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Huvudstrategin inom jämställdhetspolitiken har sedan 1990-talet varit jämställdhetsintegreringsarbetet, 

internationellt kallat gender mainstreaming. Inom många statliga utredningar framgår hur mycket 

Sveriges regering, länsstyrelserna och kommunerna arbetar med jämställdhetsintegreringsarbetet. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur Stockholms läns kommuner hanterar jämställdhetskravet i 

relation till andra krav som ställs på kommunerna från omgivningen. Detta för att undersöka närmare 

vilka faktorer som skapar hinder för jämställdhetsintegreringsarbetet. Med tanke på studiens syfte och 

frågeställning är kvalitativ metod den bäst lämpade metoden för denna undersökning. De teoretiska 

utgångspunkterna som använts inom denna studie har varit organisationsteorier med diskussioner kring 

institutionell isomorfism, rationaliserade myter, organisatoriskt hyckleri, parallella processer samt inte 

minst teorin om särkoppling/ löst kopplade system. Slutsatsen av denna studie är att kommunerna inom 

Stockholms län hanterar krav som de ställs inför från omgivningen på olika sätt. Vissa kommuner 

särkopplar sina system som en tillfällig lösning för att hantera diverse krav som ställs på kommunen. 

Detta resulterar i en bristande samordning inom kommunerna och deras olika förvaltningar, vilket leder 

till att många kommuner arbetar med jämställdhetsfrågan i parallella processer och därmed saknar en 

ordentlig överblick över vad som sker i kommunerna. Faktorer som särkoppling av system utgör i ett 

långsiktigt perspektiv ett hinder för jämställdhetsintegreringsarbetet inom de studerade kommunerna. 
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The main strategy of gender equality policies has since the 1990s been gender mainstreaming. Many 

government inquiries show how much the Swedish government, provincial governments and 

municipalities are working with gender mainstreaming. The purpose of this paper is to investigative how 

the municipalities within the county of Stockholm handle gender mainstreaming demands in relation to 

other demands that the municipalities face. This is in order to closer investigate the hidden factors that 

create barriers to gender mainstreaming efforts. Given the study's purpose and the formulation of 

research question, qualitative method is the most suitable method to fulfill the purpose. The theoretical 

starting points used in this study was organizational theories with discussion of concepts such as 

institutional isomorphism, rationalized myths, organizational hypocrisy, parallel processes, and 

especially the theory of loosely coupled systems. The conclusion of this study is that the municipalities 

within the county of Stockholm handle demands from the environment in different ways. Some 

municipalities loose couple their system as a temporary solution to deal with various demands placed on 

the municipality. The result is that there is a lack of coordination within municipalities and their various 

governments, which in turn results in many municipalities working with the gender issue in parallel 

processes, hence they lack an overview of the activities in the municipality. These factors are common 

barriers to gender mainstreaming efforts in the studied municipalities.  
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1. Inledning 

 

Målet för jämställdhetspolitiken som antogs av riksdagen i full enighet 1994 och reviderades 

2006 är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Enligt en 

rapport från World Economic Forum rankades Sverige som nummer fyra och Island som bäst 

i världen på att arbeta med jämställdhetsfrågan år 2010.
1
 Sverige är ett land där diskriminering 

på grund av kön enligt lag ej får förekomma.
2
 Att båda könen ska ha samma värde i ett 

samhälle är en grundläggande föreställning som ligger till grund för de mänskliga 

rättigheterna. Trots detta finns det ojämställda strukturer och kvinnor är fortfarande 

underordnade män på många olika områden i samhället. Tidigare forskning har 

uppmärksammat skillnaden mellan jämställdhetsfrågan och arbetet med att 

jämställdhetsintegrera verksamheter. Största skillnaden de frågorna emellan är att 

jämställdhetsfrågan handlar om relationen mellan män och kvinnor, flickor och pojkar, medan 

arbetet med jämställdhetsintegrering handlar om hur jämställdhetsperspektivet kan integreras i 

verksamheter. Dessa två frågor behandlar olika områden samtidigt som de har samma syfte 

och mål; att det ska råda jämställdhet. Det långsiktiga målet med jämställdhetsintegrering är 

att arbeta systematiskt med frågan för att den ska få full effekt.  

 

 

1.1. Bakgrund  

 

I detta avsnitt ska en kort redogörelse avseende innebörden av jämställdhetsintegrering och 

dess utveckling presenteras. Jag lägger vikt vid att definiera begreppet 

jämställdhetsintegrering, eftersom definitionen i sig för många som arbetar med 

jämställdhetsfrågan kan anses vara otydlig. Detta är för att tydligt kunna synliggöra syftet 

med arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheter och var det brister i jämställdhetsarbetet. 

 

Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att beslut på alla nivåer inom alla 

samhällsområden och verksamheter ska ha ett jämställdhetsperspektiv. De små och stora 

                                                 
1
 http://www.weforum.org/ 

2
 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)  
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vardagliga beslut som varje enskild medarbetare fattar i sitt arbete har sammantaget 

avgörande betydelse för jämställdheten i en verksamhet. Genom jämställdhetsintegrering kan 

jämställdhetsfrågorna integreras i den ordinarie verksamheten och finnas med när de 

avgörande besluten fattas. Världens länder enades om jämställdhetsintegrering som strategi 

för jämställdhet, internationellt kallad gender mainstreaming, vid FN:s konferens i Beijing 

1995.
3
 I Sverige har strategin gått under benämningen jämställdhetsintegrering och det 

kommer den följaktligen även göra i denna studie. 

 

Det har genomförts ett flertal satsningar på både nationell nivå och på EU-nivå kring 

jämställdhetsintegreringsarbetet. Alltsedan regeringen 2004 beslutade om en handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering inom regeringskansliet har konkret arbete pågått inom statliga 

myndigheter, vilket framförallt inneburit utbildningar, kartläggningar, processstöd samt 

framtagande av handlingsplaner. Exempel på jämställdhetsintegrering av myndigheters arbete finns 

hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, lärosäten. Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan gick 2009 samman i en gemensam nationell satsning. I Stockholms län har de 

två myndigheterna antagit en gemensam handlingsplan.
4
 

 

Länsstyrelserna i landet har en gemensam handlingsplan för lika rättigheter. Den togs fram 

2008, och 2009 startades ett gemensamt projekt hos Länsstyrelserna med huvuduppdrag att 

samordna arbetet med handlingsplanen. Ett omfattande arbete med utbildningar pågår, bland 

annat en gemensam utbildning för utbildningshandledare som i sin tur ska utbilda chefer och 

medarbetare på sina egna myndigheter. 

 

Under åren 2004-2007 arbetade Jämstöd, utredningen för jämställdhetsintegrering i staten, 

bland annat med att ta fram metodstöd för verksamheterna. Exempel på dessa är Jämstöds 

Praktika - metodbok för jämställdhetsintegrering och Jämställd medborgarservice – en 

idébok för chefer och strateger.
5
 Under åren 2008-2010 fortsatte Program Jämi, ett nationellt 

kunskapscentrum på Göteborgs universitet att på regeringens uppdrag skapa förutsättningar 

för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering i staten. Jämi hade i december 2010 

avlämnat en slutrapport med förslag men det Nationella sekretariatet för genusforskning på 

                                                 
3
 http://www.huddinge.se/Omkommunen/Hallbar-samhallsutveckling/Jamstalldhet/Kunskapsbank/ 

4
 http://www.sofisam.se/?id=127-60 

5
 SOU 2007:15 
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Göteborgs universitet finns kvar som nationellt kunskapscentrum. Sedan 2008 har Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) arbetat med att sprida erfarenheterna från 

jämställdhetsintegrering inom myndigheterna till Sveriges kommuner och landsting. De har 

beviljats sammanlagt 225 miljoner kronor för detta arbete och skapat Program för Hållbar 

Jämställdhet som pågår till och med 2013. Från 2011 finns 60 miljoner kronor att fördela till 

kommuner och landsting. I Stockholms län har landstinget samt fem kommuner varit 

delaktiga i det arbetet. 

 

På EU-nivå finns det en samlad och uppdaterad jämställdhetsstrategi (september 2010) som 

EU-kommissionen arbetar efter. De främsta punkterna handlar om lika ekonomiska 

möjligheter och lika lön, jämställdhet i beslutfattande, värdighet, integritet och slut på 

könsrelaterat våld. Det finns en EU-myndighet för jämställdhetsfrågor i Vilnius. The Council 

of European Municipalities and Regions (CEMR) är en samarbetsorganisation på EU-nivå 

mellan kommuner, regioner, landsting och motsvarande organ. CEMR-deklarationen är en 

handlingsplan för jämställdhetsarbete som berör både medborgar-, brukar- och 

personalperspektiven. I Sverige är det SKL som driver arbetet med att motivera kommuner 

och landsting att underteckna deklarationen. 

 

 

1.2. Kartläggning av jämställdhetsintegreringsarbetet inom Stockholms 

läns kommuner 

 

Under detta avsnitt ämnar jag att redovisa resultatet från en kartläggning om 

jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns kommuner som jag genomförde i januari 2011.
6
 

Inom ramen för masteruppsatsen har jag valt att använda mig av samma empiriska material 

som i rapporten men fördjupa analysen av det empiriska materialet med hjälp av teoretiska 

begrepp och resonemang. Rapporten finns idag som en självständig rapport, men anledningen 

till att jag vill ha med ett avsnitt om kartläggningen inom uppsatsen är för att jag genom 

uppsatsens gång hänvisar till rapporten.   

 

                                                 
6
 Palani, D. (2011) ”Jämställdhetsintegrering i Stockholms läns kommuner”. 
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Under hösten 2010 genomförde jag, som praktikant på Kommunförbundet i Stockholms län 

(KSL) tillsammans med en handläggare på KSL, en kartläggning om 

jämställdhetsintegreringsarbetet inom Stockholms läns kommuner. Syftet med kartläggningen 

var att ta fram en nulägesbeskrivning av kommunernas jämställdhetsarbete. Sammanlagt 

intervjuades 23 kommuner av de 26 kommuner som ingår i Stockholms län.
7
  

 

Syftet med kartläggningen var alltså att ta fram en nulägesrapport och därför låg fokus på 

uppdrag och styrning genom mål- och budgetdokument, jämställdhetsplaner, könsuppdelad 

statistik, samt hur arbetet bedrivs på tjänstemanna- och ledningsnivå. Förstudien och 

fördjupningsstudien som genomfördes inom ramen för kartläggningen påvisade att 

kommunerna arbetade väldigt olika med jämställdhetsfrågan samt att de hade kommit olika 

långt i arbetet med att jämställdhetsintegrera sina kommunverksamheter. Vid analysen av 

kommunernas styrdokument och flerårsplaner var det åtta kommuner som tog upp 

jämställdhetsperspektivet men det lyfts fram i olika hög grad. Dessa åtta kommuner var 

Botkyrka, Huddinge, Solna, Stockholms stad, Järfälla, Nacka, Sundbyberg och Södertälje 

kommun. Vid intervjuerna med informanterna som var företrädare för respektive tjugotre 

kommuner, uttalade flera informanter att deras kommun redan var jämställd och att 

jämställdhetsfrågan därför inte lyfts fram inom kommunen. Utifrån informationen som fanns 

att tillgå från intervjuerna, hade sammanfattningsvis fem kommuner en tydlig handlingsplan 

eller strategi för jämställdhetsintegrering riktad mot brukarna i kommunen. Dessa fem 

kommuner var Botkyrka, Solna, Huddinge, Stockholms stad och Järfälla kommun. Av 

samtliga kommuner inom Stockholms län hade endast två kommuner anslutit sig till 

internationella policies beträffande jämställdhet, närmare bestämt CEMR-deklarationen. Två 

kommuner som anslutit sig till CEMR-deklarationen är Stockholms stad och Solna stad. 

Ytterligare en kommun som vill ansluta sig till deklarationen är Huddinge kommun. 

Kommunen har bestämt sig för att teckna CEMR-deklarationen innan slutet av 2011. Ett 

annat resultat som framgick av kartläggningen är att sex kommuner har ett särskilt politiskt 

organ som arbetar med jämställdhetsfrågan. Det är i allmänhet kommuner som mera aktivt 

arbetat med jämställdhetsfrågan. Dessa sex kommuner är Botkyrka, Haninge, Huddinge, 

Solna, Sundbyberg och Stockholms stad. Inom ramen för kartläggningen ställdes även frågor 

till informanterna kring organisering på tjänstemannanivå, till exempel om det finns en person 

med särskilt ansvar eller om jämställdhetsfrågan är integrerad i linjeorganisationen. 

                                                 
7
 Palani, D. (2011) ”Jämställdhetsintegrering i Stockholms läns kommuner”. 
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Jämställdhetsintegreringsarbetet organiseras på skiftande sätt i de kommuner som arbetar 

aktivt med frågan. Det är även vanligt att jämställdhetsfrågan ligger hos strateger och 

controllers. 

 

De flesta informanterna som intervjuades inom ramen för kartläggningen ansåg att 

jämställdhetsaktiviteter, såsom könsuppdelad statistik och utbildning, var viktigt för 

utvecklingen av jämställdhetsfrågan. Tolv kommuner (Botkyrka, Huddinge, Solna, 

Stockholms stad, Järfälla, Haninge, Sigtuna, Sundbyberg, Nacka, Tyresö, Lidingö och 

Österåker) uppgav att de har könsuppdelad statistik inom deras kommun. Inom dessa 

kommuner finns könsuppdelad statistik inom bland annat förskolor, skolor, folkhälsoarbete, 

fritidsgårdar, ungdomsmottagning, äldreomsorg, brottsstatistik m.m. Tio kommuner 

(Botkyrka, Huddinge, Solna, Stockholms stad, Järfälla, Sigtuna, Sundbyberg, Nacka och 

Tyresö) har erbjudit utbildningar för verksamheternas chefer, kommunens politiker och 

kommunens tjänstemän. Förutom utbildningsinsatser finns det andra kommuner som bedriver 

andra jämställdhetsaktiviteter. Ett exempel på andra jämställdhetsaktiviteter är stafettpinnen 

som Solna kommun har inom sina skolor. Det innebär att en klass från årskurs 4 får möjlighet 

att under ett läsår arbeta med jämställdhet med hjälp av kultur. Stafettpinnen överlämnas till 

en ny skola årligen. Några kommuner har någon form av jämställdhetsbibliotek och vissa 

kommuner delar ut jämställdhetspris till brukare, medborgare eller personal. 

 

Vid intervjuerna med informanterna framgick även att flera kommunföreträdare likställde 

jämställdhetsperspektivet med jämlikhetsperspektivet. Skillnaden mellan jämställdhet och 

jämlikhet är att: jämställdhet handlar om rättvisa mellan könen, att ge alla människor lika 

värde, möjligheter och villkor oavsett kön. Jämlikhet handlar om alla individers värde oavsett 

bakgrund, det vill säga oavsett religion, etnicitet, kön, sexuellläggning och ålder.
8
 En fråga 

ställdes också om vad kommunföreträdarna utifrån deras erfarenhet av arbetet med 

jämställdhetsfrågan ansåg vara ett hinder. Många kommunföreträdare, både från de 

kommuner som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan och från de kommuner som inte 

arbetar särskilt mycket med frågan, menade att ett hinder för jämställdhetsarbetet är att frågan 

inte prioriteras av ledningen i kommunen. De menade även att arbete med jämställdhetsfrågan 

i projektform i längden kan bli ett hinder för frågan eftersom projektarbete inte alltid 

                                                 
8
 http://www.regeringen.se 
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integreras i kommunens ordinarie verksamhet. De flesta kommunföreträdare var överens om 

att en fortsättning för framgång för jämställdhetsarbetet vore politisk vilja och förmåga att 

driva frågan, samt att jämställdhetsfrågan inte ligger hos en person utan att 

jämställdhetsarbetet fördelas på olika verksamheter och att cheferna arbetsleder i denna fråga.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jämställdhetsarbetet ser mycket olika ut inom 

Stockholms läns kommuner. Knappt en tredjedel av kommunerna har erfarenhet av arbetet 

med jämställdhetsintegrering. Utifrån resultat från informanternas uttalanden så handlar 

jämställdhetsfrågan företrädesvis om en prioriteringsfråga. När jämställdhetsfrågan prioriteras 

så innebär det att kommunerna arbetar succesivt med frågan, i annat fall blir frågan liggande. 

Totalt intervjuades företrädare för tjugotre kommuner. Bortfallet blev tre kommuner: 

Danderyd, Vaxholm och Värmdö. Detta på grund av svårigheter att komma i kontakt med 

någon företrädare för dessa tre kommuner som kunde intervjuas. 

 

 

1.3. Matrisindikatorer på jämställdhetsaktiviteter 
 

Nedan följer en redogörelse för kommunernas jämställdhetsaktiviteter i form av en matris. 

 
Kommun         Styrdok Politiskt 

Organ 
Jäms 
plan 

CEMR Könsupp 
statistik 

Utbildn/ 
Aktivitet 

       

Botkyrka X X X  X X 

Ekerö       

Haninge  X   X  

Huddinge X X X  X X 

Järfälla X    X X 

Lidingö     X  

Nacka X    X X 

Norrtälje       

Nykvarn       

Nynäshamn       

Salem      X 

Sigtuna     X X 

Sollentuna       

Solna X X X X X X 

Stockholm X X X X X X 

Sundbyberg X X   X X 

Södertälje X      

Täby       

Tyresö     X X 

Upplands-Bro       
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Upplands Väsby       

Vallentuna       

Österåker     X  

 

 

Inom matrisen ovan framgår olika jämställdhetsaktiviteter som kommunerna i Stockholms län 

är engagerade inom. Detta gäller alltså för tjugotre av tjugosex kommuner i Stockholms län. 

Företrädare för samtliga tjugotre kommuner ovan har intervjuats och deras mål- och 

budgetdokument har behandlats. Det framgår i matrisen att nio av dessa tjugotre kommuner 

inte är engagerade inom någon jämställdhetsaktivitet. Företrädare för dessa nio kommuner 

har intervjuats och deras mål- och budgetdokument har behandlats. Det finns ingenting i 

kommunen, varken uttalande från kommunföreträdare eller från kommunens dokument, som 

tyder på att kommunerna arbetar med att jämställdhetsintegrera sina kommunverksamheter. 

 

 

1.4. Problemformulering 

 

Jämställdhetsfrågan är en fråga som många vill arbeta med och inte skulle argumentera emot 

men trots detta visar ett resultat, från kartläggningen jag har genomfört, att knappt en tredjedel 

av kommunerna i Stockholms län arbetar med att jämställdhetsintegrera sina 

kommunverksamheter. Det huvudsakliga problemområdet inom denna studie är att det ställs 

motstridiga krav på kommunerna från omgivningen, som till exempel statens krav dels på 

vilken service medborgarna har rätt att kräva av kommunerna, dels på ekonomisk balans. 

Detta gör att kommunerna måste hantera dessa krav som de ställs inför för att tillfredsställa 

omgivningen. Med omgivning syftar jag på staten som ställer krav på kommunerna samt 

andra myndigheter, kommuner och kommunens egna medborgare som har förväntningar på 

kommunens arbetssätt. Ett annat problem med jämställdhetsintegreringsarbetet i detta fall är 

att inte tillräckligt många kommuner arbetar utifrån en jämställdhetsstrategi och att dessa 

kommuner därefter inte lägger tillräckligt mycket fokus och resurser på jämställdhetsarbetet. 

Ytterligare ett problem kan uppfattas vara att många i kommunledningen inte är insatta i 

jämställdhetsfrågan och därmed kan uppfatta jämställdhetsarbetet som en kvinnofråga eller 

anser att jämställdhet innebär en förbättring för kvinnor. I och med att jämställdhet kan tolkas 

som en kvinnofråga så får frågan inte utrymme i kommunens ordinarie verksamhet.
9
 

                                                 
9
 Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., Linghag, S. (2001) Det ordnar sig. s. 176 
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Ett särskilt problem som jag uppmärksammat inom jämställdhetsarbetet är att 

jämställdhetsfrågan oftast inte ses som ett kunskapsområde, det vill säga ett område som man 

kan utbildas inom. Det finns dock många kommuner som har uppfattat vikten av 

jämställdhetsfrågan som ett kunskapsområde och därmed vidtagit åtgärder såsom utbildningar 

på området för att sprida informationen och lära ut metoder som är användbara för 

jämställdhetsarbetet. De myndigheter och kommuner som inte uppfattar jämställdhetsfrågan 

som ett kunskapsområde erbjuder inte särskilda utbildningar inom jämställdhetsfrågan.
10

 

 

När ett område som jämställdhet uppfattas som en kvinnofråga, kan det företrädesvis leda till 

att ansvarsområdet huvudsakligen fördelas till kvinnliga medarbetare. Detta är också ett 

problem eftersom männen då missar mycket information i deras arbetsliv beträffande 

jämställdhetsfrågan. Trots dessa problem så finns det lagar och regler beträffande arbetet med 

jämställdhet stiftade i Sverige. Sverige arbetar med jämställdhetsfrågan inom alla möjliga 

områden. Exempelvis inom universitetet och högskolor är jämställdhetsfrågan inbakade i de 

flesta program. Detta i form av genusperspektiv. Problemet består i att knappt en tredjedel av 

kommunerna i Stockholms län arbetar med att jämställdhetsintegrera sina 

kommunverksamheter.
11

 Det är viktigt att poängtera att jämställdhetsintegrering handlar om 

att integrera frågan i all verksamhet så att inte en ensam strateg hålls ansvarig för frågan. 

Detta skulle innebära en utmaning för organisationer, att integrera jämställdhetsfrågan och 

involvera alla organisationens medlemmar i frågan. 

 

 

1.5. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Stockholms läns kommuner hanterar 

jämställdhetskravet som ställs på kommunerna från omgivningen. Mitt huvudintresse för 

denna uppsats är att undersöka hur kommunerna arbetar med att jämställdhetsintegrera sina 

kommunverksamheter. Avsikten är även att analysera vad orsaken är till att det brister i 

jämställdhetsarbetet och till min hjälp har jag då organisationsteorier, bland annat teorin om 

särkoppling, rationaliserade myter, organisatoriskt hyckleri och institutionell isomorfism. När 
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 Länsstyrelsen i Stockholms län (2007) ”Jämställda kommuner – en utmaning” 
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 Palani, D. (2011) ”Jämställdhetsintegrering i Stockholms läns kommuner”. 
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jag talar om jämställdhetsarbete, syftar jag på jämställdhetsintegreringsarbetet gentemot 

medborgare och brukare och inte gentemot kommuners anställda. 

