor i flertalet OECD
9
-länder. Termen NPM myntades 

eftersom det saknades ett begrepp för de nya idéerna som ledde till en ändrad styrning av 

offentlig sektor, även om dessa knappast var enhetliga eller enkla att greppa. Almqvist (2006) 

poängterar att det är många aktörer som vill vara med och definiera vad NPM är eller bör 

vara, varför en överenskommelse har etablerats om att NPM existerar men inte helt och hållet 

vad begreppet egentligen innefattar. Reformer som genomförts utifrån nya tankesätt har 

naturligtvis haft som syfte att förbättra, och argumenten för NPM har varit bland annat att 

uppnå ekonomiska besparingar, höjd kvalitet på verksamheten och ökad effektivitet. Andra 

grunder för införandet av NPM-inspirerade idéer har varit argumentationen kring dessa som 

universella, politiskt neutrala och färdiga att använda i många skilda kontexter.  

                                                           
7
 Vissa menar dock att dessa trender har ett tidigare ursprung, något som exempelvis Jacobsson & Sundström 

(2003) visar på. 
8
 Exempel på sådana aspekter som utelämnas i beskrivningen av NPM här är konkurrensutsättning och 

bolagisering. För vidare resonemang om trender inom NPM se Hood (1995). 
9
 Organisation for Economic Co-operation and Development 

http://www.oecd.org/sweden/
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OECD har i senare analyser beskrivits som en entreprenör för NPM (Bejeroth, 2009), något 

som delvis kan förklara varför spridningen av NPM skett inom flera OECD-länder. Det finns 

vidare förklaringar till varför ett skifte mot NPM inom offentlig sektor i Sverige fått så starkt 

fäste. Såväl Hood (1995) som Politt & Bouckaert (2011) lyfter fram Sverige som ett gott 

exempel då det gäller såväl möjligheter som drivkrafter till införande av sådana idéer. Hood 

(1995) betonar att det finns skillnader i hur NPM införs i skilda länder, något som exempelvis 

beror på hur landets administration/förvaltning ser ut innan reformen(/rna) införs
10

. Politt & 

Bouckaert (2011) visar på faktorer som decentraliserad styrning med det lokala självstyret 

som en betydelsefull faktor för antagandet av NPM i Sverige. Centralt i författarnas 

resonemang är vidare att det ofta är ”eliten
11

” som – påverkade av socioekonomiska 

förhållanden, partipolitiska idéer och det administrativa systemet – utvecklar och genomför 

reformer top-down. När det gäller mål- och resultatstyrningen antyder Jacobsson & 

Sundström (2003) att sådana drivande krafter varit betydelsefulla också när det gäller den 

svenska kontexten. Den kanske allra viktigaste faktorn när det gäller NPM är att de 

styrningsstrategier som inryms här ger uttryck för ett rationellt förhållningssätt, något som 

legitimerar organisationernas verksamhet (se DiMaggio & Powell, 1991). 

NPM skulle ersätta den så kallade Progressive Public Administrations-modellen (PPA) 

(Hood, 1991). Om implementeringen av NPM inneburit skilda saker i olika länder, så är en 

tydlig effekt i Sverige den legitimitet som mål- och resultatstyrningen kommit att inneha. 

Istället för en styrningsmodell som verkar i form av regelstrukturer och som fokuserar på 

processer och tillvägagångssätt, betonas nu istället det slutliga resultatet
12

.  

Hood (1991) identifierar tre kategorier av administrativa värden, där sigma-värden innebär 

(rationell) ekonomisk och målmedveten styrning; theta-värden rättskaffenhet och rättvisa; och 

lambda-värden innebär säkerhet och anpassbarhet. Tabell 1 nedan visar en förenkling av vad 

värdena inom skilda administrationssystem representerar utifrån vad som anses vara av mer 

specifik betydelse för denna uppsats. 

  

                                                           
10

 Sahlin & Wedlin (2008) visar också med hjälp av begreppet översättning hur spridda idéer som ryms inom 

NPM-begreppet hur aktörer (organisationer) tar till sig idéer på olika sätt och översätter dessa inom 

organisationen. Detta är en betydelsefull aspekt som inte berörs i någon större utsträckning här 
11

 Som till stor del består av högre tjänstepersoner, ministrar och näringslivsrepresentanter 
12

 Med andra ord mål- och resultatstyrning 
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Tabell 3.1. Olika typer av kärnvärden i skilda offentliga styrsystem
13

 

 Sigma-värden Theta-värden Lambda-värden 

Hur mäts 

framgång? 

Sparsamhet Rättskaffenhet Säkerhet/Anpassbarhet 

Hur mäts 

misslyckande? 

Ineffektivitet/ 

Resursslöseri 

”Försnillning” Haveri 

Vilket värde 

används för att 

mäta? 

Pengar/tid Tillit/Rättigheter Säkerhet 

Vad kontrolleras? Output/prestationer Process Input/Process 

 

Styrningen inom ramen för NPM som syns i den svenska kommunala förvaltningen drivs 

uppenbart, åtminstone generellt sett, till stor del av vad Hood kategoriserar som sigma-värden. 

Poängen med tabellen är att visa på hur en styrning med hjälp av vissa kärnvärden tenderar att 

utesluta vissa dimensioner. Med detta riktar författaren en kritik mot NPM-idéer som 

universella lösningar som passar vilken förvaltning som helst och som löser vilken typ av 

problem som helst. Då en sigma-värdestyrd förvaltning betonar output i förhållande till 

effektivitet och resurser, så är i förhand definierade och ”kontrollerbara” mål uppenbart 

mycket centrala här. En uppdelning i separata enheter med tydlig fördelning gällande ansvar 

blir också central, för att spårbarheten ska öka när det gäller att kontrollera måluppfyllelsen. 

Måluppfyllelse i praktiken när det gäller jämställdhet har ofta komplexa samband vilka är 

svåra att härleda med en sådan styrning. Risken blir då att mål- och resultatstyrningsmodellen 

används för att skapa legitimitet och får en symbolisk betydelse (särkoppling). 

Tabellen synliggör ett antal dimensioner när det gäller styrning inom offentlig sektor inom 

ramen för NPM (eller sigmavärdesstyrd förvaltning), där följande är av störst relevans för den 

här uppsatsen: 

1) Ett skifte mot en ökad användning av tydligt uttryckta och mätbara standarder och 

uppsatta mål 

                                                           
13

 En förenklad tabell, för utförligare tabell se Hood (1991, s 11) 
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2) Ett skifte mot att kontrollera det slutliga resultatet snarare än själva processen. Målen 

klargörs i förväg och efterföljandet av dessa målsättningar avgör hur resurser ska 

fördelas 

Även Montin (2007) menar att styrningen av den offentliga verksamheten pekar på en 

förändring av kommunal verksamhet från att ha varit byråkratiskt regelstyrd till att bli mål- 

och resultatstyrd.  

 

Nilsson & Forssell (2013) beskriver hur kommunerna sedan 1980-talet hämtat flera olika 

idéer från den privata sektorn om företagsledning, så kallade ”managementideologier”. NPM 

blev inom kort en populär modell för styrning och ledning av offentlig verksamhet både i 

Sverige och i andra länder. Acceptansen för det nya varierade en hel del, men ingen kommun 

lämnades helt oberörd. Flera nya modeller prövades för att förbättra effektiviteten och därmed 

servicen till allmänheten, och organisationsförändringarna med nya perspektiv på 

organisering avlöste varandra. 

3.3 Från new public management till new public governance? 

Där Hood beskriver ett skifte från PPA till NPM, talar andra forskare vidare om de 

förvaltningspolitiska riktningarna som ett skifte från government till governance, eller 

flernivåstyrning (det svenska begreppet flernivåstyrning kan här förstås som synonymt till 

governance-begreppet), eller rentav från new public management till new public governance.  

Med begreppet government åsyftas enligt Feltenius (i Hedlund & Montin (red.), 2009) en 

period under vilken en strikt hierarkisk organisering gjorde styrningen av den lokala nivån 

underordnad central nivå. I takt med att de subnationella nivåerna (till exempel 

metaorganisationer som Sveriges kommuner och landsting) stärkt sin makt menar författaren 

att hierarkin har börjat luckras upp. Samtidigt har en ny beslutsnivå ovan nationalstaten 

tillkommit med fördjupningen av det europeiska samarbetet. Denna utveckling innebär att 

styrningen över samhället inte företrädesvis utgår från just den centrala nivån, utan från flera 

olika nivåer. Det är det som avses med flernivåstyre. Utvecklingen mot ett flernivåstyre är 

enligt Feltenius ett uttryck för den politiska praktiken, eftersom den inte är sprungen ur den 

skrivna författningen (se Feltenius, 2009). 

Idéerna kring new public management är fortfarande i hög grad aktuella, samtidigt som ett 

visst fokusskifte tycks äga rum. Vissa talar om att vi är på väg in i det som istället benämns 

new public governance (NPG) (se bland andra Osborne, 2010). Kommunerna står inför stora 
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utmaningar, där besparingar kommer att vara (och är) centrala. Enskilda organisationer kan ha 

svårt för att inte att klara dessa utmaningar på egen hand, varför goda prestationer också 

innebär att många aktörer måste agera tillsammans. Den lokala serviceorganisationen kan inte 

längre själv styra och påverka alla de komponenter som man är beroende av för att fullgöra 

sitt uppdrag. Istället för att definiera vad som ska erbjudas och sedan organisera fram detta 

ligger fokus på individens behov i centrum, och samverkan samt arbete i olika typer av 

nätverk betraktas som centralt. Tabell 2 nedan visar en förenkling av vad värdena inom NPM 

respektive NPG anses vara. 

Tabell 3.2. Olika typer av värden för NPM & NPG
14

 

 NPM NPG 

Värdebas  Effektivitet  Mångfaldig och 

omstridd  

Systemets art Öppet, rationellt Öppet, (stängt) 

Förvaltning & 

Styrning  

Marknad Nätverk 

Vad kontrolleras? Output/prestationer  Effekter/processer 

 

Styrningen inom den svenska förvaltningen drivs med största sannolikhet med hjälp av såväl 

NPM- som NPG-värden beroende på frågans art. Tabellen visar att fler aktörer tar större plats, 

vilket ökar betydelsen för samverkan och nätverksskapande för den offentligt anställda 

tjänstepersonen. Vidare visar tabellen ett visst skifte mot fokus på effekter (och eventuellt 

även processer) till skillnad från att mäta prestationer. Av betydelse är också värdebasen, som 

skiftar från ett öppet rationellt system med fokus på effektivitet till ett ännu mer öppet system 

där fler aktörer på fler nivåer har möjlighet att forma värdebasen i den aktuella kontexten. 

Statskontoret (2006:13, s 31) poängterar också att framväxten av horisontella 

förvaltningsperspektiv har flera orsaker. Dels har en ökad specialisering och arbetsdelning 

(vilket denna uppsats menar också är att betrakta som en professionalisering, åtminstone inom 

jämställdhetsområdet) skett inom förvaltningen. Dels har nya politikområden tillkommit som 

ett uttryck för såväl globalisering som politiska ambitioner. 

Innovationsrådets slutrapport ”Att tänka nytt och göra nytta – om perspektivskiften i offentlig 

verksamhet” (Eliasson et al, 2013) följer detta spår och menar att vi måste gå från likvärdigt 

utförande till likvärdigt utfall. Vidare ställer man sig emot en alltför hög grad av 

                                                           
14

 Tabellen är delvis lånad från Osborne, 2010 



16 
 

systematiserad resultatstyrning, eftersom de reella effekterna i samhället som uppkommit av 

en förvaltnings arbete knappast går att mäta. Styrningen bör istället verksamhetsanpassas och 

utvecklas, och man menar att ett perspektivskifte när det gäller styrningen av offentlig sektor 

håller på att – och behöver – äga rum. 

Ett sådant perspektivskifte handlar om att ställa om från kortsiktighet till långsiktighet. Med 

den resultatstyrning som sker idag tenderar man att mäta kortsiktiga prestationer, och man ser 

delarna istället för de komplexa system som helheten innebär. En enkel ansvarsmodell med en 

ansvarig part och en ansvarsutkrävande är alltför enkel, och systemen som helheter och hur 

dessa interagerar med varandra bör vara fokus istället för just de enskilda enheterna
15

. Med 

andra ord säger delarna i sig inte så mycket om helheten och i sin tur om effekterna i ett större 

sammanhang. Vidare poängterar författarna till utredningen att ständig mätning och 

utvärdering innebär ett onödigt fokus på kontraproduktiv kontroll, och lyfter särskilt fram tillit 

och förtroende som betydelsefulla grundbultar i offentlig förvaltning. För tjänstepersonernas 

del krävs en extern orientering (nytta för invånarna) förutom kravet att arbeta professionellt 

inom sitt område (med hög sakkunskap). Att vara riktade mot medborgarna och deras behov 

bör enligt utredningen bli en självklar del i att vara professionell inom den offentliga 

verksamheten. 

En sådan tillit – mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare, mellan 

tjänstepersoner och offentliga organisationer på olika nivåer och mellan det enskilda och det 

offentliga (Att tänka nytt för att göra nytta. Betänkande från Innovationsrådet (SOU 2013:40, 

s. 14)) – kan hjälpa till att skapa ett handlingsutrymme som vore angeläget för offentlig 

verksamhet. Ett ökat handlingsutrymme tycks här vara betydelsefullt för att tjänstepersoner på 

alla nivåer ska kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. Kunskap och idérikedom skulle 

kunna tas tillvara och kanaliseras på ett bättre sätt, och system för idéhantering i sådan 

verksamhet skulle vara av stor betydelse eftersom stor kunskap och förändringsvilja finns ute 

i verksamheterna. Ett annat viktigt perspektivskifte som författarna förespråkar är det från 

förvaltningsfokus till fokus på medborgaren och dess behov. Man bör, menar utredningen, 

arbeta med att skapa värde för medborgaren. Mer långsiktig verksamhet, menar utredningen, 

skulle kunna göra offentlig verksamhet mer resurseffektiv. 

Det är värt att poängtera att de perspektivskiften det är tal om, vare sig det gäller ett skifte från 

PPA till NPM eller från NPM till new public governance (eller kort och gott governance), inte 

                                                           
15

 Som i det här fallet skulle kunna vara den enskilda kommunala förvaltningen 
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innebär ett totalt skifte utan att de skilda perspektiven på styrning av offentlig verksamhet 

snarare existerar parallellt. Flera delar i new public management är naturligtvis fortsatt viktiga 

delar av styrningen och ledningen av kommunala organisationer.  

3.4 Jämställdhet i svensk kontext - jämställdhetspolitik och 

jämställdhetshetsintegrering som strategi 
Jämställdhetspolitik etablerades som ett eget politikområde i början av 1970-talet. 

Arbetssätten inom politikområdet har förändrats parallellt med (främst) den 

genusvetenskapliga forskningens framsteg. Målet för jämställdhetspolitiken idag är att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv
16

. Det som ska 

uppnås är kort och gott jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet kan betraktas som 

en viktig grund i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Vidare betraktas jämställdhet inte 

enbart som ett mål i sig, utan även som ett medel för att uppnå vidare mål (som att allas 

resurser ska kunna bidra till samhällets utveckling, eftersom allt annat vore resursslöseri). 

Vidare kan det vara en fråga om legitimitet. Det som gör att villkoren fortfarande är 

ojämställda anses bero på att traditionella normer om vad som förväntas av kvinnor och män 

fortfarande är relativt starka. Det är också sådana normer som jämställdhetsarbetet syftar till 

att förändra (JämiRapport 2/09, prop. 2005/06). Utifrån det övergripande målet att kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv har regeringen satt upp fyra 

delmål: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 

och möjlighet till kroppslig integritet. (http://www.regeringen.se/sb/d/16278) 

Jämställdhetsintegrering är den strategi som regeringen har valt för att förändra normerna och 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Övertygelsen om att jämställdhet både är ett mål och 

ett medel ledde på kvinnokonferensen i Peking 1995 till att Sverige tog initiativ (Wittbom, 
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 Utifrån den jämställdhetspolitiska propositionen från 2005/06, Makt att forma samhället och sitt eget liv, även om 

strategin nämns redan i den jämställdhetspolitiska propositionen Delad makt - delat ansvar från 1993. 

http://www.regeringen.se/sb/d/16278


18 
 

2009) till att FN skulle anta gender mainstreaming, jämställdhetsintegrering, som strategi för 

att uppnå mål för jämställdheten (Ds 2001:64). Begreppet gender mainstreaming visar på 

strategins utgångspunkt i teorier kring genus som ett socialt konstruerat kön. Begreppet 

synliggör socialt normerande aspekter av kategorierna man och kvinna, vilka inte har med det 

biologiska könet att göra. Genus görs hela tiden i mänskliga handlingar och beslut. Såväl 

mellanmänskliga som strukturella faktorer åskådliggörs; reproduktionen av genus styrs av 

individuella handlingar och interaktioner, vilka är dirigerade utifrån den kontext och de 

sammanhang där dessa individer ingår. Med detta tar sig individen an görandet av genus, i det 

att de handlingar och val som sker på individuell nivå och i förvaltingen, underbygger och 

förstärker förekommande idéer om skillnader mellan man och kvinna
17

 (Se exempelvis West 

& Zimmerman 1987; Butler 1988 m.fl.). En betydelsefull aspekt med ett sådant perspektiv är 

tanken om att ifall genus är en social konstruktion vilken kan göras, så kan också skillnad 

göras i den konstruktionen (se Deutsch 2007). 

Jämställdhetsintegrering som strategi finns sedan 1999 även väl förankrat i Europeiska 

Unionens lagstiftning (Wittbom 2009), och ett antal program för jämställdhetsintegrering har 

genomförts i Sverige under de senaste åren. Jämställdhet är på det sättet ett av de områden där 

en faktisk flernivåstyrning förekommer (se vidare Montin 2004; Statskontoret 2006:13, s 16f 

& Svensson 2014), med tanke på att frågan regleras såväl i internationella konventioner som i 

nationell lag och förordning. Regeringsformen, jämställdhetslagen och kommunallagen är 

lagar som reglerar kommunernas jämställdhetsarbete. Även viss annan lagstiftning reglerar 

och påverkar kommunernas externa jämställdhetsarbete (Statskontoret 2006:13, s 135). 

Ytterligare dubbelreglering kan finnas genom exempelvis krav på handlingsplaner som vidare 

reglerar styrningen på ett mer specifikt plan. Strategin har alltså fått en bred spridning, bland 

annat eftersom den betraktas som ett modernt förhållningssätt
18

 (Wittbom 2009).  

Jämställdhet har ingått som ett av kommunernas ansvarsområden sedan 

jämställdhetsintegrering introducerades som nationell strategi. Olika typer av metoder för 

jämställdhetsintegrering har använts genom åren och flera kommuner kan se tillbaka på ett 

långt (såväl i tid som i meningen att de ”kommit långt”) arbete med frågan (se Spets, 2013). 

Andra kommuner var nya på arenan vid början av Program för hållbar jämställdhet 
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 Ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv påverkar detta således såväl interna som externa beslut och effekter: 

man kan tänka sig en mer jämställd output om input och processer är jämställda 
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(beskrivning av programmet finns nedan), och vissa kommuner arbetar fortfarande inte 

strategiskt och övergripande med jämställdhetsfrågor. 