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställning att behandlas: 

 

 Vilka organisatoriska faktorer kan orsaka hinder för arbetet med att 

jämställdhetsintegrera kommunverksamheter? 

 

Ambitionen är att med hjälp av frågeställningen söka förklaringar på organisatorisk nivå för 

hur kommunerna i Stockholms län hanterar jämställdhetskravet i relation till andra krav som 

ställs på dem samt hur kommunerna arbetar med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter 

och vad som hindrar Stockholms läns kommuner att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. 

 

 

1.6. Avgränsningar 

 

Jämställdhetsfrågan kan omfatta många områden beträffande kön, genus, myndigheter, 

privata sektorn och offentliga sektorn. Jag har avgränsat problemområdet till arbetet med att 

jämställdhetsintegrera kommunverksamheter inom Stockholms län. I detta fall berör det 

endast jämställdhetsarbetet gentemot kommunernas medborgare och brukare, inte 

kommunens anställda/personal. Studien avser att granska hur kommunerna i Stockholms län 

hanterar motstridiga krav, hur kommunerna arbetar med att stärka 

jämställdhetsintegreringsarbetet samt hur implementering av jämställdhetsfrågan sker inom 

Stockholms läns kommuner.  

 

Stockholms län består av tjugosex kommuner, alltså var det en relativt omfattande studie. 

Denna studie avser undersöka tjugotre av tjugosex kommuner inom Stockholms län, med 

särskilt fokus på Botkyrka kommun som jag anser vara ett gott exempel. En annan 

avgränsning jag gör handlar om tidsperioden. Den empiriska analysen behandlar material från 

perioden år 2010 samt början av år 2011. Orsaken till denna avgränsning är att enligt tidigare 

rapporter från olika kommuner har vissa kommuner arbetat upprepande gånger med 

jämställdhetsfrågan, därför beslutade jag mig för att endast samla in aktuellt material. 

Ytterligare en avgränsning jag gjorde var att intervjua kommunpersonal från kommunernas 
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kontorsledning. Detta gjorde jag av den anledningen att jag önskade komma i kontakt med 

kommunföreträdare som var insatta i jämställdhetsfrågan samt någon som kunde komma i 

kontakt med andra förvaltningar i kommunen vid behov av komplettering. 

 

Slutligen vill jag uppmärksamma läsaren på ytterligare en avgränsning jag har gjort inom 

ramen för denna studie. Avgränsningen gäller frågeställningen. Frågeställningen har 

avgränsats till att undersöka vad det finns för faktorer som hindrar arbetet med att 

jämställdhetsintegrera kommunverksamheter. Denna frågeställning har utformats då jag anser 

att de kommuner som inte arbetar med att jämställdhetsintegrera sina kommunverksamheter, 

inte nödvändigtvis handlar utifrån en ovilja att jämställdhetsintegrera verksamheter, utan 

snarare handlar det om någon dold faktor som hindrar kommunpersonalen att engagera sig. 

Jag vill därför undersöka närmare vad dessa organisatoriska faktorer kan vara som hindrar 

jämställdhetsarbetet inom vissa kommuner.  

 

 

1.7. Tidigare studier 

 

Det finns mycket forskning om jämställdhetsfrågan som är relevant för denna studie. Vid 

bedömning av vad som är relevant för denna studie har jag sett över utgångspunkten för 

tidigare studier, studier som inriktar sig specifikt på genus samt 

jämställdhetsintegreringsarbetet inom organisationer. Nedan följer en redogörelse av den 

befintliga forskningen inom området. 

 

Eva Wittbom skriver i sin avhandling Att spränga normer - om målstyrningsprocesser för 

jämställdhet om hur målstyrningsprocesser fungerar vad gäller jämställdhetsintegrering.
12

 För 

att skapa förståelse för hur detta fungerar tar Wittbom hjälp av institutionellt perspektiv och 

genusperspektiv. För att lyfta fram arbetet med jämställdhetsintegrering belyser Wittbom 

genusperspektivet. Genus definierar hon som ett begrepp som används för kunskaper om 

konstruktioner av kön och dess betydelser. För att kunna genomföra det politiska projektet 

jämställdhet, behöver man utgå ifrån genusvetenskapens förklaringar. Wittbom menar att 

jämställdhet handlar om rätten att vara olika och fortfarande vara stående sida vid sida utan 

under- och överordning. Placerar man människor i olika kategorier så finner man större 
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skillnader i deras beteende och värderingar än vad man gör mellan könen. Men det är snarare 

maktfrågan som är problemet för jämställdheten, maktfrågan står i centrum när individer 

värderas baserat på könstillhörighet, snarare än likheter och skillnader mellan könen.
13

 

 

På makronivå kan ett institutionellt teoretiskt perspektiv ge möjlighet att urskilja olika 

områden där ett visst tänkande råder. Wittbom använder sig av ett institutionellt perspektiv för 

att förklara varför man agerar som man gör, varför rutiner följs och hur gällande tankesätt är 

förankrade i regler, normer och kulturella föreställningar. Det är ett perspektiv som 

tillsammans med genusperspektivet skapar förståelse för vad som sker i 

målstyrningsprocesserna för jämställdhetsintegrering. Wittbom menar att institutioner utgör 

väl förankrade, socialt konstruerade föreställningsramar, så förankrade att den som lever i den 

institutionaliserade normen och kulturen inte ifrågasätter dem. Wittbom utgår ifrån Joan 

Wallace Scotts argumentation om att institutioner vilar på tre pelare, vilka symboliserar 

regler, normer och kultur.
14

 Den första pelaren, regler, syftar på lagar, regler och sanktioner 

som styr handlingar. Den andra pelaren, normer, bygger på moraluppfattningar som bekräftar 

ett förväntat beteende och i och med detta utgör ett socialt tvång. Den tredje pelaren, kultur, 

grundas i gemensamma uppfattningar. Kulturen lockar till vissa beteenden: denna pelare är 

inte lika tvingande som de första två pelarna, men är ändå övertalande. Den kulturella sidan 

av institutionen som tillhör pelare tre är den vi är mest omedvetna om av alla dimensioner i de 

tre pelarna. 

 

Enligt Wittbom tydliggör institutionell teori hur anpassningsbara organisationer är, och hur 

beroende organisationer är av anpassning till sin omgivning. De tre ovannämnda 

institutionella pelarna är alla lika viktiga för att förstå kraften hos institutioner. Institutioner är 

alltså genomsyrade av makt där regler, normer och kultur är de tre olika maktyttringarna. 

Genom genusperspektivet framlyfts könsrelationer och maktförhållanden, och genom att 

analysera de tre institutionella pelarna kan man söka könsmaktsrelationer. 
15

 

 

Wittbom konstaterar att, för att kunna uppnå mål som är uppsatta i en organisation, kan 

organisationen använda sig av målstyrningsteknik. Målstyrningsteknik är en 
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ekonomistyrningsmodell som fokuserar på målförmuleringar och målsättningar, vilka ska 

följas upp. Detta med redovisning av prestationer och effekter. Syftet med målstyrning är att 

det ska utveckla organisationers förändringsförmåga.
16

 Anledningen till att 

målstyrningsmodellen har sin position som en institutionaliserad styrpraktik är för att man vill 

ha en aktiv styrning som ser framåt och ser målsättning som motivation. Wittbom menar att 

målstyrning tenderar ha ett uppifrån och ned- perspektiv, vilket utgår ifrån att de övergripande 

målen sätts av en ledning. Sedan ska målen brytas ner för att nå och få styrande effekt på alla 

verksamhetsnivåer. Det ligger i ledningens ansvar att följa upp målen och motivera de 

anställda att arbeta med i det här fallet jämställdhetsfrågan. Wittbom lånar Kaplans & Nortons 

balanserade styrkortsmodell när hon skriver om styrkortsmodellen.
17

 Den balanserade 

styrkortsmodellen innehåller olika styrbehov som ska användas för att öka organisationens 

effektivitet. Syftet med användningen av den balanserade styrkortsmodellen är även att 

operationalisera strategiska val, som till exempel lämpligt vägval. Detta för att styra 

verksamhetens resultat mot organisationens vision. Styrkortsperspektiven är bland annat tänkt 

att vara riktade bakåt och framåt i tiden. Tanken är att man utifrån styrkorten ska kunna veta 

hur organisationen ligger till konkurrensmässigt och kunna jämföra olika idéer med vad som 

finns i omvärlden. 

 

Dessa olika modeller och perspektiv som Wittbom har resonerat kring är sådana som 

organisationer och myndigheter som vill arbeta med att jämställdhetsintegrera verksamheter 

kan ha användning av. Alla organisationer arbetar inte på samma sätt och samma metod 

behöver inte vara lika användbar för alla organisationer, men det finns många olika modeller 

och perspektiv som kan få organisationen att finna balans för att arbeta med 

jämställdhetsfrågan. Det ligger i ledningens ansvar att sätta upp mål för jämställdhetsarbetet, 

mål som kan följas upp och brytas ner till alla verksamhetsnivåer.  

 

Anna Wahl m.fl. belyser i boken Det ordnar sig hur jämställdhet är en form av 

organisationsförändring. Wahl m.fl. menar att organisationsförändringar tydliggörs genom 

tolkning och problematisering av betydelser av kön i organisationer. Wahl m.fl. skriver om 

jämställdhetsdiskurser som ska besvara frågan om varför det brister i jämställdheten och hur 

detta blir till ett problem. Frågan är även hur jämställdhet på samhällsnivå tar sig i uttryck på 
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organisationsnivå. Jämställdhet har genom tiden tolkats olika inom olika organisationer. Wahl 

m.fl. menar att när vissa uppfattningar får större genomslag än andra kan det tolkas utifrån ett 

maktperspektiv. Föreställningar om jämställdhet i organisationer är helt beroende av hur man 

talar om jämställdhet, och vem som talar om jämställdhet. Detta är avgörande för vilka 

förändringsåtgärder som blir möjliga, vilka åtgärder som i praktiken vidtas samt vilka resultat 

som uppnås. 
18

 

 

Hos verksamheter som har arbetat relativt länge med jämställdhetsfrågan tenderar bristande 

jämställdhet att definieras som ett organisationsproblem, medan kommuner som varken 

arbetat speciellt länge eller intensivt med jämställdhetsfrågan tenderar definiera bristande 

jämställdhet som ett kvinnoproblem, enligt Wahl m.fl. Det är således därför kvinnorna får 

handskas med jämställdhetsfrågan då den bristande jämställdheten definieras som ett problem 

som missgynnar kvinnor och inte män. Kommuner som uppfattar bristande jämställdhet som 

ett organisationsproblem anser att jämställdhet handlar om att ta till vara resurser och 

kompetens i organisationen. Wahl m.fl. menar att brist på jämställdhet innebär undermåligt 

utnyttjande av befintligt humankapital.
19

 

 

Jämställdhet handlar om att fördela makt.  Wahl m.fl. menar att när man talar om jämställdhet 

menar man att det ska bli bättre för alla, båda könen. De menar att många uppfattar 

jämställdhetsfrågan som en fråga om förbättring enbart för kvinnor och att männen därmed 

ska ge upp vissa av sina privilegier för att kvinnorna ska få det bättre. Det kan uppfattas som 

att män har företräde för att de är män och för att organisationer är konstruerade utifrån deras 

intressen. Det finns andra faktorer såsom klass, etnicitet, sexualitet och ålder som kan spela en 

avgörande roll för männens position i organisationen. Enligt diskrimineringslagen får dessa 

strukturer inte vara ett hinder för människans position och utvecklingsmöjligheter i 

organisationer. 
20

 

 

Ledningen i kommuner har en avgörande betydelse för arbetet med jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering eftersom ledningen enligt jämställdhetslagen som numera ingår i 
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diskrimineringslagen har det formella ansvaret för jämställdheten och jämställdhetsarbetet i 

kommunen. Ledningen har därmed den formella makten för att genomdriva en förändring. 

Wahl m.fl. diskuterar två typer av stöd från ledningen, aktivt stöd och passivt stöd. Aktivt stöd 

är när en person i ledningsposition offentligt visar ett positivt intresse, främjar arbetet i den 

egna organisationen samt bidrar till att stärka jämställdhetsarbetarens position. 

Jämställhetsarbetet får därmed mer legitimitet och trovärdighet då frågan anses ha prioriterats 

av ledningen. Passivt stöd innebär att personen i fråga främjar arbetet och stöder 

jämställdhetsarbetet men inte visar ett positivt intresse offentligt.  Om ledningen stöder 

jämställdhetsarbetet mer offentligt, lämnar arbetet ett större avtryck i kommuner och i 

samhället. Passivt stöd från ledningen kan däremot påverka chefer på lägre nivå och 

tjänstemännens attityder på ett negativt sätt gentemot jämställdhetsarbetet, vilket skulle 

försvåra utvecklingsarbetet i kommunen.
21

 

 

Wahl m.fl. ställer frågan om hur männen förhåller sig till jämställdhetsarbete; det vill säga hur 

de hanterar kravet på jämställdhet samtidigt som de bevarar självkänslan intakt. Frågan 

resoneras kring med stöd av tre förhållningssätt. Det första är att när männen får arbeta med 

jämställdhetsfrågan så förnekas könsordningen, det vill säga att männen kan anse att 

könsordningen framkommer på grund av kvinnors attityder; därför får de skylla sig själva. 

Det andra förhållningssättet innebär att konstruktionen av manlighet och den rådande 

könsordningen erkänns men vidmakthålls. Det innebär att vissa män ses som syndabockar 

men att konstruktionen av manlighet och den rådande könsordningen ifrågasätts inte. Det 

tredje och sista förhållningssättet innebär att männen tar avstånd från den rådande 

könsordningen och konstruktionen av manlighet. Utav dessa tre förhållningssätt är det endast 

den tredje som kan bidra med förändring, enligt Wahl m.fl. Det tredje förhållningssättet bidrar 

med öppenhet för andra synsätt och påverkan men då gäller det att våga ta avstånd från det 

som redan råder i kommunen.
22

 Wahl m.fl. hävdar även att de vanligt förekommande 

jämställdhetsmetoderna i kommuner är kartläggning, rekrytering, kvotering, utbildning, 

ledarutveckling, jämställdhetsintegrering och arbetsvärdering.
23
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Sophia Ivarsson och Roland Cox skriver i boken Leda jämställt om hur man kan leda en 

organisation jämställt. Ivarsson menar att genussystemet är socialt konstruerat, vilket innebär 

att genussystemet är föränderligt. Att genussystemet kan förändras förblir för många 

oroväckande och möter därför motstånd. Många oroas för positiv särbehandling, att 

exempelvis kvinnor får företräde. I detta fall är både männen och kvinnorna oroliga inför 

vilka kategorier de ska placeras in i. För att en ledare ska vilja driva en förändring så måste 

denne vara övertygad om att det finns ett problem som måste lösas. Ivarsson konstaterar att 

det pratas mycket om jämställdhet i organisationer men att det görs lite i praktiken. Hon 

menar att vid genomförandet av en grundlig kartläggning och analys av jämställdhetsarbetet i 

kommuner, som i fallet för kartläggningen jag genomförde, har resultat visat att det inte görs 

lika mycket som det sägs. Ivarsson konstaterar även att positiv särbehandling kan vara till 

fördel för vissa grupper inom organisationer.
24

 Det kan vara att männen har fördel av att vara 

män. Maskulinitet har en högre status och mannen anses då ofta vara mer kompetent för 

ledarskapsrollen. Enligt Ivarsson har jämställdhetsarbete fått lägre status; därför får kvinnor 

ofta av tradition frågan på skrivbordet. Detta kan således leda till ett arbetssätt som blir 

problematiskt för den övergripande samordningen i organisationen då området inte anses 

beröra alla organisationens medlemmar. Ivarsson menar sammanfattningsvis att när vi 

analyserar jämställdhetsfrågan behöver vi betrakta omvärlden genom genusglasögonen.
25

 Det 

innebär att man måste vara öppen för förändringar för att kunna utveckla något till det bättre. 

Det är därför nödvändigt att se på frågan på ett nytt sätt. 

 

Ivarsson liksom Wahl m.fl. har i sin studie delvis fokuserat på ledningens roll gällande 

jämställdhetsfrågan. En annan forskare som anser att ledningen har en avgörande roll inom 

jämställdhetsfrågan är Britt-Inger Keisu. Britt-Inger Keisus studie analyserar könsstrukturen i 

den kommunala verksamheten, vem som bär ansvaret för jämställdhetsarbetet; vilka åtgärder 

det finns samt vilka som verkställer dessa. Keisus studie riktar mer på organisationskultur och 

organisationsstruktur samt könens betydelse i arbetsorganisationer.
26

 I boken Att peka med 

hela handen skriver Keisu om hur män ur ett historiskt perspektiv har dominerat på 

chefspositioner samt hur människor än idag förknippar rollen som chef med en man. En 
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vanlig förklaring enligt Keisu om varför ledarskap är maskulint könsmärkt är att då det 

vanligtvis har varit män som varit chefer har de haft möjligheten att utforma villkor för 

chefsarbetet och därmed haft företräde för hur ledarskap ska bedrivas och utav vilka. 

Ytterligare en förklaring är att ledarskap används för att konstruera maskulinitet vilken i sin 

tur ger männen en ledarskapsstatus utan att de behöver inta en sådan position eller inneha 

egenskaper för en ledarroll.
27

 I och med detta har den dominerande modellen för 

professionellt ledarskap exkluderat symboler av femininitet, då kvinnor uppfattats vara 

närmare naturen medan männen ansetts vara intellektuella. Det finns flera ledarskapsideal 

som än idag antas vara aktuella i arbetsorganisationer. Ett exempel på sådant ledarskapsideal 

är att ledarskap ska utövas av auktoritära chefer med hög moral där chefen ska sätta upp mål 

för att få med sig de underställda. Dessa ledarskapsegenskaper är traditionellt associerade med 

maskulinitet då moral, styrning och kontroll betonas som huvudsakliga egenskaper för en 

typisk ledarroll, hävdar Keisu.
28

 Keisu konstaterar vidare att det finns olika förväntningar på 

hur en ledare ska uppföra sig och vad denne ska ha för egenskaper för att uppnå de mål som är 

uppsatta för en ledare. Hon menar även att vissa förväntningar på chefer kan överlappa 

varandra. Exempelvis kan det vara förväntat att chefer ska ha förtroende för andra samtidigt 

som de ska skapa en organisationskultur med möjlighet för öppen kommunikation. 

 

Chefer förväntas ha en ledarstil med högt moraliskt och etiskt ansvarstagande där alla i 

organisationen behandlas med respekt. Jämställdhetsplaner ligger i ledningens ansvar. 

Ledningen tar fram jämställdhetsplaner och jämställdhetsintegreringsplaner, beroende på hur 

långt verksamheten kommit med arbetet inom jämställdhetsintegreringsfrågan, och erkänner 

dokumentet som en del av ett styrande dokument i verksamheten. Detta gäller alltså för alla 

kommuner inom Stockholms län som har producerat en jämställdhetsplan. 

 

Keisu fokuserar i sin studie även på organisationsstruktur om hur exempelvis en 

arbetsorganisation fungerar, hur regelstyret fungerar samt vikten av auktoritet i 

organisationer. Hon menar närmare att definitionen av organisationsstruktur är arbetsdelning 

och auktoritetsfördelning. Den stora massan förväntar att auktoriteten följer lagarna och lyder 
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därför order från auktoriteter, det vill säga underställda tar till sig och följer upp order som ges 

av deras chefer.
29

  

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att mycket av ovanstående tidigare forskning kommer att 

utgöra grogrunden för empirin inom denna uppsats. 

 

 

2. Metod och material 

 

2.1. Val av datainsamlingsmetod 

 

Inom samhällsvetenskapen finns två olika huvudtyper av metodiska angreppssätt, nämligen 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Inom ramen för denna studie har jag valt att använda 

mig av kvalitativa metoder, varför denna studie bygger på analyser av olika kommuners 

hemsidor, dokumentstudier och intervjuer. 

 

Utgångspunkten för denna studie är att analysera empirin från kartläggningen för att 

undersöka hur kommuner i Stockholms län hanterar jämställdhetskravet i relation till andra 

krav som ställs på dem från omgivningen. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur de arbetar 

med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter och var i jämställdhetsarbetet det brister för 

de kommuner som inte arbetar med jämställdhetsfrågan. Studien handlar alltså om att studera 

material för att undersöka hur kommunerna hanterar olika krav som ställs på organisationen 

från omgivningen samt analysera, tolka och skapa större förståelse för varför alla kommuner 

inte arbetar med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. För att analysera och förklara 

hur kommunerna hanterar olika krav tar jag hjälp av mina teorier och analyserar 

dokumentstudier samt jämför kommunföreträdarnas uttalande från intervjuerna till det som 

finns dokumenterat i kommunernas handlingsplaner och externa hemsidor. På detta sätt kunde 

jag analysera talandet om vad som görs i kommunen och resultat av årets arbete i 

verksamhetsplanen, om vad som har gjorts under året och hur mycket resurser som tillsats för 

jämställdhetsarbetet. 
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Inom ramen för kartläggningen valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Detta val 

motiverades med att kvalitativa intervjuer tillät mig att på ett gynsamt sätt få primärdata kring 

hur kommunerna arbetade med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Jag valde att 

genomföra semistrukturerade intervjuer men följde inte intervjuguiden exakt utan 

informanterna fick under hela intervjutiden utrymme att föra en konversation som var öppen 

och fritt. Alla intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga) ställdes inte heller till 

informanterna. Eftersom informanterna talade fritt under intervjutiden så besvarade de många 

frågor som var tänkt att ställas och därmed inte behövdes ställas i efterhand. Jag försökte 

under hela intervjutiden med informanterna att styra minimalt så att konversationen blev så 

ledig och fri som möjligt inom det semistruktuerade intervjuramverket. Detta för att 

informanterna skulle redogöra för respektive kommuns jämställdhetsintegreringssituation.  

Min semistrukturerade intervjuguide hade jag till hands för att kunna styra samtalet om 

sidospåren var alltför avvikande i relation till studiens syfte samt frågeställning (se bilaga 1 

för intervjuguiden). På detta vis blev intervjumaterialet mer koncist, relevant och 

lättbearbetat. Eftersom min inställning var att styra intervjun minimalt så försökte jag 

åtminstonde ha hyfsad kontroll över detaljfrågor och specifika redogörelser. Fastän jag lät 

informanterna tala fritt var jag hela tiden uppmärksam på samtalets utveckling, om vad jag 

kunde få av det och hur jag skulle göra för att få fram så mycket som möjligt av berättelsen. 