Jämställdhetsintegrering har ett vidare syfte än att endast se till att representationen är jämnt 

fördelad mellan könen och att frågeställningarna berör relevanta områden för både kvinnor 

och män. Att integrera jämställdhet kräver också en analys av (makt)relationer mellan kvinnor 

och män och åtgärder för att åstadkomma lika möjligheter för kvinnor och män (Wittbom, 

2009). Rådande ordning ska ifrågasättas och processer granskas ur ett jämställdhetsperspektiv 

för ett systemförändrande arbete. Jämställdhetsintegreringen syftar nämligen till att ett 

jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 

processen, och av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. När kommunala 

förvaltningar ska jämställdhetsintegrera sina verksamheter innebär det med andra ord att ett 

jämställdhetsperspektiv ska införlivas i den löpande verksamheten. Strategin går således ut på 

att integrera jämställdhetsdimensioner i alla de sakpolitiska frågorna, vilket i praktiken ska 

innebära att tänkbara konsekvenser för män respektive kvinnor kritiskt ska granskas inför 

varje beslut som tas och på alla nivåer. Förhoppningarna som knutits till strategin, är att den 

ska vara effektiv i att förändra de normer/konstruktioner som bär upp ojämställdheten mellan 

kvinnor och män (JämiRappport 2/09).  

Jämställdhetsintegrering som strategi har ibland betraktats som en utveckling som innebär en 

avideologisering av jämställdhetsarbetet
19

 (se till exempel Rönnblom, 2011, Callerstig, 

2011a). Andra menar istället att strategin har bättre möjligheter än tidigare strategier att 

åstadkomma faktisk förändring, eftersom den tydliga kopplingen till ett 

verksamhetsperspektiv finns medräknad.  

4. Tidigare forskning 
Den forskning som kommer att lyftas fram i det här avsnittet fäster avseende vid om 

betydelsen av att ta hänsyn till aktuell kontext då man ägnar sig åt samhällsvetenskapliga 

studier. Även Jeppsson Grassman (1993) poängterar att exempelvis amerikansk forskning 

inom samma område inte ”automatiskt” kan överföras till de specifika förhållanden som 

gäller för den svenska kontexten. Denna uppsats fokuserar också på den svenska kontexten, 

varför stor vikt har fästs vid forskning som väger in just denna. Samtidigt är det av stor 

betydelse att väga in viss internationell forskning, dels för en vidare förståelse av fältet i sig 
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och dels med tanke på att de förvaltningsmässiga fenomen denna uppsats tar sin utgångspunkt 

i grundas just i globala tankeströmningar. Denna uppsats kan naturligt inte göra samtliga 

tidigare studier som är av betydelse för studien rättvisa, varför stor vikt har fästs just vid 

professionsforskning som fäster vikt vid relationer mellan byråkrati och politik, 

professionalisering och professionsforskning överlag. Ett grundläggande fokus har lagts vid 

den nytillkomna forskning som faktiskt behandlar just rollen som strateg
20

 i en svensk 

kontext, eftersom de observationer och reflektioner som görs där stämmer väl överens med de 

iakttagelser som denna uppsats gjort. 

4.1 Relationer mellan politik och byråkrati  
Ett klassiskt, och ihärdigt, resonemang när det gäller relationen mellan politik och byråkrati 

(förvaltning) är idealet kring en hierarkiskt uppbyggd struktur där de olika funktionerna har 

sin plats med tydligt angivna funktioner. Med detta är politik och byråkrati tydligt särhållna: 

politiken beslutar och byråkratin genomför. Byråkraterna tillsätts utifrån professionella 

kvalifikationer och lönen baseras på vilken plats i hierarkin tjänstepersonen har (Weber, 

1948). 

Svensson (2012) visar hur idealen kring hur relationerna mellan demokrati och byråkrati bör 

se ut har varierat genom historien. Författaren pekar ut fyra skilda sätt att se på den relationen, 

som kan kopplas dels till skilda historiska idéer men kanske även till olika typer av 

byråkratiska yrkesutövanden i den kommunala förvaltningen. Dessa återkommer denna 

uppsats till nedan. Författaren betonar vidare att dessa är idealtyper och menar att flesta yrken 

förmodligen har inslag av alla fyra, men att det går att göra en distinktion mellan de som har 

mer eller mindre inslag av de olika särdragen. 

När det gäller Webers idealtypiska uppdelning mellan politiker som beslutsfattare och 

byråkrater som neutrala utförarer och administratörer av besluten, visar Svensson att idealen 

riktar sig mot neutralitet och effektivitet och byråkratens fokus mot lagenlighet och process 

(jfr Hood, 1991, och författarens beskrivning av theta-värden). Ett andra spår när det gäller 

relationen mellan politik och byråkrati som författaren pekar på, poängterar det motsatta: att 

det inte finns något sådant som en neutral förvaltning. Förvaltningen inte bara kan, utan bör, 

påverka politiska beslut med sina kunskaper. Här ligger fokus för byråkraten därför istället på 
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påverkan och entreprenörskap, och flexibilitet och förändring betraktas som viktiga värden i 

byråkratiska institutioner. Byråkraten kan vara en förespråkare för vissa värden. Den tredje 

typen av byråkrat som Svensson pekar ut fokuserar i sitt yrke på resultat (jfr Hood, 1991, 

sigma-värden). Avgränsningen mellan politik och byråkrati är tämligen lika den weberianska: 

politiker tar beslut och byråkrater utför, dock med ett visst handlingsutrymme med 

effektivitetsidealet som vägvisare för hur uppgiften bäst ska genomföras. Det byråkratiska 

arbetet bör kontrolleras och mätas, främst i syfte att avgöra effektiviteten
21

. Ett fjärde sätt att 

se på relationen mellan byråkrati och demokrati kan liknas vid ovanstående beskrivning av 

NPG. Här handlar det istället om ett sätt att betrakta den kommunala demokratin som en arena 

där alla ska ha möjligheter att delta och påverka. Fokus för byråkraten ligger med detta på att 

väga in olika intressen, samarbeta och kommunicera med sin omgivning.  

 Tahvilzadeh (2011: 38) menar att såväl teoretiska diskussioner som diskussioner i den 

offentliga debatten tenderar att reproducera en seglivad föreställning om offentliga 

administratörer som just strikt neutrala och opolitiska aktörer. Som utgångspunkt för denna 

normativa idé och empiriska föreställning används ofta just Max Webers idealtypiska teori 

om byråkratin som organisationsform och dess byråkrater som neutrala och opersonliga 

tillämpare av uppställda order, regler och rutiner. Enligt detta perspektiv är det alltså möjligt 

att göra en distinktion mellan administrativ och politisk verksamhet. Författaren visar vidare 

på att traditionella styrsystem har Webers legalbyråkratiska idealtyp med betoning på 

hierarkier och top-down-styrning som modell. De traditionella styrsystemen präglar dock 

framförallt den första och andra generationens politikområden. Moderna styrsystem, där den 

tredje generationens politikområden hittas, kan skapa friare roller för tjänstepersoner att inom 

ramen för det uppdrag som de är ålagda finna lösningar på problem. Enligt författaren blir de 

på så sätt mindre beroende av formella hierarkier, regler och procedurer och kan förlita sig 

mer på sin egen kreativitet för att finna lösningar på aktuella problem.  

Jonsson et al (2012) poängterar att kommuner i praktiken leds av både politiker och 

tjänstepersoner. Många tjänstepersoner deltar i arbete som går ut på att tillhandahålla underlag 

för politiskt beslutsfattande, samtidigt som de också bidrar till verkställandet av politiska 

beslut. På så sätt medverkar tjänstepersoner i kommunledningsarbete. På så sätt kan gränsen 

mellan politik och byråkrati knappast betraktas i enlighet med Webers idealtyp som 

förutsätter att byråkrater är neutrala verkställare av beslut som fattats av från förvaltningen 
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avskilda politiker. Författarna intervjuar ett antal politiker och tjänstepersoner på kommunal 

nivå, och kommer fram till att båda grupperna menar att rollerna inte går att särskilja helt 

varför ”överträdelser” inte går att undvika. Om rollöverträdelser hanteras på rätt sätt och rätt 

förutsättningar råder, menar författarna, blir arbetet berikat snarare än tvärtom. Samtidigt 

urskiljer författarna ett antal dilemman som kan förekomma i sådana nära samarbeten, 

nämligen relationella dilemman, rolldilemman och helhetssynsdilemman. Casula Wifell & 

Ivarsson Westerberg (2013) menar att tjänstepersonernas roll måste förstås i relation till 

särarten hos de offentliga organisationerna. Det kan tänkas att detta gäller i allra högsta grad 

för personer som arbetar i kommunala förvaltningar. Författarna poängterar i enlighet med 

Jonsson et al (2012) att förvaltningstjänstepersonerna i en sådan kontext inte enbart kan 

betraktas som genomförare eller utvärderare av politiska beslut, utan också som utformare och 

medskapare av politiken. 

Även om det finns en formell ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner är det 

med andra ord en generell slutsats av forskningen att tjänstepersoner i offentlig förvaltning 

har möjlighet att påverka politikens innehåll utifrån egna värderingar och intressen. Rourke 

(2001) menar dessutom att offentliga byråkratier i sig också har blivit viktiga agenter för 

förändring på flera sätt. Dels kan (och ska) naturligtvis politiska reformer genomföras med 

hjälp av byråkratiska organisationer som medel för genomförande av politiska beslut, men här 

syftar författaren på den makt som byråkrater besitter dels som professionella individer och 

dels tillsammans i en organisation.  

4.2 De policyprofessionella 
Garsten et al. (2015) beskriver ”de policyprofessionella” i som en blind fläck i forskningen 

kring svensk politik. Forskarna pekar på en ny politisk ”stam” och syftar framförallt på 

personer som är anställda mer centralt (än lokala strateger) och mer specifikt för att på ett 

eller annat sätt driva politik. De poängterar samtidigt att denna växande grupp återfinns i hela 

det politiska systemet, såväl i regeringskansli och riksdag som mer lokalt i kommunerna. De 

återfinns även i till exempel intresseorganisationer, tankesmedjor och andra 

lobbyorganisationer. Till policyprofessionella tjänstetitlar räknar de bland andra politiska 

sekreterare, politiskt sakkunniga, talskrivare och kommunikatörer. De policyprofessionella 

betraktas som en kategori som utövar ett betydande men till stora delar osynligt inflytande i 

svensk politik (Garsten, 2014). De arbetar ofta för att utforma eller påverka politiken i en viss 

riktning och kan ha stort inflytande genom till exempel göra analyser eller föreslå 

förändringar.  
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Rollen som sådan beskrivs som diffus med oklara gränser mot andra positioner, otydliga 

ansvarsförhållanden och otydliga mandat. Enligt forskarna (Garsten et al, 2015) anser de som 

är rekryterade ur tjänstepersonsled ofta mer säkra på sin roll och gränsdragningar som 

tjänsteperson, medan andra är mer osäkra på vilket utrymme och mandat de egentligen har 

gentemot politikerna. Många tycks mena att de inte sysslar med politik eftersom de inte är 

partipolitiskt engagerade, samtidigt som de jobbar med politik i bemärkelsen att de försöker 

förändra samhället i någon riktning eller bereder förslag till politiken eller liknande. En viktig 

aspekt att lyfta fram här är de policyprofessionellas arbete att få genomslag för sina idéer, 

vilket bland annat innebär att andra ska bli ”bärare” av det som de tycker. Och när tillräckligt 

många är bärare av det så går det att få genomslag på riktigt. Det uppfattas som betydelsefull 

att ”ha inflytande inom samhällsutvecklingen” (Garsten et al, 2015, s. 106). Från politikernas 

håll tycks gränserna inte heller helt självklara. Därmed kan rollen som policyprofessionell 

betraktas som något motsägelsefull. 

De policyprofessionella lockas sällan av att arbeta med politik som förtroendevald eftersom 

partipolitiken betraktas som alltför kortsiktig, och deras främsta resurs för att genomdriva 

förändringar är ofta kunskap. Författarna sammanfattar tre olika betydelsefulla 

kunskapsformer som kan vara utmärkande i olika grad för olika typer av policyprofessionella: 

pejling, processkunskap och problembeskrivning. Pejling handlar framförallt om förmågan att 

snabbt hämta korrekt och tydlig information. Processkunskap handlar istället om att förstå det 

”politiska spelet” och veta var och när deras frågor kan framföras och drivas. 

Problembeskrivning handlar om att beskriva läget utifrån fakta och vetenskap på ett sådant 

sätt att de grupper och intressen som en främjar har nytta av det. 

Det lyfts noga fram av de policyprofessionella i forskarnas studie (Garsten et al, 2015) att de 

inte driver några personliga agendor, utan verkar helt inom ramen för de uppdrag som de är 

anställda för att utföra. Med det är till stor del arbetsbeskrivningen som definierar uppdragets 

innehåll och gränser.  

4.3 Relationer mellan byråkrati och medborgare 
En stor del av den forskning som bedrivs när det gäller yrkesroller, handlingsutrymme och 

demokratiska värden i offentlig sektor tar sin utgångspunkt i den enskilde tjänstepersonens 

moral eller handlingar på mikronivå.  

Lundquist (1998) menar att det allt sedan 1970-talet spridits en nyliberal syn på staten och 

offentliga verksamheter i västliga demokratier. Författaren kritiserar utvecklingen (eller 
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snarare försvagningen) av den svenska demokratin som hen anser att den nyliberala synen 

medfört. Utvecklingen summeras genom begreppet ekonomism. Lundquist kritiserar särskilt 

synen på det privata näringslivet som föredöme för offentlig sektor, och oroas av 

uppfattningen att privat och offentligt kan betraktas som likvärdiga organisationstyper. I 

själva verket, hävdar författaren, är den offentliga sektorn något särskilt med tanke på att den 

innehåller, och måste innehålla, ett bredare moraliskt omfång.  

Problemet med ekonomismen är enligt Lundquist att den fokuserar på just ekonomivärdena, 

något som sker på bekostnad av de demokratiska värdena. Demokrativärdena utgörs av 

politisk demokrati, rättsäkerhet (här är exempelvis offentlighetsprincipen av betydelse) och 

offentlig etik. De värden som överenskommelsen om jämlik vård vill styra mot kan betraktas 

som demokratiska sådana. Ekonomivärdena identifierar författaren i sin tur som produktivitet, 

kostnadseffektivitet och funktionell rationalitet. Poängen med att urskilja ekonomiska och 

demokratiska värden är att betona att samtliga dessa värden måste beaktas, av alla offentligt 

verksamma och i varje tänkbar situation. Fokus ligger med detta på förvaltningens roll när det 

gäller att upprätthålla den offentliga sektorns specifika moraliska dimension, eller det som 

författaren talar om som ett offentligt etos. Han talar här om tjänstepersonerna inom 

förvaltningen som demokratins väktare.  

Med detta menar Lundquist att tjänstepersonerna (och offentliga organisationer) i alla lägen 

ska handla efter ett offentligt etos (ämbetskurage) snarare än personliga värderingar 

(civilkurage) eller specifika yrkesvärderingar. Här finns potentiella konflikter. Det offentliga 

etoset är svårt att precisera, men grundar sig i de demokratiska värdena och syftar till att 

uppnå det allmännas bästa. Förvaltningen och tjänstepersonerna själva innehar med detta en 

dominerande plats i demokratin. Dessa sitter inne på kunskap och har ansvar för att bereda 

beslut, och därefter implementera och utvärdera måluppfyllelse. (När det gäller 

måluppfyllelse är det i offentliga organisationer viktigt att utvärdera även de demokratiska 

aspekterna). Enligt författarens resonemang kan tjänstepersonerna i och med detta utgöra 

såväl ett hinder som en tillgång för det demokratiska systemet.  

Rönnblom (2011) visar att diskussionen kring moral hos de enskilda tjänstepersonerna 

springer ur en nyliberal politik där utrymmet för det faktiskt politiska, i termer av 

intressemotsättningar och konflikter, allt mer kringskärs varför politiken i allt högre 

utsträckning kommer att handla om just byråkrati och ”rätt genomförande”. En nyliberal 
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politik handlar enligt författaren om goda och dåliga lösningar, inte om motsatta alternativ
22

. 

Det politiska ersätts härmed av moral. I fallet med jämställdhetintegrering innebär det att 

fokus ligger på just jämställdhetsintegrering som strategi, och som följd hur byråkratin ska gå 

tillväga, snarare än om vad jämställdhet faktiskt innebär. Författaren poängterar vidare att 

kvinnor och män som grupper knappast i sig är homogena, varför jämställdhet som begrepp 

med nödvändighet innebär skilda saker i olika kontexter. 

Lipsky (1980) poängterar precis som Lundquist att tjänstepersoner inom offentlig förvaltning 

i sina arbetssätt är av stor betydelse för demokratin eftersom dessa i stor utsträckning inte bara 

utövar utan faktiskt i sina rutiner och praktiker även skapar (eller gör) den politik som 

inverkar på medborgarna. Här menar även Lipsky (1980) att tjänstepersoner har ett 

omfattande handlingsutrymme i sitt arbete, där potentiella målkonflikter kan uppstå. Det är 

också i detta handlingsutrymme som tjänstepersonen enligt Lundqvist kan påverkas av sina 

olika moraliska principer. Tjänstepersoner har visserligen att förhålla sig till regler och 

förordningar liksom normer, praxis, rutiner och etik inom den egna yrkesgruppen eller 

organisationen
23

. De arbetar vidare inom ramen för politiska beslut och organisationens mål. 

Men inom dessa ramar arbetar gräsrotsbyråkraterna, framförallt i det faktiska mötet med 

invånarna, med ett stort handlingsutrymme som möjliggör ett balanserande mellan olika 

uppfattningar kring rätt och fel, och som en följd av detta ett görande av politik. 

Även Callerstig (2011a, s. 73ff) poängterar gräsrotsbyråkraternas betydelse för demokratin, 

eftersom de är slutledet i en politisk kedja som avgör vilket utfall politiken får (Callerstig 

2011a, s. 86). Författaren menar i enlighet med Lipsky (1980) att de beslut närbyråkraterna 

fattar med detta har stor betydelse när det gäller just jämställdhetsintegreringsarbetet. 

Författaren visar med hjälp av ett utvecklingsarbete (inriktat på jämställdhetsintegrering av 

verksamheten) inom socialtjänsten i en svensk kommun hur sammanvägningen av 

jämställdhetsmål och verksamhetmål påverkar olika förvaltningsideal i byråkratens 

ställningstaganden i det dagliga arbetet. Avvägningarna mellan olika värden visar sig, i 

enlighet med Lundquists resonemang, vara en viktig del av arbetet i politiskt styrda 

organisationer. Jämställdhet är att betrakta som viktigt ur såväl en effektivitetsaspekt som ur 

ett demokratiskt perspektiv, men det kan vara svårt att tillgodose alla perspektiv och 

målsättningar samtidigt i en verksamhet, vilket också betraktas som problemet med 
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 Jag vill poängtera här att en aspekt som berörs men som ändå i stort sett saknas i Lipskys och Lundqvists 

resonemang är den som handlar om organisationskulturens påverkan på tjänstepersonernas val och handlingar. 
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jämställdhetsintegrering som strategi i sig. (Till exempel kan det vara svårt att väga målet att 

alla arbetssökande ska få arbete så snart som möjligt med ett mål om jämnare könsfördelning 

mellan olika yrken om dessa inte samtidigt kan uppfyllas). Författaren pekar vidare på att den 

personliga inställningen (civilkurage) till genus och jämställdhet har betydelse för utförandet 

av politiska beslut ytterst ute i verksamheterna. 

Här fokuserar författarna framförallt på enskilda byråkrater som arbetar på gräsrotsnivå och 

deras handlingar i möte med allmänheten. Strategerna som undersöks här arbetar däremot på 

en mer övergripande nivå, där handlingsutrymmet inte ligger i bedömningen vid mötet med 

kunder eller invånare utan snarare i mötet med och påverkan på gräsrotsbyråkraterna, vilka i 

sin tur alltså har ett handlingsutrymme.  