Styrkan i en sådan intervju blev att intervjerna liknade en vardaglig situation och ett vanligt 

samtal.
30

  

 

Syftet med intervjuerna var att fånga så mycket data som var möjligt om hur kommunerna 

arbetade med jämställdhetsfrågan, men eftersom jag intervjuade endast en 

kommunföreträdare, i vissa fall två kommunföreträdare så var inte fullt möjligt att samla in så 

mycket data som möjligt. Jag fick komplettera intervjumaterialet med dokumentstudier. 

Eftersom detta var syftet i början av uppsatsen så hade jag inte fasta svarsalternativ för de 

halvstrukturerade intervjufrågorna som vid vissa tillfällen ställdes till informanterna. 

Sammanfattningsvis blev metodvalet att utföra kvalitativa intervjuer, samla in primärdata i 

form av kommundokument och från kommunernas hemsidor för att samla in data om hur 

kommunerna i Stockholms län arbetade med att jämställdhetsintegrera sina 
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kommunverksamheter samt hur och varför de arbetar med att stärka jämställdhetsarbetet inom 

respektive kommun. 

 

 

2.2.  Val av material 

 

Mina teoretiska inspirationskällor består av verk från den nyinstitutionella 

organisationsteorin. Dessa är Brunsson
31

, Eriksson- Zetterquist, Kalling, Styhre
32

, Eriksson- 

Zetterquist, Styrhre
33

, Jacobsson
34

, Johansson
35

, Wittbom
36

, DiMaggio & Powell
37

, Meyer & 

Rowan
38

, Weick
39

. 

 

Det empiriska materialet består som nämnts av intervjumaterial, det vill säga primärdata från 

intervjuer med företrädare för tjugotre kommuner, dokumentstudier samt data från 

kommunernas externa hemsidor. Inom dessa tjugotre kommuner i Stockholms län 

intervjuades minst en informant från respektive kommun (se bilaga 2). I början av denna 

undersökning var jag inte medveten om hur mycket information jag skulle få från en 

kommunföreträdare. I efterhand insåg jag att många kommunföreträdare som intevjuades inte 

hade information att delge om sin kommun. Jag blev då medveten om risken med att intervjua 

endast en person, i vissa fall två personer. Jag blev medveten om att studien skulle ge en 
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övergripande bild på hur kommunerna arbetade, detta på bekostnad av fördjupning om få 

kommuner. Jag valde då att hellre ha en överblick över hur alla tjugotre kommunerna arbetade 

med att jämställdhetsintegrera sina kommunverksamheter än att fördjupa mig inom få 

kommuners arbetssätt. De flesta av kommunföreträdarna som intervjuades var personalchefer, 

några få var strateger från kontorsledningen. Eftersom mina informanter inte var från olika 

förvaltningar hade alla inte överblick över hur resten av förvaltningarna i kommunen arbetade 

med jämställdhetsfrågan. Detta behöver inte tyda på att informationen jag har fått av 

informanterna är otillförlitliga, utan snarare att det sker en särkoppling av systemet i 

kommunen då jämställdhetsfrågan inte är intregrerad i kommunens ordinarie verksamhet, 

vilket har lett till att personal från olika förvaltningar inte är uppdaterade beträffande 

jämställdhetsarbetet inom kommunens alla förvaltningar. Jämställdhetsfrågan ligger 

vanligtvis hos personalschefer beträffande personal. Inom vissa kommuner låg även 

jämställdhetsintegreringsarbetet hos personalchefen. Flera av de kommuner som arbetar aktivt 

med jämställdhetsintegringsarbetet hade en särskild streteg som var ansvarig för området. Vid 

några tillfällen blev jag hänvisad till annan lämplig personal i kommunen; detta var när 

merparten av intervjufrågorna inte kunde besvaras av informanten. Det ledde således till att 

jag intervjuade fler än en informant inom vissa kommuner.  

 

Merparten av materialet inhämtades från kommunernas handlings- och jämställdhetsplaner; 

inte minst från rapporter och policydokument. Policydokumenten bestod av 

verksamhetsplanerna som i detta fall var mål-, och budget och flerårsplaner. Rapporterna 

bestod av utvärderingar av projektarbeten och projektrapport om jämställdhetsarbetet från de 

olika kommunerna.
40

 Från dokumentstudierna kunde jag läsa ut vad som skulle göras och vad 

som inte gjorts. Inom handlingsplanerna, det vill säga jämställdhetsplaner, framgick vad 

kommunerna hade satt upp för mål inom sina verksamheter, vad de ville göra och hur de 

skulle göra det. Inom verksamhetsplanen, det vill säga mål- och butgetplaner kunde jag läsa ut 

vad som hade gjorts. Med en jämförelse mellan handlingsplanerna och verksamhetsplanen 

kunde jag följa upp kommunernas arbete. Jag ville se om det som framgick inom 

handlingsplanerna verkligen genomfördes sedan eller ej, det vill säga om kommunerna hade 

avsatt resurser för att genomföra det som planerats för att nå målet för jämställdhetsfrågan. 

Om kommunerna hade följt upp planerna och tillsatt resurser för att genomföra arbetet med 

jämställdhetsfrågan som det framgick i jämställdhetsplanerna, så skulle detta ha 
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dokumenterats i verksamhetsplanen. Det skulle framgå hur mycket resurser de avsatt för 

jämställdhetsfrågan och hur mycket det hade kostat kommunen. På detta sätt kunde jag se hur 

mycket kommunerna arbetade i enlighet med deras jämställdhetplaner, om vad som arbetades 

med och inte arbetades med. Mycket material från statliga offentliga utredningar användes för 

att skapa större förståelse för vilka regler som är uppsatta för jämställdhetsintegreringsarbetet 

inom kommuner.
41

 För att kunna belägga de resultat som redovisas om kommunernas 

jämställdhetsintegreringsarbete, kopplar jag ofta till materialet som funnits inom ramen för 

kartläggningen.
42

 

 

I uppsatsens första kapitel behandlas tidigare studier som jag funnit relevant för ämnet. Det är 

studier av Ivarsson och Cox
43

, Keisu
44

, Wahl m.fl.
45

, Wittbom
46

. Dessa tidigare studier 

behandlar bland annat jämställdhetsperspektivet inom organisationer och är relevant för denna 

studie då jämställdhetsintegreringsarbetet är i fokus. Vid analysen av det empiriska materialet 

har jag huvudsakligen tagit stöd av nyinstitutionella organisationsteorin, såsom Brunssons 

teori om hyckleri
47

, DiMaggio & Powells teori om institutionell isomorfism
48

, Meyer & 

Rowans teori om myter
49

 och inte minst Weicks teori om särkoppling av system
50

. Genom att 

analysera empiri från kartläggningen önskar jag belysa hur kommunerna hanterar motstridiga 

krav samt tydliggöra vad det finns för faktorer som orsakar hinder inom vissa kommuner 

gällande arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunverksamheter.   
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2.3.  Tillvägagångssätt 

 

Kartläggningen som jag genomförde för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) inleddes 

med en förstudie vilken utgjordes av en genomgång av samtliga 26 kommuners 

handlingsplaner och styrdokument via respektive kommuns externa webbsida. En genomgång 

av relevanta dokument och projektplaner utfördes inom ramen för kartläggningen, som även 

ingår i empirin för denna uppsats. I dokumentstudien sökte jag information bland respektive 

kommuners mål- och budgetplaner, styrdokument, jämställdhetsplaner och 

likabehandlingsplaner. Inom jämställdhetsplanerna framgick vad kommunerna hade för planer 

för att stärka jämställdhetsarbetet men det är något som inte alltid stämmer med vad som görs 

i praktiken. Inom styrdokumentet och mål- och budgetplaner framgick vad kommunerna 

tidigare arbetat med och vad de ska arbeta med framöver samt hur mycket resurser som ska 

tillsättas för varje arbetsområde. Dokumentstudier och analys av respektive kommuners 

hemsidor genomfördes som en förstudie och komplement till intervjuerna. 

 

Utifrån resultatet av förstudien, vilket var att inte tillräckligt många kommuner inom 

Stockholms län arbetade med jämställdhetsintegrering, konstaterades behovet av en 

fördjupningsstudie. Ett introduktionsbrev skickades ut till samtliga kommundirektörer, vilka 

ombads utse kontaktpersoner. Fördjupningsstudien genomfördes för att säkerställa och 

komplettera informationen; dels genom telefonintervjuer med kontaktpersoner från tretton 

kommuner, dels genom intervjuer med ett urval av tio kommuner. Av dessa tio är fem 

kommuner sådana som haft utvecklingsprojekt. Övriga fem har valts ut utifrån förstudien med 

hänsyn till att det inte skrivits mycket om kommunerna tidigare. Som tidigare nämnts valde 

jag att genomföra en så kallad semistrukturerad intervju. Syftet med intervjuerna var att få 

fördjupad förståelse av jämställdhetsintegreringsarbetet inom kommunerna. 

Jämställdhetsfrågor har tendensen att förringas när de blir interna angelägenheter och sorteras 

därför oftast in under personalavdelningar. Intervjuerna med kommunföreträdarna från 

kommunernas kontorsledning har syftat till att inhämta kunskap om vad som görs inom 

respektive kommun för att stärka jämställdhetsarbetet. De genomförda intervjuerna inom 

ramen för denna studie är jämförbara så tillvida att samma frågor ställdes till alla inblandade, 

följdfrågor ställdes om ämnet inte spontant togs upp och ungefär lika lång intervjutid avsattes 

i varje intervjufall.
51

 Enligt Bill Gillham inrymmer semistrukturerad intervju en flexibilitet 
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som balanseras av struktur och tillhandahåller primärdata av god kvalitet beroende på 

exempelvis frågornas utformning. Telefonintervjuerna användes som komplement till de 

personliga intervjuerna med syfte att kunna samla så mycket data som möjligt under en kort 

period. Enligt Gillham är tekniken inte den bästa för att få fram kvalitativa data. Han menar 

att det finns en risk att målpersonen inte känner sig tillfrågad att medverka och därför inte vill 

delta i en telefonintervju, det vill säga om man inte bokar en intervjutid i förväg. 

Telefonintervjuer anses ändå ha ett flertal fördelar i jämförelse med andra distansmetoder. Via 

telefonintervjuer kan man reagera och ge respons direkt eftersom man är i kontinuerlig 

kontakt med personen, på så sätt kan missförstånd redas ut. Största fördelen med 

telefonintervjuer är att individer kan intervjuas och bli intervjuade utan hänsyn till geografiska 

parametrar så länge de är anträffbara per telefon.
52

 Anledningen till att tretton av tjugotre 

kommuner telefonintervjuades berodde till största del på grund av tidsbrist. Det var många 

kommuner att intervjua och ett urval av kommuner fick göras. De kommuner som valdes för 

telefonintervjuer var kommuner som arbetade olika med jämställdhetsfrågan. Vissa av 

kommunerna hade tidigare arbetat med jämställdhetsfrågan och i dagsläget inte var aktiva 

med arbetet, andra kommuner hade tidigare inte arbetat med jämställdhetsintegreringsarbetet 

men börjat stegvis att engagera sig inom jämställdhetsområdet. Telefonintervjuerna tog 

mellan trettio till femtio minuter medan de personliga intervjuerna tog minst en timme. I 

dagsläget kan jag konstatera att om det hade funnits mer utrymme och tid hade jag valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer genom att träffa informanterna personligen. Detta för att de 

kvalitativa intervjuerna som genomfördes gav mycket mer material och förståelse för varje 

enskild kommunsarbete än vad telefonintervjuerna gjorde. Telefonintervjuerna var dock 

nödvändiga på grund av tidsbristen. Tidsbristen var även en anledning till att jag intervjuade 

endast en informant från respektive kommun, i vissa fall ledde till två informanter. Detta har 

lett till att jag har fått studera fler projektplaner och andra dokumentstudier i efterhand för att 

söka de svar som jag inte fick av informanterna, mestadels på grund av att denna studie 

baserar på tjugotre kommuner och undersökningen genomfördes under en termin. Valet att 

studera tjugotre kommuner har som nämnt gett en överblick på bekostnad av fördjupning, 

men jag föredrar att studera många kommuner än fallstudier av någon få. 

 

Kommunföreträdarna som jag hade personliga intervjuer med var från Botkyrka, Huddinge, 

Järfälla, Stockholm, Solna, Ekerö, Salem, Upplands-Bro, Vallentuna och Österåker. 
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Kommunföreträdarna som intervjuades per telefon var Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, 

Nykvarn, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby och 

Upplands- Väsby. Bortfallet är tre kommuner: Danderyd, Vaxholm och Värmdö. Dessa tre 

kommuner uteblev från undersökningen av ett flertal anledningar, för det första blev ingen 

kontaktperson utsedd av kommundirektören i Värmdö kommun och Danderyd kommun. Efter 

ett antal försök att få kontakt med kommunerna var det ingen som ville besvara 

intervjufrågorna och min förfrågan vidarebefordrades till andra medarbetare som heller inte 

kunde ställa upp för intervju. Detta dels på grund av tidsbrist från deras håll och dels på grund 

av att ingen av de tjänstemännen jag kom i kontakt med ansåg att de kunde besvara frågor 

angående jämställdhetsintegrering. I Vaxholms fall blev en kontaktperson utsedd men den 

personen var ej anträffbar under undersökningsperioden. Ett flertal brev med förfrågan 

skickades och flera samtal ringdes, och slutligen togs beslutet att utelämna dessa kommuner 

från studien. Det tog väldigt lång tid för kontaktpersonerna att besvara mejl och telefonsamtal. 

Det hade varit intressant för studien om samtliga tjugosex kommuner i Stockholms län ställde 

upp på intervjuer men det var förväntat att någon kommun skulle avvika från undersökningen. 

Detta för att när det gäller undersökning av så stort antal kommuner så är det svårt att få med 

alla kommuner att ställa upp; det har jag erfarenhet av från praktikterminen hos 

Kommunförbundet i Stockholms län. Att tjugotre kommuner ställde upp för intervjuer var 

tillräckligt. De bortfallna kommunernas sätt att hantera min förfrågan om intervjuer tolkar jag 

som att de inte prioriterar jämställdhetsarbetet. Hade jämställdhetsarbetet varit prioriterat i 

kommunen hade det funnits någon ansvarig för jämställdhetsområdet som kunde besvara 

frågor beträffande jämställdhetsintegreringsarbetet i kommunen. Slutligen genomfördes 

intervjuer med kontaktpersoner från tjugotre kommuner. Detta gav en överblick över 

kommunernas arbete, vilket har gett mig utrymme att jämföra kommunernas arbetssätt och 

analysera olika handlingsplaner och verksamhetsplaner för att förstå syftet med 

jämställdhetsarbetet inom kommuner. Det materialet jag har fått av dokumentstudier och 

intervjuerna har varit till stor hjälp för min analys samt att skapa en förståelse för 

kommunernas jämställdhetsintegreringsarbete.  

 

KSL hade även knutit till sig en referensgrupp som bestod av strateger från Järfälla, 

Huddinge, Solna, Botkyrka, Stockholm och Länsstyrelsen. Analys och diskussion kring 

resultaten har skett i båda grupperna, samt i seminarieform där samtliga kommuner bjöds in. 

Informanterna som utsågs av kommundirektörerna tillhörde företrädesvis personalavdelningar 
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(personalchefer eller strateger), kommunstyrelsens förvaltningar (strateger) och kultur och 

fridsförvaltningar (strateger).  

 

Eftersom denna studie utgår ifrån empiri från kartläggningen kommer materialet att bearbetas 

som en helhetsanalys, det vill säga att man ser helheten i den insamlade informationen. Holme 

och Solvang delar in helhetsanalysmetoden i tre faser: val av tema eller problemområde, 

formulerade frågeställningar samt systematisk analys.
53

 Inom den första fasen, val av tema 

eller problemområde, rör det sig om systematiskt urval. Det innebär att man vid 

genomläsning av material fastnar för vissa teman eller problemkomplex; att man löpande 

jämför det teoretiska materialet med det empiriska materialet. Jag jobbade alltså utifrån en 

deduktiv metod, på detta sätt lät jag teori urvalet styra analysen. Utifrån en deduktiv metod 

har jag arbetat uppifrån och ner. Jag har arbetat fram en övergripande bild av kommunernas 

arbetssätt och riktat in på en särskild kommun som jag anser vara ett gott exempel för hur 

kommuner kan arbeta med jämställdhetsintegreringsarbetet. Den andra fasen, formulerade 

frågeställningar, handlar om att konkretisera problemområden man valt ut. I detta fall är 

problemområdet att det ställs motstridiga krav på kommunerna inom Stockholms län och att 

alla kommuner inte arbetar med att jämställdhetsintegrera sina kommunverksamheter. I och 

med detta vill jag undersöka närmare vad som kan ligga bakom detta problem samt hur 

kommunerna hanterar de motstridiga krav som ställs på organisationen. Detta för oss till den 

tredje fasen, en systematisk analys. I den tredje fasen återblickar man på det befintliga 

materialet för att analysera de delar som anses vara relevanta för problemområdet.
54

 Inom 

analysdelen tillämpar jag olika teorier på empirin och exempliferar genom att återge citat från 

intervjumaterialet. Detta är för att betona eller belysa olika faktorer. Framförallt försöker jag 

tydliggöra mina tankegångar för läsaren genom att ge konkreta exempel. Jag har begränsat 

denna studie till att närmare undersöka bakomliggande faktorer som gör ett hinder för 

jämställdhetsintegreringsarbetet. De dolda faktorerna som skapar hinder för 

jämställdhetsarbetet har jag fått grepp på genom analys av intervjumaterialet och 

dokumentstudier där jag har fått jämföra det som kommunföreträdarna har sagt med vad som 

finns rapporterad i handlingsplanerna och verksamhetsplanen samt vad som rapporterats på 

kommunernas externa hemsidor. Eftersom jämställdhetfrågan är ett brett område har 
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begränsningen hjälp mig att fokusera och kontinuerligt blicka tillbaka på syftet med studien. 

Samtidigt som begränsningen har hjälpt mig att fokusera på ett område så har den begränsat 

mig att undersöka andra delar av jämställdhetsområdet. Detta skulle exempelvis vara att 

undersöka alla kommuner på djupet. Detta hade gett mig mer information om varje kommuns 

arbete samtidigt som det skulle bli en hel del data att hantera. Jag är tveksam över om det 

hade varit möjligt för mig att arbeta med tjugotre kommuner på djupet. I sådana fall skulle jag 

ha valt ut några få kommuner att djupanalysera. Eftersom mitt val blev att undersöka samtliga 

tjugotre kommuner så har syftet varit att undersöka de bakomliggande hindren för 

jämställdhetsarbetet inom kommunerna för att sedan redovisa en kommun som ett gott 

exempel på hur kommuner kan arbeta med jämställdhetsintegreringsprocessen. 

 

 

2.4. Etiska överväganden 

 

Etiska krav utgör gränser för vad vi bör forska om. Etiska krav är till för att respekten för den 

enskildes människovärde ska värnas. Respekt för medmänniskor är en grundläggande 

utgångspunkt för all form av samhällsforskning.
55

 Det innebär bland annat att man inte får 

använda människor som medel för att forskningens syfte ska uppnås samt att tystnadsplikten 

måste följas.  

 

Det ställs fyra huvudkrav på all typ av forskning. Dessa krav är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa krav har jag informerat 

samtliga kommunföreträdare om inom ramen för kartläggningen vid varje intervjutillfälle. I 

början av arbetet med kartläggningen bad jag en handläggare på kommunförbundet att hjälpa 

mig med att skicka brev till samtliga kommundirektörer inom Stockholms län. Anledningen 

till att jag gick tillväga på detta sätt var för att kommundirektörerna skulle utse en 

kontaktperson från kontorsledningen. En annan anledning var att indirekt informera 

kommunerna om att ett sådant utredningsarbete kommer att genomföras så att de kunde 

förbereda sig för att bli kontaktade för intervju. Detta genomfördes för att låta kommunerna 

som ska utvärderas själva välja ut en kommunföreträdare, på så sätt minskar även risken att 

kommunerna ska känna sig inträngda och att deras arbete ifrågasätts. Anonymiteten är en 

självklarhet inom denna uppsats. Jag kommer inte att namnge någon kommunföreträdare, 
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dock namnger jag kommunerna av den anledningen att kommunerna redan namnges inom 

kartläggningen jag genomförde. Under avsnittet empiri och analys namnger jag de kommuner 

som arbetar med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsaktiviteter. Syftet med denna 

studie är att identifiera dolda faktorer som skapar hinder för arbetet med 

jämställdhetsintegrering, inte utmärka vilka kommuner som inte arbetar med 

jämställdhetsintegrering. Jag fokuserar alltså på att identifiera faktorer som skapar hinder för 

jämställdhetsintegreringsarbetet utan att behöva namnge specifika kommuner som inte arbetar 

med jämställdhetsintegrering; dock framgår i matrisen inom senare avsnitt mer allmänt vilka 

områden kommunerna engagerar sig inom. Med tanke på att jag begränsat antal informant per 

kommun som tidigare nämnts har jag fått studera projektplaner och andra behandlingsplaner 

mycket närmare för att få svar på alla mina frågor. Svårigheten med denna studie var från 

början att komma i kontakt med informanter. När jag väl kom i kontakt med informanterna 

blev svårigheten att få en klar bild över kommunernas jämställdhetsintegreringsarbete. Jag 

fick därför komplettera med dokumentstudier som gav ett stort utbud av material. Materialet i 

sig var dock inte problemet, för utbudet av material var hanterbart för min analys, men jag 

fick dock begränsa mitt arbete till att söka efter dolda faktorer inom kommunerna som skapar 

hinder för jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet är som sagt ett väldigt brett område men 

begränsningen tillät mig att fokusera på ett område för att kunna bevara den råda tråden 

igenom hela uppsatsen. 

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

 

I detta avsnitt ämnar jag belysa jämställdhetsintegreringsarbetet som ett utvecklingsarbete 

som ställer organisationer inför utmaningar. Jag kommer även att introducera de 

organisationsteoretiker som jag menar kan belysa arbetet med jämställdhetsintegrering samt 

de svårigheter det är förenat med. I denna studie väljer jag att särskilt inrikta mig på en 

specifik del av organisationsteorin, nämligen teorier om lösa kopplingar och löst kopplade 

system.  
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3.1. Organisationsteori 

 

Hur vi studerar organisationer och vilket resultatet av studier blir är helt beroende av vad man 

har för utgångspunkt för studien. Utgångspunkten för denna studie, vilken baseras på 

kartläggningen jag har genomfört, är att det finns en brist på samordning i kommuner som 

påverkar jämställdhetsintegreringsarbetet. 

 

En klassisk definition av organisation är att det är ett system av medvetet samordnade 

personliga aktiviteter och styrkor, vilket betonar att organisation handlar om samverkan och 

samarbetande kollektiv.
56

 I stort sett alla människor är i någon form medlemmar i 

organisationer och spenderar aktivt en stor del av sitt liv i organisationer. I och med detta kan 

den enskilde individens påverkan på organisationen bli något förbipasserande då 

organisationen kan tas för givet som en organisatorisk plattform som den enskilde individen 

kan komma att uppleva att han/hon inte kan påverka med sin närvaro. För att få individer att 

samverka i en organisation och att arbeta mot gemensamma mål krävs det att individen 

attraheras och övertygas till att arbeta för det som organisationen själv vill uppnå och på så 

sätt blir organisationen mer angelägen. Samtidigt som vissa individer kan komma att sträva 

efter att vara mer effektiva på arbetsplatsen, tillför dessa individer något till organisationen; 

alltså påverkar organisationen indirekt dessa individer. Detta kan för organisationen innebära 

en bättre samordning bland de anställda i förhållande till deras arbetsuppgifter och 

individuella mål; något som i sin tur gynnar även organisationen som helhet. När 

arbetsuppgifterna blir fler och individer och insatser ökar behövs någon som strukturerar och 

samordnar de olika insatserna, en eller flera samordnare som leder arbetet för att gruppen ska 

uppnå de gemensamma målen. I organisationer krävs samarbete och samverkan samt en 

auktoritet som samordnar och koordinerar handlingar och aktiviteter, det vill säga någon som 

utövar ledarskap.
57

 Kommunala verksamheter styrs delvis av organisationens strukturer, vilket 

innebär att eftersom kommuner är politiskt styrda tas det ibland för givet att alla konflikter 

och problem inom verksamheterna kan lösas med hjälp av politiken. Eftersom kommunala 

verksamheter är politiskt styrda tas i alla fall den formella strukturens legitimitet för given. 

Vissa aktiviteter, exempelvis jämställdhetsplaner inom kommunverksamheter, bestäms av 

politiska beslutsfattare och lagstiftning, vilket kan innebära att aktiviteten i sig får legitimitet 
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och därmed blir relativt oberoende av utvärderingar om hur effektivt arbetet utförs. 

Jämställdhetsintegrering ger i denna mening kommunverksamheterna möjligheten att internt 

granska sina jämställdhetsplaner. Jämställdhetsintegrering är inte en fråga som kan placeras i 

en del av en verksamhet där enbart en ensam strateg hålls ansvarig för frågan. Poängen med 

jämställdhetsintegrering är att frågan ska integreras i all verksamhet. Detta innebär samtidigt 

utmaningar för organisationer. 

 

Eftersom jämställdhetsintegrering är något som ska genomsyra alla kommuners verksamheter, 

ger detta kommunerna möjligheten att följa upp och granska sina jämställdhetsplaner. Det 

skulle till exempel kunna granskas om planerna följs upp eller bara är något som man skyltar 

med för att visa att man gör något inom jämställdhetsområdet. Legitimerade föreställningar 

kallas av John Meyer och Brian Rowan för rationaliserade myter.
58

 Meyer och Rowan menar 

att dessa rationaliserade myter existerar i form av institutionella regler, något som uppstår i 

organisationens omgivning. Organisationer förhåller sig på olika sätt till dessa rationaliserade 

myter och ett sätt är att sträva efter strukturella överensstämmelser mellan organisationens 

verksamhet och omgivningens krav. Organisationer strävar efter detta för att försöka uppnå de 

krav som ställs på organisationen för att således erhålla legitimitet. En diskussion kring 

rationaliserade myter förs i kommande avsnitt. 

 

 

3.1.1. Lösa kopplingar 

 

Det teoretiska begreppet lösa kopplingar myntades av Karl E. Weick i en artikel 1976.
59

 

Kännetecken för ett särkopplat system, i motsats till ett tätt kopplat system, är att de olika 

delarna inom organisationen är oberoende av varandra och att de därmed kan utvecklas 

individuellt. Weick menar att ett exempel på lös koppling skulle kunna vara att ledningens 

kontor är löst kopplad till personalchefens kontor. Detta medför att de båda cheferna på något 

vis är anslutna till varandra men att de ändå behåller sin identitet och avskildhet. Således är 

deras påverkan på varandra begränsad. Om olika enheter och verksamheter är löst kopplade 

                                                 
58

 Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977) “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony”.s. 347 

59
 Weick, K. E. (1976) “Educational organizations as loosely coupled systems” 

 



30 

 

innebär det att de inte kan påverka varandra lika mycket som om de fungerade samordnat. De 

beslut och prioriteringar av arbetsuppgifter som behandlas i löst kopplade verksamheter drivs 

utifrån den enskilda verksamhetens behov och inte hela organisationen, i vårt fall kommunen. 

Därmed kan det anses att ett löst kopplat system är en tillfällig lösning eftersom lös koppling 

av verksamheter inte håller i ett längre perspektiv, då de inte utgår ifrån hela organisationens 

behov. Det innebär att det som sker i löst kopplade verksamheter inte når ut i andra 

verksamheter. Det som händer i löst kopplade system tenderar att stanna där och sprids 

således inte vidare till resten av kommunsystemet.  

 

Med lös koppling vill man lyfta fram föreställningen att kopplade enheter är mottagliga för 

förändringar och påverkan samtidigt som organisationen är mån om att behålla sin identitet 

och väljer att behålla sin särart. Alltså, samtidigt som organisationer är mottagliga för 

förändringar så vill de även behålla sin identitet; således får organisationen ett eget liv istället 

för att formas och påverkas av externa/interna krafter. Därmed finns en risk att organisationen 

blir oberoende av dessa påtryckningar och det kan även hävdas att organisationen skulle 

kunna påverka dessa externa krafter istället för att bli påverkad av dem. Detta är ett exempel 

på hur ledningen i en organisation försöker skydda verksamheten från yttre påverkan av 

institutioner vilket innebär att lösa kopplingar även kan orsakas av inre motstånd mot 

förändring i organisationen. I dessa fall uppstår lösa kopplingar av det skälet att det pågår 

förändringar i organisationen. Lösa kopplingar uppstår även i relation till motstridiga krav 

från omvärlden. Idén med ett särkopplat system för organisationer är att koppla loss 

aktiviteter från den formella strukturen.
60

 Det vill säga, organisationen är inte längre 

sammanhållen och aktiviteterna inte längre samordnade. Problemet i organisationen blir alltså 

att det är brist på samordning i verksamheterna. Den löst kopplade organisationen blir därför 

en tillfällig lösning eftersom det krävs samordning för att driva organisationen framåt. Man 

hanterar ett problem men skapar samtidigt ett annat.  

 

I vanliga fall ses begreppet lös koppling som något negativt då det anses leda till en icke 

samordnad organisation. Weick lyfter dock fram sju fördelar med fenomenet lös koppling och 

menar att för varje fördel med begreppet tillkommer en nackdel. En fördel med lösa 

kopplingar kan vara att det ger organisationen möjlighet att bevara en del av organisationen 

samtidigt som organisationen sannolikt kommer kunna svara mot varje liten förändring som 
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sker i miljön. Det vill säga, samtidigt som organisationen har möjlighet att behålla en hel del 

intern information inom det löst kopplade systemet, måste varje ärende dokumenteras och 

därmed tillgängliggöras för resten av kommunverksamheterna. Nackdelen med detta blir att 

vissa delar av ärenden kan hållas internt i det löst kopplade systemet. Detta kan ses som en 

nackdel av det skälet att det kan vara viktig information som bör tilldelas hela organisationen. 

Det löst kopplade systemet får leva sitt eget liv och det påverkas således inte av yttre 

påtryckningar. En annan fördel med löst kopplade system enligt Weick är att det kan vara ett 

bra system för lokal anpassning. Alltså, om ett problem skulle uppstå i systemet, kan ett 

element i löst kopplade system lösa detta utan att det påverkar hela kommunsystemet. 

Nackdelen är att motsatsen till lokal anpassning blir standardisering; det vill säga systematiskt 

skapar ordning och söker sig till optimala lösningar på återkommande problem i en 

verksamhet. Något som visat sig önskvärt i kommunerna då likformighet blir viktigt i en 

kommun. Jämfört med detta blir således lokal anpassning mindre önskvärd. Lokal anpassning 

kan också förhindra problem att spridas till andra verksamheter i organisationen vilket även 

kan medföra hinder för andra verksamheter i kommunen att vara delaktiga i konfliktlösningen 

och på så sätt gå miste om information som kan vara värdefull för framtida konfliktlösning i 

kommunen. Samtidigt som lokal anpassning är en snabb och effektiv metod vid 

konfliktlösning, utesluter det också andra verksamheter från att ta del av problemet vilket kan 

anses vara både bra och problematiskt.
 61

 Vad gäller jämställdhetsintegrering blir detta ett 

problem då jämställdhetsintegrering ska genomsyra alla organisationens verksamheter. 

 

Wittbom använder begreppet lösa kopplingar för att närmare diskutera begreppet anpassning 

och samordning i organisationer.
62

 Begreppet lösa kopplingar utvecklades som en kritik mot 

ett rationellt systemsynsätt inom organisationsteorin. Särkoppling är i grund och botten en idé 

om hur organisationer utformas av strukturer som anses vara betydelsefulla och rationella. 

Antagandet är att strukturerade organisationer betraktas som mer moderna och därmed får 

organisationen legitimitet i omvärldens ögon. Detta innebär att organisationerna därmed 

strävar efter att uppträda på ett korrekt sätt snarare än på ett effektivt sätt i enlighet med 

omgivningens förväntningar. Eftersom intrycket av att vara effektiv förväntas av 

organisationer så vill organisationer framstå som effektiva på grund av förväntningar från 

externa aktörer. Särkoppling kan även tolkas som en avvikelse mot de mål och strategier som 
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är uppsatta för organisationen och inom organisationen på både makro- och mikronivå. Löst 

kopplade system reagerar även olika på påverkan och är därmed mer anpassningsbara till 

omgivningen och förändringar än vad som är fallet för tätt kopplade system. Organisationer 

svarar på till exempel motstridiga krav och förväntningar från omvärlden genom att särkoppla 

verksamheter. Problemet blir att olika delar av organisationen gör olika saker, vilket således 

leder till att samordningen i organisationen brister. Organisationer är anpassningsbara men på 

olika sätt beroende på vad det är för organisation. Organisationer anpassar sig dels i 

förhållande till organisationens medlemmar, dels till de krav som ställs från omgivningen. 

Organisationer söker legitimitet i omgivningens ögon.
63

 Ett exempel på detta är vissa 

kommuner inom Stockholms län som skriver på sina externa hemsidor att kommunen arbetar 

med jämställhetsfrågan men i praktiken inte gör det. Det blir således en klyfta mellan det som 

står skrivet på kommunens hemsida som är till för allmänheten att uppdatera sig om 

kommunens sysselsättning och det som faktiskt sker i praktiken inom kommunen. Detta för 

att kommunen har förväntningar på sig att arbeta med jämställdhetsfrågan och denna åtgärd 

blir ett nödvändigt sätt för kommunen att arbeta för att rädda sitt anseende, det vill säga ett 

sätt att bevara legitimiteten. 

 

Meyer och Rowan hävdar att det uppstår ett gap i de löst kopplade systemen mellan den 

formella strukturen och de faktiska aktiviteterna i organisationer.
64

 Den formella strukturen är 

exempelvis planer och styrdokument i organisationer som innefattar vilka aktiviteter som ska 

utföras i organisationen. Meyer och Rowan menar med detta att det som framstår i planerna 

som organisationer producerat inte alltid är det som görs i organisationerna. De menar vidare 

att för att organisationer ska betraktas som legitima i samhället så behövs införlivning av de 

legitimerade föreställningarna, vilket de kallar myter som är inbäddade i samhället. Dessa 

myter anses vara korrekta, rationella och nödvändiga.
65

 Myterna definieras som rationella och 

opersonliga regler som binder olika organisationer genom tron på dess legitimitet. Alltså 

menas att organisationsstrukturen kommer att vara löst kopplad till dess praktiska uppgifter av 

den anledningen att det finns ett behov av att ansluta sig till myter som hjälper organisationen 

att vidmakthålla legitimitet samtidigt som organisationen måste hantera en lång rad frågor och 
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problem i sin vardagliga verksamhet. Dessa så kallade rationella myter främjar spridningen av 

vissa organisatoriska metoder och strukturer även om det inte existerar något bevis för deras 

effektivitet. Alltså blir antagandet från de rationella myterna ett sätt för organisationer att visa 

externa aktörer i sin omgivning att organisationen tar ansvar. Ett exempel på rationella och 

nödvändiga myter kan vara behovet av jämställdhetsplaner. Kommunerna innehar 

jämställdhetsplaner och menar således att de arbetar utifrån planen. Kommunerna kan alltså 

visa upp jämställdhetsplaner för omvärlden och således erhålla legitimitet, men hur 

jämställdhetsarbetet ser ut i praktiken är emellertid en annan sak. Utifrån Meyer och Rowans 

tankegångar kan det uppfattas som att fokusen inom organisationen ligger främst i att öka 

variationen mellan organisationers olika verksamheter, eventuellt på bekostnad av 

effektiviteten. Detta i och med att aktiviteter utförs i enlighet med myter för att skydda 

institutioner från kritik. Det blir därför också svårt att tolka de institutionella förändringar som 

uppstår om kommunernas jämställdhetsaktiviteter inte genomförs i den dagliga verksamheten.  

Eftersom organisationer konstant förhåller sig till de rationaliserade myterna, verkar det inte 

som att det finns utrymme för förändring i organisationen; det vill säga att reella förändringar 

drivs av hur väl i linje verksamheten är i förhållande till sina förväntningar från externa 

aktörer. Det kan vara intressant att reflektera över varför det är så viktigt för organisationer att 

vidmakthålla sin legitimitet.  

 

Den formella institutionella strukturen existerar av den anledningen att det finns ett behov av 

legitima organisationer. Om en organisation inte kan arbeta utifrån den formella strukturen 

innebär det att organisationen inte är funktionell. Det finns således en ökad betoning på 

formella organisatoriska regler för att producera en uppsättning strukturer.
66

 Det vill säga, för 

att en organisation skall kunna vara fungerande för både omgivningen och de som arbetar för 

organisationen så måste organisationen ”hålla masken” för att kunna vara fungerande och 

attraktiv. Det är alltså även därför det anses av Meyer och Rowan att organisationer förhåller 

sig till myter som en strävan efter strukturella överensstämmelser mellan organisationens 

verksamhet och omgivningens krav. Denna strävan handlar, enligt Meyer och Rowan, om att 

uppnå de krav som ställs på organisationen för att således erhålla legitimitet. Meyer och 
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Rowan kallar detta för institutionell isomorfism, det vill säga organisationers likriktning.
67

 

Isomorfism innebär att organisationer genom införlivning av institutionella regler i sin 

struktur blir mer lika varandra. DiMaggio och Powell introducerar tre mekanismer för hur 

institutionell isomorfism uppstår. Dessa tre mekanismer är isomorfism genom tvång, 

isomorfism genom imitation och normativ isomorfism. Isomorfism genom tvång uppstår till 

följd av externa och interna påtryckningar på organisationer, exempelvis lagstiftning, det vill 

säga till följd av politiska influenser och organisationers legitimitetsproblem. Den andra 

mekanismen, isomorfism genom imitation har sitt upphov i osäkerheten som kan finnas i 

organisationer, exempelvis kommuner. DiMaggio och Powell menar att på grund av 

osäkerheten som organisationer känner imiterar de andra organisationer, alltså uppmuntrar 

osäkerheten imitationen. Den tredje mekanismen, normativ isomorfism, associerar DiMaggio 

och Powell med professionalisering. Alltså sprids normer genom professionalisering enligt 

detta synsätt. De menar vidare att det finns två sorters professionalisering som är viktiga för 

isomorfism. Den ena är formell utbildning och legitimering, till exempel genom utbildning på 

universitet och högskolor. Utbildning för personal och chefer inom organisationer är alltså av 

stor vikt för organisationens utveckling. Den andra aspekten är professionella nätverk. Dessa 

två faktorer tenderar att öka likheten för hur organisationer utformas.
68

 Utbildning och 

nätverkande är enligt DiMaggio och Powell signaler till omgivningen att organisationen tar 

ansvar för utvecklandet av institutionen och därmed anses de av omgivningen vara legitima.
69

  

 

Roine Johansson menar att den anpassning som Meyer och Rowan hävdar gäller för 

organisationer kan bli problematisk eftersom det faktiskt inte räcker med att enbart anpassa 

organisationen till de rationella myterna.
70

 Enligt Johansson måste organisationer även påvisa 

att de så kallade rationella myterna är fungerande genom att koppla loss den formella 

strukturen från organisationens operationella verksamhet. På detta vis kan organisationen 

vidmakthålla en legitimerande struktur men det krävs också att organisationens anställda 
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uppfattar organisationen som en fungerande institution. Vad som menas är att de 

rationaliserade myterna som organisationer anpassar sig till för att visa upp något utåt 

eventuellt påverkar organisationens anställda. Organisationen måste också få förtroende från 

de anställda, att de anställda fortfarande uppfattar organisationen som en fungerande 

organisation som de vill vara kvar inom. Det handlar då inte längre om att hävda något för 

externa aktörer, organisationen måste även hävda sin legitimitet för de interna medarbetarna. 

Att både tillfredsställa omgivningens krav och medarbetarnas krav är en utmaning 

organisationer har att hantera.  

 

 

3.1.2. Prat, beslut och handling 

 

I tidigare avsnitt framhävs vikten av en legitim organisation, om hur viktigt det är för en 

organisation att ha en legitim verksamhet samt vidmakthålla legitimiteten. Nils Brunsson 

skriver i boken The Organization of Hypocrisy – Talk, Decision and Actions in Organizations 

att en organisation behöver göra betydligt mer än att utveckla produkter och öka effektiviteten 

i verksamheten för att överleva. Organisationen behöver även skapa legitimitet för att 

överleva i en särkopplad miljö.
71

 Parallellt med begreppet särkoppling använder Brunsson sig 

av begreppet hyckleri. Genom teorin om organisatoriskt hyckleri beskriver Brunsson hur prat, 

beslut och handling förhåller sig till varandra i organisationer. Han menar att politiskt styrda 

organisationer kan behålla organisationens legitimitet genom att prata på ett sätt, besluta på ett 

annat sätt och handla på ett tredje sätt.
72

 Brunsson menar närmare att pratandet om vad som 

görs och ska göras i organisationen ofta verkar överträffa handlandet i organisationen, det vill 

säga att det inte görs lika mycket som det pratas om i organisationen.
73

 Exempelvis pratar 

kommuner aktivt om att jämställdhetsintegrera sina verksamheter, följaktligen ska beslut tas 

om hur man ska arbeta med frågan. Detta beslut kan resultera i skapandet av en 

jämställdhetsplan, en plan som beskriver verksamhetens vision och mål när det gäller 

jämställdhetsfrågan. Dock handlar kommunerna inte alltid i enlighet med planen. I planen 

framgår att kommunen ska arbeta på ett sätt med att jämställdhetsintegrera verksamheten och 
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i verkligheten kanske kommunen handlar på ett annat sätt. Detta handlande resulterar i vad 

Brunsson kallar för hyckleri. Brunsson menar att detta är nödvändigt för organisationer för att 

behålla sin legitimitet. Han menar vidare att för att organisationen ska kunna handla, så måste 

det pratas, eftersom pratet är grunden för att en handling ska kunna ske. Eftersom prat, 

handlande och beslut oftast inte sker i samma kontexter eller under samma tidpunkt kan det 

leda till att organisationer inte handlar utifrån det de pratar om. Samtidigt kan det tyckas att 

pratet kan få legitimitet utan att organisationen behöver handla i enlighet med pratet, det vill 

säga att kommunens prat om jämställdhetsfrågan kan väcka uppmärksamhet från 

omgivningen. Denna uppmärksamhet kan därmed ge organisationen legitimitet utan att pratet 

behöver leda till handling. I tidigare avsnitt framgår att motstridiga krav på organisationer 

leder till särkopplingar och löst kopplade system. Brunsson menar med andra ord att för att 

övervinna de motstridiga kraven som ställs på organisationen, kan organisationen prata sig 

igenom dem, alltså hantera dem genom ett organisatoriskt hyckleri. 
74

 

 

 

3.1.3. Parallella processer 

 

Bengt Jacobsson skriver i boken Kraftsamling – Politik och företagande i parallella processer 

om hur olika intressen hanteras i flera parallella beslutsprocesser. Parallella processer innebär 

exempelvis att kommuner arbetar med olika arbetsuppgifter parallellt med varandra. 

Jacobsson menar att vissa arbeten sker i parallella processer som stundtals kan vara helt 

oberoende av varandra. Dessa processer behöver heller inte följa varandra hierarkiskt eller 

sekventiellt.
75

 Det kan med andra ord bli så att personer som är högt uppsatta inom ena 

processen inte har lika stor betydelse inom andra processer som sker parallellt. På detta vis 

drivs inte arbetet på lika villkor och därmed uppnås inte alltid samma resultat. Jacobsson 

beskriver även hur motstridiga intressen ställs mot varandra. Han menar att organisationer på 

olika sätt försöker svara mot normer som de anser vara giltiga genom att dels förändra normen 

och dels påverka hur normerna skall tolkas samtidigt som de bygger upp fasader som ska ge 

intryck av att organisationen lever upp till normen.
76

 Detta ligger i linje med vad Brunsson 
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menar med att organisationer pratar på ett sätt, beslutar på ett annat och agerar på ett tredje 

sätt för att på så vis ge intryck till omgivningen att de lever upp till de kraven som ställs på 

organisationen. I kommunernas fall är det för staten, andra kommuner samt kommunens 

medborgare som organisationen vill visa upp att de uppfyller de krav som ställts på dem. 

Detta för att behålla sin legitimitet.  

 

Fördelen med att arbeta i parallella processer enligt Jacobsson är att det möjliggör att 

organisationer kan hantera den stora mängd krav som ställs på dem. Ett flertal konflikter kan 

hanteras i parallella processer samtidigt och även på olika nivåer. En nackdel med parallella 

processer kan, enligt Jacobsson, i längden vara att arbetsuppgifterna inte fullföljes; därmed 

kan problemet återuppstå. Problemet kan även bli att samordningen brister. Utifrån resultatet 

från kartläggningen kan man hävda att detta är något som sker inom många kommuner.
77

 

Många av de kommuner som arbetar med jämställdhetsfrågan har tidigare varit engagerade 

inom olika projekt från länsstyrelsen och landstinget men dessa projektarbeten har 

kommunerna lagt bakom sig utan att ha fullföljt dem. Därefter har dessa kommuner tagit på 

sig nya projekt som de är aktiva med idag. Frågan är vad dessa projekt kommer att resultera i. 