4.4 Professionsforskning 
En stor del av professionsforskningen tycks gå ut på just att försöka definiera vad som faktiskt 

särskiljer en profession (se till exempel Brante 2014; Hinings 2001; Granholm 2013) från 

andra yrkesroller. En generell definition tycks svår att sluta sig till, även om den med 

nödvändighet är en idealtyp, eftersom det finns många skilda uppfattningar kring vilka 

kriterier som är relevanta och användbara. De olika kriterierna har, naturligt nog, skilt sig åt 

framförallt i tid men även till viss del när det gäller kontext. Det har vidare funnits 

diskussioner kring vilka yrkesgrupper som är att betrakta som helt eller delvis professionella 

(Hinings 2001) samt vilka professioner som snarare är ”semi-professionella” (Brante 2014) 

eller helt enkelt nya professioner (Brante 2014; Granholm 2013). 

Vidare har det funnits försök att bestämma professionernas allmänna samhällsfunktioner. Är 

professioner demokratins och välståndets bärare, eller ”kamporganisationer i egenintressets 

tjänst”? (se Brante 2014, s. 21f). Profession och professionalism används vidare även i det 

dagliga språkbruket, ofta som ett värde i sig, eller som en ideologisk övertygelse för att 

legitimera till exempel beslut, tolkningar och eller åtgärder av olika slag (Svensson 2011). 

Svensson (2011, s. 225) menar att det professionella skiktet i ett samhälle huvudsakligen 

formas av forskning, utbildning, yrkes- och arbetsliv samt medborgarnas efterfrågan på 

tjänster. Politiska organ och statliga myndigheter sätter därför en del av de ekonomiska och 

organisatoriska villkoren för dessa. 

När det gäller definitioner av professioner, så tycks kvalificerad kunskap åtminstone utpekas 

som en minimiförutsättning för en profession. Kunskapen ska vara teoretiskt grundad, 
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samtidigt som det ska finnas en dialektik mellan just teori och praktik (know why – know 

how) (Brante 2014). Med andra ord finns teoretiska implikationer integrerade i den 

professionella praktiken, och vice versa. Hur denna dialektik ska definieras mer exakt är inte 

helt enkelt. Medan vissa menar att den praktiska kunskapen (eller kunskapen eller 

erfarenheter när det gäller fenomenet/frågan i sig) är av större betydelse än teoretiska 

principer (se till exempel Baird 2004), så är den teoretiska kunskapen av mest avgörande 

betydelse för andra. Vidare tycks graden av autonomi, samt diskretion eller 

handlingsutrymme, vara ytterst central för att ett specifikt yrkesutövande ska vara att betrakta 

som en profession.  

Andra attribut som fått definiera professioner är: 

 Utbildning och färdigheter som är grundas i teoretisk kunskap (färdigheterna 

garanteras ofta genom examina)  

 En specifik handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten  

 Det allmänna bästa gynnas av professionernas yrkesutövande 

 Professionerna är organiserade i specifika yrkessammanslutningar 

 Det finns hos professionen en känsla av (yrkes-)identitet, delade gemensamma 

värderingar och ett gemensamt språkbruk (kopplat till de teoretiska färdigheterna) som 

bara delvis förstås av allmänheten  

 Professionerna själva är med och inkluderar och formar ”nästa generation” av 

professionsmedlemmar genom utbildning och examen
24

 

Att tillhöra en profession, menar Molander & Terum (2008), är alltså en sorts yrkesmässig 

organisation av ett arbete. 

Brante (2013, 2014) kristalliserar ut två specifika traditionella traditioner inom 

professionsforskningen, nämligen en funktionalistisk (eller som författaren kallar det, den 

naiva) respektive en ny-weberiansk (eller den cyniska, med en mer konfliktorienterad 

samhällssyn). Den funktionalistiska traditionen har fokuserat på professionella gruppers 

funktioner i förhållande till helheten. De har med detta betraktats som ”subsystem” i det 

övergripande sociala systemet. Professionella förväntas enligt det funktionalistiska synsättet 

besitta vissa egenskaper, vilket också de empiriska studierna inom ramen för traditionen 

fokuserat på. Intressant att hämta i den här traditionen är enligt den här uppsatsen vissa 

kopplingar till de beskrivna egenskaper som professionerna ska besitta, dit kopplingar kan 

dras när det gäller de diskussioner kring offentlig etik som äger rum i dagens 

förvaltningsforskning. Den funktionalistiska idétraditionen kan kritiseras för att vara en 
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uppräkning av attribut utan en egentlig gemensam teoretisk ram inom vilken attributen kan 

inordnas till egentligt analysverktyg (Brante 2014).  

Den ny-weberianska traditionen fokuserar i sin tur mer på olika sätt att kontrollera ett yrke 

med hjälp av olika strategier än som ett uttryck för vad en profession i sig innebär. 

Professionsforskningen fokuserar enligt Brante här på att avslöja ideologier som döljer olika 

professionsgruppers egna intressen. Hall (2012) pekar vidare på att professionens (eller här: 

byråkratens) egenintresse kan vara svårdefinierat, och handla om något helt annat än att 

maximera sin egen status och sitt egenintresse. Användbart i den ny-weberianska 

forskningstraditionen är ändå just resonemanget kring ”social stängning
25

”, som innebär att 

professionsgrupper använder sin makt för att monopolisera kunskaper och möjligheter, vilket 

med nödvändighet samtidigt innebär att stänga ute andra grupper.  

Molander & Terum (2008, s. 13) menar att professioner är yrkesgrupper som förvaltar ett 

samhällsuppdrag utifrån specialiserad kunskap, ofta med stora resurser, med definitionsmakt 

och med stora konsekvenser för människor. Författarna menar vidare att professioner kan 

studeras utifrån två skilda aspekter: organisatoriska och performativa aspekter. 

Organisatoriska aspekter innebär extern och intern kontroll över sina arbetsuppgifter, till 

exempel har de monopol över sina arbetsuppgifter, en hög grad av autonomi (de sätter själv 

kriterierna för sitt arbete), staten ger exklusiv rätt till en jurisdiktion etcetera. Redan här kan vi 

notera att de organisatoriska aspekter som författarna visar upp knappast stämmer överens 

med strategernas arbetssituation, dels med tanke på att de arbetar inom politiskt styrda 

organisationer och dels med tanke på den samhälleliga kontext som de verkar inom. De 

organisatoriska aspekterna för strateger ser således annorlunda ut. Performativa aspekter som 

författarna pekar ut är: att de utövar sin praktik med grund i diskretionär specialisering, de 

förmedlar tjänster som är svåra att utföra och har ett symboliskt värde, de har klienter som 

mottagare, de löser ”hur”-problem, de är förändringsorienterade, de använder 

handlingsutrymme vid problemlösning, och präglas av osäkerhet gällande konsekvenserna av 

skilda handlingsval (se Molander & Terum 2008; Brante 2014). Med detta tydliggörs att 

definitioner av vad en profession är förändras med olika tanketraditioner. Med nödvändighet 

förändras dessa definitioner också över tid.  

Klassiska professioner har sitt ursprung under 1800-talet och har sitt ursprung i yrken med 

traditionellt lång yrkesutbildning, som läkare, ingenjörer, präster och jurister. Klassiska 
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professioner karaktäriseras vidare av att de ofta varit framgångsrika i att ”stänga” sina 

yrkesområden, varigenom kunskapsmonopol skapas. (se Brante, 2013 & 2014). 

Semi-professioner/ Nya professioner/ Professioner som sammankopplas med välfärdsstaten 

Under den senare halvan av 1900-talet ledde utvecklingen av välfärdssystemet och högre 

utbildning till en stark expansion av en ny generation av yrken som omfattar till exempel 

lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Semi-professionella var med detta fler i antal, vilket 

minskar exklusiviteten och därmed statusen för sådana professioner. Vidare är de inte lika 

specialiserade och har inte en lika hög grad av autonomi. Dessa har inte heller haft lika stort 

intresse av att (eller inte haft samma framgång med att) stänga sina professioner. 

Professionsforskning och byråkratiforskning, som här ovan kallats för forskning kring 

relationen mellan byråkrati och politik, tycks löpa tämligen parallellt och inte alltid mötas. 

Granholm (2013) visar dock hur typiska centralbyråkrater och professioner förut skiljde sig åt, 

framförallt vad gällde just löne- och anställningsformer. Dessa former, menar författaren, har 

dock efterhand utjämnats mellan byråkrater och professioner – en utveckling som ”går 

jämsides med professionernas byråkratiseringstendenser” (Granholm 2013, s. 67). Med 

byråkratisering avses ungefär: rationalisering av aktiviteter in till byråkratiska 

organisationer; organisationer som är hierarkiskt arrangerade och bemannade av 

specialiserad personal som är professionell och samtidigt beredvillig eller benägen att följa 

de beslut som föreskrivs
26

. Här är det också av betydelse att, i enlighet med Svensson, koppla 

in det politiska och offentliga systemet när vi talar om byråkrati. Det handlar med andra ord 

om att ”flytta in” frågor i det befintliga offentliga och byråkratiska systemet. Samtidigt som 

de ”traditionella” professionerna underordnas den nya ekonomin och politiken, har behov för 

expertis av nya slag framkommit (Brante 2014). Siegrist (2001: 12155) pekar på 

professionalisering som ett ”socialt projekt”, vilket formas inom ramen för vetenskapliga 

diskurser och i praktiskt genomförande med en viss avsikt att tillföra en viss status till 

professionen i sig. 

NPM har skapat nya förutsättningar för förvaltningens förhållande till sina experter och till 

marknaden. Specialistkompetensen kräver andra organisatoriska ramar än den weberianska 

byråkratin (Granblom 2013).  
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4.5 Professionalisering och byråkratisering av jämställdhetsarbetet 
Squires (2007) pekar på att jämställdhet som ett betydelsefullt demokratiskt värde har fått en 

central plats på den globala politiska agendan under de senaste trettio åren. Jämställdhet 

betraktas idag av de flesta som ett positivt ideal, och strävan efter att nå det idealet en central 

kärna i frågor om social hållbarhet. Det är betydelsefullt att poängtera att en omfattande social 

och politisk rörelse arbetat länge för att sätta jämställdhetsfrågorna på dagordningen och 

stärka kvinnors rättigheter, en rörelse som tar sin utgångspunkt redan innan rösträttsrörelsen 

och som pågår än idag. Både effektivitets- och demokrativärden har använts för att sätta 

jämställdhet på dagordningen som en betydelsefull aspekt när det gäller just ”good 

governance”. Som ett resultat av detta, menar författaren, har förespråkare för 

jämställdhetsfrågorna ”flyttat in” (från barrikaderna) i de byråkratiska rummen. Med detta 

formas kraven på jämställdhet numera inom snarare än emot befintliga politiska system. 

Callerstig (2014b) menar också att jämställdhetsarbetet har vuxit fram som ett ”eget” 

professionellt fält i Sverige just under senare år. Författaren menar vidare att de diskussioner 

som förs om olika strategier och arbetssätt i jämställdhetsarbetet kan ses som en följd av den 

professionaliseringen. Professionaliseringen av arbetet med jämställdhet kan kopplas ihop 

med ”en allmän trend till följd av managementteoriernas utbredning inom offentlig 

verksamhet” (Callerstig 2014b, s. 147ff), det vill säga som en trend vilken springer ur NPM. I 

den retoriken framstår oftast verksamhetsnyttan, där jämställdhet framställs som nyttig för 

verksamheten på ett eller annat sätt, till exempel genom att peka på att verksamheten blir mer 

effektiv (ekonomivärden). Samtidigt som jämställdhetsarbetet blivit mer professionaliserat har 

diskussioner kring arbetets art och hur det kan göras mer verkningsfullt växt fram. 

Vissa (se till exempel Eduards, Rönnblom, 2008 & 2011) har anmärkt på 

professionaliseringen, eller byråkratiseringen, av jämställdhetarbetet och menat att en sådan 

professionalisering som jämställdhetsintegreringsarbetet innebär också låser in frågorna i 

partiarkala strukturer och system som inte tillåter reell förändring. När de feministiska 

frågorna byråkratiseras tvingas de med andra ord in i befintliga strukturer istället för att 

synliggöra konflikten mellan kvinnor och män som frågorna egentligen innebär, och 

möjligheten att rasera befintliga strukturer fallerar. Kanske är en sådan byråkratisering 

försvårande för en politisering av dimensioner som tidigare varit politiserade i svensk 

etablerad politik? 
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4.6 Byråkratiska (pre)professioner  
Det tycks uppenbart vara så att definitioner av vad en profession är föränderligt. Attribut som 

gäller för professioner under en begränsad tidsrymd kan senare vara borta. Professioner 

definieras med andra ord utifrån sociala attribut, och användbara definitioner är beroende av 

såväl tid och kontext
27

 som ekonomiska förutsättningar och globala och nationella tendenser 

som definierar vad som är viktigt. Professionella yrkesutövare och deras arbete och 

yrkesroller bör alltså studeras i sitt samhälleliga och organisatoriska sammanhang tillsammans 

med ideologiska och politiska ambitioner. Därför är såväl styrningen som själva ”görandet” 

och de professionella attributen i sig av betydelse. Granblom (2013) påpekar att de svenska 

traditionella professionerna under lång tid har levt under ett statligt paraply, vilket alltså har 

lett till att skillnaderna mellan byråkrat- och professionsrollen suddats ut. Med andra ord kan 

även byråkratiska tjänstepersoner aspirera på att tillhöra en specifik profession. 

Pre-professioner  

En framväxande tredje generation av, inte ännu helt och hållet erkända, professionella grupper 

benämns preprofessioner. Denna tredje genaration av yrkesområden, menar Brante, (2013) 

har under de senaste åren gjort anspråk på att erhålla professionell status. Dessa utmärks av att 

de oftast verkar i miljöer där staten upphört att expandera, och där policies blivit alltmer 

marknadsorienterade och en ”entreprenörsanda” uppstått. Nya former av rationalitet i den 

offentliga sektorn (se avsnittet gällande framväxten av NPM och skiftet mot NPG ovan), och 

internationella tendenser som innebär en ökad framväxt av (och medvetenhet om?) sociala 

problem som rör till exempel miljö eller integration (eller jämställdhet) växer fram. Till detta 

kan tilläggas att den nya typen av styrning har inneburit förändrade villkor och med detta en 

förändrad autonomi även för de klassiska professionerna under samma period.  

Utmärkande för preprofessioner som sådana är, till skillnad från till exempel klassiska 

professioner, att dessa oftast är oorganiserade i bemärkelsen att de inte har någon ”egen” 

yrkesorganisation. Vidare har dessa professioner inte möjlighet att ”stänga” sina professioner, 

eftersom staten är mer marknadsinriktad idag. Därför är en uppgift för preprofessionerna ofta 

att skapa en ”marknad” för den egna professionen. Många preprofessioner strävar efter att 

utveckla egna paradigm som är mer öppna och fragmenterade och inte lika specifika 

vetenskapliga fält. Många blandade yrkesroller kan passa in i beskrivningen av pre-

professioner. Brante (2014) menar att begreppet innefattar till exempel äldre yrken som 

                                                           
27

 Här skulle knappast alla professionsforskare hålla med  



32 
 

professionaliserats (som polis), svar på behov av ny kommunikationsexpertis (informatörer), 

ny teknologi som kräver ny kompetens (som systemutvecklare) med flera. Det är därför 

möjligt att dela in dessa i undergrupper, vilket denna uppsats inte går längre in på.  

En del av dessa ansträngningar att erhålla professionell status kommer enligt Brante att 

misslyckas, medan andra kommer att organisera och bilda etablerade yrken, kompletta med 

sin egen sanning, sina regimer och fält. (Klassiska professioner som läkare har också varit 

preprofessioner). Med dessa nya framväxande professioner menar författaren att nya försök 

att avgränsa och definiera begreppet profession kommer att behövas. 

4.7 Rollen som övergripande strateg i svenska kommuner 
Svensson (2012, 2014 & 2015) undersöker i sitt doktorandprojekt rollen som strateg på 

kommunal nivå ur flera olika aspekter. Svensson intresserar sig för vad som händer 

skärningspunkten mellan vertikal och horisontell styrning, och hur strateger hanterar sin roll i 

den skärningspunkten. Dels kopplar författaren etableringen av byråkratiska positioner med 

strategiska funktioner för att främja och bevaka olika aspekter av social hållbarhet till idéerna 

om sociala investeringar, vilka här kan betraktas som en del av NPG (se bland andra 

Innovationsrådet 2014;Morel et al, 2012). Författararen poängterar att sociala investeringar 

som idé inte kan betraktas som ett klart definierat koncept, men menar att idéerna på ett 

övergripande plan ändå pekar i samma riktning. Den riktningen är idén att sociala aspekter 

och policies kan betraktas som en produktivitetsfaktor, som är av stor betydelse för till 

exempel den ekonomiska utvecklingen. Detta paradigm, menar författaren, representerar en 

utveckling eller ett visst skifte från de tidigare nyliberala idéerna (som ofta får känneteckna 

NPM).  

Författaren frågar sig vidare (2012) huruvida kommunövergripande strateger är unika i sin 

roll som offentliga administratörer? Det läggs fram ett antal övergripande argument som visar 

på att strategrollen kan betraktas tämligen unik. Dels pekar Svensson på att den formella 

positionen i sig, där den potentiella politiseringen när det gäller såväl problemdefinitioner 

inom yrkesrollen som lösningar på problemen i förvaltningarna, är speciell. Samtidigt betonar 

författaren att detta mycket väl kan betraktas som ett skifte i den offentliga förvaltningen 

överlag, och att skillnaden mellan strategerna och andra tjänstepersoner i de kommunala 

förvaltningarna möjligtvis kan betraktas just som en sådan formell skillnad, där det faktiska 

arbetet inte skiljer sig så mycket från andra tjänstepersoners i praktiken. 
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Ett annat argument för att strategernas är att betrakta som unika i sin yrkesutövning är att de 

förväntas vara personligt engagerade i eller ”brinna för” de frågor som de arbetar med. Med 

andra ord utgör den efterfrågade kombinationen av expertis och personligt engagemang en 

unik förutsättning för strategernas arbete. Ett tredje argument är att strategerna arbetar med 

just horisontella perspektiv (eller tredje generationens politikområden), och författaren visar 

på att förutsättningen för ett lyckat arbete faktiskt är att de blir ”insläppta” av andra 

tjänstepersoner i deras respektive policyfält. Till sist så poängterar Svensson (2012) att 

strategers uppdrag har en utopiskt inramning, vilken pekar mot ett samhälle där sociala 

aspekter av hållbarhet (eller här, jämställdhet,) inkluderas i samtliga aktiviteter och beslut, så 

att det slutligen inte ska behövas någon särskild metod eller specialistkompetens för det. Med 

andra ord arbetar strateger så att säga mot sin egen existens. Svensson poängterar med detta 

att detta kan vara är en tredje generation av offentliga tjänstepersoner (2012, s. 16). 

Svensson (2015) har vidare undersökt ett antal jobbannonser där offentliga tjänstepersoner ska 

tillsättas. Författaren ser efter vilka kvalifikationer, utbildningar och personliga egenskaper 

som efterfrågas i annonserna när det gäller skilda yrkesgrupper i den offentliga 

administrationen, där kommunövergripande strateger är en grupp. Författaren kopplar ihop de 

olika attribut som efterfrågas med de idealsätt att se på en byråkrat som beskrivits ovan (fokus 

på lagenlighet & process, fokus på förändring, fokus på resultat eller fokus på 

sammanvägande av olika intressen och kommunikation). I jämförelse med de andra grupperna 

kommer författaren fram till vissa särdrag som skiljer förväntningarna på strategerna från 

andra yrkesgrupper
28

 inom förvaltningen. För det första kan strategernas position förväntas 

innebära politisk komplexitet. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är ju att övervaka och 

främja specifika frågor, vilket strider mot idealet kring byråkraten som en neutral utförare. De 

särskilda frågorna som ska främjas är också i hög grad ospecifika och präglas av 

flernivåstyrning. Den kombinationen förväntas generera en viss grad av handlingsutrymme 

som den enskilde tjänstepersonen har att ta ställning till. 

För det andra förväntas strategrollen präglas av institutionell komplexitet. Det ligger en 

komplexitet med själva arbetet i och med att arbetet går ut på att se till att andra agerar för 

förändring i sina arbetssätt
29

. Att åstadkomma förändring innebär att gå utanför ramarna, och 

förändring är ju den huvudsakliga idén med strategernas arbete (se Svensson 2015, s. 46), 
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 De andra yrkesgrupperna som undersöks här är chefer och socialarbetare 
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 Den mest grundläggande definitionen av makt brukar för övrigt anges just enligt devisen: ”att få någon annan 

att göra något som den annars inte skulle ha gjort”. Maktaspekten är uppenbarligen av betydelse i strategernas 

arbete, vilket denna uppsats dessvärre inte tar fasta på i någon större utsträckning 
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men de förväntas arbeta för detta i de andra tjänstepersonernas befintliga strukturer. För det 

tredje visar författaren på en identitetsmässig komplexitet, eftersom de i sin yrkesvardag stöter 

på motstridiga krav. Å ena sidan lever idealet kring den neutrala utföraren kvar, och å andra 

sidan är de anställda för att påverka förvaltningarna i en viss riktning (och med frågor av 

politisk karaktär). Den ideala bilden mellan demokrati och byråkrati är med andra ord den där 

byråkratin kan åstadkomma förändring, vilket inte stämmer överens med styrningen.  

Svensson menar dock att den viktigaste slutsatsen är att strateger har formella positioner för 

att utföra en typ av arbete som tidigare inte formaliserades. Även om byråkrater alltid har 

varit förespråkare och verkat för förändring på ett eller annat sätt, så har strategerna till 

skillnad från andra yrkesgrupper nu formell möjlighet att göra det. 

5. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt skildras de teoretiska utgångspunkter som bildar det analytiska ramverket för 

denna studie. Som grund för den senare analysen ligger ett antal intervjuer som genomförts, 

men självklart även såväl till stor del bakgrunden som den tidigare forskning jag redogjort för 

ovan. Dessa betraktar jag som självklara delar eftersom de placerar in strategernas yrkesroll i 

den aktuella kontexten där de verkar. Med hjälp av det analytiska ramverket vill jag dock 

presentera förklaringsmodeller som på ett tillämpligt sätt tar fasta på förhållandet mellan de 

individuella utsagorna och de organisatoriska kontexter som skapar förutsättningarna för 

handlingsutrymmet (eller helt enkelt som aktör inom ramen för sin organisation).  

De teoretiska utgångspunkterna har plockats från skilda idétraditioner, varför inslag av såväl 

organisationsteori som sociologisk teori finns representerat. Denna uppsats argumenterar dock 

för att det är en fördel snarare än en nackdel att plocka ut väl valda delar som passar den egna 

inriktningen för att utveckla (den egna) förståelsen av jämställdhetsstrategernas profession. 

Vidare tillfogas perspektiv i den senare analysen som tar hänsyn även till 

bakgrundsbeskrivningen och med det strategernas professionella kontext. Risken med ett 

sådant angreppssätt är att analysen kan bli alltför ytlig, något som denna uppsats ska försöka 

undvika. 
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5.1 Styrning och organisering av horisontella perspektiv eller tredje 

generationens politikområde 
Inslaget av horisontella perspektiv (eller tvärsektoriella

30
 områden), ofta egna politikområden 

mer eller mindre av värdegrundskaraktär, ökar i omfattning i den svenska förvaltningen. 

(Statskontoret 2006:13, s 7). Grundtanken är att tvärsektoriella frågor är sådana att det krävs 

insatser inom flera andra förvaltningsområden för att målen inom det tvärsektoriella området 

ska uppnås. Typiskt för ett tvärsektoriellt område är vidare att de rymmer inslag både av det 

”politiskt önskvärda” och ”det praktiskt genomförbara”, och det är svårt att mäta effekterna 

och uppnådda resultat i förhållande till avsatta resurser. De tvärsektoriella områdena delas i 

rapporten upp i följande två huvudgrupper: 

1. Frågor som huvudsakligen innebär beaktandet av ett mycket generellt och långsiktigt, 

visionärt perspektiv. De övergripande målen syftar närmast till att uppnå ett 

idealtillstånd i samhället.  

2. Frågor som är mer konkreta till sin natur, praktiskt genomförbara och där myndigheter 

(eller här: förvaltningar) kan förväntas spela en viktig roll för genomförandet. 

Jämställdhetsområdet tillhör uppenbart den första gruppen. Vidare utpekas två parallella 

utvecklingstendenser när det gäller styrningen av de tvärsektoriella frågorna. Å ena sidan har 

flera av områdena uttalade mainstreamingperspektiv, medan det å andra sidan sker en 

koncentration och ett utvecklat sektorsansvar för mindre och mer uttalat strategiska 

myndigheter inom andra områden. Här kan vi konstatera att utvecklingen när det gäller 

jämställdhetsfrågorna tillhör den förra tendensen. Ett annat betydelsefullt påstående i 

sammanhanget är att vissa horisontella perspektiv, så även jämställdhetsområdet (se vidare i 

inledningen), rymmer såväl ett externt som ett internt perspektiv. Kännetecknande är vidare 

att horisontella perspektiv i stor utsträckning utgår från lågspecificerade mål, vilket kan skapa 

problem när de ska konkretiseras och brytas ned för att omsättas i handling eller när de ska 

utvärderas. 

Statskontoret (2006) konstaterade i sin granskning av förutsättningarna för en effektiv 

styrning av sådana områden att i princip samma styrinstrument används för styrning av 

tvärsektoriella frågor som vid styrning av mer avgränsade sektorer. Problem med styrning av 

tvärsektoriella frågor, menar utredningen, kan uppstå i skärningspunkten mellan horisontella 

och vertikala perspektiv samt i den svårighet som dubbelreglering innebär. Det yttrar sig i att 

ansvaret för genomförandet kan vara svårdefinierat. Inom sådana komplexa områden blir 

                                                           
30

 Tolv tvärsektoriella områden definieras i den svenska politiken, varav jämställdhet är ett (se ESV 2003, 

Statskontoret 2006:13 & Svensson 2014) 



36 
 

utfallet alltså beroende av många aktörers handlande, vilket gör det svårt att använda enkla 

och tydliga styrmedel. Styrningen blir indirekt, och ansvaret för området blir ett ansvar för att 

påverka förutsättningar som i sin tur påverkar andra aktörer. Ansvaret för området kan vidare 

bli ett ansvar för att påverka andra aktörer att agera på ett sätt som syftar till att ge en viss 

effekt. Frågorna berör alla nivåer och förvaltningsområden, och Statskontoret (2006:13, s. 83) 

visar i sin utredning på den mjukare styrningen (governance) som parallell med andra 

styrmetoder.  

De specifika avvägningarna när det gäller tvärsektoriella frågor på kommunal nivå görs i 

kommunerna, och de kommunala insatserna har utpekats som avgörande för att de statliga 

målen och intentionerna ska kunna förvekligas. Förmågan att analysera och beakta kvinnors 

och mäns villkor ur ett jämställdhetsperspektiv i kommuner är således av betydelse för såväl 

en bättre samhällsservice som för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen. 

Montin (2007, 2009 s. 14f) pekar på framväxten av tredje generationens politikområden, som 

författaren ställer i (delvis historisk men också mer praktisk) relation till första och andra 

generationens politikområden
31

. Den första generationens politikområden består av 

reformeringen av statens styrelse (tillkomsten av den representativa demokratin), medan den 

andra generationens politikområden handlar om formandet av välfärdsstaten som sådan. Den 

tredje genarationens politikområden karaktäriseras snarare av ett holistiskt perspektiv när det 

gäller utveckling och värden (se Montin 2010; Svensson 2014).  

Den tredje generationens politikområden kännetecknas vidare av ett ökat samarbete och 

samverkan mellan olika samhälleliga aktörer, som dessutom i sin tur påverkas i högre grad än 

förut av transnationella tendenser med anledning av en ökad globalisering. De nya 

politikområdena har därför ofta föregångare eller motsvarigheter i andra internationella 

sammanhang. Författaren betonar att framgång för att nå effekter eller resultat inom tredje 

generationens politikområden förutsätter just samarbete mellan olika aktörer för att framgång 

ska nås. Montin (2009) pekar på hållbar utveckling
32

 som exempel på ett sådant 

politikområde, och pekar på att hållbar utveckling ska ses just som ”ett ’perspektiv’ som ska 

genomsyra alla andra politikområden” (Montin 2009, s. 19), vilket alltså skiljer detta 

politikområde från de mer sektorsinriktade. Det innebär i sig att fler aktörer ofta blandas in i 
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frågor, något som Svensson (2014) benämner administrativ pluralism. Tredje generationens 

politikområden tenderar också att genomföras via projekt- (eller program)former, där de 

tillfälliga projekten förväntas generera lärande i organisationerna till följd. Perspektiven ska 

alltså leva kvar i organisationerna efter projekttidens slut. 

Ovanstående beskrivning visar att styrningen av tredje generationens politikområden ligger i 

skärningspunkten mellan en mer vertikal och en horisontell styrning. Det innebär att spår av 

såväl NPM som NPG kan spåras i styrningen av frågorna. 

5.2 Makt och kanaler för påverkan 

Den här uppsatsen intresserar sig för strategernas handlingsutrymme i kommunerna. Med 

detta faller det sig naturligt att också analysera detta handlingsutrymme ur ett 

maktperspektiv
33

. En minimidefinition av makt kan vara att makt är förmågan att få något att 

hända (Engelstad 2006) – att åstadkomma social förändring i någon skala. Makt som fenomen 

är mycket mångskiftande, varför en hel del olika teoretiska ingångar finns att tillgå. Som 

Johansson (1992) framhåller är vanlig grundläggande definition att a förmår b att handla på 

ett sätt som b annars inte skulle ha gjort. Det ligger också en förväntan på att detta ska ha en 

verkan, en effekt.  

Ett strukturellt maktbegrepp innefattar dessutom ett bestämt förhållande mellan parter, vilket 

gör makt till en fråga om över- eller underordning. Ett sådant strukturellt perspektiv är 

relevant att addera här eftersom det är intressant att diskutera maktbegreppet i relation till de 

olika (strukturellt bestämda) organisatoriska positioner som strategerna har i de olika 

kommunerna. 

Här betraktas dock makten framförallt som en relationell term. Makt uppstår och skapas i 

interaktionen människor emellan, vilket innebär att makt inte är en egenskap som kan ”ägas” 

(Engelstad 2006). Istället är makt något som i varierande grad inryms i alla sociala situationer 

(Johansson 1992), varför den inte heller kan betraktas som en egenskap eller särskild typ av 

relation. Makten verkar i och genom alla relationer och kan inte delas eller övertas, eftersom 

det i sig ändrar de sociala relationer genom vilka makten verkar. Med detta blir det tydligt att 

olika typer av maktresurser också fungerar kontextbundet i relation till andra människor i 
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förståelse för strategernas dagliga arbete i respektive organisationer 
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organisationen, och motstånd blir en naturlig följd av makt. Makten verkar alltså inte 

”uppifrån och ned”, utan även ”underifrån” och horisontellt.  

Engelstad (2006) påpekar att påståendet att makt existerar i relationer inte i sig utgör en 

tillräcklig förklaringsmodell. Han delar upp kanaler för påverkan i ett antal element. Han 

menar att aktörer (i det här fallet strategerna) när de handlar ”söker (1) nå ett mål. De 

använder sig av (2) kunskaper om och uppfattningar kring hur världen är. När det handlar gör 

de det med hjälp av (3) resurser de disponerar och de gör det inom ramen för (4) den 

uppsättning möjligheter som omgivningen erbjuder dem” (Engelstad, 2006, s. 24-25). I det 

här fallet utgör omgivningen alltså den organisatoriska omgivningen och relationen till övriga 

aktörer inom organisationen central. Ett sådant synsätt visar att normer och värderingar, 

kunskaper, resurser och gynnsamma omständigheter är centralt för att driva förändringar.  

Maktförhållanden kan kompliceras av att aktörer ofta tänker långsiktigt och ”positionerar sig” 

(Engelstad 2006). Det innebär att de skaffar resurser och försöker hitta en utgång som kan 

vara gynnsam för att verka senare. Det kan handla till exempel om att omdefiniera normer 

eller tolka rättigheter till egen fördel. 

5.3 Relationer  
Johansson (1992) undersöker i sin avhandling tjänstepersoners handlingsutrymme, men gör 

det likt Lipsky (1980) på gräsrotsbyråkratens nivå. Det som ter sig intressant för den här 

uppsatsen är att Johansson betonar även de organisatoriska gränserna som finns i 

tjänstepersonernas kontext, vilka också utgör såväl begränsningar som möjligheter när det 

gäller byråkraternas handlingsutrymme.  

Johansson menar att byråkraternas arbete kännetecknas av två relationer – till ”klienterna” 

och till organisationen. Ett sådant relationellt perspektiv anläggs även här, även om tonvikten 

ligger på flera andra typer av relationer. Till att börja med betraktas relationen till politiken 

(alternativt politikerna/aktuell politiker) som betydelsefull. Garsten et al (2015) har beskrivit 

rollen som policyprofessionell som diffus med oklara gränser mot andra positioner, otydliga 

ansvarsförhållanden och otydliga mandat. De har vidare beskrivit hur policyprofessionella i 

viss mån anser sig jobba med politik i bemärkelsen att de försöker förändra samhället i någon 

riktning. Även om de strateger som undersöks inte uppenbart skulle klassas som 

policyprofessionella enligt författarnas definition, argumenterar denna uppsats för att 

strategerna kan liknas vid de policyprofessionella i många avseenden. 
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För det andra betraktas relationen till andra tjänstepersoner inom den kommunala 

organisationen. Här blir, som det ska visa sig, den rent organisatoriska (såväl som fysiska) 

placeringen såväl som positionen i sig av stor betydelse. Johansson (1992) poängterar att 

graden och arten av handlingsfrihet bestäms just av tjänstepersonens placering i 

organisationen.  

Även om strategerna är anställda för att påverka organisationen i en viss riktning finns det 

alltså inget som per automatik garanterar att den formella positionen garanterar möjligheten 

att faktiskt åstadkomma förändring. Johansson 1992, s. 91ff) menar att ledningens sätt att 

styra en organisation framförallt kan motverkas på två sätt. Till att börja med så är 

organisationer – och i all synnerhet kommunala organisationer – knappast homogena enheter. 

Olika politiska och organisatoriska intressen eller ”frågor” försöker alltid åstadkomma olika 

saker, ofta i strid med varandra. Det är en aspekt som har stor betydelse här. Dels blir denna 

aspekt mycket tydlig i kommunala organisationer, och dels tar denna uppsats hänsyn till hur 

den kommunala styrningen ser ut och påverkar handlingsutrymmet. För det andra består 

organisationerna av individer som av egna (moraliska eller andra) intressen kan motarbeta 

organisationens krav och målställningar
34

.  

Johansson pekar med detta vidare på vikten av organisatorisk kontroll avseende 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme. Det är en betydelsefull aspekt som till stor del 

ligger bortom fokus för denna uppsats.   

6. Metod  
Under metodavsnittet redogör jag för den metod jag använt mig av i utförandet av denna 

uppsats, samt diskuterar tillvägagångssätt och råmaterial. Jag tar också upp de etiska 

överväganden som gjorts under studiens gång, samt diskuterar de svårigheter och brister som 

metoden inneburit. Jag diskuterar också studiens övergripande ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter. Istället för en fristående och helt diskuterande metoddel, 

kommer en diskusson kring metoden att infinna sig löpande i texten i detta avsnitt.  

6.1 Kvalitativ Metod  

Valet av metod har naturligt nog styrts av studiens övergripande frågeställning. Mitt intresse 

för hur strategerna talar om sitt arbete har också gjort det naturligt för mig till att använda mig 
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betalning är en central aspekt) 
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av just en kvalitativ strategi. Kvalitativa studier, och i all synnerhet fenomenologiska sådana, 

lägger vikten vid hur individer själva uppfattar och tolkar sin verklighet. Kvalitativa 

undersökningar rymmer samtidigt en bild av den sociala verkligheten som en obeständig 

egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga (Bryman 2002, s. 35 

samt 250f, Kvale & Brinkmann 2009, s. 41), en ståndpunkt som är i hög grad väsentlig här.  

Bryman (2002, s. 35) menar också att studier som använder sig av just kvalitativ metodik i 

huvudsak betonar ett induktivt förhållningssätt då det gäller relationen mellan teori och 

forskning, där tyngdpunkten läggs på generering av teorier. Det kan dock knappast påstås att 

denna studie haft en helt induktiv ansats. Uppsatsen har ambitionen att utgå ifrån de 

intervjuade individernas berättelser, men samtidigt har intervjusvaren applicerats till och 

förståtts med hjälp av de befintliga teorierna. Med detta har varken teorin eller empirin så att 

säga föregått den andra. Denna uppsats argumenterar för att den helt och hållet materialdrivna 

arbetsgången, liksom den alltigenom teoridrivna, förstås som en idealtyp snarare än ett 

renodlat tillvägagångssätt. I själva verket växlar utföraren av kvalitativa studier oftast (se 

exempelvis Bergman 2005, s. 87-88; Mills 1971, s. 190-192; och Berner 2005, s. 32), så även 

i detta fall, mellan teori och empiri.  

Med utgångspunkt i de teoretiska tankegångarna kan de individuella redogörelserna sedan 

beskrivas utifrån ett större perspektiv, där relevansen ur en sociologisk synvinkel blir större.  

6.2 Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

Då kvalitativa metoder och ställningstaganden ska förklaras ställs dessa allt som oftast i 

kontrast till kvantitativa sådana. Här tycks det ofta givet vad som kan tänkas vara ”valid 

kunskap” eller korrekt vetande, även om denna kunskap beskrivs utifrån flexibla begrepp som 

validitet och reliabilitet. En sådan indelning som den mellan kvalitativ-kvantitativ är dock 

alltför enkelspårig. Vetenskapliga metoder går ut på att vi på olika sätt ska lära oss någonting 

om hur ”verkligheten” är beskaffad. Till att börja med bör vi alltså fråga oss vad som är att 

betrakta som ”verklighet”, och vidare hur (och om) vi kan skaffa oss giltig kunskap om denna. 

Med andra ord är metodernas ontologiska och epistemologiska ståndpunkter av avgörande 

betydelse för ofta förgivettagna föreställningar kring vad som utgör verklig eller giltig 

kunskap.  

Skilda filosofiska ställningstaganden leder vidare till skilda metodologiska sådana, varför en 

reflektion och medvetenhet kring egna sådana ställningstaganden kan vara relevant här. Den 

empiriska metod som denna uppsats har använt sig av är den kvalitativa intervjun. Sådana ger 
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en möjlighet att upptäcka hur intervjupersonerna själva ser på sin roll som strateg, vilket har 

inspirerats utifrån ett fenomenologiskt tolkande förhållningssätt. Butler (1988, s. 522f) menar 

att ett fenomenologiskt-inspirerat angreppssätt är fördelaktigt för att förstå hur kulturella 

strukturer eller mönster skapas (och/eller åter-skapas) genom individuella handlingar och 

praktiker, samt hur till synes personliga handlingar eller utsagor kan bli begripliga genom att 

situera dessa i en bredare kontext. Med andra ord handlar det om att visa prov på hur 

verkligheten ordnas genom handlingar som utförs utifrån det subjektiva medvetandet. Enligt 

den fenomenologiskt inspirerade metoden ligger intresset helt enkelt i att förstå människors 

egna upplevelser än att komma åt en slutgiltig eller faktisk sanning om någonting. 