Om kommunerna hinner integrera jämställdheten i sina verksamheter, eller om de tar på sig 

nya projekt och därmed inte fullföljer de nuvarande projekten. Om kommunerna tar på sig nya 

projekt så är det mer sannolikt att de inherenta konflikterna inte löses.
78

 När de parallella 

processerna utspelas inom olika enheter i organisationen kan man hävda att processerna är 

löst kopplade.
79

 Jacobsson menar att det i de flesta fall inom parallella processer finns en länk 

emellan processerna och att dessa personer som används som länken emellan processerna har 

större förutsättningar att förstå helheten, dock att även de ställs inför stora problem i 

praktiken.
80

 Många av kommunföreträdarna som intervjuades inom ramen för kartläggningen 

kunde inte besvara frågor om hur det såg ut med jämställdhetsarbetet inom andra 

förvaltningar i kommunen.
81

 Alltså agerar strategerna i huvudsak i en process, ovetande om 
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vad som pågår i andra processer. Därmed pågick arbetet med jämställdhetsintegrering på olika 

arenor inom kommunen utan någon specifik länk emellan de parallella processerna. 

Jacobsson menar vidare att inom parallella processer har de involverade svårt att lära sig av 

erfarenheten eftersom de har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar. Denna effekt av 

parallelliteten uppträder på grund av att de involverade får svårt att se helhetsnivån eftersom 

de är så upptagna med att implementera projektet på detaljnivå. Eftersom kommuner är 

politiskt styrda ovanifrån genom politiska riktlinjer så får kommunerna i uppgift att producera 

planer som i sin tur ska implementeras på sikt. Genomförandet av planerna är beroende av hur 

många externa krav som organisationen måste hantera samtidigt. 

 

Ett resultat från kartläggningen är att många kommunföreträdare likställde jämställdhet med 

jämlikhet, vilket kan det tyda på att de inte är väl insatta i jämställdhetsfrågan. Eftersom de 

inte förstår vad det är de gör och varför denna uppfattning om jämställdhet uppstår, har de 

svårt att på något förnuftigt sätt ändra sitt handlande, om vi utgår från Jacobssons 

tankegångar.
82

 Han menar att ju fler motstridiga krav som ställs på organisationer desto större 

är sannolikheten att dessa krav hanteras i parallella processer.
83

 

 

 

3.1.4. Jämställdhetsintegrering i relation till institutionaliseringsprocessen 

 

Jämställdhetsintegrering är en fråga som berör alla människor som arbetar i en organisation 

och därför är det viktigt att den genomsyrar alla av kommunens verksamheter. Enligt 

Wittbom finns det strukturer mellan olika organisatoriska nivåer som korrelerar, det vill säga 

står i relation till varandra. Detta innebär att det finns funktioner som är beroende av hur andra 

delar av organisationen fungerar samtidigt som det finns löst kopplade strukturer som kan 

utvecklas och förändras oberoende av andra delar av organisationen. Särkopplingen som finns 

i kommunerna uppstår av det skälet att allt fler krav ställs på organisationen. Exempel på krav 

som ställs på kommunerna är att de ska motarbeta segregation, följa etiska principer, erbjuda 

likabehandling, jämställdhetsintegrera samt visa medvetenhet inom andra områden såsom 

miljö, kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring i sina verksamheter.  
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Enligt Wittbom är institutioner ett etablerat förfarande som legitimeras genom lagar, rutiner, 

värderingar etc.
84

 Wittbom kopplar institutionaliseringsprocessen till begreppet lösa 

kopplingar och menar att nya idéer som inte beaktas av organisationens styrsystem rinner ut i 

löst kopplade procedurer som utgör ett hinder för institutionaliseringsprocessen. Processen 

blir inte fulländad då det förekommer hinder och motstånd.  

 

Sammanfattningsvis vill jag påpeka att dessa ovannämnda teorier är teorier som kan 

kombineras för att tillsammans bilda ett tillvägagångssätt för tolkning av empirin för denna 

uppsats. Att vissa kommuner använder sig av olika metoder som till exempel att särkoppla 

systemen eller använder sig av myter och hyckleri för att hantera påtryckningar är 

problematiskt anser jag och detta ska närmare analyseras inom denna studie. Detta på grund 

av att exempelvis särkoppling av system är en tillfällig lösning för att kunna hantera alla krav 

som ställs på organisationen av externa aktörer. 

 

 

4. Empiri och analys 

 

I det här kapitlet presenteras min empiriska analys. Analysen baseras på en tolkning av 

kartläggningen av jämställdhetsintegreringsarbetet i kommuner i Stockholms län.
85

 Under 

varje avsnitt förs också en diskussion kring det studerade materialet om samtliga tjugotre 

kommuner med särskilt fokus på Botkyrka kommun som ett särskilt gott exempel. Syftet är 

här att analysera den genomförda kartläggningen av de tjugotre kommunernas 

jämställdhetsarbete inom Stockholms län med hjälp av teorier om institutionell isomorfism, 

rationaliserade myter, organisatorisk hyckleri och, inte minst, särkoppling. Med hjälp av 

teorin kring begreppet särkoppling görs en analys av hur arbetet med jämställdhetsintegrering 

behandlas, samt hur man kan övervinna särkoppling i systemet. Sedan kommer även 

kommunernas organisationer diskuteras samt analyseras utifrån teorierna kring rationella 

myter och hyckleri. Meyer och Rowan menar, som nämnts tidigare, att rationella myter 

främjar spridning av vissa organisatoriska metoder även om det inte finns existerande bevis 
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för deras effektivitet.
86

 Med hjälp av myterna kan organisationer visa omgivningen att 

organisationer gör något och därmed tar ansvar. Detta skulle kunna ske genom att producera 

en jämställdhetsplan som kan visas upp för omgivningen så att de därmed vidmakthåller sin 

legitimitet.  

 

 

4.1. Institutionella regler – en institutionell isomorfism 

 

Det finns en mängd lagar och förordningar som styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas 

av riksdagen och förordningar beslutas av regeringen. Förutom dessa utformar kommuner egna 

styrdokument för hur arbetet inom deras verksamheter ska bedrivas. Dessa institutionella regler 

anses legitima oberoende av hur effektivt kommunen arbetar. Meyer och Rowan menar, som 

nämnts, att institutionella regler fungerar som rationella myter, något som organisationer använder 

för att få legitimitet. Strävan efter legitimitet anses av Meyer och Rowan vara en strävan mot 

strukturell överenstämmelse med omgivningens rationaliserade myter.
87

 Det tenderar leda till en 

ökad likriktning inom organisationsfältet, till exempel att organisationer förväntas ha 

handlingsplaner. Detta avsnitt handlar alltså om att olika mekanismer, såsom tvång, imitation och 

normativ gemenskap kan leda till likriktning. Likriktning är vad DiMaggio och Powell kallar för 

isomorfism.
88

 Isomorfism används i de fall då organisationer har problem med legitimiteten.  

 

Eftersom kommuner är politiskt styrda finns det en rättslig miljö, det vill säga lagar och regler som 

alla kommuner lever under. Genom dessa regler formas kommunerna på liknande sätt. Regler och 

lagar inom kommuner ser DiMaggio och Powell som tvångsåtgärder, det vill säga att 

organisationer tvingas att följa regler och arbeta med sådant oavsett om de vill göra det eller ej. 

Enligt DiMaggio och Powell kan det i de flesta fall uppstå en imiterande isomorfism. Detta på 

grund av osäkerheten om hur handlingsplaner förväntas ge effekt i kommunerna. Det kan till 

exempel innebära att kommuner imiterar andra kommuners förfarande och producerar sina 

handlingsplaner utifrån andra kommuners handlingsplaner. Detta är för att organisationer vill 
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uppnå samma goda resultat som andra organisationer som de imiterar och därmed minimerar de 

sin arbetsinsats. Det faktum att professionella inom olika organisationer oftast har samma 

yrkesbakgrund och deltar i samma nätverk, kan också resultera i att de organisationer som de 

arbetar inom tenderar att utvecklas mot ökad likriktning.
89

 

 

Ett exempel på en kommun som av många externa aktörer anses vara legitim, är Botkyrka 

kommun. Ett resultat från kartläggningen är att Botkyrka kommun är en av de få kommuner i 

länet som är på god väg att jämställdhetsintegrera alla sina kommunverksamheter.
90

 Eftersom 

Botkyrka kommun i många fall används som ett gott exempel för andra kommuner 

vidmakthåller de på så vis sin legitimitet. Genom att vara ett gott exempel för hur man ska 

arbeta med jämställdhetsintegrering erhåller Botkyrka en sorts respekt som gör att många 

kommuner ser Botkyrka kommun som ett föredöme och en förebild för deras eget 

jämställdhetsarbete. Detta kan även få de anställda inom Botkyrka kommun att erhålla stor 

respekt för sin kommun och sitt medlemskap i kommunen. Samtidigt kan kravet på att 

organisationer ska upprätthålla de formella institutionaliserade reglerna leda till att 

organisationer placeras i ett konstant tillstånd av spänning. Med detta syftar jag på att 

eftersom Botkyrka kommun framstår som ett gott exempel för andra kommuner kan det leda 

till att omgivningen får högre förväntningar på Botkyrka kommun, vilket kan leda till att 

kommunen kommer att behöva arbeta under press för att ständigt kunna agera som en förebild 

för andra kommuner. 

 

 

4.2. Isomorfism i kommuner 

 

Enligt ett resultat från kartläggningen tar sammanlagt åtta av tjugotre kommuner upp 

jämställdhetsperspektivet i sina styrdokument, det vill säga i sina mål- och budgetdokument.
91

 Ett 

exempel på vad som lyfts fram i styrdokumenten är från Botkyrka kommuns flerårsplan för år 

2011-2014. 
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”Mångfalds- och jämställdhetsarbetet ska stärkas och genomsyra all kommunal 

verksamhet och samhällsplanering. Vår avsikt är att arbeta för att ge mångfald och 

antidiskriminering genomslag i verksamhet och personalsammansättning. Vi ska bli en 

förebild och uppmana andra aktörer att inta ett aktivt förhållningssätt i dessa frågor.” 

(Botkyrka, Flerårsplan 2011-2014) 

 

Denna beskrivning i verksamhetsplanen ovan är ett exempel på vad bara en fjärdedel av 

kommunerna enligt ovan lyfter fram för hur verksamheten skall arbeta med 

jämställdhetsfrågan. Inom flera andra styrdokument från andra kommuner lyfts 

jämställdhetsperspektivet fram på liknande sätt. Beträffande isomorfism kan det tyckas att 

dokumentationen ovan kan ha utgått från samma mall som andra kommuner har haft men att 

den har omarbetats för att passa den enskilda kommunens kontext. Ett exempel på andra 

kommuner som lyfter fram jämställdhetsperspektivet i sitt styrdokument på liknande sätt som 

ovan är Huddinge kommun. I Huddinge kommuns styrdokument framgår att: 

 

”Att åstadkomma jämställdhet mellan könen ska vara en självklar del av mångfaldsarbetet. 

All personal i kommunen ska utbildas i jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Att systematiskt 

jämställdhetsintegrera alla verksamheter så att män och kvinnor, flickor och pojkar får 

likvärdigt bemötande och service är en grund i Huddinge kommun” (Utdrag ur Huddinge 

kommuns styrdokument: Mål- och budget 2011.) 

 

Det framgår i stycket ovan att Huddinge kommun lyfter fram mångfalds- och 

jämställdhetsarbetet i sitt styrdokument på liknande sätt som Botkyrka kommun, eller vice 

versa. Det är med detta som jag menar att det kan tyda på ett imiterande arbetssätt i 

kommunerna. Samtidigt som kommunerna tycks imitera varandra beträffande producerandet 

av planer så finns det en brist på imitation i kommunerna eftersom knappt en tredjedel av 

kommunerna arbetade med jämställdhetsintegrering. 
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4.3. Rationaliserade myter 

 

Syftet med handlingsplaner för många kommuner är att formulera konkreta och mätbara mål 

och åtgärder, ibland som ett led i kommunernas arbete med att försöka upprätta en 

brukarorienterad verksamhet. Handlingsplaner för jämställdhetsintegrering är till för att skapa 

goda förutsättningar för att samtliga verksamheter i kommunen ska kunna genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Som en början av kartläggningen genomförde jag en förstudie om kommunernas 

jämställdhetsarbete utifrån deras externa hemsidor. De externa hemsidorna kan vara fasader 

som kommuner visar för att ge intryck av att de hanterar de krav som ställs på organisationen, 

om vi lånar Jacobssons tanke.
 92

 Det innebär att kommuner genom sina externa hemsidor kan 

försköna eller stolt förstora bilden av vad kommunen arbetar med samt hur man går tillväga 

med arbetet. Det är även som Meyer och Rowan påpekar att organisationer behöver använda 

sig av rationella myter för att således vidmakthålla sin legitimitet i omgivningens ögon. Alltså 

gör uppbyggandet av fasader och anslutningen till de rationella myterna organisationen till en 

funktionell organisation i omvärldens ögon. 

 

Utifrån allmän kännedom om sakområdet och läget i kommunerna formulerade jag en hypotes 

om att jämställdhetsarbetet skulle se mycket olika ut kommunerna sinsemellan och att det 

material som finns på hemsidorna inte nödvändigtvis behövde spegla verkligheten. Jag har 

jämfört intervjumaterialet med det material som finns på respektive kommuners hemsidor och 

har kommit fram till att det som visas på kommunernas hemsidor inte alltid stämmer överens 

med vad som faktiskt arbetas med inom kommunerna. Ett exempel är att inom vissa 

kommuner arbetar man med jämställdhetsfrågan men uppdaterar inte den externa hemsidan 

utifrån vad som arbetas med inom kommunen. I många fall påstås det att man arbetar med 

jämställdhetsfrågan på kommunens hemsida men inte gör detta i enlighet med vad som står 

skrivet på hemsidorna. Detta tyder på att kommunverksamheten är löst kopplad och att en 

särkoppling sker inom organisationen. Problemet blir att olika delar av organisationen gör 

olika saker vilket således leder till att samordningen i organisationen brister. I detta fall 

arbetar kommuner kanske med något som inte uppdateras på hemsidan, eller vice versa, att 

kommunen skriver på sin hemsida vad som ska arbetas med i verksamheten men som de 
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faktiskt inte arbetar med i praktiken. Detta tolkar jag som att det beror på att de anställda i 

kommunen inte har översikt över det som händer i kommunens andra verksamheter, att 

samarbetet mellan de anställda brister.  

 

En annan tolkning jag gör utifrån intervjuerna med kommunföreträdarna är att de anställda 

arbetar med olika saker i verksamheten, det vill säga att de är ansvariga även inför andra 

områden utöver jämställdhetsfrågan. Detta leder till att de ansvariga för området blir mindre 

aktiva på att återkoppla till varandra. Ett exempel på detta är att de flesta informanterna var 

personalchefer, det vill säga att dessa personalchefer redan sitter med arbetsuppgifter gällande 

personalens löner, arbetsrutiner och andra administrativa personalfrågor. Dessa 

personalchefer är tänkta att även vara ansvariga för jämställdhetsfrågan som blir för cheferna 

ett nytt område med nya kunskaper och arbetsuppgifter. Detta på grund av att 

jämställdhetsperspektivet inom många kommuner inte är integrerade inom den ordinarie 

verksamheten. Jag tolkar de ansvarigas handlade som en reaktion på överbelastning av arbete, 

att de ansvariga för jämställdhetsfrågan inom kommunerna har för hög arbetsbelastning och 

därmed inte hinner prioritera återkoppling till varandra inom kommunen. Detta tolkar jag 

utifrån den informationen som jag fick fram av informanterna som uttalade sig om att de sitter 

som ansvarig inför olika områden inom kommunen. Vissa informanter var exempelvis 

ansvariga för frågor om hälsa och kommunikation medan vissa andra informanter var 

involverade inom andra olika projekt som inte inkluderade jämställdhetsfrågan, som till 

exempel bostadsfrågan inom kommunen. Ett exempel på strateger som är ansvariga för olika 

områden är kommunföreträdaren för Salems kommun. Kommunföreträdaren var ansvarig för 

området hälsa, kommunikation och bostadsfrågan. Detta gjorde att kommunföreträdaren inte 

hade tid över att göra annat än sitt arbete. Fastän informanten hade intresset och viljan att 

arbeta med jämställdhetsfrågan skulle det innebära att arbetet fick tas med hem för att kunna 

ha tid att engagera sig inom det. Vid ett tillfälle hade kommunföreträdaren tagit hem arbetet 

för att kunna erbjuda vissa medarbetare utbildning i jämställdhetsarbetet. Detta hade drabbat 

vissa informanter, att de exempelvis inte hade tid över för jämställdhetsfrågan även om de 

ville. Detta gällde dock inte alla, därför kan det alternativt vara så att det även kan bero på 

dålig kommunikation kollegerna mellan. Den dåliga kommunikationen kan vara 

konsekvensen av att samordningen brister i kommunverksamheten. 

 

 Flera kommunföreträdare menade att de inte visste vad som pågick med jämställdhetsfrågan i 

andra förvaltningar inom kommunen. De menade vidare att informationen fanns att tillgå men 
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att kommunikationen dem emellan var det som utgjorde hinder. Detta menade de berodde på 

att man inte hade tid att nätverka med andra kommuner eftersom man var upptagen med andra 

arbeten inom andra områden. Alltså tycks dessa uttalanden från kommunföreträdarna tyda på 

att kommunikationen mellan ansvariga inom olika förvaltningar i kommunen inte är lika bra 

och att detta beror i en del fall på att de är för högt arbetsbelastade. De strukturella 

arbetsvillkoren, som till exempel hög arbetsbelastning, kan således göra att organisationer 

särkopplar. Detta är dock inte något som framgår på hemsidorna eller i jämställdhetsplanerna. 

Eftersom man vill visa upp organisationens funktionella sida tycks organisationer hävda 

mycket om vad de gör genom att förhålla sig till myter, snarare än information om vilka som 

gör vilket, som för övrigt skulle vara ett sätt att visa personalen uppskattning för arbetet.  

 

Enligt Meyer och Rowan uppstår i många organisationer ett gap mellan den formella 

strukturen, vilket i detta fall skulle kunna vara kommunernas rapporter och 

jämställdhetsplaner osv och de faktiska aktiviteterna i organisationerna.
93

 Exempelvis kan det 

innebära att vissa av de kommuner som hävdar att de jämställdhetsintegrerar sina 

verksamheter samt ser frågan som en kvalitetssäkring, inte utför dessa arbeten i praktiken. 

Detta är ett gap som uppstår i särkopplade system. Enligt DiMaggio och Powell pekar denna 

struktur i organisationer, det vill säga gapet mellan den formella strukturen och faktiska 

arbeten, på en efterliknelse av andra organisationer inom det egna fältet. Det föranledes 

således av att legitimiteten i omgivningens ögon blir viktigare än den interna effektiviteten.
94

  

Om man utgår från Meyer och Rowans tankesätt, kan det tolkas som att gapet mellan den 

formella strukturen och faktiska arbetet uppstår för att vissa kommuner behöver förhålla sig 

till myter om vad de arbetar med för att på så sätt erhålla sin legitimitet. Exempelvis kan vissa 

kommuner påstå att de arbetar utifrån deras jämställdhetsplaner för att omgivningen förväntar 

sig det av dem. När kommunen påstår att de gör något de egentligen inte gör, ansluter de sig 

till rationella myter, på så sätt hjälper myten kommunen att vidmakthålla sin legitimitet.
95
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Många av de intervjuade strategerna ansåg att det var viktigt med jämställdhetsplaner, eftersom 

detta tillfälle gav medarbetarna möjligheten att planera och sätta upp mål för 

jämställdhetsfrågan. Det kan tolkas som att planering och målsättning för ett område i 

verksamheten, exempelvis jämställdhetsområdet, kan tillföra samordning i verksamheterna. 

Som vi såg ovan (under kapitel 3.1.) definierar Eriksson- Zetterquist och Styhre begreppet 

organisation som en samarbetande kollektiv som handlar främst om att samverka.
96

 Alltså, 

genom att de kommunanställda samarbetar med att sätta upp mål för jämställdhetsintegrering i 

verksamheterna uppnår de samtidigt ett annat mål nämligen målet för en funktionell 

organisation; med andra ord samordning i organisationen. Wittbom menar att målen ska vara 

tydligt skrivna och att de även ska rankas i prioriteringsordning. De övergripande målen ska 

operationaliseras så att de blir konkreta på alla verksamhetsnivåer samt inom varje process i 

kommunen. Det är sannolikt att det på denna punkt brister, att arbetet med 

jämställdhetsintegrering inte är integrerad i varje process i kommunen. Detta kan bero på att det 

inte finns mål uppsatta för hur kommunen ska integrera jämställdhetsfrågan i 

kommunverksamheten eller också att det inte finns konkreta mål på alla verksamhetsnivåer. 

Det kan vara så att kommunerna formulerar målen centralt men ej i de decentraliserade 

verksamheterna vilket blir en form av särkoppling. Ett exempel på detta är Tyresö kommun 

kommun som har medarbetare som vill arbeta med jämställdhetsfrågan. Företrädaren för 

Tyresö kommun uttalade på intervjun att det inte finns utrymme för kritisering av den egna 

kommunens arbete. Kommunföreträdaren menar att eftersom det inte finns upsatta mål för 

jämställdhetsfrågan (vilket även framgår i verksamhetsplanen att det inte gör) så är det svårt att 

veta var man ska starta. Jag tolkar det som att det måste finnas en överenskommelse i 

kommunen om att jämställdhetsfrågan måste prioriteras så att de i efterhand kan sätta upp mål 

för hur frågan ska prioriteras och arbetas med. För att kunna uppnå målen är det minst lika 

viktigt att återkoppla och följa upp arbetet för att se vad som gjorts och vilka effekter arbetet 

har givit. Detta för att se om målen har uppnåtts eller ej. Man ska arbeta i en takt som tillåter att 

åtgärder vidtas om målen inte uppnås, det vill säga att det ska finnas utrymma att kunna 

konstruktivt kritisera den egna kommunens arbete.
97

 I samband med uppsättandet av målen kan 

de anställda känna sig delaktiga i organisationen och organisationen blir angelägen. Botkyrka 

kommuns arbetssätt skiljer sig från andra kommuners arbetssätt eftersom Botkyrka kommun 
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använder sig av kommunens egen personal i form av interna konsulter. På detta sätt involverar 

de dels andra kolleger i ett annat arbetsområde för att både utnyttja deras kompetens till fullo 

och dels för att involvera andra anställda i jämställdhetsfrågan. Detta för att 

jämställdhetsperspektivet ska beröra många fler än de ansvariga på arbetsområdet. 