Intervjuaren försöker så långt som möjligt att förstå relevanta teman utifrån respondenternas 

perspektiv, och gör det naturligtvis utan att bedöma sanningshalten i respondenternas egna 

upplevelser. Denna metod passar därför väl ihop med tanken om social verklighet som (och 

med detta även kunskap som) en social konstruktion
35

.  

McCarthy (1996) visar på att kunskap kan betraktas som en social konstruktion. Vad 

människan tror att hen vet har att göra med kognitiva, kulturella och semiotiska variationer 

som ser ut på olika sätt inom skilda klasser, språkkulturer, och system. Kunskap och 

”sanning” konstrueras socialt och ser ut på olika sätt. Med detta medföljer att kunskap hela 

tiden rekonstrueras i system, relationer och i interaktion människor emellan, samtidigt som 

kunskap i förlängningen på detta sätt uppenbarligen kan både förändras och utvecklas på 

samma sätt. Denna ståndpunkt är viktig att notera av två anledningar. Fenomenet ”kunskap 

som social konstruktion” blir extra viktigt här, med tanke på att själva problemet som den 

studerade professionen i sig som fokuserar på att lösa kan tänkas ha uppkommit av just sådan 

socialt konstruerad kunskap – det vill säga ”kunskap” om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. 

6.3 Avgränsningar  

Denna studie belyser rollen som jämställdhetsstrateg på kommunal nivå med fokus på 

tjänstepersonernas egna upplevelser och utsagor. Respondenterna har valts endast utifrån sin 

professionella status, och inga andra avgränsningar som kön eller geografisk position har 

gjorts. Med andra ord utesluts tankar om strategernas roll ur ett utifrån-perspektiv som kunde 

varit intressant, det vill säga hur andra personer eller professioner inom eller utanför 

strategernas organisationer uppfattar strategerna och deras yrkesroll(er). Studien har inte 
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avgränsat kriterierna för kommunernas storlek eller övriga organisation i sig, eftersom antalet 

kommuner som visat sig ha anställda som jobbar med jämställdhet på strategisk nivå kan 

betraktas som avgränsade ”i sig självt”. Vidare kommer inga slutsatser att dras här som direkt 

avslöjar intervjupersonernas identiteter eller kommuntillhörigheter. Det begränsar till viss del 

studiens resultat, eftersom den lokala styrningsprocessen, organisationsstrukturen i sig och 

placeringen inom denna visat sig har stor betydelse för strategernas handlingsutrymme. 

6.4 Urval  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka jämställdhetsstrategens profession med 

utgångspunkt i strategernas egna upplevelser. Med en fenomenologiskt-inspirerad 

utgångspunkt ville studien fånga in respondenternas egna utsagor om sin roll som strateg och 

vad professionen innebär samt hur den formats. Därför har just personer som arbetar som 

jämställdhets-strateger eller -utvecklare valts ut. Ett alternativ till detta var att intervjua andra 

personer i organisationen, för att se huruvida deras förväntningar på strategerna visade sig 

vara olika eller ej. Ett annat alternativ kunde vara att intervjua strategernas chefer, som i 

många fall är ledet mellan den politiska delen och den byråkratiska i en kommun. Ett annat 

påtänkt spår har varit en jämförelse av strategernas olika roller och handlingsutrymme på 

lokal respektive regional nivå. Denna uppsats intresserar sig ändå för just rollen som strateg ur 

ett i det närmaste fenomonologiskt perspektiv, varför just strategernas egna upplevelser och 

utsagor är mest intressant att undersöka. Vidare finns det vissa skillnader i själva 

utformningen av styrningen av rollen på regional nivå, då den regionala nivån styrs enligt 

myndigheters logik. Det lokala självstyret kan då tänkas skapa större möjligheter för ett 

personligt handlingsutrymme då det gäller att utforma den egna professionen som strateg. 

När det gäller urvalets omfång så har sammanlagt åtta personer intervjuats under studiens 

gång. Intervjuernas tidsomfattning har varierat mellan fyrtiofem minuter till en timme och 

nitton minuter. Sju av respondenterna har arbetat med jämställdhetsfrågor på kommunal nivå, 

medan en person har arbetat med frågorna på regional nivå. Sex intervjuer har skett avskilt 

som ett personligt samtal med en intervjuare och en respondent, medan det under en intervju 

har deltagit en intervjuare och två respondenter. De intervjusvar som kommer att analyseras 

här är de som yttrats av personer som arbetar på kommunal nivå, det vill säga sju 

respondenter. Intervjusvaren från strategen som arbetar på regional nivå har varit nyttiga som 

ett mycket värdefullt referensmaterial, där det framgår just att yrkesrollen jämställdhetsstrateg 

på kommunal nivå ändå är en särskild profession. 



43 
 

Urvalskriterierna för respondenterna var slutligen följande; (1) personen är anställd hos en 

kommun för att arbeta strategiskt eller utvecklingsinriktat med jämställdhetsfrågor på lokal 

nivå (2) personen arbetar med jämställdhetsfrågorna mellan 50-100 procent av sin totala 

anställningstid (eller av en heltidstjänst) 

Vissa av strategerna ansvarar med detta för fler än en fråga, eller har fler arbetsuppgifter och 

därmed fler arbetstitlar än ”strateg”-rollen. För att få tag på respondenterna har två typer av 

urval gjorts. Till att börja med kartlades vilka kommuner som faktiskt har anställda 

jämställdhetsstrateger, samt vilka som arbetar med frågorna på minst 50 procent av en 

heltidsanställning. Sedan valde jag att kontakta de strateger som jag inte redan intervjuat inom 

ramen för en tidigare studie
36

, vilket kan liknas vid ett strategiskt urval. Jag frågade vidare de 

respondenter som gick med på att bli intervjuade ifall de kände till fler som kunde vara 

intresserade, och någon skickade vidare min förfrågan till andra strateger som kunde tänkas 

delta i studien. Med detta blandas det strategiska urvalet med ett icke slumpmässigt 

bekvämlighetsurval, inspirerat av typen snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval består av 

sådana personer som för tillfället finns tillgängliga för den person som utför studien (Bryman 

2001, s. 114f). Snöbollsurval i sin tur är en form av bekvämlighetsurval där de analysenheter 

som undersökaren har kontakt med eller får tag i initialt kan hjälpa till att hitta andra enheter 

(Esaiason m.fl. 2007, s. 216). Dessa kan i sin tur hjälpa till att hitta fler, och så vidare. 

Esaiason liknar detta vid en snöboll som rullar på och blir större och större; i detta 

sammanhang blir intervjupersonerna fler och fler för varje led. Med tanke på att mitt urval 

inte var så stort, blev snöbollen heller inte så stor. Risken med detta är naturligtvis att urvalet 

enbart skulle kunna innehålla respondenter från en speciell delmängd av även en relativt 

begränsad population. Med tanke på professionens karaktär, där nätverkande med andra 

strateger tycks vara en viktig del av själva arbetet, anser jag inte att det skulle vara ett problem 

för denna studie. En annan risk med denna typ av urval kan vara att möjligheten till 

generalisering av studiens resultat begränsas. Detta bör dock inte betraktas som ett större 

problem, då en kvalitativ studie som denna inte gör något anspråk på att generalisera det 

empiriska materialet som sådant.  

Dannefjord (2005, s. 34-36) poängterar att en studie på ett sätt bör kunna generaliseras för att 

vara vetenskapligt intressant. Generalisering betyder dock inte nödvändigtvis samma sak med 
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 Under en tidigare praktiktermin utförde jag på Sveriges kommuner och landsting en intern studie kring 

perspektivträngsel i kommunerna. Då intervjuade jag ett antal strateger som arbetade på 

förvaltningsövergripande nivå i ett antal kommuner, bland annat jämställdhetsstrateger 
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ett kvalitativt förfaringssätt som det gör då man använder kvantitativ metod, utan man bör 

tänka på vad det är som skall generaliseras när det gäller kvalitativ metod. Det är nämligen 

just teorin som generaliseras, inte den empiri som man samlat in – den fungerar snarare som 

argument eller stöd för (eller emot) teorin (Dannefjord, 2005). Denna typ av studie har 

knappast heller kvantifiering som mål.  I förberedelserna inför studien skickades förfrågningar 

ut till ett antal strateger, där studiens syfte beskrevs kort. Att få tag på intervjupersoner visade 

sig inte vara något som större problem efter kartläggning hos kommunerna, frånsett att jag 

inte ville intervjua personer jag redan intervjuat tidigare. 

6.5 Intervjuer som metod  

Den intervjumetod som använts i studien är semistrukturerade sådana. Denna typ av intervju 

kan liknas vid ett samtal där risken att inte få svar på intervjufrågorna minskar. Undersökaren 

har i denna typ av intervju en lista över teman som skall vidröras, samtidigt som respondenten 

har en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2002, s. 301). Med detta har en 

tämligen stor variation skett då det gällt intervjuernas form, där vissa skett under aningen mer 

strukturerade former än andra. Detta har inte utgjort något större problem, då en hel del 

relevanta mönster ändå kunnat urskiljas från respondenternas svar. Intervjufrågor och teman 

har självfallet utformats på ett sätt som underlättat för ett svar på undersökningens faktiska 

frågeställningar, även om dessa till viss del också justerats under studiens gång. För att 

förenkla detta har särskilda transkriberingsnycklar använts. De flesta intervjuer har ägt rum på 

respondentens egen arbetsplats. Det kan vara positivt eftersom respondenten har möjlighet att 

välja en plats där denne känner sig trygg att samtala.  

En av intervjuerna skedde i flera avseenden under annorlunda former än övriga intervjuer. 

Dels var det två respondenter som deltog i samtalet, vilket enligt Weiss (1994) alltid påverkar 

svaren på ett eller annat sätt. Vidare hade de två respondenterna något skilda utgångspunkter, 

med tanke på att den ena strategen arbetar på regional nivå och den andra på lokal nivå. Den 

intervjun genomfördes för det andra i ett bokat rum på ett bibliotek, vilket innebar att vi hade 

en något mer begränsad tidsram att förhålla oss till.  

Att använda sig av samtalsintervju som metod för med sig en fördel då såväl undersökaren 

som respondenten kan ställa följdfrågor om någonting skulle vara oklart. Den kunskap som 

produceras med intervjun som metod söker inte efter en ”verklig sanning”, då olika tolkningar 

kan göras beroende på vilka som medverkar. Det kan vara extra värt att poängtera med tanke 

på den intervju där flera personer medverkade. 
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Weiss (1994, s. 66) poängterar vikten av att vara på det klara med vad som ska uppnås (mål) 

med en intervju, och med detta vilken typ av information som den studie som genomförs är i 

behov av. Detta mål har blivit tydligare, utvecklats och till vissa delar förändrats ju fler 

intervjuer som genomförts. Med detta är intervjuerna av varierande längd och vissa gånger 

även av varierande kvalitet.  

Samtliga intervjuer har i efterhand transkriberats i sin helhet, och lästs igenom ett antal gånger 

för att gemensamma mönster/teman skulle upptäckas. 

6.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har utfärdat en rad forskningsetiska rekommendationer som bör tas i 

akt vid empiriska studier (se även Kvale & Brinkmann 2009, s. 79). Sådana är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att leva 

upp till informationskravet har studiens övergripande syfte och frågeställningar presenterats 

för samtliga respondenter. Information om frivillighet att delta i studien har också framgått. 

Samtliga respondenter har även inför intervjutillfället meddelats att undersökaren endast 

kommer att använda det insamlade materialet till aktuell uppsats. Samtliga intervjuer har 

ljudinspelats, varför respondenterna också informerats att enbart undersökaren kommer att 

lyssna på materialet. Avidentifiering av all data har skett, så att ingen skall ges möjlighet att 

ändå förstå vilka deltagarna i studien är. Slutligen har nyttjandekravet uppfyllts eftersom 

ingen inhämtad information på något sätt kommer att utnyttjas kommersiellt. Samtliga 

deltagare kommer även att få ta del av den färdiga studien.  

6.7 Reliabilitet och Validitet  

Det har förts diskussioner om huruvida begrepp som validitet (tillförlighet) och reliabilitet 

(replikerbarhet) är relevanta då det gäller kvalitativa studier, och i så fall hur begreppens 

innebörd skall omformas från att innefatta sådana krav som är mer tillämpliga för studier av 

kvantitativ art. Jag använder mig här av Brymans (2002) precision och anpassning av validitet 

och reliabilitet.  

6.7.1 Reliabilitet  

Studiens reliabilitet rör frågan om huruvida en studies resultat skulle se likadant ut om det 

genomfördes igen samt av någon annan (Bryman 2002, s. 257ff). En studies reliabilitet ökar 

exempelvis då flera forskare kommer överens om hur de skall tolka det empiriska materialet. 

En tydlig redogörelse för den metod som använts bör också öka studiens reliabilitet. Denna 

uppsats reliabilitet har förmodligen påverkats av den förförståelse som funnits när det gäller 



46 
 

rollen som strateg. Vidare har studiens fokus förskjutits något under intervjuandets gång. Det 

har visat sig bland annat då studiens fokus till viss del förskjutits under intervjuandets gång. 

För att öka uppsatsens reliabilitet har dock transparens för såväl metod- som analysprocess 

eftersträvats.  

6.7.2 Validitet  

Det skall också finnas en stor överrensstämmelse mellan det empiriska materialet och de 

teoretiska idéer som utvecklas. Bryman menar att en styrka då det gäller kvalitativa 

undersökningar är just det faktum att möjligheten oftast finns för undersökaren att säkerställa 

en hög grad av överrensstämmelse mellan begrepp och observationer. Att definiera 

strategrollen har inte varit den enklaste av uppgifter, eftersom respondenternas egna 

definitioner av rollen skiljer sig åt många gånger. I övrigt har studien försökt att så tydligt som 

möjligt definiera de begrepp som på ett eller annat sätt annars kunnat betraktas som 

mångtydiga eller besvärliga. Då det gäller generaliserbarhet ansluter sig denna studie till 

Dannefjords (2005) uppfattning om att det är teorierna som generaliseras då de tillämpas i 

kvalitativa studier. Det är också värt att poängtera att teorier används genom att testas här, 

utan snarare för att belysa ett fenomen ur en särskild synvinkel. 

7. Empiri och analys 

I det här avsnittet kommer resultatet från de utförda intervjuerna att presenteras. Studiens 

urval resulterade alltså i sju intervjuer, vars upplysningar delats in i specifika teman efter att 

transkriberingarna lästs igenom. Alla intervjuer har skrivits ut/transkriberats i sin helhet för att 

de senare ska kunna läsas igenom för att hitta mönster eller teman i som förenar 

respondenternas utsagor. Detta har gjorts för att på ett sakenligt sätt upptäcka likheter och 

mönster, eller helt enkelt gemensamma erfarenheter, i det insamlade empiriska materialet. 

Ingen omfattande presentation av respondenterna kommer att göras, eftersom det skulle strida 

mot konfidentialiteten
37

.   

Det kan vara läge att upprepa de övergripande frågeställningar den här uppsatsen inleddes 

med. De lyder alltså; Vad innebär rollen som jämställdhetsstrateg på lokal nivå och vilka 

styrningstrender har påverkat yrkesrollens framväxt? Hur ser strategens eventuella 

handlingsutrymme ut? En grundläggande utgångspunkt har med detta tagits ifrån den tidigare 

                                                           
37

 Detta eftersom det är ett begränsat antal kommuner som har anställda strateger på övergripande nivå, och deras 

bakgrund, tjänstetitlar, utbildning, organisationsstruktur och arbetsuppgifter överlag ofta ser tämligen olika ut. 

Därför skulle det inte vara särskilt svårt för den insatta att identifiera respondenterna. 
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forskningen kring strateger, utförd av Svensson (2014 & 2015), som visar att strateger har ett 

handlingsutrymme att åstadkomma förändring. Extra betoning har med detta lagts på just 

handlingsutrymmet, hur det uppstår och vad som händer i detta. Det empiriska materialet har 

kodats enligt följande kodningsschema för att öka förståelsen för de aktuella frågorna. 

Figur 7.1. Kodningsschema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar att bakgrunden (kontext), styrningen och organisationen i sig har stor betydelse 

för vad rollen som strateg innebär. I övrigt visar modellen att strategernas position i 

organisationen påverkar deras relationer till såväl politiken som tjänstepersoner, vilket i sin 

tur påverkar vilket mandat (makt) de har att åstadkomma faktiska förändringar. Att 

åstadkomma förändringar får betraktas som det övergripande syftet i strategernas arbetsroller.  

De efterföljande rubrikerna kommer med detta att följa dessa teman, vilka alltså kommer att 

förstås och tolkas med hjälp av den teoretiska referensramen som presenterats ovan. Samtidigt 

överlappar kategorierna naturligtvis varandra i verkligheten, vilket förhoppningsvis framgår 

även här. 

7.1 Position(er) i organisationen  

7.1.1 Organisatorisk placering   

De kommunala organisationerna ser, som uppsatsen konstaterat ovan, ofta väldigt olika ut. 

Det gäller även för organisering av tvärsektoriella perspektiv i på kommunal nivå. Till att 

börja med görs därför en grundläggande beskrivning och analys som handlar om strategernas 

olika placeringar (och med detta delvis olika positioner) i kommunerna. Placeringen säger 
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också något om relationerna till tjänstepersoner (förvaltningsövergripande) och i viss mån till 

politiken. 

Dels har den fysiska placeringen viss betydelse för relationerna, och dels är den faktiskt 

organisatoriska placeringen i flera fall betydelsefull när det gäller upplevt handlingsutrymme. 

Eftersom anonymitet efterfrågats gör inte denna uppsats någon analys utifrån specifika 

kommunala organisationer. Detta för att det enkelt annars skulle framgå vilka citat som kan 

kopplas till specifika tjänstepersoner, vilket undviks här. Nedan visas dock de olika 

strategernas placeringar i organisationen på ett generellt plan:  

Figur 7.2. Strategernas organisatoriska placering. 

Kommun Placering i organisationen Fysisk placering 

Kommun 1 Kommunledningskontoret Kommunledning, närhet till andra 
strateger och politiker 

Kommun 2 Personalavdelningen Personalavdelning, men fysisk närhet 
till politisk och 
tjänste”manna”organisation 

Kommun 3 Kommunledningsförvaltning Kommunledning, närhet till andra 
strateger  

Kommun 4 Annan minde förvaltning/vill ej ange Mindre förvaltning, fysisk närhet till 
tjänstepersoner inom samma 
förvaltning  

Kommun 5 Kommunledningsförvaltning Kommunledning, närhet till andra 
strateger och politiker 

Kommun 6 Kommunledningsförvaltning Kommunledning, närhet till andra 
strateger och politiker 

Kommun 7  Kommunledningsförvaltning Kommunledning, ingen upplevd 
närhet till politik eller förvaltningar 
på grund av omorganisationer 

 

De flesta strateger menar att rollen som sådan bör vara placerad på kommunledningsnivå på 

grund av den övergripande karaktären på arbetsuppgifterna. Det är framförallt där som de 

anser sig kunna driva frågorna mest framgångsrikt just genom att integrera perspektivet i 

styrningssystemet. En strateg som är placerad på kommunens personalavdelning uttrycker att 

den är placerad där till skillnad från andra övergripande strateger i kommunen. Det innebär 

också till viss del att den även får gripa in och utföra visst personalarbete när det behövs: 

”det är jättekonstigt, jag har aldrig tyckt att jag ska vara på 

personalavdelningen överhuvudtaget men.. ja, jag kan inte riktigt redogöra för 

varför för jag har aldrig förstått det själv. Övriga strateger i kommunen är ju 

inte på personalavdelningen, men jag är det. Så ja, jag har gett upp det vid det 

här laget. Mm. Men i och för sig så blir det ju så att jag får göra en del 

personaljobb där för det behövs en del förstärkning där, men det är ju inte det 

jag ska göra egentligen utan det är ju ett övergripande arbete över kommunen” 
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Här visas att jämställdhetsstrategens placering i organisationen också i viss del påverkar 

vilken typ av arbetsuppgifter som utförs i praktiken. Den aktuella strategen arbetar på 

övergripande nivå med jämställdhetsfrågor, men menar att den även arbetar till viss del med 

det interna jämställdhetsperspektivet. 

En annan strateg som placerats på kommunledningsförvaltningen efter flera omorganisationer 

menar att enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning, där strategen tidigare (för flera 

omorganisationer sedan) var placerad, var den enhet i kommunen där 

jämställdhetsperspektivet kunde få bäst genomslag. På så vis arbetade den också närmre de 

tjänstepersoner som hade inflytande i den övergripande verksamhetsstyrningen. Det 

poängteras i samband med detta att kommuner är mycket ekonomiskt styrda.    

”jag tyckte det var väldigt bra att jag var på enheten ekonomi och 

verksamhetsstyrning. Sen så kom det ju den här omorganisationen, det blev 

verksamhetsstyrning, det var väldigt förvånande att jag inte var med där som.. 

men det var jag inte. Sen att [min roll finns] på stadskansliet, det tror jag är en 

tillfällighet, för vi håller på att organisera om det”. 

Samtidigt poängteras att såväl inomorganisatoriska som utomorganisatoriska relationer och 

nätverk oerhört viktiga i arbetet. 

”Man ska inte missbedöma kaffet, det är väldigt viktigt i såna här 

organisationer. Man pratar med varandra lite informellt också. Vi hade en 

[annan strateg] men den gick i pension här, den och jag jobbade mycket ihop 

också. För [hen] hade lite utav hållbar utveckling än bara ren miljö, och då blir 

det många områden som blir lika rent.. ja, livsstil eller vad man ska säga, den 

delen som jag jobbar med. Så vi jobbade ihop en del där. Men jag jobbar ihop 

med väldigt väldigt många i kommunen på olika sätt” 

Som Johansson påpekat är (kommunala) organisationer inte homogena enheter. Olika 

politiska och organisatoriska intressen eller ”frågor” försöker åstadkomma olika saker, ofta i 

strid med varandra. Det framgår av ovanstående citat att vikten av att sitta ”rätt” placerad 

inom organisationen är stor för strategerna. Detta dels på grund av det formella mandatet 

känns större vid rätt placering, men framförallt för att kunna samarbeta med och kunna 

påverka rätt personer. Det tyder på att den relationella maktaspekten är intressant att studera. 

7.1.2  Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter - ett tredje generationens politikområde 

Det tycks ha växt fram en ganska så gemensam bild av vad strategrollen i sig innebär, eller 

åtminstone vad den bör innebära. Här visas ibland en viss diskrepans mellan de egentliga 

arbetsuppgifterna och den ideala bilden av vad strategrollen innehåller. Samtidigt skildras 
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rollen med hjälp av en beskrivning, där den å ena sidan är otydlig och fri för den enskilde 

strategen att forma, och å andra sidan betraktas gränserna som avgör vad strategerna kan göra 

respektive inte göra som tydliga. Det är däremot uppenbart att uppdraget i sig handlar om att 

få andra i förvaltningen att implementera jämställdhet i sina förvaltningar och i sina ordinarie 

arbetssätt. Det innebär i sig också att strategerna möts av en hel del motstånd i sitt arbete, och 

att det finnas skilda svårigheter i arbetet beroende på var i den kommunala organisationen 

strategen driver sitt arbete. 

”jag kan jämställdhet liksom, men jag kan inte ekonomijobb, så det måste dom 

hitta där. Vad är det vi.. vad får det för bäring hos oss? Så då försöker jag få 

mera någon slags allmän förståelse för ett att du ska arbeta med de här 

frågorna och två vad kan det innebära för någonting? Hur berör det oss liksom? 

Och det.. där är det absolut en svårighet eftersom jag inte kan allas arbeten, så 

är det ju. Det gäller att få folk med sig och det lyckas jag med i olika grad 

faktiskt”. 

Strategernas uppdrag skiljer sig i realiteten åt från kommun till kommun även med anledning 

av politiska prioriteringar och placering i organisationen. Vidare kan jämställdhetsstrategen i 

en kommun ha en egen budget att arbeta efter, medan andra strateger inte arbetar efter en egen 

budget utan enbart i samarbete med förvaltningarna själva (inom ramen för ”ordinarie” 

budget) eller via uppdrag som de kan få ifrån politiken eller från andra förvaltningar. Andra 

arbetar främst med att påverka personalen i kommunen via utbildningar.  

Någon av strategerna menar att det finns en ganska tydlig arbetsbeskrivning. Uppdraget är då 

att vara ett stöd i förvaltningarnas implementering av jämställdhetsarbetet. Någon beskriver 

det som att strategens uppdrag förtydligas mer i de enskilda uppdragen.  De flesta av 

respondenterna arbetar dock utan någon formell arbetsbeskrivning. Strategerna utan formell 

arbetsbeskrivning poängterar överlag att arbetet är fritt att utforma, samtidigt som de pekar på 

att detta uppenbart sker inom ramen för den egna organisationen.  

”I: Har du någon formell arbetsbeskrivning sådär? 

R: nej. Nej [skrattar][…] jag funderar på om jag kan ha haft det tidigare, 

gällande det här, men det.. nej. Jag tror a.. nej, det har jag inte”. 

”I: ok. Hur ser din arbetsbeskrivning ut, rent formellt? 

R: jag har ingen! 

I: du har ingen? 

R: ja 

I: skulle du säga att du är ganska fri att utforma.. 

R; ja, jag jobbar väl på uppdrag som kommer in, så att jag har fullt upp med det 

liksom. Och det är mycket.. det jag skulle önska är väl att man jobbar lite mer 
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långsiktigt, så att man inte är upptagen med att stödja precis i en fråga utan 

man tänker att.. hur ska vi lägga upp det här arbete mer strategiskt, mer smart? 

Men det är också ett stort problem, för i.. att man inte har en arbetsbeskrivning, 

för då kan allt ingå liksom” 

 

”I: har du någon formell arbetsbeskrivning? 

R: nej. Nej det har jag inte. Nej, när jag anställdes så fanns ju.. i annonsen 

fanns det ju uppräknat att jag skulle ta fram en handlingsplan, jag skulle 

omvärldsbevaka, eh, kompetens, alltså ha en spetskompetens och fungera som 

ett högkonsultativt stöd. Så det kan man ju nästan säg.. och den har jag ju 

använt mig också utav, och jag menar, jag försöker ju ta fram en handlingsplan. 

Jag har försökt att utbildat och liksom jobbat, och jag har ju gjort det genom 

utbildningen, men det här konsultativa stödet alltså jag kan ju inte förstå, om 

fullmäktige har beslutat om att styrdokumenten ska innehålla ett 

jämställdhetsperspektiv, och så tar man fram en strategisk plan och inte ens.. 

inte på nåt sätt ber mig reflektera på vilket sätt, utan jag nästan får stå och 

knacka på dörren, då kan jag tycka att.. nej, det är lite svårt då” 

”Eh huvuduppdraget var ju då att delta i framtagandet av en handlingsplan 

utifrån den europeiska Jämställdhetsdeklarationen […]. Och sen ska jag ju se 

till att jämställdhet beaktas vi politiska beslut, och vid service och tjänster och 

såna saker” 

 

Arbetet upplevs av de flesta alltså samtidigt som fritt i vissa avseenden, och alltför begränsat i 

andra avseenden. De två senare citaten visar även det som flera strateger till viss del antyder, 

nämligen att platsannonsen i sig till viss del används som en mall för hur det egna arbetet ska 

skötas. Här uppenbaras Svenssons (2015) resonemang kring skillnader mellan egenskaper 

som eftersöks i annonser för strateger och andra yrkesgrupper som mycket relevant. Vidare 

kommer flera av strategerna ursprungligen från någon specifik förvaltning, för att efter 

strategutbildningen arbeta mer förvaltingsövergripande. De strategerna kommer från olika 

förvaltingar och har olika typer av utbildningar, men tycks oftast vara någon form av 

närbyråkrater eller personalvetare. Citatet ovan visar vidare att det formella mandatet som 

strategerna har att driva jämställdhetsfrågor inte alltid innebär att organisationen eller 

personerna i organisationen lämnar utrymme för strategerna att driva jämställdhetsarbetet i 

enlighet det handlingsutrymme som de formellt sett skulle ha. 

Strategutbildningen har precis som de eventuella jobbannonserna varit betydelsefull för flera 

av strategerna när det gäller utformandet av sina arbetsuppgifter, och med detta hur 

jämställdhetsarbetet bedrivs (även om det görs utifrån den egna kommunens förutsättningar). 

ja. Hur ser din arbetsbeskrivning ut rent formellt? 

R: vi har ingen sån. Nej det har jag inte. Utan jag definierar i stort.. ganska 

mycket mitt eget arbete –  ihop med politik och kommunledning naturligtvis. Så 
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jag har ju en såhär snygg schablon som är min.. såhär i stora drag vad jag ska 

göra.  […] Jag tror att det finns ingen annan som skulle kunna göra det för jag 

tror att de vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Mm. Och sen har jag den 

här modellen, den fick ju vi på utbildningen och jag tycker den är bra. Så har 

jag lagt till och ändrat i den men.. jag tycker att om man har en strategroll, i det 

ligger ju att det ska vara en progression, det ska hända nånting, du ska se, 

nånting ska hända framöver. Men det har inte varit självklart för andra liksom, 

att det finns en sån.. jag vet inte riktigt vad de tänkte med att anställa en 

strateg? För så tänker jag liksom, det är huvuduppdraget för en strateg tycker 

jag att dra upp riktlinjer och se till att efterfråga och se till att vad hände med 

det här liksom. Inte att göra alla de här utbildningarna som jag gör, eller så. 

Ovanstående citat tyder, förutom strategutbildningens betydelse för hur strategerna formar sitt 

arbete, på de svårigheter som kan uppstå i rollen då den egna förståelsen för vad en strateg bör 

arbeta med inte stämmer överens med organisationens. Intressant i det sammanhanget är 

vidare att flera strateger pekat ut den grundläggande frågan kring vad som utgör deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter som en av de allra svåraste att besvara.   

”I: vad skulle du säga är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

R: mm, jag såg att du hade den frågan. Den är ju jättesvår! Huvud.. för om man 

ska säga de huvudsakliga.. eh […] och i praktiken då, inte i teorin. Eh, jag har 

ett nätverk, som jag leder. Pro.. vi har ju processledare som ska stötta sin 

respektive förvaltning i arbetet med jämställdhetsintegrering. Och där har varje 

förvaltning tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsintegreringen. Som ju 

inte är eh en jämställdhetsplan, utan en handlingsplan för verksamhetsdelen. 

Ehm och då träffas vi i den gruppen för att ja hitta synergieffekter, se till att vi 

jobbar i enlighet med våra handlingsplaner och tittar vad som behöver 

revideras och.. ja, och så vidare. Eh, vad gör jag mer? Jag är […] stöd till 

chefer. Eller det kan jag väl inte påstå, det är väl mer att jag ska vara stöd, jag 

får nästan höra av mig istället för att de hör av sig, så är det. Men jag är med 

på olika former av utbil.. jag håller i utbildningar, så det blir ju väldigt mycket 

mer operativt än strategiskt egentligen. Ehm eh, håller i 

jämställdhetsutbildningar men också introduktionsutbildningar för medarbetare 

och chefer. Och är med också i olika processer och stöttar, där vi ska ha.. som 

vi har tagit fram i handlingsplanen, att vi.. de här processerna ska vi prioritera 

för att få genomslag när det gäller genusmedveten styrning. Där är jag med och 

jobbar fram eh angreppssätt och så. Eh […]” 

Arbetsuppgifterna kan alltså skilja sig åt både beroende på var och när strategen bedriver sitt 

arbete, samtidigt som bilden av strategrollen i sig och vad arbetsuppgifterna bör vara är 

gemensam för de flesta. Det är tydligt att handlingsutrymme i organisationen är betydelsefullt 

för tjänstepersonerna på strategisk nivå när det gäller att få genomslag i jämställdhetsarbetet.  

Jämställdhetsintegrering innebär, som vi sett ovan, att jämställdhetsperspektivet ska 

genomsyra samtliga verksamheter. Strategerna är också överens om att integreringen i sig bör 
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ske inom ramen för själva styrsystemet, vilket också innebär att strategernas placering i 

organisationen idealt sett ligger så nära kommunledningen som möjligt. Det innebär samtidigt 

att mandatet ökar och att avståndet till besluten blir kortare. 

”Ja, alltså själva placeringen tror jag är.. ju mer man kan vara nära högsta 

ledningen, desto bättre. Så rent liksom placeringsmässigt av rollen så tror jag 

att det skulle vara bättre. Men sen så tänker jag också på vad det då skulle 

innebära konkret för jobbet, för jag tror att det jag hittills liksom har jobbat med 

så har vi ju producerat en hel del dokument som i sin tur ska operationaliseras, 

och då tänker jag på liksom vad en strateg SKA göra. Så eh […] har jag 

funderat rätt mycket faktiskt senaste tiden på att.. ja jag vet inte hur men att man 

som strateg mer skulle hitta sätt att jobba med beteendeförändringar. För att få 

människor.. stötta i det.. för det måste ju ändå bli någon form av 

beteendeförändring, måste göra saker på något annorlunda sätt. Eh och hur.. 

hur lyckas vi få den förändringen i beteendet” 

När det gäller konkreta arbetsuppgifter kan dessa variera i stor grad mellan de olika 

kommunerna som strategerna verkar inom. Det kan bero på allt ifrån på strategens egen 

bakgrund och kompetens, strategens eller politikens prioriteringar, eller organisationen som 

sådan. Nedanstående citat visar några skillnader i sätten att arbeta i praktiken som strateg:  

”det ligger i min nuvarande tjänst att utbilda. Det är mycket det jag gör faktiskt, 

utbildar.[…] Jag hade till exempel för ekonomerna just riktat till dom – vad 

betyder jämställdhet i vårt arbete” 

”jag definierar nog väldigt mycket min roll som ett stöd, egentligen. Liksom att 

jag stödjer och stör, och lite pull and push liksom, den typen.” 

”det är skillnad på tjänsteperson och tjänsteperson, och olika kommuner också. 

Och jag vet nån strateg i nån kommun […] jag jobbar enbart strategiskt och den 

personen är ute och utbildar! Alltså det är jätte-operativt. Jobbar inget 

strategiskt alls, trots att titeln är utvecklingsstrateg. Så det ser jätteolika ut” 

Strateger tycks med detta knappast vara en homogen grupp. Även om det finns en tämligen 

gemensam bild av vad arbetet bör innebära, och ibland vad arbetet innebär, så är 

arbetsuppgifterna i praktiken väldigt olika. Samtidigt tycks jämställdhetsstrateger vara en 

grupp som har ett gemensamt sätt att tillämpa kunskaper för att lösa de problem som fältet 

som sådant arbetar med. Detta har tidigare påvisats som ett av de attribut som kan 

känneteckna en profession, eller en framväxande profession (Brante, 2014:305). Brante har 

vidare visat på hur vissa fält har professionaliserats, vilket innebär att de innehåller 

”yrkesgrupper som tillämpar vissa typer av högre kunskaper för att lösa de praktiska problem 

som fältet arbetar med och ’äger’” (Brante 2014, s. 305). Ett professionellt fält innehåller 

minst en profession, och det finns hela tiden en relation mellan kunskap (know-why), 
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tillämpning (know-how) och objektet i sig. Denna beskrivning stämmer väl överens med 

strategernas beskrivningar av sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. 

Strategernas position i organisationen varierar alltså också, men många strateger poängterar 

ändå att det finns flera fördelar med att formulera sin egen arbetsbeskrivning. Att arbetet på så 

sätt ofta är fritt framställs också som en fördel. Vidare betraktas den formella positionen som 

strateg just på kommunövergripande nivå som betydelsefull för att det egna arbetet ska få 

genomslag:  

”Jag vet inte om det är någon annan som har.. ja kanske på en lite mindre enhet 

så kan du säkert ha möjlighet att till exempel jobba med jämställdhet väldigt 

avancerat, men att få ett genomslag över kommunen, det finns inget annat 

arbete som har den möjligheten” 

”jag har ju väldiga möjligheter när det kommer ett uppdrag från 

kommunstyrelsen till exempel att sammankalla en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp. Det är ju jättesvårt om man sitter som sakkunnig på 

omsorgsförvaltningen till exempel. Så det är också lite så i vilken riktning 

politiken riktar uppdragen, vilken spridning eller stuns det får i organisationen. 

och det är klart att det hänger ihop lite med titeln också eller var man är 

placerad” 

Svensson (2014, 2015) har tidigare argumenterat för att strategrollen på övergripande nivå är 

speciell av flera anledningar, varav detta är en. 

7.2 Relationer  
Detta avsnitt fokuserar framförallt på de inomorganisatoriska relationer som är av betydelse 

för strategerna i deras arbete. Därmed utesluts till stor del en annan betydelsefull aspekt, 

nämligen de relationer som strategerna har med varandra (det vill säga andra tjänstepersoner 

som är anställda för att på strategisk nivå driva jämställdhetsarbete) i interkommunala 

nätverk. Dessa nätverk kan också ha betydelse i form av till exempel kunskaps- och 

erfarenhetsutbyten när det gäller strategernas arbetssätt. Denna uppsats fokuserar på det 

handlingsutrymme som strategerna har inom ramen för sina respektive organisationer, varför 

framförallt relationer mot andra tjänstepersoner och relationer mot politiken lyfts fram. 

7.2.1 Relationer mot andra tjänstepersoner  

När intervjuade strateger talar om sitt arbete så är det ofta olika typer av kontakter med de 

kommunala förvaltningarna som beskrivs (som vi även ska nedan då de talar om sina 

arbetsuppgifter och eventuella arbetsbeskrivningar). Ofta är det förvaltningscheferna 

respektive deras närmsta chef som är de mest centrala kontakterna. I de fall där det finns 

andra kommunala strateger som hanterar närliggande horisontella perspektiv är också dessa 



55 
 

centrala att samarbeta med. Det är också framförallt dessa som betraktas som närmsta 

kollegor. Vilka specifika relationer som är mest betydelsefulla varierar dels beroende på 

kommunal organisation och dels beroende på arbetssätt. En dubbelhet i arbetet är att just 

relationer beskrivs som mycket centrala, samtidigt som många strateger betonat ensamheten i 

rollen. 

Den specifika kommunens organisation är också av mycket stor betydelse för rollen som 

strateg. Dels utgör den aktuella kommunala strukturen och strategernas placering i den 

naturligtvis själva förutsättningarna för att strategernas arbete ska kunna få genomslag. 