 

Utifrån information som finns att tillgå från intervjuerna har sammanfattningsvis fyra av 

tjugotre kommuner en tydlig handlingsplan eller strategi för jämställdhetsintegrering riktad mot 

brukarna i kommunen. Att enbart fyra kommuner av tjugotre kommuner har en 

jämställdhetsplan kan tyckas vara en låg siffra. Samtliga kommuner som hade en 

jämställdhetsplan hade även en likabehandlingsplan som riktades mot personalen. Även de 

kommer som inte hade jämställdhetsplaner hade också likabehandlingsplaner men lika 

behandlingsplaner är riktade mot kommunens personal och är inte ekvivalent en 

jämställdhetsplan för jämställdhetsintegreringsarbetet inom kommunerna. Innan en 

handlingsplan har tagits fram har dessa fyra kommuner granskat sin verksamhet genom att titta 

på hur situationen ser ut just nu och vad som behöver göras framöver vilket sedan lyfts fram i 

handlingsplanen. Sedan ser det olika ut i kommunerna om i vilken mån man arbetar utifrån 

handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Att det ser olika ut i kommunerna kan tolkas som 

att kommunerna förhåller sig på olika sätt till de rationella myterna som diskuterats ovan. Vissa 

kommuner förhåller sig till myterna genom handlingsplaner, andra kommuner förhåller sig till 

myterna genom den externa hemsidan. Utöver jämställdhetsplaner finns det så kallade 

likabehandlingsplaner, både inom förskolor, skolor, samt som personalpolicy. De senare kallas 

av vissa kommuner jämställdhet- och mångfaldsplan. Det finns ingen exakt siffra på hur många 

kommuner som har en likabehandlingsplan för sina skolverksamheter, på grund av att alla 

informanterna inte hade den informationen att delge. Detta tycks återigen tyda på en 

särkoppling av systemet, att informanterna inte hade överblick över andra förvaltningar i 

kommunen. Olika verksamheter lever sina egna liv. Alla skolor/ förskolor har en 

likabehandlingsplan, vilket de också måste ha enligt diskrimineringslagen.
98

 

 

I planerna för jämställdhetsintegrering från de fyra kommunerna (Botkyrka, Stockholm, 

Huddinge, Solna) framgår bland annat av att kommunerna antagit handlingsplanen eller 

strategin för jämställdhetsintegrering för att: 
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”eftersträva en jämnare könsfördelning. I samband med tillsättning av tjänst skall därför, vid 

likvärdiga meriter och lämplighet i övrigt, den sökande som tillhör det underrepresentativa 

könet anställas. Vid ojämn könsfördelning kan särskilt stöd ges för att behålla personal av det 

underrepresenterade könet. Botkyrka kommun arbetar aktivt för att se till att jämställdhet 

råder inom den egna verksamheten och utåt, i servicen till kommuninvånarna. För detta 

arbete har en jämställdhetsstrategi tagits fram där kommunens målsättningar för 

jämställdhetsarbetet beskrivs.” Utdrag från Botkyrka kommuns strategidokument. 

 

Utdraget ovan från Botkyrka kommuns strategidokument exemplifierar kommunernas 

jämställdhetsplaner. Exemplet ovan kan uppfattas som att kunskap om jämställdhetsfrågan 

finns i kommunen och att kommunen således undersökt verksamheterna och eventuellt sett 

behovet av könsbalans för att det ska vara mer rättvist för båda könen. Att kommunen skriver 

att de ska tillgodose båda könens intressen och behov kan tolkas som att de har formulerat mål 

och vill genomföra åtgärder. Beskrivningen ovanför är ett sätt för kommunen att visa 

omgivningen att kommunen arbetar med jämställdhetsfrågan. Detta för att organisationen ska 

behålla sin legitimitet, för att anknyta till Meyer och Rowans tanke.
99

 Beskrivningen ovanför 

kan även vara en myt som kommunen förhåller sig till, det vill säga bara för att det är skrivet att 

kommunen arbetar på ett visst sätt behöver det inte betyda att kommunen faktiskt arbetar på det 

sättet. Detta har bekräftats av resultatet från kartläggningen jag har genomfört. Det stämmer att 

vissa kommuner vill visa upp att de har planer eftersom omgivningen förväntar att 

kommunerna har jämställdhetsplaner. Som tidigare nämnt är Botkyrka kommun ett gott 

exempel på hur kommuner kan jämställdhetsintegrera sin kommunverksamhet. Samtidigt som 

Botkyrka kommun har kommit långt med jämställdhetsarbetet har de även, utifrån min analys 

av deras hemsida och intervjuer med deras kommunföreträdare, en tendens att vilja framträda 

som ett gott exempel. Detta tolkar jag som att kommunen vill söka legitimitet hos 

omgivningen. Det är en anledning till att Botkyrka kommun vill visa upp resultat från sitt goda 

arbete. Detta är ett bra arbetssätt att söka legitimitet hos omgivningen eftersom Botkyrka 

kommun faktiskt får legitimitet när de framträder som gott exempel för andra kommuner. 

Många av de kommuner som intervjuades såg Botkyrka kommun som förebild för 

jämställdhetsintegreringsarbetet. En drivkraft för kommuner är att kunna visas upp som ett gott 

exempel. 
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Ett annat resultat från kartläggningen är att, av de tjugotre kommunföreträdarna jag var i 

kontakt med, fanns enbart två manliga strateger som var ansvariga för jämställdhetsfrågan. De 

övriga tjugoen kommunföreträdarna var kvinnor. Detta antyder att jämställdhetsfrågan 

möjligen kan ses som en kvinnofråga. Ett stort problem enligt Ivarsson och Cox är att när man 

ska förändra organisation åt en mer jämställd riktning är det män som leder arbetet, eftersom 

män vanligen är i majoritet i ledningen där de avgörande besluten fattas.
100

 Detta anser de vara 

ett problem för att när majoriteten av ledningen som fattar beslut består av män lämnas 

kvinnorna utanför analysen vilket innebär att man överbetonar vissa brister och förbiser andra. 

Om jämställdhet uppfattas som en kvinnofråga kan detta leda till ett problem för samordningen 

kring jämställdhetsarbetet och därmed kan det även föranleda till ett särkopplat område.  

 

Vad gäller frågan om kommunen anslutit sig till internationella policies beträffande 

jämställdhet, som t ex CEMR- deklarationen så kan det konstateras att det endast är två 

kommuner i Stockholms län som har undertecknat deklarationen. Dessa kommuner, 

Stockholm stad och Solna stad, menar att CEMR- deklarationen har lett till stort engagemang 

i kommunerna. Det finns även andra kommuner som har lyft frågan om de ska underteckna 

deklarationen. Samtidigt har andra kommuner i länet valt att inte gå vidare med den. Ett 

exempel på kommuner som har valt att inte underteckna CEMR- deklarationen är Botkyrka 

kommun. Kommunföreträdaren sa vid intervjutillfället att ”eftersom Botkyrka kommun redan 

arbetar med jämställdhetsintegrering kommunalt så finner kommunen inte intresse för att 

arbeta med den internationellt”. Botkyrka kommun kommer således inte att underteckna 

deklarationen.  

 

Enligt Brunsson är legitimitet grunden för finansieringen av organisationen.
101

 Vidare menar 

Brunsson liksom Meyer och Rowan, att organisationer är beroende av omgivningens stöd, 

samt att för att organisationen ska existera så måste denne få ett godkännande av 

omgivningen.
102

 Det kan finnas många faktorer till varför Botkyrka kommun inte vill 

underteckna CEMR- deklarationen. En anledning till varför kommunen inte vill underteckna 

deklarationen har de uttalat att kommunen redan arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering 

kommunalt och vill därför lägga resurser på att fortsätta i samma bana kommunalt hellre än 
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internationellt. Samtidigt som Botkyrka kommun hävdar att de inte vill underteckna CEMR- 

deklarationen, hävdar de även att de redan arbetar aktivt med frågan kommunalt. Detta tolkar 

jag som att kommunen hävdar att de redan har legitimitet då de arbetar med 

jämställdhetsfrågan kommunalt.  

 

4.4. Organisatoriskt hyckleri 

 

Kommunledningen har en central roll och betydelse för jämställdhetsfrågan, därför inkluderas 

i undersökningen även frågor om kommunstyrelse eller facknämnder som varit engagerade i 

arbetet med jämställdhetsintegrering, eller om det istället inte finns några specifika politiska 

uppdrag i kommunerna. Det framkom genom intervjuerna att sex kommuner av tjugotre har 

ett särskilt politiskt organ för dessa frågor. Det är i allmänhet kommuner som mera aktivt 

arbetat med jämställdhetsfrågan. Dessa sex kommuner är Botkyrka, Haninge, Huddinge, 

Solna, Stockholm stad och Sundbyberg stad. Ett gott exempel på vad en beredning består av 

är Botkyrka kommuns Demokratiberedning som ligger under Kommunstyrelsen och som 

även ansvarar för jämställdhetsfrågor. Demokratiberedningen består av sju ordinarie 

ledamöter och sju ersättare. Det dagliga tjänstemannaarbetet sköts av 

kommunledningsförvaltningen i samarbete med andra berörda förvaltningar. 
103

 

 

Kommuner med ett politiskt organ som arbetar med jämställdhetsfrågan är de kommuner som 

också uppvisar en medvetenhet om jämställdhetsfrågan, enligt mina intervjuer. Inom löst 

kopplade system blir det mer tal om vad som görs i organisationen än faktiska åtgärder i 

praktiken. Detta talande kan tendera att ge en känsla av att det görs mycket i organisationen. 

Genom talandet kan dock organisationsmedlemmar på längre sikt bli mer medvetna om det 

som talas om vilket kan leda till förändring på sikt. Jag tolkar det som att talandet om vad som 

görs i organisationen kan vara mer effektivt för organisationen än tystnaden. Inom de 

kommuner som inte arbetar med jämställdhetsintegreringsarbetet skulle talandet i sig kunna 

vara en väckarklocka för många. Talandet om jämställdhetsintegreringsarbetet kan väcka 

intresse för frågan hos andra inom kommunen. Brunsson konstaterar att det är talandet i sig 

som är hyckleri.
104

 Han menar alltså att om organisationer ska tala om att de arbetar med 

något måste de även visa att de gör detta. När det bara blir tal om arbeten som faktiskt inte 
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utförs i praktiken, blir talandet ett hyckleri från organisationen. Det beror alltså på ur vilken 

vinkel man studerar talandet. Brunsson menar vidare att det nästan är förväntat av politiskt 

styrda organisationer att prata mycket om sådant som de inte utför i praktiken.  

 

Brunsson menar att hyckleri med andra ord är en grundläggande typ av beteende inom 

politiskt styrda organisationer. Han menar att politiskt styrda organisationers arbetssätt går ut 

på att de pratar på ett sätt för att tillfredsställa ett krav som ställs på organisationen, beslutar 

på ett annat sätt för att tillfredsställa ett annat krav samtidigt som de levererar på ett helt annat 

sätt för att tillfredsställa en tredje part, alltså ytterligare ett annat krav som ställs på 

organisationen.
105

 Detta menar han är på grund av att olika parter från omgivningen vill olika 

saker och har olika behov. Eftersom organisationer ständigt söker legitimitet i omgivningens 

ögon försöker de tillfredsställa de kraven som ställs på organisationen för att vidmakthålla sin 

legitimitet. Detta organisatoriska hyckleri är också ett sätt för organisationer att hantera 

motstridiga krav. Brunsson studerar talandet i sig gentemot omgivningen, det vill säga när 

kommunen talar om något för omgivningen så ska det inte vara missledande. 

 

Om man studerar talandet i sig inom den egna verksamheten kan talandet om 

jämställdhetsfrågan effektivisera jämställdhetsarbetet, anser jag. Detta för att jag anser att ju 

mer man talar om jämställdhetsfrågan inom kommuner desto fler blir informerade om frågan 

och därmed kan talandet väcka intresse hos fler inom kommunen att arbeta med 

jämställdhetsfrågan. Ju fler som blir medvetna om jämställdhetsfrågan och vill prioritera 

området desto större möjlighet att jämställdhetsintegreringsprocessen påskyndas och 

verkställs inom fler kommuner än vad det är i dagsläget. Om man ska utgå ifrån Brunssons 

tanke så är det alltså förväntat av kommuner att prata om sådant som kommunerna inte utför i 

praktiken. Detta för att kommunerna är politiskt styrda. Om alla tänkte i samma bana som 

Brunsson så skulle man inte ha förtroende för kommuner vad gäller andra arbetsområden 

heller. Jag tolkar det främst som att Brunsson menar att politiska organisationer är särskilt 

mycket beroende av legitimitet. Beträffande politiskt styrda organisationers arbetssätt, 

exempelvis att kommunerna talar på ett sätt, beslutar på ett annat sätt och levererar på ett 

tredje sätt stämmer in på vissa kommuner inom Stockholms län vad gäller 

jämställdhetsarbetet. När materialet från kommunernas hemsidor och dokumentstudier 

jämfördes med materialet från intervjuerna med kommunföreträdarna stämde resultatet av 
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jämförelsen överens med Brunssons tanke. Klyftan mellan arbetssättet uppdagades vid 

kontakt med kommunföreträdarna, när flera av kommunföreträdarna inte hade kunskap om 

vad som hade skrivits på kommunens hemsida och för vad som lyfts fram i kommunens 

dokument. En förklaring till detta är att det är möjligt att jag intervjuade fel personer som 

kommunföreträdare. Urvalet av intervjupersoner låg från början i kommundirektörernas 

ansvar att utse lämplig kommunföreträdare. När jag i efterhand insåg att alla 

kommunföreträdare inte var lämpliga, var det inte lätt att hitta någon annan inom respektive 

kommun. Detta tolkar jag som att urvalet av kommunföreträdare säger mycket om 

kommunernas arbete. Om det inte finns en lämplig kommunföreträdare som har kunskap om 

jämställdhetsfrågan inom sin kommun, kan det beror på att kommunen inte arbetar särskilt 

mycket med jämställdhetsfrågan. Detta gäller dock inte alla kommuner utan ett antal 

kommuner inom Stockholms län. 

 

Utifrån Brunssons teori om hyckleri kan man hävda att kommuner inte riskerar att förlora sin 

legitimitet eftersom de pratar på ett sätt och agerar på ett annat sätt. Genom att ha pratat om 

jämställdhetsintegrering och diskuterat frågan uppnår området indirekt ömsesidig förståelse, 

det vill säga att av talandet om jämställdhet kan arbetet med 

jämställdhetsintegreringsprocessen expanderas inom kommunen. Därefter tar kommunen ett 

beslut om ett dokument, exempelvis jämställdhetsplan och dokumentet produceras; något som 

leder till legitimitetsskapande för kommunen. Denna avvikelse mellan vad som pratas om att 

göras i kommunen och hur kommunen faktiskt agerar i förhållande till det de pratat om 

handlar alltså om hyckleri. Om man ska utgå ifrån Brunssons tanke så är det lättare för 

organisationer att handla på ett visst sätt om pratet och beslutfattandet indikerar någonting 

annat. Jag tolkar detta som att när organisationer redan pratat om något som ska göras i 

organisationen, och sedan beslutat om något helt annat, kan de eventuellt agera på ett tredje 

sätt för att tillfredsställa ytterligare ett krav som ställs på organisationen. Det blir alltså även 

lättare att följa upp och komma i kontakt med vad som har pratats om i organisationen och 

vilka beslut som fattats än hur organisationen har agerat. På så sätt uppmärksammas alla 

motstridiga krav som ställs på organisationen. Det blir enligt Brunsson även lättare att följa 

upp arbetet i organisationen. Poänget med detta arbetssätt blir att organisationen kommer 

undan genom att använda sig av hyckleri. Hyckleri blir alltså ett arbetssätt för organisationer 

att skapa legitimitet. Många av de kommuner som denna undersökning baseras på har satt 

höga mål för hur de inom kommunen skall arbeta med jämställdhetsfrågan. Det som Brunsson 
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kallar för organisatoriskt hyckleri kan ha en moralisk fördel för kommunerna. Fördelen är att 

kommunerna får möjlighet att tala och besluta i frågor gällande höga moraliska värden även 

om de inte agerar efter det som beslutas, som exempelvis jämställdhetsfrågan.
106

  

 

 

4.5. Jämställdhetsaktiviteter – ett särkopplat område 

 

4.5.1. Könsuppdelad statistik 

 

Enligt förordningen om officiell statistik ”ska all individbaserad officiell statistik vara 

uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta”.
107

 

 

”Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen med ett 

jämställdhetsperspektiv. Kvinnors och mäns villkor i samhället i arbetsliv och i familj 

skall göras synliga och beaktas i allt beslutsfattande inom alla samhällsområden. För 

detta krävs att all statistik om individer är uppdelad på kön och speglar 

jämställdhetsfrågor i samhället.”
108

 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram På tal om kvinnor och män, en fickfaktabok som 

synliggör de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Stockholms län och dess 

kommuner. Sådan statistik finns i alla län och även på nationell nivå.
109

 

 

Ett framsteg för jämställdhetsarbetet vore att genomföra en jämställdhetsanalys. Detta för att 

utreda hur könsfördelningen ser ut i kommunen, vilka könsmönster som framträder i 

verksamheterna och framförallt hur resurserna är fördelade mellan könen. Tolv av tjugotre 

kommuner - Botkyrka, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Järfälla, Haninge, Sigtuna, 

Sundbyberg, Nacka, Tyresö, Lidingö och Österåker - uppger att de har könsuppdelad statistik 

                                                 
106

 Brunsson, N. (2002) The Organization of Hypocrisy:  Talk, Decisions and Actions in Organizations. s. 27- 31 

107
 http://www.scb.se 

108
 Ibid. 

109
 Ibid. 



54 

 

inom flera verksamhetsområden i kommunen. Det finns könsuppdelad statistik inom bland 

annat förskolor, skolor, folkhälsoarbete, fritidsgårdar, ungdomsmottagning, kundtjänst, 

äldreomsorgen, brottsstatistik med mera. Inom idrottsområdet mäts exempelvis antal besökare 

med avseende på kön, hur man bemöter medborgarna utifrån kön, hur flickor och pojkar 

idrottar, med mera. Könsuppdelad statistik kan användas som en lokal resurs. Vid 

könsuppdelad statistik kan man få fram resultat om vilka som arbetar med jämställdhetsfrågan, 

om hur många som är kvinnor och hur många som är män samt hur många kvinnliga och 

manliga chefer det finns i verksamheten. Detta för att underlätta jämställdhetsarbetet samt för 

att det ska kunna råda jämställdhet i verksamheten. Om denna information skulle finnas i 

organisationen så kan den uppfattas som en lokal resurs för jämställdhetsarbetet.  Eftersom lös 

koppling är en tillfällig lösning för organisationer att arbeta med skulle könsuppdelad statistik 

kunna vara till stor hjälp för hur det faktiskt ser ut i organisationen för att kunna arbeta närmare 

med jämställdhetsfrågan. Det innebär för organisationen att sprida informationen om vad det är 

som statistikförs i verksamheten för att öka medvetandet om frågan hos de anställda, det vill 

säga ett sätt för organisationens anställda att få inblick i andra delar av verksamheten.  

 

Flera av informanterna för denna studie hade inte överblick över deras kommun och visste 

därför inte om det fanns könsuppdelad statistik men antog att det skulle finnas inom skolor och 

förskolor. Det är viktigt att påpeka att informanterna rekommenderades av 

kommundirektörerna. Att informanterna inte hade överblick i hur det ser ut i kommunen tyder 

på kommunens enheter är löst kopplade. Inom löst kopplade enheter når information inte ut till 

alla enheter och organisationens medlemmar, vilket kan bli problematiskt i längden. Om vi 

lånar Jacobssons tanke, skulle det kunna tyda på att jämställdhetsarbetet sker i parallella 

processer. Med det menas alltså att strategerna agerar i huvudsak i en process, ovetande om vad 

som pågår i andra processer, dock behöver denna uppfattning inte gälla i samtliga fall.
110

 Inom 

vissa parallella processer finns, enligt Jacobsson, en speciell länk processerna emellan. Många 

av de strateger som inte hade överblick över andra delar av deras kommun var de strateger som 

likställde jämställdhetsfrågan med jämlikhet och mångfald. Sådana uppfattningar kan tolkas 

som att dessa strateger inte visste vad jämställdhetsfrågan innebar. Deras intentioner kan ha 

varit att följa riktlinjer utan att ha lyckats implementera jämställdhetsperspektivet i det egna 

tankesättet. 
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En informant hävdade exempelvis att deras kommun redan var jämställd. Informanten menade 

närmare att kommunen hade anställda som var av utländsk bakgrund och att ingen 

diskriminerades på grund av etnicitet eller religion. Denna uppfattning från informanten tolkar 

jag som att denna informant, likväl som andra informanter som uttalat sig om liknande fall, 

likställer begreppen jämställdhet med jämlikhet. Detta kan tyda på en särkoppling i 

verksamheten, att informationen eller rättare sagt kunskapen, inte når ut till alla inom 

organisationen och därför har inte alla anställda samma kunskap om jämställdhetsfrågan. Ett 

fåtal informanter har uttalat att orsaken till att kommunen inte hade lyft upp 

jämställdhetsperspektivet berodde på att verksamheten redan var jämställdhetsintegrerad och 

att kommunen därför inte behövde lägga vikt på något som inte har varit ett problem. En 

informant menade närmare att: 

 

”Jämställdhetsfrågan har inte varit något problem för kommunen, 98 % av kommunens 

anställda är jämställda.” 