Omorganisationer är ofta en vanlig omständighet för arbetet, vilket pekar på svårigheter att få 

genomslag i specifika frågor och arbeta i en politiskt styrd organisation. Dels betonar flera 

strateger betydelsen av andras ögon, det vill säga hur kollegor och andra i den egna 

organisationen uppfattar strategens betydelse för arbetet i sig (mer om det nedan).  

Trängsel eller krockar med andra perspektiv, såväl horisontella som vertikala, är också ett 

strukturellt problem som flera strateger brottas med. Det handlar då såväl om organisation och 

till viss del andra kollegor som driver andra perspektiv som politiska prioriteringar och 

trender i politiken.  

”det är alltid nåt som är nytt på bordet som är hög.. är högaktuellt just nu. Och 

då blir det andra lite liggande, så blir det ju. Och det är därför det måste in i 

vardagen, det är där, det ska inte bli så at det blir nåt hoppsan var det 

jämställdhet också, utan det.. få med det hela tiden liksom. Vi är inte där än, 

men det är där man måste vara för då blir det inte ett extrajobb utan det blir en 

självklarhet, så. Men visst blir det målträngsel alltid. Det kommer nog.. och 

besparing. Ekonomi är allra viktigast, det är det. Det är nummer ett” 

”Och jag har ju fått till mig precis när jag började att ”jamen det förstår du väl 

att jämställdhet inte är den enda viktiga frågan”, och så tänker jag såhär, att 

det begriper jag ju at det är många andra viktiga frågor och perspektiv, men 

eftersom jag är satt att bevaka den här frågan så är det ju som att säga till polis 

i trafiken att ”dirigera trafik är inte det enda polisen gör” liksom, nej, det 

begriper man ju. Det är underförstått, men det är det här jag ska bevaka, de här 

frågorna är liksom mina frågor, de ligger på mitt bord” 

Med det senare citatet uttrycks också en viss frustration över uppdraget i sig, det vill säga vara 

anställd för att ”driva” jämställdhetsfrågan i den egna organisationen, men samtidigt vara 

begränsad i den organisatoriska strukturen som sådan och där de kommunala förvaltningarnas 

förståelse för det egna uppdraget kan vara ganska så begränsad. Ständiga omprioriteringar 

leder vidare till omorganisationer, vilket innebär att handlingsutrymmet i den strategiska 

rollen också kan variera.   
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”Men vi håller ju som sagt på med den här omorganiseringen, och bara i 

veckan fick vi information om att vi nog ska tillhöra en annan stab […] men vi 

ska närmare den som är chef liksom […] För att frågorna är mycket 

prioriterade politiskt och det behövs ligga närmare där” 

”man kommer få jobba på korta puckar eller vad man ska säga” [som strateg] 

”jag ser det [nuvarande omorganisation] som bra, för vi har haft för många led 

emellan oss så att det har tagit tid, och man vet inte vem som ger ens.. vem som 

är ens chef och ger en uppdrag, och det tar för lång tid beslutsvägarna” 

När det gäller styrningen överlag så refererar flera respondenter till ”de här frågorna” eller 

”sådana här frågor” snarare än om bara jämställdhet. Det beror dels på att vissa av 

respondenterna har ansvar för fler än en horisontell fråga, men också på att de ser likheter i 

arbetssättet överlag när det gäller andra horisontella perspektiv, eller tvärsektoriella frågor. 

Det kan till exempel röra sig om mänskliga rättigheter eller minoritetsfrågor. 

Det betraktas som positivt, men tämligen ovanligt, att tjänstepersoner ute på förvaltningar 

själva hör av sig för att få hjälp att driva frågan. Många av strategerna uttrycker ett önskemål 

om att fler ska agera som ”bärare” av jämställdhetsfrågan för att den ska få genomslag. 

Nedanstående citat pekar på ett sådant engagemang där en aktuell relation på aktuell 

förvaltning fanns:  

”förra veckan var det två medarbetare som hörde av sig och ville ta en lunch 

lite snabbt för de ville bara fråga någonting. Och då jobbar de med […] Ja okej, 

då kan man säga såhär om vi sätter kön på det här målet då, eh, vad får det för 

betydelse då”? 

En central aspekt som ofta spontant dykt upp i intervjuerna är tankar kring motstånd hos andra 

tjänstepersoner, både i de förvaltningar i vilka jämställdhetsarbete ska införas som i den egna 

enheten. Nedanstående citat visar på motstånd både politiskt, på förvaltningsövergripande 

nivå och på förvaltningsnivå: 

”det är väldigt sällan det är uttalat motstånd liksom, det skulle vara mycket 

lättare att hantera. Utan det handlar om att man har ambitioner och så talar jag 

om eller resonerar och visar på vad som behövs, och sen får man inte de 

förutsättningarna. Då kan det vara om pengar, eller driva en fråga, eller att det 

kommer nej ett styrdokument och vi säger att vi vet att organisationen och 

förvaltningarna kommer inte jobba med de här frågorna om det inte står i deras 

verksamhetsplaner, liksom, så mycket tid har man inte att jobba med massa 

olika saker som man tycker är roligt och så ska vi inte ha det.. och.. utan.. och 

då, men att det här at man får göra det lite på sidan av och vi är.. eller, att vi 

re.. den här andra grejen att vi ”redan är så jämställda” är också ett motstånd, 

att man inte vill se skillnaderna och så. Eh. Det är ju såna motstånd, 

organisatoriska, men det är ju också såna små alltså nästan 
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härskarteknikmotstånd liksom, som när man går på möten och man får väldigt 

kort om tid på sig att ta sin fråga och sen så liksom.. ja nån som inte kan nåt får 

mycket utrymme att prata och såna typer av motstånd har jag också stött på”. 

Citatet gör aktuellt att det kan finnas motstridiga intressen inom organisationen som kan yttra 

sig ur flera olika aspekter. Dels kan det finnas motstridiga intressen rent organisatoriskt 

gällande ”vilken fråga” som ska drivas, och samtidigt kan rent personliga intressekonflikter 

finnas hos tjänstepersoner som strategerna möter i sitt arbete.  

Ur ett relationellt maktperspektiv kan vi se motstånd som en naturlig del av en relation där en 

strateg ska förmå någon annan att göra något den kanske inte annars skulle gjort. Strategen 

har i relation till tjänstepersoner ute på förvaltningarna en maktposition med tanke på 

placering i organisationen, kunskap och uppdrag. Maktresurser fungerar kontextbundet i 

relation till andra människor i organisationen, och motståndet är alltså att betrakta en naturlig 

följd av makt
38

.  

7.2.2 Relationer mot politiken 

Jämställdhet är på flera sätt en politiskt laddad fråga, som strategerna är anställda för att 

”driva” i de kommunala organisationerna. Flera av strategerna poängterar dock noga att de ser 

sig själva helt och hållet som byråkrater, och menar att rollens gränser mot politiken är klar 

och tydlig. Samtidigt tycks den tydliga gränsen skapas av strategernas egen professionalitet, 

och vissa gånger kan den ändå upplevas som osäker. Samtidigt kan det finnas skillnader, och 

osäkerheter, gällande hur långt de har formell möjlighet att ”driva” jämställdhetsfrågan i 

realiteten.  

Det finns flera sätt på vilka strategerna kan påverka politiken. Vissa strateger pekar på 

informella kontaker som mycket betydelsefulla, och menar att möjligheten att påverka 

politiker med hjälp av sådana är betydelsefull
39

.  

”Man ska inte missbedöma kaffet, det är väldigt viktigt i såna här 

organisationer. Man pratar med varandra lite informellt också” 

”I: Menar du att de informella kontakterna har en stor betydelse? 

R; ja, det skulle jag säga. Mycket mer än jag hade eh förväntat mig. Och det är 

ju verkligen tycker jag på gott och ont. Därför att jag tycker ju liksom att.. det 

                                                           
38

 Det kan också betonas att jämställdhetsarbete i sig innebär förändringsarbete, till vilket motstånd också kan 

betraktas som en ”naturlig” följd. Johansson (1992) har dock argumenterat för att förändringsarbete ofta 

motarbetas – åtminstone på gräsrotsbyråkratens nivå – för att byråkraterna upplever att beslut om förändringar 

tagits ”ovanför deras huvuden”. Därmed är maktaspekten central även ur en sådan synvinkel 
39

 Det tycks vara så att informella kontakter har större betydelse i mindre kommuner, där det också finns större 

möjligheter till sådana. I mindre kommuner blir organisationer också något annorlunda med anledning av antal 

anställda politiker etc. 
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ska ju inte hänga på att man har ett rum bredvid.. som jag sade, det här att man 

springer på varandra, utan jag tycker att det ska finnas i rutiner” 

”vi sitter väldigt nära varandra, vi som jobbar strategiskt med politiken, vi sitter 

på samma våning väldigt nära. […] vi sitter väldigt öppet nu. Och vi håller 

också på och genomför en stor omorganisering, som gör att vi håller på att sätta 

liksom dagordningen för hur sådana möten ska gå till, vilka plattformar vi ska 

ha och så. Men hitintills så har jag träffat kommunalråd.. och det är en som har 

ansvar, men det är flera som har.. driver frågan så jag har träffat flera 

kommunalråd i möten då. 

H: hur ses ni? Har ni liksom regelbundna möten så.. 

R: nej 

H:.. eller kan du lyfta telefonen och bara.. 

R: jag kan gå två steg så är jag på [kommunalrådets] rum 

H: ok. Så ni har en väldigt nära relation så egentligen? 

R: öppen så. Ja” 
 

I vissa fall rådfrågar politikerna strategerna, och i andra fall kollar strategerna av med 

politiken innan de startar upp en arbetsprocess. Flera av respondenterna lyfter, i enlighet med 

Innovationsrådet, upp tillit och förtroende som viktiga beståndsdelar i arbetet. Tillit och 

förtroende är naturligtvis betydelsefulla delar för arbeten där ett stort handlingsutrymme är 

nödvändigt för att tjänstepersonernas kunskap ska tas tillvara så bra som möjligt, och för att 

de ska kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt (Eliasson et al, 2013). Flera beskriver hur 

formella såväl som informella relationer har stor betydelse för arbetet, samtidigt som 

skillnaden mellan relationer till funktioner och personer lyfts fram: 

”Sen så bygger ju arbetet till en väldigt stor utsträckning på relationer. Och då 

blir det ju personer. Och då.. det är två olika dimensioner för mig, dels att jobba 

på relationer så att man skapar förtroende för varandra, men även funktioner 

när man har.. där man har sin makt att besluta inom lika politikområden. 

Signalvärdet av det formella är ju jätteviktigt, men det informella just det här 

med relationer och skapa förtroende och så, det är viktigt” 

”Min kommunchef sitter också här i samma hus, nu är inte hon här idag, men 

jag kan ju gå in till henne och säga ”vad tycker du ska vi göra såhär”? ”Ja” 

säger hon, sen är det klart.  Eller så säger [hen] nej då, och det händer inte lika 

ofta” 

De kommunalråd som har ansvar för jämställdhetsfrågan, alternativt bara de anställda 

kommunalråden för mindre kommuner, är viktiga att upprätthålla en bra relation till för att 

strategerna ska få genomslag för jämställdhetsarbetet på ett bra sätt: 

”eh respektfull men ändå avslappnad relation, skulle jag kanske uttrycka det som. Men 
eh.. där vi.. jamen men det bygger ju respekten på, att jag känner förtroende för 
[henom] och jag tror att [hen] känner förtroende för mig i de här frågorna. Mm” 
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”kommunalråd hos oss, och de jobbar här i huset så jag träffar dom på fika jämt, så. 
Om vi är här samtidigt. Så det är klart vi har en slags relation, det är lätt i en liten stad” 

Även här kan det vara betydelsefullt att betona de skillnader som kan finnas mellan olika 

kommunala organisationer, där vissa strateger rent fysiskt arbetar på samma våning medan 

andra arbetar längre bort från politiken. Flera av respondenterna refererar till ”sin” eller ”sina” 

politiker, och syftar då alltså på de kommunalråd som har ansvar för jämställdhetsfrågan. Hur 

relationerna ser ut beror till stor del på politikernas personlighet och intresse för frågan: 

”det är ju lite olika, alla tycker väl inte att det är så himla kul med jämställdhet så att 
det.. det är väl lite olika där. En del tycker att det är fullkomligt onödigt från början och 
en del blir intresserade under resans gång och en del tycker att jamen nu har vi jobbat 
med det här i tre år, nu är vi klara.. alltså det finns ju alla, så är det” 

Det är samtidigt viktigt att betona de skillnader som finns mellan strateger i olika 

organisationer här. Som en strateg uttrycker saken: 

”jag vet någon kommun, eh, där den tjänstemannen […] sade ”det är så 

fascinerande att lyssna på dig, jag får inte prata med min politiker” 

Citatet visar på att det finns stora skillnader när det gäller vilka förutsättningar strategerna har 

att direkt påverka politiken via informella (eller formella) relationer. I någon av kommunerna 

så är relationerna med politiken goda och en självklar del av arbetet, medan andra har en mer 

strikt hierarkisk organisation där kontakterna med politiken sker via strategens chef:  

”jag personligen pratar nästan mer med politikerna än med min chef” 

”jag tror att påverkan görs ju genom cheferna” 

”politiken? Jaa [tvekande], jag tror att vi har möjlighet att påverka, eller vi gör 

det, men eh genom att vi påverkar genom våra närmaste chefer som sitter 

kommunledningsgruppen, närmast kommunchefen alltså de som har eh [.].. det 

är klart att det är ett givande och ett tagande men det är politiken ju främst som 

skriver fram vad det är.. vad det är de vill att vi ska göra” 

När det är fråga om den faktiska påverkan som strategerna har på politikens utformning tycks 

det finnas stora möjligheter att påverka politikens innehåll inom jämställdhetsområdet. 

Samtidigt är i stort sett samtliga respondenter noga med att poängtera att politiken tar 

besluten, och de som tjänstepersoner måste anpassa sina sätt att arbeta till politikens vilja och 

beslut. Politikerna tar med andra ord beslut och sätter mål, varefter strategerna arbetar vare sig 

de instämmer i politikens riktning eller inte. Samtidigt menar de flesta att politikerna lyssnar 

in deras åsikter, eftersom strategerna ju är anställda för att vara sakkunniga i frågan. 
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”Sen är det nog så att när det kommer till liksom genomförandet, till.. ja där är 

det nog en större tjänstemannafråga” 

”ja, när det är kunskapsbrist så har jag ju det [möjlighet att påverka politikens 

utformning]. Då kan jag.. och när jag har erfarenheter av metoder som är 

framgångsrika och säga.. så vi har ju utbyte, och att vi har samtal och.. hur 

tycker du, ja jag tycker.. ser det här som en möjlighet, får man säga. Och sen så 

kanske det blir så eller så blir det inte, men man har ju helt klart.. man kan säga 

att utifrån sin profession kan man liksom råda till saker” 

”alltså det är ganska stort. Alltså jag kan inte bestämma vart vi ska för det är 

politiska mål som gäller, men jag har gott samarbete och.. med politiken, och 

stora möjligheter att hänvisa till annat arbete som sker när  det gäller 

tillvägagångssättet för att nå målen, det skulle jag säga. Det tycker jag absolut. 

Om man lutar sig tillbaka på beprövad erfarenhet och forskning så har jag.. då 

har man stora möjligheter att påverka” 

”ja, det tycker jag. Alltså lyfter jag frågor och argumenterar för det, så.. då 

händer det ju saker. Alternativt inte, om de inte tycker som jag. Så.. så att.. 

alltså som str.. jag skulle säga att som strateg har man ju makt, så det ska man 

vara lite professionellt medveten om och förvalta väl, faktiskt” 

Citaten ovan tyder på att tjänstepersonerna är noggranna med att betona jämställdhet som en 

fråga om kunskap snarare än en politisk fråga. Dels betonas kunskap på vetenskapliga grunder 

som viktigt för det strategiska arbetet för jämställdhet, och dels betonas kunskaper av mer 

praktisk art, vilka ofta påvisas med ”goda exempel” och där strategerna har möjlighet att peka 

på (främst) metoder som varit effektfulla i andra kommuners jämställdhetsarbete. Om 

jämställdhet betraktas som en kunskapsfråga snarare än en politisk fråga, så kan strategernas 

handlingsutrymme med stor sannolikhet öka. Då kan de ge politiken råd utifrån sin 

specialistkunskap, medan jämställdhet som politisk fråga nästan helt och hållet faller inom 

ramen för politikernas arbete. Strategerna arbetar alltså med jämställdhetsfrågor utifrån sina 

vetenskapliga och praktiska kunskaper, medan politikerna (och andra tjänstepersoner) står för 

”tyckandet”.  

Flera av respondenterna betonar alltså att deras roll inte handlar om att påverka politiken, eller 

vara politiska. Även om arbetet till stor del styrs i enlighet med de ideal som kännetecknar 

new public governance, så lever idealet kring tjänstepersonen som den neutrala utföraren (i 

enlighet med det Weberianska idealet som fogas in i NPM) (Hood 1991 & 1995) uppenbart 

kvar i kommunala förvaltingar. Strategerna är med detta noga med att betona just att de är 

utförare medan politikerna sätter upp målen för arbetet, och det finns en tydlig distinktion: 
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”Jag vet inte om det är tjänstepersonens roll att vara med och påverka 

politiken, det uppfattar inte jag riktigt att min roll är” 

”jag tänker nog inte så att det är politisk jag jobbar, även om det kanske är det 

om jag skulle tänka efter. Men jag ser inte riktigt mitt jobb så, utan jag mer 

nöter på med jämställdhet. Mm. Ja jag tror att det är svaret, jag ser det inte som 

att jag jobbar med politik även om jag gör” 

”jag ser min roll som att jag driver inte en fråga för ett enskilt intresse, utan jag 

driver en fråga utifrån vad politiken vill. Och då är det min arbetsuppgift att se 

till att det blir så, liksom” 

”det skulle säkert vara helt annat om du kom till en mindre kommun. Annars så 

är det så att det finns en viss.. och det är ju inget konstigt, det finns en viss 

hierarki och den följer man. Den ordningen förhåller man sig i, ska man vara i 

en politiskt styrd organisation kan man inte bara hejsan svajsan såhär tycker 

jag och.. så det finns en.. inom ramen för så kan jag tycka och vara med och 

påverka, men det är ju ändå mitt uppdrag, liksom mitt uppdrag som ska styra 

ändå mitt innehåll. Sen kan ju jag vara sakkunnig och göra input, men sitta och 

tycka massa grejer, det får jag göra någon annan stans, liksom” 

Samtidigt menar någon strateg att politikerna inte alltid gör samma åtskillnad mellan politik 

och byråkrati: 

”de ser det inte riktigt som att det är de som driver, att det är de som beslutar, 

att det är de som efterfrågar. Och de kanske inte gör det alla gånger heller, det 

kan ju vara som du ser här, det är ju jag som gör. Jag är inte politiker. Jag har 

sagt det hur många gånger som helst, det är er de har röstat på, inte mig. De är 

ni som ska efterfråga, inte jag. Men, ja. På det viset blir det ju mera.. kan bli i 

alla fall ett tjänstepersonsvälde än politiker som beslutar, så det är väl en risk 

naturligtvis”  

Med detta blir det uppenbart att möjligheten att påverka politiken, eller arbeta politiskt, skiljer 

sig åt mellan de olika kommunerna. Samtidigt kan strategerna visa att jämställdhet är en 

kunskapsfråga, eftersom de baserar sitt arbete på såväl vetenskapliga som praktiska grunder, 

vilket framställer deras arbete som ett mindre politiskt sådant. Idealet kring tjänstepersonen 

som en neutral utförare lever kvar, varför det också är angeläget för respondenterna att 

framställa sig själva som tämligen neutrala byråkrater. Politikerna sätter ramen för vad, 

medan tjänstepersonerna avgör hur. 

”Och sen så kan jag tycka att det är fel liksom, eller att jag skulle inte ha gjort 

så, det här blir krångligt och sådär.. men.. och då kommunicerar jag det. Och 

ibland känns det jättehopplöst liksom, men jag kan ju inte sätta mig över de som 

bestämmer liksom, så är det ju. Så det kan bli.. bland kan det bli.. det kan bli 

jobbigt liksom. Och som jag kanske upplevt några gånger att det går väldigt 

trögt, och man hör att det finns mål om att jobba så men det finns inget som 

möjliggör att det kan uppnås. Att det är motstånd i organisationen, det finns 

inga resurser, man lyssnar liksom inte på vad som skulle behövas. Och det är ju 
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en jobbig situation. Men då får man bara redovisa liksom hur.. ja, varför det 

inte blir så som det är planerat och var nånstans det finns motstånd eller vart 

det inte går framåt och sådär. Och det är väldigt frustrerande. Då går det inte 

framåt liksom. Och då kan man tänka, men vill de inte det här de säger 

egentligen, liksom. Är det bara fina ord? Kan man tänka då. Och det kan det 

vara ibland, så. Och då är det inte lika roligt att jobba” 

Strategerna betraktar sig alltså helt och hållet som byråkrater, och är tydliga med att de är 

professionella och sätter tydliga gränser mot politiken. Samtidigt kan vissa målkonflikter 

uppstå i jämställdhetsarbetet. Vissa gånger kan dessa helt enkelt bero på att frågan inte anses 

vara tillräckligt prioriterad, medan de andra gånger kan handla om att respondenterna inte 

håller med om, eller ser risker med, de politiska besluten. De respondenter som upplevt ett 

politiskt skifte under sin tid som strateg upplever också att det är ganska stor skillnad på hur 

jämställdhetsarbetet bedrivs från politiken, även om målen i stort sett är desamma.  

 ”partierna driver ju sina linjer, och det är ju politik liksom. Och det måste man 

ju rätta sig efter, jag kan inte bestämma liksom hur jämställdhetsarbetet ska 

bedrivas. Jag kan visa på exempel, och bra praxis och allting, men om de vill ha 

ett mål så är det ju så liksom. Det är ju demokratiskt och de har blivit valda till 

att styra, och det tror jag kan vara problem för många att man har ett liksom 

eget.. eget mål som inte är riktigt lika. Men man är ju en tjänsteman så eller 

tjänsteperson så man måste ju leverera utifrån politikens vilja. Det är liksom 

mitt mantra i alla fall” 

Vissa av respondenterna beskriver att det ändå är stora skillnader på jämställdhetsfrågornas 

prioritet och genomslag beroende på vilket styre kommunen har. Oftast beror det på det 

politiska styret, men vissa gånger kan det snarare ha med personerna i sig att göra, oavsett 

politisk färg. 

(ang byte av majoritet) ”det är mer specifika mål skulle jag säga och mer 

konkret än tidigare. Men det är ändå jämställdhetsintegrering vi ska jobba med 

för att uppnå rättvis resursfördelning liksom, och det var det tidigare också, 

men ja.. så det är svårt  att säga liksom för det fanns ju mål, har funnits länge, 

men nu jobbar man för att uppnå dom på ett annat sätt. Och möjliggör det” 

”Men liksom att efterfråga handlingen bakom åtgärderna, det tror jag är 

kopplat ganska mycket till partier just nu och kanske också personer som driver 

frågan ganska hårt” 

Samtidigt kan frågan om målkonflikter och skillnader mellan olika politiska styren vara något 

känslig för respondenter som är noggranna med sin position i förvaltningen som just 

byråkrater eller tjänstepersoner: 
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(ang byte av majoritet) ”ja, det skiljer sig en hel del, så, faktiskt. Det är svårt att 

säga, alltså jag förstår ju hur det hänger ihop en del saker, men jag vill ju inte 

säga eftersom jag är tjänsteperson så vill jag ju inte säga för mycket om det, så”  

Andra menar att sådana konflikter kan bero på stress eller mer personliga faktorer: 

”vi har inte riktigt samma bas, och det kan ju hänga ihop med massa olika saker 

som inte nödvändigtvis hänger ihop med politisk färg, så. För där försöker jag 

vara jättebra, professionell liksom, oavsett vem det är som styr. Jag tänker mer 

att det kan hänga ihop med kommunikation och stress och mycket att göra och 

sånt” 

Att vara professionell är en kvalitet som betonas ofta i respondenternas utsagor. Att vara 

professionell i det här sammanhanget handlar alltså om att kunna hantera balansen mellan 

politik och byråkrati, och de gränserna har här visat sig vara samtidigt tydliga och luddiga. 

Det tycks också många gånger vara upp till strategerna själva att upprätthålla de gränserna:  

”Då är vi inne på det här med etik och moral, […] att man måste vara 

professionell i sin roll oavsett var man är, det är skattebetalarnas pengar. Men 

kanske ännu mer när man har den makten som vi ändå har som strateger” 

7.3 Handlingsutrymme och makt (kanaler för påverkan) 
Strategernas handlingsutrymme har visat sig vara tvetydligt: å ena sidan finns ett stort 

handlingsutrymme att forma sin egen roll och göra jämställdhet i organisationen, å andra 

sidan sätter politiken och den kommunala organisationen ramarna för arbetet i praktiken. Med 

jämställdhetsintegrering som strategi sätter strategerna fokus på genus som en social 

konstruktion, och arbetet går ut på att sätta ljus på och förändra de processer som gör kön 

eller reproducerar de strukturer som gör att män och kvinnor inte har samma makt och 

möjligheter att forma samhället och sina egna liv. För att sätta ljus på handlingsutrymmet där 

strategerna rör sig betonar strategerna återigen att: 

”partierna driver ju sina linjer, och det är ju politik liksom. Och det måste man 

ju rätta sig efter, jag kan inte bestämma liksom hur jämställdhetsarbetet ska 

bedrivas. Jag kan visa på exempel, och bra praxis och allting, men om de vill ha 

ett mål så är det ju så liksom. Det är ju demokratiskt och de har blivit valda till 

att styra, och det tror jag kan vara problem för många att man har ett liksom 

eget.. eget mål som inte är riktigt lika. Men man är ju en tjänsteman så eller 

tjänsteperson så man måste ju leverera utifrån politikens vilja. Det är liksom 

mitt mantra i alla fall” 

Politiken sätter målen, och efterfrågar resultat utefter dessa. Som vi sett ovan är mål- och 

resultatstyrningen till sin natur tämligen vertikal (NPM/Hood, 1995), medan strategerna 

fokuserar på de processer i vilka kön görs (NPG/Montin, 2009). Med detta är det också i 
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själva processen, eller hur:et, som strategernas faktiska möjligheter att utöva sitt 

handlingsutrymme tycks vara som störst. 

Figur 2. Handlingsutrymme i relation till styrningen 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovanför visar hur strategernas huvudsakliga handlingsutrymme kan betraktas i 

relation till styrningen. Även om (vissa av) strategerna har möjlighet att påverka politikens 

utformning i ganska stor utsträckning, så är det framförallt i görandet av jämställdhet, det vill 

säga i själva processen, som det största handlingsutrymmet tycks finnas. 

Det kan till exempel handla om att definiera vad jämställdhet innebär rent konkret i de 

kommunala verksamheterna, eller att ”definiera området”, det vill säga formulera vad som är 

problemet. Det kan även handla om ett mandat att föreslå egna förändringar, oftast 

tillsammans med de enheterna som ska integrera jämställdhetsperspektivet: 

 ”att definiera området, eh och sätta det i olika former av sammanhang, är en f.. 

en fråga för mig, där jag i princip aldrig ifrågasätts” 

”men jag tänker på handlingsutrymme, så länge ingen smäller mig på fingrarna 

och säger att jag gör fel, så gör jag! mm. Så där har du mitt handlingsutrymme. 

Utom verksamhetsplan och uppdrag som kommer, så. Så om man inte vågar så 

kan man ju inte heller flytta några gränser eller se liksom vart går gränsen. Och 

om man hela tiden.. nu är jag ju inte så Pippi Långstrumpig som jag låter 

ibland, alltså det är klart jag vet vad jag har att förhålla mig till, klart jag 

stämmer av med min chef ibland och hör ´vad tror du om det här, kan vi göra 

såhär´? Eller så.  Men sen har jag ju också ett eget utrymme i och med att jag 

har en egen budget. Och håller jag mig inom de här ramarna och ser att det 

stämmer med strategisk plan eller verksamhetsplanen eller.. alltså, det gör 

världen bättre och utmanar ingen, då kör jag!” 

Så länge det finns ett tillräckligt stort formellt mandat och en tillit till tjänstepersonen som 

professionell i sin roll som byråkrat så visar citatet ovan att strategrollen kan innebära en stor 
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frihet att genomföra förändring i organisationerna. Samtidigt förutsätter genomslaget alltså att 

andra personer i förvaltningarna i sin tur arbetar för att göra jämställdhet i praktiken: 

”jag jobbar ju inte praktiskt på det viset, jag kan ju uppmuntra andra ehm.. och 

försöka påverka genom att ge utbildning”  

”men att vara den som puttar på så att det händer praktiskt” 

Många pekar på en dubbelhet i rollen, där mandatet att själv genomföra förändringar inte 

finns: 

”jag har aldrig förut haft en roll där jag har möjlighet att påverka, och ändå så 

lite möjlighet att påverka” 

[kommunchefen] ”säger såhär till mig `i de här frågorna, [strategen], så har du 

mandatet, det är du som styr`. Men jag har inte det för jag har.. då måste man ju 

få det mandatet av någon, sådär officiellt kanske. Jag har till exempel inga egna 

pengar knutet till mina verksamheter. Då säger de `det gör inget, då går du till 

mig och så säger du vad du behöver`. Och det är en annan.. och det får jag 

alltid, så det är inte frågan om det, men det blir en annan.. det blir ett annat sätt 

tror jag som du skulle ha att du har en summa pengar som du vet att du kan 

hantera på det sätt som är bra och att du har det här mandatet att faktiskt driva 

jämställdhetsfrågor officiellt kanske, på nåt vis. Eller så är det jag som inte tar 

det riktigt, men jag känner inte att jag riktigt kan gå ut till andra och säga `nu 

ska ni göra såhär för att`. Utan det blir mer `såhär skulle ni kunna göra om ni 

tänker att det`. […]men det kanske beror på mig, jag vet faktiskt inte, men jag 

tycker inte att jag har mandat. Men jag tror att min chef skulle säga någonting 

annat, men jag tycker inte att jag har det i verkligheten” 

Citatet ovan tyder på något som flera strateger pekar på, nämligen en osäkerhet kring de egna 

gränserna som satts upp för arbetet. Flera av respondenterna menar att de kanske skulle kunna 

”ta” mer utrymme och makt, men att de inte anser att vissa uppgifter passar in i den 

byråkratiska rollen och att de därför avstår. Många strateger pekar också på att personligheten 

är av stor betydelse i arbetet som strateg, och att det krävs drivna personer som kan ”hitta sina 

vägar” för att nå fram till önskat resultat på flera alternativa sätt.  

”om man har ett uppdrag, man kan ju genomföra det på olika sätt” 

Respondenterna uppfattar det vidare många gånger som om omgivningen tror att de har ett 

större mandat och större makt än den som finns i realiteten: 

”Jag har så lite makt, och ändå tror alla att jag har jättemycket makt, och hur 

jag än gör så är det alltid någon som blir arg på mig och det blir alltid fel. Jag 

har aldrig känt mig så klämd i en roll någonstans” 
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Många pekar samtidigt på att det finns stora möjligheter att ta egna initiativ, men detta inom 

ramarna för det ordinarie arbetet: 

”jag tar jättemycket egna initiativ, och jag hittar på grejer och jag bjuder in 

och.. jag hoppar på bollar och sådär. Men hela tiden inom ramen för ordinarie 

arbete, så det inte helt sådär tjoho att jag hittar på helt crazy prylar som inte 

har med det att göra, som bara skulle vara mitt eget intresse. Utan det behöver 

ligga inom ramen för det som verksamheterna ska uppnå, de resultaten som de 

faktiskt ska uppnå, vad goda resultat kan vara och innebära för dom. Men sen 

är det klart att jag kan eh ibland komma med förslag med” 

Målet med arbetet är att integrera jämställdhet i det ordinarie arbetet. Därför ser många av 

strategerna en nackdel med att arbetet betraktas som en personfråga, och att det är så beroende 

av vilken person som arbetar som strateg. Vidare uttrycker flera av strategerna ett problem 

med att de så att säga blir personifierade jämställdhet i sina organisationer. Det kan innebära 

en begränsning för den egna personen (se ovan) och samtidigt kan strategen bli ett ”alibi” för 

frågan. 

”jamen det är väl det här som jag varit inne litegrann på, att det lätt blir sett 

som en personfråga istället för att det blir en process i arbetet, att det sker 

utifrån en process som fler tar ansvar för, att det blir mer en or.. en fråga som 

organisationen bär mer, tillsammans” 

Med andra ord finns det risk för särkoppling i organisationen om strategens 

handlingsutrymme är alltför begränsat. 

Det är alltså i huvudsak inom själva processorienteringen som görandet av jämställdhet sker i 

kommunala verksamheter. Strategerna arbetar för att påverka andra personer att göra 

jämställdhet i sitt dagliga arbete, och finner sina skilda arbetssätt och strategier inom ramen 

för befintliga strukturer och de processer inom ramen för vilka respondenterna letar strategier 

för att lyckas med jämställdhetarbetet. 

8. Diskussion  
Ovanstående citat och förklaringar har visat på att det finns stora variationer på de flesta 

punkter när det gäller rollen som jämställdhetsstrateg på lokal nivå. Kommunerna är som 

bekant självstyrande, vilket innebär att skillnaderna när det gäller förutsättningar, relationer 

och resurser kan vara mycket stora för den som arbetar som jämställdhetsstrateg. Hur 

skillnader i jämställhet skapas kan variera med de skilda förutsättningar olika kommuner har. 

Därtill kommer skillnader i hur kommunernas förvaltningar och verksamheter organiseras. 

Samtidigt finns det stora likheter i hur strategerna hanterar de problem som uppkommer inom 
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yrket, och också stora likheter när det gäller det reella handlingsutrymmet och betydelsen av 

goda relationer för att driva sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 

Denna uppsats inleddes med två övergripande frågeställningar. Till att börja med ställdes 

frågan vad innebär rollen som jämställdhetsstrateg på lokal nivå? här kan vi alltså konstatera 

att rollens innehåll i realiteten samtidigt innehåller stora variationer och stora likheter. Å ena 

sidan finns det kunskapsgrunder och metoder att luta sig tillbaka på, och å andra sidan verkar 

strategerna inom ramen för de strukturer som de kommunala organisationerna i sig innebär. 

Det övergripande syftet är att integrera jämställdhet i de kommunala organisationerna, men 

vilka möjligheter som finns att göra det i praktiken skiljer sig åt. Svensson (2014, 2015) har 

tidigare visat på att strategerna har en unik formell position där de faktiskt är tillsatta för att 

driva en fråga av politisk art och åstadkomma förändringar i organisationen. Det finns med 

detta en dubbelhet i strategernas roll där idealet kring politiken som beslutsfattare och 

byråkratin som utförare av de fattade besluten lever kvar, samtidigt som arbetet i praktiken 

präglas av en gråzon där politik och byråkrati vissa gånger går hand i hand. Detta har tidigare 

beskrivits som att strategerna verkar i skärningspunkten mellan vertikal styrning och 

horisontella perspektiv (se Svensson 2014, 2015).  

Den andra övergripande frågan som ställdes var: hur ser deras (strategernas) eventuella 

handlingsutrymme ut? Här har vi konstaterat att även handlingsutrymmet skiljer sig åt i de 

olika organisationerna, även om ett stort handlingsutrymme är eftersträvansvärt för att 

strategerna ska kunna åstadkomma den förändring som de är tillsatta för att åstadkomma. De 

strukturer som påverkar handlingsutrymmet handlar såväl om den egna organisationen samt 

skiljelinjer mellan vad som utgör politik och byråkrati. Handlingsutrymmet skapas dels i 

gråzonen mellan politik och byråkrati, men framförallt i den processorientering som 

strategerna verkar efter inom en tydligt mål- och resultatinriktad struktur (se Hood 1995; 

Montin 2010).  

Ur ett maktperspektiv innebär det att strategerna, i varierande grad, via formella och 

informella kanaler har möjlighet att påverka hur politiken i sig utformas och till viss grad 

vilka beslut som tas vissa gånger. Men framförallt så innebär det att strategerna ofta har ett 

stort handlingsutrymme att påverka de processer som inom organisationen reproducerar kön 

(se West & Zimmermann 1987; Butler 1988, 2004) eftersom genus i enlighet med 

jämställdhetsintegreringen som strategi betraktas som något som görs. Det sker oftast via 

andra tjänstepersoner, ofta sådana som gräsrotsbyråkrater som möter invånarna i sitt dagliga 
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arbete och sina dagliga rutiner. Strategerna verkar därför i sitt arbete för att de kommunala 

processerna istället i sina ordinarie processer ska göra jämställdhet, och med detta öppna upp 

för förändringar på strukturell nivå (Deutsch 2007, s. 119f) och i förlängningen arbeta mot 

målet att skapa samma makt och möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män, att 

forma samhället och sina egna liv. Strategerna möter ofta motstånd i sitt arbete, vilket kan 

betraktas som en naturlig följd ur ett relationellt maktperspektiv. 

Med tanke på att en gemensam förståelse tycks finnas för rollen i sig och hur den bör 

utformas, det vara intressant att närmare undersöka strategernas ontologiska modeller (enligt 

Brantes begreppsapparat, se Brante 2014) och de gemensamma grunder som finns inom yrket. 

Det vore vidare intressant att undersöka rollen ur ett perspektiv som tar större hänsyn till 

strategernas respektive organisatoriska strukturer, vilket skulle kräva ett annat och 

förmodligen mer omfattande urval än det urval som legat till grund för denna uppsats. Vidare 

har denna uppsats visat att den politiska kontexten har stor betydelse för det strategiska 

arbetet, och att idealet kring politiker som beslutsfattare och tjänstepersoner som utförare till 

stor del lever kvar just som ideal. Med tanke på de politiska och organisatoriska strukturernas 

betydelse, skulle det vara intressant att undersöka hur de gemensamma ontologisk 

ståndpunkterna som strategernas tycks ha översätts i verksamheterna som sådana. Ur den 

synvinkeln vore det också intressant att undersöka strategernas eventuella etiska konflikter i 

sitt arbete, kopplade till egna moraliska synpunkter och ett offentligt etos. Ett institutionellt 

perspektiv skulle å andra sidan vara intressant för att visa på hur gemensamheterna inom 

yrkesrollen som sådan sprids, samt söka svar på huruvida vissa strateger fungerar som 

”alibin” i sina egna organisationer (särkoppling). Ett annat intressant perspektiv ur vilket 

rollen som strateg skulle kunna undersökas är huruvida dessa kan betraktas utifrån en 

kombination av teoretiska utgångspunkter som har sin grund i sociala rörelser och 

organisationsteori – detta med tanke på att jämställdhetsstrategernas roll kanske kan betraktas 

som en byråkratisering av en ideologisk rörelse som tidigare verkat utanför de byråkratiska 

strukturerna. Vidare skulle en mer mångsidig maktanalys som även tar hänsyn till att 

jämställdhetsstrategerna arbetar mot befintliga maktstrukturer vara intressant för en djupare 

förståelse av strategernas praktiker. 
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