 

Informanten som uttalade sig om detta menade att eftersom jämställdhetsperspektivet är 

integrerat inom deras kommunverksamhet, behöver kommunen inte tillsätta resurser på detta 

område, som således inte behöver arbetas vidare med. Det som inte stämde överens med detta 

uttalande var att informanten var från en kommun som inte kunde redovisa att de hade arbetat 

med jämställdhetsfrågan tidigare. Wahl m.fl. menar att detta är ett hinder för 

jämställdhetsarbetet i kommuner, det vill säga att strateger uppfattar jämställdhet som något 

oproblematiskt i den egna kommunen. I och med att man uppfattar frågan på detta vis 

förlägger man problemet utanför den egna kommunen. Det är ett problem för andra men inte 

för oss. Det finns flera argument för varför man anser att jämställdhet inte är ett problem. Ett 

argument är att man tycker att det redan råder jämställdhet i kommunen.
111

 

 

Könsuppdelad statistik är viktig att ta fram för att se över var i systemet det brister och vad som 

behöver åtgärdas. Dock förefaller det som att flera kommuner inte ser framtagandet av 

könsuppdelad statistik som en förordning som bör följas och som det finns ett syfte med.
112

  

Elva av tjugotre informanter uppgav att de inte trodde att det fanns könsuppdelad statistik i 

deras kommun. Samtidigt som det kan hävdas att det ligger i de anställdas ansvar att söka 
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information ligger det även i ledningens ansvar att se till att informationen sprids i 

verksamheterna. Om området skulle prioriteras av ledningen skulle även de anställda anse det 

vara ett prioriteringsområde. Bristen på könsuppdelad statistik är ett tecken på att arbetet inte är 

högprioriterat. För att kommunens anställda ska anse jämställdhetsfrågan vara ett prioriterat 

område är det viktigt att de motiveras och engageras i arbetet med jämställdhet. Detta för att de 

ska veta vikten av jämställdhetsfrågan för att sedan följa upp resultatet av arbetet. Det är viktigt 

att de anställda ska känna sig delaktiga i jämställdhetsarbetet och förstå att det handlar om 

något som berör dem alla. Samtidigt som det är viktigt för organisationen att få de anställdas 

förtroende och engagemang inom jämställdhetsområdet är det minst lika viktigt att 

jämställdhetsintegrera verksamheterna, något som gynnar både de anställda och kommunerna. 

 

 

4.5.2. Utbildningsinsatser  

 

Inom ramen för kartläggningen ställdes frågan om kommunen bedriver utbildningsinsatser eller 

andra aktiviteter för att uppnå jämställdhetsmål i planen. Syftet var att ta reda på vad 

kommunen konkret gjorde för att synliggöra jämställdhetsperspektivet. Inom många rapporter 

och statliga utredningsarbeten beskrivs jämställdhetsintegreringsfrågan som en kvalitetsfråga 

samt hur viktigt det är att ledningen utbildas för att ge sin personal direktiv för vad som ska 

göras.
113

 Det menas att om ledningen i kommunen blir kunnig i jämställdhetsfrågan så kan de 

öka förståelsen för vad jämställdhetsintegrering innebär och vikten av att kvalitetssäkra 

verksamheterna. I intervjuerna framgick det att många kommuner hade uppfattningen att för att 

kunna arbeta med jämställdhetsintegrering så krävdes det inte mycket annat än att de skall 

ansöka om medel för att starta ett projektarbete inom jämställdhetsfrågan. Jämställdhetsarbetet 

skulle i sådana fall ses som ett projekt och inte något som nödvändigtvis ska integreras i den 

ordinarie verksamheten. Projektverksamhet utanför ordinarie verksamhet riskerar bli parallella 

processer som inte möts.
114

 Ett exempel på detta är när en fråga om jämställdhetsarbetet inom 

kommuner ställdes till en informant under intervjutillfället så svarade informanten med att 

deras kommun tidigare inte har arbetat med jämställdhetsfrågan men att de kanske ska ansöka 

om projektmedel och se vart det leder. Om denna kommun skulle på detta sätt ansöka om 
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projektmedel utan att först granska kommunen och göra en behovsanalys så skulle deras 

projektarbete kunna bli ett arbete som varken hinner integreras eller fullföljas då kommunen 

inte verkar ha det som mål från start. Detta leder då till att projektet blir en parallell process 

utanför den ordinarie kommunverksamheten. 

 

Utbildningsinsatser inom jämställdhetspolitiken är något många kommuner önskar erbjuda 

politiker, chefer och även tjänstemän. Utbildningssatsningar och gemensamt utbildnings- och 

metodmaterial var ett önskemål som många kommunföreträdare framförde i intervjuerna. Ett 

förslag var att kommunerna skulle använda sig av varandra som konsulter, istället för att hyra 

in externa och dyra jämställdhetskonsulter. En synpunkt var att målen för verksamheterna 

måste styra utbildningssatsningar och att målen måste vara strukturerade. Utbildningsinsatser 

behövs alltid för uppdatering av områden men om många kommuner kunde följa andra 

kommuners arbeten, såsom att utbilda nyckelpersoner inom verksamheten som i sin tur kan 

vidareutbilda andra anställda i verksamheterna så skulle det leda till en kostnadseffektivitet för 

kommunen. Det kan hända att kommunerna kan känna att de får för höga krav på sig och 

belastande arbetsuppgifter inom vissa områden. Det är därför även viktigt att kommunerna 

känner att jämställdhetsarbetet inte bara är ett krav som tillkommer utanför kommunen, utan att 

det är något som behöver arbetas med för verksamheternas bästa. Detta för att kommunen inte 

ska känna sig belastad med ytterligare en arbetsuppgift, eftersom det är när kommunen får 

mycket krav på sig som löst kopplade system uppstår i organisationen. Jämställdhetsintegrering 

är ett av många krav kommuner måste hantera. Organisationer söker ständigt legitimitet och det 

finns en anledning till varför organisationer vill vidmakthålla sin legitimitet. Jag uppfattar det 

som att organisationer gör allt i sin makt för att undvika avvikelser från formella institutionella 

regler. Om avvikelserna inträffar skulle det leda till en förlust av legitimitet för organisationen, 

en förlust som skulle anses vara ett misslyckande för organisationen. 

 

Tio av tjugotre kommuner - Botkyrka, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Salem, Järfälla, 

Sigtuna, Sundbyberg, Nacka och Tyresö - har hittills erbjudit utbildningar för verksamheternas 

chefer, vissa för kommunens politiker och andra för tjänstemän och/eller för samtliga tre 

grupper. Botkyrka kommun har även bedrivit omfattande utbildning för fler 

grupper/förvaltningar/politiker. Utbildningsinsatsen har omfattat totalt cirka hundra av 

kommunens trehundrafyrtio förtroendevalda. Ett generellt problem med utbildningsinsatserna 

är att alla anställda i kommunen inte erbjuds utbildning i jämställdhetsfrågan. Detta leder till att 

olika delar av kommunen inte arbetar på samma nivå med jämställdhetsfrågan, vilket eventuellt 
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kan leda till bristande samordning i organisationen. Detta problem kan uppstå eftersom få 

anställda från kommunerna utbildas till nyckelpersoner för att sedan sprida vidare utbildningen 

till andra kollegor. DiMaggio och Powell anser att formell utbildning är en mekanism som 

leder till isomorfism. De menar vidare att utbildning för personal och chefer inom 

organisationer är av stor vikt för organisationens utveckling.
115

 När kommuner utbildar sin 

personal och chefer, är det en signal till omgivningen att kommunen tar ansvar för utvecklandet 

av verksamheten och därmed söker legitimitet. De kommuner som inte har erbjudit utbildning i 

jämställdhetsfrågan är de som inte arbetar aktivt med jämställdhetsintegreringsarbetet. Detta 

beror dels på att vissa kommuner inte vet hur de ska gå tillväga då det inte finns konkreta mål 

för jämställdhetsarbetet inom deras verksamhet, dels på grund av att jämställdhetsfrågan inte 

prioriteras av ledningen i kommunen och därför finns det inte utrymme för att tillsätta resurser 

på att utbilda personal i jämställdhetsfrågan. Denna tolkning bygger på material från 

intervjuerna som har jämförts med dokumentstudier. Vissa kommunföreträdare menade att 

anledningen till att de inte arbetade med jämställdhetsfrågan var för de inte visste hur man 

gjorde det. Många av dessa kommuner som inte arbetade med jämställdhetsfrågan hade heller 

inte likabehandlingsplaner eller jämställdhetsplaner att arbeta utifrån. Även om 

jämställdhetsplaner för vissa kommuner är ett sätt att söka legitimitet så är det bättre än att inte 

ha någon plan alls. När kommunen väl tagit fram en jämställdhetsplan så blir det upp till 

medarbetarna att ta tag i jämställdhetsfrågan, eftersom inom jämställdhetsplaner tas det fram 

konkreta mål för hur arbetet skall gå tillväga. Medarbetarna kan då inte skylla på att de inte vet 

hur de ska arbeta med frågan när det finns en färdig mall för hur man ska gå tillväga. Att ta 

fram en jämställdhetsplan är ett bra steg för jämställdhetsarbetet. 

 

 

4.5.3. Nätverkande 

 

För att kunna säkerställa att jämställdhetsfrågan är integrerad i kommunernas verksamheter, 

ställdes även frågor kring organisering på tjänstemannanivå, till exempel om det finns en 

person med särskilt ansvar, eller om frågan är integrerad i linje med organisationen. Det 

förekom även frågor kring hur jämställdhetsfrågor behandlas i förvaltningsledningar. Den bild 

som ges i intervjuerna är att jämställdhetsintegreringsarbetet organiseras på skiftande sätt i de 
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kommuner som jobbar aktivt med frågan. Det är vanligt att den ligger på 

kommunledningskontorsnivå, hos strateger, controllers med flera. Kommunerna som inte 

arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan har förelagt ansvarsområdet för jämställdhetsfrågan på 

personalchefer eller så är det ingen som ansvarar för frågan då den inte arbetas med. 

Personalchefer har vanligtvis ansvaret för jämställdhetsfrågan gällande deras personal men inte 

gentemot kommunens medborgare. Inom vissa kommuner som inte arbetar med 

jämställdhetsintegrering i dagsläget har det funnits eldsjälar som tidigare drivit 

jämställdhetsarbetet. Sedan har jämställdhetsarbetet mött hinder när eldsjälen lämnat 

arbetsplatsen. Det är alltså viktigt att jämställdhetsfrågan inte hamnar hos en person utan 

integreras i verksamheten. Detta för att arbetet ska fortleva om någon anställd lämnar ifrån sig 

sin position.  

 

Flera kommunföreträdare har därför också önskat mer av nätverksträffar med strateger från 

andra kommuner. Detta har varit för att de känner att de behöver goda exempel, eller träffar 

med andra kommuner som är i samma situation och arbetar på samma nivå för att på så sätt 

kunna arbeta ihop något tillsammans. Många kommunföreträdare ville även nätverka med 

andra kommuner som hade kommit längre med jämställdhetsarbetet för att kunna lära sig av de 

och deras arbetssätt.   

 

”Att kommunerna samverkar över organisatoriska gränser i olika intressegemenskaper har fått 

en så hög legitimitet att individer som ingår i ett sådant nätverk kan driva idéer på hemmaplan 

även om det är något som inte ingår i den egna organisationens huvudinriktning.” 
116

 

 

Detta citat från Wittbom tolkar jag som att hon menar att samverkan och nätverksträffar är en 

metod för hur organisationer kan söka legitimitet. Enligt DiMaggio och Powell är formellt 

nätverkande en mekanism som kan leda till isomorfism, och också ett sätt för organisationer att 

få legitimitet. I ett nätverk kan aktörerna tillsammans definiera och diskutera mål samt hur 

dessa mål ska uppnås.
117

 Ett exempel på detta är kommunerna inom Stockholms län som 

nätverkar med andra kommuner inom länet och även utanför länet. Det är få kommuner inom 
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Stockholms län som nätverkar med andra kommuner beträffande jämställdhetsfrågan. Jag 

tolkar detta som att de flesta kommuner som inte nätverkar med andra kommuner inte anser att 

behovet finns, dels på grund av att de anser att kommunen arbetar redan bra lokalt och dels på 

grund av att jämställdhetsfrågan inte är prioriterad inom alla kommuner. Södertälje kommun är 

ett gott exempel på kommuner som arbetar aktivt med områden som jämlikhet och mångfald, 

men som menar att beroende på vad kommunen har för invånare så måste kommunen 

prioritera. I deras fall ansåg kommunföreträdaren för Södertälje kommun att 

jämställdhetsfrågan är en viktig fråga men att det finns andra områden såsom mångfald och 

jämlikhet som prioriteras inom Södertälje kommun. De kommuner som har uttalat vid 

intervjutillfället att de nätverkar med andra kommuner är bland andra Botkyrka kommun, 

Huddinge kommun, Stockholms stad, Järfälla kommun, Solna stad och Sundbyberg stad. Dessa 

är även de kommuner som har visat sig arbeta med jämställdhetsintegrering. Inom matrisen om 

jämställdhetsaktiviteter (finns på sid 6-7) framgår även att dessa kommuner är engagerade inom 

de flesta jämställdhetsaktiviteter som har framlyfts. Detta tolkar jag som att nätverkandet i sig 

har en positiv påverkan på kommunernas arbetssätt beträffande jämställdhetsfrågan. 

 

Som tidigare nämnts arbetar många kommuner med jämställdhetsfrågan medan andra 

kommuner inte kan definiera begreppet jämställdhet, vilket visar att det finns en stor variation 

kommunerna emellan gällande jämställdhetsarbetet. Samverkan i form av nätverksträffar ger de 

mer ambitiösa kommunerna möjlighet att uppträda som goda exempel för de kommuner som 

arbetar mindre med jämställdhetsfrågan. Vid nätverksträffar kan alla involverade utbyta 

information och kunskaper, något som successivt kan motivera deltagarna att arbeta med 

jämställdhetsintegreringsarbetet. Det finns några kommuner som har utbildat nyckelpersoner 

eller jämställdhetsombud, vilka företräder sina respektive förvaltningar eller 

verksamhetsområden. I de fallen kan man träffas och utbyta erfarenheter i nätverk.  

 

Den mest förekommande synpunkten från informanterna angående önskemål för stärkandet av 

jämställdhetsarbetet var att erfarenhetsutbyte mellan kommunerna skulle vara önskvärt, gärna 

genom att lära av andras goda exempel, gärna i form av nätverksträffar. Exempel på sådana 

önskvärda nätverk är mellan genuspedagoger, mellan personal inom kultur och fritid, mellan 

nyckelpersoner/strateger för jämställdhet, mellan kommuner som är på samma utvecklingsnivå 

när det gäller jämställdhetsintegrering. En kommun hade dock farhågor för ostrukturerade 

nätverk som ”bara träffas och berättar”, det krävs koppling till aktuell forskning, aktuell 
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statistik och till omvärldsbevakning. Fördelen med externa nätverksträffar är deltagande i 

aktiviteter gällande jämställdhetsfrågan som vanligtvis inte erbjuds inom den egna kommunen. 

Således går man utanför normen i den egna organisationen tack vare deltagandet i ett externt 

nätverk.
118

 

 

 

4.5.4. Andra jämställdhetsaktiviteter 

 

Förutom utbildningsinsatser finns det kommuner som bedriver andra aktiviteter. Exempelvis 

har Solna stad en aktivitet kallad stafettpinne för skolan. Det innebär att en årskurs 4 får 

möjlighet att under ett läsår arbeta med jämställdhetsfrågan med hjälp av kultur. Målgruppen är 

skolpersonal och en klass. I stafettpinnen ingår ett ekonomiskt bidrag på 5000 kr, en bok att 

utgå ifrån, filmvisning, teaterföreställning, föreläsning av genuspedagog m.m. Stafettpinnen 

överlämnas till en ny skola årligen. Utifrån DiMaggio och Powells tankesätt kan man hävda att 

detta är ett sätt för kommunen att visa att de gör något som alla andra kommuner försöker göra. 

På så sätt försöker kommunen anpassa sig till den institutionella miljön genom att visa upp 

deras skolaktivitet gällande jämställdhetsfrågan. Detta för att framstå som legitima.  

 

Flera kommuner delar ut jämställdhetspris till brukare, medborgare eller personal. Några 

kommuner har någon form av jämställdhetsbibliotek. Solna är en av de kommuner som har en 

hylla fylld med böcker om jämställdhet i stadens bibliotek. Beträffande priser är det ett gott 

exempel på hur ett arbete kan värderas och uppskattas. Kommunens personal verkar vara i 

behov av uppskattning för det arbete de gör för att motiveras till att arbeta mer. 

Jämställdhetsprisen blir en symbol för kommunens uppskattning gentemot personalen och 

därmed stärks även jämställdhetsarbetet. Om jämställdhetsfrågan vore integrerad i den 

ordinarie verksamheten som alla andra områden så skulle kommunen kunna visa uppskattning 

på ett annat sätt än att ge priser. I dagsläget är priser ett bra sätt att stärka jämställdhetsarbetet, 

det vill säga en temporär metod tills jämställdhetsfrågan intregreras i kommunverksamheter. 

När jämställdhetsfrågan väl integreras i kommunens ordinarie verksamhet så kan den behandlas 

som alla andra områden, med eller utan jämställdhetspriser.  
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Botkyrka kommun har en verktygslåda med omfattande information om jämställdhetsfrågan på 

kommunens intranät som jag fick tillgång till. Inom verktygslådan finns det faktablad om 

jämställdhetsintegrering, metoder, lärande exempel, rapporter etc. Denna aktivitet kan uppfattas 

som ett sätt för kommuner att uppnå samordning och i förlängningen även legitimitet. Ett sätt 

för kommuner att uppnå legitimitet är att genomföra synliga interna förändringar.
119

 Dessa 

interna aktiviteter såsom webbaserad verktygslåda och stafettpinne i skolor är ett sätt för 

kommuner att visa att det finns åtgärder för vissa problem.  

 

 

4.6. Hinder och framgångsfaktorer för jämställdhetsintegreringsarbetet 

 

Frågan om vad kommunerna med erfarenhet av utvecklingsarbete upplevt för hinder och 

framgångsfaktorer ställdes för att få veta vad de intervjuade kommunföreträdarna menade 

krävde för att få till stånd implementering och spridning. En bakgrund till frågan är också att 

det finns en allmän kunskap om att när ett arbete bedrivs i projektform innebär det alltid att 

det finns en tidsbegränsning vilket kan innebära en risk att arbetet ebbar ut efter projekttidens 

slut.
120

 Projektarbete brukar vanligtvis sträcka sig till mellan ett till två år. Även de kommuner 

som inte hade erfarenhet av något utvecklingsarbete kunde föreställa sig hinder och 

framgångsfaktorer inom ett projektarbete. Flera av informanterna menade att det viktigaste 

med ett projekt var att se till att den blev en process i den ordinarie verksamheten. Många 

menade att när så inte var fallet fortlever inte processen när projektet tagit slut.  

 

Flera kommuner, både de med erfarenhet av utvecklingsarbete och kommuner utan erfarenhet, 

uppgav att ett hinder för jämställdhetsarbetet är att jämställdhetsfrågan inte lyfts till 

ledningsnivå samt att frågan därför inte prioriteras. Det svåraste för många strateger är att få 

alla inom verksamheten/ kommunen att ta ansvar för jämställdhetsfrågan. Även tidsaspekten 

brukar spela en stor roll, av den anledningen att många projekt är tidsbegränsade, vilket leder 

till en särkoppling över tid, enligt Brunsson.
121

 Med detta menar han att man gör en sak i ett 

skede i organisationer och något annat i ett annat skede. Det innebär även att det inte finns 
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någon koppling mellan de handlingar som aktörer säger sig göra under tiden och det som 

faktiskt görs, eller med andra ord inte görs under den begränsade tiden. Ett exempel på 

särkoppling över tid kan vara att vissa kommuner arbetar på ett visst sätt med 

jämställdhetsfrågan samt arbetar med något annat vid ett annat tillfälle. Det leder i viss mån 

till att arbetet inte fortsätter i samma bana med tiden utan skiftar till något helt annat. 

Lösningen för tidsbegränsade projekt tycks bli att man bildar en struktur som utåt sett är 

anpassad efter de kraven som ställs på projektet samtidigt som de som leder projektet ser till 

att kraven som ställs på projektet inte påverkar projektmålet negativt. Men faktum blir att 

tiden inte räcker till för reflektioner och implementering, vilket ändå påverkar resultaten 

negativt. 

 

Framgångsfaktorerna består enligt informanterna av en politisk vilja, insikt och förmåga att 

driva frågan, det vill säga att frågan prioriteras och att det sätts resurser på arbetet med 

jämställdhetsfrågan. Informanterna menar även att det är viktigt att frågan inte ligger endast 

på en strateg. Ett gott exempel på detta är Sundbyberg stad som har strateger som är 

involverade i nätverkande och som på egen hand har erbjudit vissa medarbetare i kommunen 

utbildning i jämställdhetsfrågan. Trots strategernas insatser att utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering så finns det inte ett konkret politiskt intresse för jämställdhetsfrågan i 

kommunen. Detta har kommunen visat genom att inte tillsätta tillräckligt med resurser på 

jämställdhetsfrågan då medarbetarna fått skapa arbetsutrymme för frågan på egen hand. Jag 

vill hävda utifrån denna undersökning att framgångsfaktorn med jämställdhetsintegrering är 

samordning i kommunen, genom samordning motverkas särkoppling. Organisationer 

särkopplar kommunsystemet för att kunna hantera de många och ibland motstridiga krav som 

ställs på organisationen. Särkoppling av system är ett organisatoriskt förhållande som orsakar 

hinder för jämställdhetsarbetet. Eftersom särkoppling i kommuner leder till ett icke samordnat 

system så blir en viktig framgångsfaktor att det råder samordning i kommunerna. Ett exempel 

från kommunerna är att när det sker en särkoppling i systemen så leder det till att olika 

avdelningar arbetar med olika områden eller även samma område som exempelvis 

jämställdhetsområdet. Det som sker i ett särkopplat område är då att dessa olika förvaltningar 

inte har överblick i vad andra förvaltningar arbetar med. Informationen om vad som görs 

sprids inte vidare till andra förvaltningar i kommunen, utan stannar i en bubbla inom den egna 

förvaltningen. Att kommuner särkopplar systemen är en nödvändighet för dem att hantera de 

krav som ställs på organisationen. Därför kan det konstateras att särkoppling inte alltid 

behöver betyda något dåligt utan snarare något nödvändigt och tillfälligt. Ett exempel på detta 
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är när exempelvis en förvaltning i en kommun startar ett projekt beträffande 

jämställdhetsfrågan. Förvaltningen arbetar vidare med projektet men informationen om 

projektet förmedlas inte vidare till andra förvaltningar. Det kan finnas flera orsaker till varför 

informationen om projektet inte förmedlas vidare till andra förvaltningar inom kommunen. 

Det kan dels bero på tidbrist, att de ansvariga för projektet inte hinner inkludera hela 

kommunen, eller dels på grund av brist på samordning i kommunen, att kommunen inte har 

det som rutin för övriga förvaltningar att ha översikt över vad som händer i övriga avdelningar 

inom kommunen. Det har hänt inom vissa kommuner inom Stockholms län att de startat ett 

projekt på grund av förväntningar från omgivningen. Då arbeten i projektform oftast är 

tidsbegränsad och tillfälligt så hinner arbetet inte integreras. Ett exempel på kommuner som 

har arbetat med jämställdhetsfrågan i projektform många gånger är Järfälla kommun. Järfälla 

kommun har varit engagerad inom flera projekt, exempelvis ett projekt, program för hållbar 

jämställdhet, som startades av Sveriges kommuner och landsting 2010.
122

 Problemet är att 

Järfälla kommun, som många andra kommuner, arbetar med jämställdhetsfrågan under 

projekttiden men arbetet leder inte till en process. När projekttiden är över blir arbetet också 

liggande, tills nästa projekt sätts igång. På detta sätt hinner kommunen inte integrera 

jämställdhetsarbetet i den ordinarie verksamheten. Projektet blir alltså ett nödvändigt sätt för 

kommunen att sysselsätta sig på något vis med jämställdhetsområdet för att på så sätt leva upp 

till förväntningen om att kommunen arbetar med jämställdhetsfrågan. 

 

Enligt informanterna är politiskt intresse i kommuner en stor framgångsfaktor för 

jämställdhetsarbetet. Detta stöds av min studie eftersom jag har sett att de kommuner som har 

lyckats bra med jämställdhetsintegreringsarbetet har haft politiskt stöd för 

jämställdhetsfrågan. Följden blir att när det finns ett politiskt intresse för jämställdhetsfrågan 

så prioriteras även frågan. Jag anser även att samordning i kommuner är den största 

framgångsfaktorn för jämställdhetsarbetet, men det är möjligt att politiskt intresse för 

jämställdhetsintegreringsarbetet kan tillföra samordning i kommunverksamheter. Med detta 

menar jag att när en fråga som till exempel jämställdhetsfrågan får politiskt stöd i kommunen 

så prioriteras även frågan. När jämställshetsfrågan prioriteras så kan frågan få utrymme att 

utvecklas och på så sätt kommer kommunen att tillsätta resurser på 

jämställdhetsintegreringsarbetet. Detta skulle leda till en samordning i kommunen som stärker 
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jämställdhetsarbetet då jämställdhetsfrågan lyfts fram i kommunverksamheten. Detta skulle 

alltså leda till att fler förvaltningar i kommunen får översikt över varandras arbeten, vilket i 

sin tur leder till att kommunen övervinner särkoppling av system. Det krävs en viss 

avstämning och god kommunikation, det vill säga samordning i kommunen, för att kunskap 

om arbetet ska spridas i kommunverksamheten. Det kan tolkas som att politiskt intresse och 

samordning går hand i hand. Det gäller för organisationen att inte enbart prata om vad som 

ska göras, utan att faktiskt göra det som det finns planer på att utföra. Organisationen måste 

alltså ta handling i beredskap för att jämställdhetsarbetet ska gå framåt. Wittbom konstaterar 

att Sverige har blivit uppmärksammat för att ha en politisk styrning som satsar på 

jämställdhetsintegrering.
123

 Tanken är att jämställdhetsintegreringsarbetet ska vara i linje med 

den dagliga verksamheten och inte ett sidoordnat arbete. Många informanter anser emellertid 

att jämställdhetsintegreringsarbetet inte är i linje med deras kommuns dagliga verksamhet, 

framförallt de kommuner som inte arbetar med jämställdhetsfrågan särskilt mycket. Några 

informanter har sagt att de föredrar att fördela jämställdhetsarbetet på olika verksamheter 

samt att cheferna arbetsleder i denna fråga. Ett gott exempel på detta är Botkyrka kommun 

som har en enhetschef som arbetsleder jämställdhetsfrågan. En annan kommun som ser 

Botkyrka som en förebild är Sundbyberg stad. Kommunföreträdarna från Sundbyberg stad 

menade att om en chef från deras kommun arbetsledde jämställdhetsfrågan så skulle 

medarbetarna få utrymme att granska sig själva och varandra för att kunna utveckla och 

förbättra jämställdhetsarbetet. Framgångsfaktorn i detta fall blir då att man pratar om 

jämställdhet och kommer överens om att att det handlar om ett långsiktigt arbete.  

 

Inom ramen för kartläggningen intervjuades ett flertal strateger, personalchefer och 

jämställdhetsutvecklare. Under intervjuerna framkom att ansvaret för jämställdhetsarbetet 

inom många kommuner i Stockholms län har förelagts hos personalchefen. Wahl m.fl. menar 

att när personalchefen för en organisation har jämställdhetsarbetet inom sitt ansvarsområde 

kan det innebära att jämställdhetsarbetet antingen är integrerat i verksamheten och i det 

sammanhanget genomsyrar allt personalarbete, eller en marginalisering, vilket innebär att 

kommunen inte avsätter tillräckligt med resurser till jämställdhetsarbetet. Många av de 

intervjuade kommunföreträdarna var personalchefer. Det fanns dock skillnad mellan de olika 

personalcheferna. Vissa av dem var medvetna om jämställdhetsfrågan och kunde besvara 

frågor om vad kommunen arbetar med och hur långt de har kommit i arbetet med 
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jämställdhetsintegrering. Andra personalchefer kunde inte besvara någon fråga om hur de 

arbetar med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter inom deras kommuner. Flera av 

dessa personalchefer som inte kunde besvara frågor gällande jämställdhetsintegreringsarbetet 

menade att anledningen till att de inte kunde besvara frågorna var för att de faktiskt inte 

arbetade med jämställdhetsintegreringsarbetet och därför inte heller hade någon särskilt 

strateg som satt med frågan inom kommunen. Som tidigare nämnts kan det ha varit så att jag 

intervjuade fel personer. Det som förvånade mig var att det inte fanns andra lämpliga 

företrädare för kommunen som kunde ha utsetts av kommundirektören, vilket säger mycket 

om hur kommunen arbetar med jämställdhetsfrågan, nämligen att dessa kommuner inte 

arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera sina kommunverksamheter 

 

Ytterligare en viktig aspekt för jämställdhetsarbetet är vilken formell placering och personlig 

makt strategen eller jämställdhetsutvecklare har i kommunen. Personer som arbetar med 

jämställdhetsarbetet i kommunen hamnar ofta i en utsatt position då denne ska arbeta inom 

ramen för de normer och strukturer som råder i kommunen, samtidigt som personen ska 

försöka motverka rådande normer och strukturer skapas den rådande könsordningar.  I detta 

fall anses ledningen vara en del av problematiken då den skapar samma strukturer som den 

utger sig för att vilja förändra. Det är nödvändigt för ledningen att se över rådande normer och 

strukturer som gäller i kommunen för att jämställdhetsstrateger ska kunna arbeta inom ramen 

för detta utan att bli utsatt för dubbla lojaliteter. 
124

 

 

 

4.7. Botkyrka kommun som gott exempel 

 

Botkyrka kommun har i många kontexter använts som ett gott exempel för hur man ska arbeta 

med jämställdhetsintegrering inom kommuner. Jag vill därför särskilt redogöra för hur Botkyrka 

kommun arbetar med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Inom ramen för arbetet med 

jämställdhetsintegrering har Botkyrka kommun arbetet med att beköna kommunens styrsystem 

genom att integrera jämställdhets- perspektivet i den ordinarie verksamhets- och 

kvalitetsutveckling i kommunen. Syftet med projektet Jämställdhetssäkring av styrsystemet i 

Botkyrka är att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla verksamhet och samhällsplanering i 
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Botkyrka. Arbetet med att beköna styrsystemet har bidragit till insatser som exempelvis 

omställning av olika datasystem inklusive statistikverktyg, utbildning i form av föreläsningar, 

workshops, seminarier, samt framtagande och spridning av ny statistik. Nedanstående citat är ett 

uttalande från Botkyrka kommuns företrädare, om syftet med att jämställdhetssäkra kommunens 

styrsystem. 

 

”Projektet jämställdhetssäkring av styrsystemet har syftat till att ta fram könsuppdelad 

statistik, målen är ännu inte uppnådd men mycket information och kunskaper finns i 

kommunen. Alla nämnder har fått påpekandet att ta fram könsuppdelad statistik. 

Ursprungliga mål är att allt ska könsstatistik baseras. Det är tydliga politiska intressen i 

Botkyrka kommun. Inom de flesta områden finns statistik, men alla områden är inte 

könsuppdelade.” Företrädare för Botkyrka kommun. 

 

Resultatet av utvecklingsarbetet blev att alla nämnder inför 2011 har könsuppdelade mätbara mål 

och nyckeltal i sina ettårsplaner. Det som Botkyrka kommun är framförallt bra på är att sprida 

kunskap till chefer och medarbetare. Botkyrka kommun hade inom ramen för detta projekt även en 

extern utvärderare som hade utvärderat deras projekt; det vill säga mål, måluppfyllelsen, vision 

och arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten.
125

 Utvärderingen genomfördes av en 

extern utvärderare, vilket således visar att kommunen är intresserad av förbättring för att sedan 

publicera resultaten så att alla verksamheter inom kommunen kan jämföra sig med varandra. Det 

är just vid utvärderingen av den egna verksamheten som förändring kan tillkomma. Den externa 

utvärderingen av jämställdhetsarbetet i kommunen tolkar jag som ett försök från Botkyrka 

kommun att samtidigt som kommunen söker legitimitet i omgivningens ögon, så vill de även 

förbättra verksamheten. Utvärderingen är ett exempel på att Botkyrka kommun anstränger sig för 

att förbättra arbetet med jämställdhetsfrågan. Botkyrka kommun får legitimitet från omgivningen 

för att de visar att de är ambitiösa och visar hängivenhet med att arbeta med jämställdhetsfrågan, 

och detta visar sig i arbetet i praktiken. I och med den externa granskningen vill kommunen 

framträda som att de är mån om samordningen i organisationen och önskar att alla anställda inom 

kommunens alla verksamheter ska få inblick i hur jämställdhetsintegreringsarbetet faktiskt 

hanteras. Detta är ett försök för kommunen att visa omgivningen och kommunens anställda att 

samordning prioriteras i kommunen och därför väljer de att offentliggöra de problem (om det nu 
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skulle vara ett problem) som finns i olika verksamheter för hela organisationen istället för att lösa 

problemen i skymundan. När medarbetarna/ de anställda i kommunen ser hur det verkligen ser ut 

inom kommunens olika verksamheter kan de se att den egna verksamheten kan komma att behöva 

förändring för att åstadkomma verksamhetsmålen.  

 

Botkyrka kommun används i detta sammanhang för att visa hur en kommun kan arbeta för att 

övervinna särkoppling, trots att de kan använda sig av myter och kan arbeta likartat som andra 

kommuner i vissa sammanhang. Botkyrka kommun har i många år haft stöd från ledningen med 

att arbeta med jämställdhetsfrågan. Stödet har visats i form av diskussioner och behandling av 

jämställdhetsfrågan med kommunens nämnder och kommunens demokratiberedning. Kommunen 

har även en grupp controllers (dvs. att jämställdhetsfrågan är politiskt prioriterad) som arbetar och 

behandlar jämställdhetsfrågan regelbundet. Gruppen träffas fyra gånger om året då de arbetar fram 

punkter som sedan ska förankras i ledningen. Ledningen i Botkyrka kommun använder gruppen av 

controller som bollplank om hur man ska arbeta vidare med jämställdhetsfrågan. Målet med 

jämställdhetsfrågan för Botkyrka kommun har varit att få ledningen att bära jämställdhetsfrågan, 

och detta har kommunen kommit långt med. Målet är ännu inte helt uppfylld men 

kommunföreträdaren anser att ledningen blir mer och mer engagerad i jämställdhetsfrågan och 

visar intresse genom att ge anställda arbetsuppgiften att förankra jämställdhetsfrågan betydligt mer 

i verksamheten. En annan fördel som Botkyrka kommun har haft är att den ansvariga för 

jämställdhetsfrågan är enhetschef. Fördelen med detta är att enhetschefen har mandat till att 

påverka ledningen vid beslutfattande gällande jämställdhetsfrågan. Som enhetschef har 

kommunföreträdaren även mandat till att fatta beslut gällande jämställdhetsarbetet på sin enhet. På 

detta sätt har jämställdhetsfrågan behandlats mer och blivit mer framgångsrik än det kanske hade 

varit om ansvaret hade legat hos en särskild strateg som inte har mandat till att fatta beslut för en 

hel enhet.  

 

Botkyrka kommun har arbetat på ett sätt som gör att många kommuner önskar att arbeta på samma 

vis med jämställdhetsfrågan. Som jag tidigare har nämnt har många informanter önskat att kunna 

använda sig av varandra som interna konsulter inom den egna kommunen. Detta är ett sätt som 

Botkyrka kommun arbetar. Förutom externa utvärderare och externa konsulter som hjälper 

kommunen med vissa frågor, har kommunen även aktivt använt sig av varandra inom kommunen 

för att stärka jämställdhetsfrågan. Detta arbetssätt har bidragit med samordning i kommunen, 

vilket således övervunnit och förhindrat särkoppling i kommunen. Kommunen arbetar på ett sätt 
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som involvera alla medarbetare i jämställdhetsfrågan. Genom att påbörjat arbetet med att integrera 

frågan i systemet har arbetssättet bidragit med ökat samarbete mellan anställda i kommunen.  

 

Bland de lärdomar som finns att dra från Botkyrka kommun är bland annat att genomgripande 

och förvaltningsövergripande förändringar är processer som behöver tid, men att man ändå 

kan uppnå goda resultat i form av utbildningar och spridning av information samt och att det 

går att motverka särkopplingar i organisationer. Det finns goda förutsättningar att fortsätta 

arbetet med jämställdhetsintegrering hos andra kommuner också, bara om de får hjälp i form 

av exempelvis goda exempel, nätverkande och utbildning. 

 

 

5. Slutsats 

 

Nedan sammanfattar jag resultaten från min studie.  Jag inleder avsnittet med att diskutera 

huvudsakliga resultat i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

Syftet med denna studie har varit att med hjälp av organisationsteorier undersöka hur 

Stockholms läns kommuner hanterar jämställdhetskravet som ställs på kommunerna från 

omgivningen. Ytterligare ett syfte har varit att med hjälp av organisationsteorier undersöka 

vilka faktorer det är som skapar hinder för jämställdhetsintegreringsarbetet. Frågan jag velat 

undersöka har varit: vilka faktorer kan orsaka hinder för arbetet med att jämställdhetsintegrera 

kommunverksamheter? Resultat från denna studie visar att problematiken med 

jämställdhetsarbetet handlar i första hand inte om ovilja hos strateger, utan snarare om en 

bristande samordning inom kommunerna. Ett genomgående resultat från denna studie är att: 

trots att det finns en mängd lagar som talar för att kommuner skall arbeta med att utveckla och 

stärka jämställdhetsarbetet så händer det att vissa kommuner i vissa avseenden inte arbetar på 

samma sätt som de talar om att göra eller som det är skrivet på deras externa hemsidor. 

Kommunerna vill framstå som legitima och använder ibland skenhandlingar som redskap för 

att behålla legitimiteten i omgivningens ögon samtidigt som de uppfyller de krav som ställs på 

dem av omgivningen. Sådana krav kan vara att kommunerna måste inneha 

jämställdhetsplaner. Ett exempel på hur kommuner använder skenhandlingar kan vara att de 

skapar en jämställdhetsplan som kommunen sedan inte arbetar utifrån eller att de har en 

hemsida som inte återspeglar verkligheten/praktiken. Detta för att ge omgivningen sken av att 
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kommunen arbetar med jämställdhetsfrågan. Detta är givetvis inte aktuellt inom alla 

kommuner men förekommer inom beräknat minst en tredjedel av de tjugotre kommuner som 

har studerats inom ramen för denna uppsats.  

 

Uppsatsen har även visat att ett hinder för jämställdhetsarbetet inom vissa kommuner kan vara 

att det sker en särkoppling i kommunsystemen och därmed leder till bristande samordning 

inom kommunen. När kommunsystemen särkopplas leder det till att olika förvaltningar inom 

kommunen inte har överblick över vad som händer i andra förvaltningar vilket då kan leda till 

att det brister i samordningen. Den bristande samordningen blir ett resultat av att många av 

kommunens olika förvaltningar arbetar med samma område men att informationen inte når ut 

till alla. Särkoppling av kommunsystemen blir därför nödvändigt för att kunna tillfredsställa 

de krav som organisationer ställs inför, som till exempel att inneha jämställdhetsplaner. Den 

bristande samordningen i kommuner är alltså en faktor som orsakar hinder för arbetet med att 

jämställdhetsintegrera kommunverksamheter. Kommunerna hamnar ständigt i en fas där de 

måste rädda anseendet och detta blir ett mer prioriterat arbete än att arbeta med 

jämställdhetsfrågan i praktiken. Kommunerna arbetar på detta sätt i hopp om att komma åt 

problematiken kring jämställdhetsarbetet vilket i längden inte har gynnat integreringen av 

jämställdhetsfrågan. Detta arbetssätt har lett till att särkoppling av kommunsystemen blir 

långvarig och inte längre tillfälligt. När kommunerna särkopplar systemen för att lösa ett 

problem leder särkopplingen av systemen till ett annat problem, det vill säga en bristande 

samordning i kommunen.  

 

Ytterligare en slutsats är att även om talandet om vad som arbetas med i kommunerna kan 

anses vara ett hyckleri, enligt Brunsson, så menar jag att talandet i sig kan bidra till en 

utveckling av jämställdhetsarbetet. Jag vill i motsats till Brunsson konstatera att talandet i sig 

är en bra metod för att uppmärksamma andra förvaltningar såsom anställda inom kommunen 

om arbetet med jämställdhetsintegrering. De medarbetare som inte arbetar med 

jämställdhetsarbetet eller inte har översikt över hur man arbetar med jämställdhetsintegrering 

blir medvetna om sakområdet då de uppmärksammas av det som talas om inom kommunen.  

Talandet i sig blir ett sätt att hålla frågan vid liv, dock får det inte stanna vid talandet. 

 

Ett problem är att frågan om jämställdhetsarbetet inom många kommuner har blivit insvept i 

en rad andra frågor. Dessa olika frågor är exempelvis jämlikhet- och mångfaldsfrågan. Även 

om jämställdhetsfrågan handlar om relationen mellan könen tenderar många kommuner/ 
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kommunföreträdare likställa jämställdhetsfrågan med jämlikhet och diskrimineringsfrågan. 

Jämställdhetslagen ingår numera i diskrimineringslagen. Därför finns det ett visst samband 

mellan dessa olika områden, men det handlar alltjämt om olika områden och måste därför 

hållas isär eftersom de kräver olika typer av hantering beträffande problem och åtgärder.  

 

Utifrån kartläggningen drar jag slutsatsen att jämställdhetsintegreringen är ett problem inom 

kommunerna i Stockholms län eftersom inte tillräckligt många kommuner arbetar med att 

integrera jämställdhetsfrågan. Ett exempel på hur jag kan dra denna slutsats är utifrån den 

information som jag har fått från intervjuer och respektive kommuners hemsidor. Det är som 

tidigare nämnt endast fyra kommuner inom Stockholms län som har en jämställdhetsplan. Det 

är även endast åtta kommuner som lyfter fram jämställdhetsperspektivet i deras 

verksamhetsdokument, det vill säga Mål- och budgetdokument. Det är också endast sex 

kommuner som har ett särskilt politiskt organ som lyfter fram jämställdhetsperspektivet. Dessa 

resultat av kommunernas arbete med jämställdhetsfrågan stärker slutsatsen om att majoriteten 

av Stockholms läns kommuner inte arbetar med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. 

Det är viktigt att påpeka att en jämställdhetsplan och en likabehandlingplan inte är riktade mot 

samma målgrupp. Likabehandlingsplan inom kommunerna är riktade mot kommunens 

personal, inom skolor är den riktad mot skolans personal och elever medan jämställdhetsplaner 

inom kommunerna handlar om hur kommunerna ska stärka jämställdhetsintegreringsarbetet 

gentemot kommunens medborgare. De kommuner som har jämställdhetsplaner utbildar 

tjänstemän och politiker för att visa att de är medvetna om problemet och menar således att de 

olika aktiviteter som tillförs i kommunen ska bidra till förändring. Förändringen som tillförs i 

och med dessa aktiviteter är givande för både kommunen internt och även för omgivningens 

uppfattning om kommunen, då kommunen i och med detta kan anses ha uppnått legitimitet. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att viljan att arbeta med att utveckla 

jämställdhetsintegreringsarbetet finns hos många strateger och kommunföreträdare. Problemet 

är att de ovanstående hindren är faktorer som är avgörande för fortsatta arbeten med 

jämställdhetsfrågan. De ovanstående hindren bör åtgärdas och samordningen i kommunerna 

bör aktualiseras för att strategerna ska kunna påverka jämställdhetsintegreringsarbetet inom 

sina kommuner. En av framgångsfaktorerna för jämställdhetsintegrering har visat sig vara 

samordningen i kommunen samt att jämställdhetsfrågan har fått stöd från ledningen, som 

också ger uppdrag och följer upp resultat. Med andra ord kan jag konstatera att särkoppling av 
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kommunsystem bidrar till bristande samordning i kommuner och bristande samordning i 

kommuner leder till ett misslyckat jämställdhetsintegreringsarbete. 

 

  

5.1. Vidare forskning 

 

Även om det finns mycket forskning kring frågan om jämställdhetsarbete, finns det få studier 

kring frågan om jämställdhetsintegreringsarbetet. Det vore intressant att genomföra en 

undersökning om tillämpning av jämställdhetsintegrering inom den privata sektorn med 

inriktning på banksektorn. I det här fallet skulle man kunna göra ett urval av en bank som 

jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan samt jämföra företaget med en kommun som Botkyrka 

kommun som också är aktiv på att jämställdhetsintegrera sin kommunverksamhet. Detta för 

att undersöka vad som skiljer mellan jämställdhetsarbetet inom privata sektorn och den 

offentliga sektorn samt identifiera likheter gällande framgångsfaktorer och arbetssätt. Det 

vore även intressant att undersöka var initiativet om att stärka jämställdhetsarbetet kommer 

ifrån, det vill säga från vilken ledningsnivå inititativet till att arbeta med jämställdhetsfrågan 

kommer ifrån inom den privata sektorn. På så sätt kan man undersöka om inititivet kommer 

från ledningen eller om det finns utrymme för banktjänstemän på lokal chefsnivå, som till 

exempel avdelningschef eller enhetschef, att stärka jämställdhetsintegreringsarbetet. Min 

studie har visat att det är en utmaning för en strateg att ensam lyfta fram 

jämställdhetsintegreringsarbetet om det inte finns ett politiskt intresse för frågan i kommunen. 

Det vore därför intressant att undersöka hur det fungerar inom den privata sektorn och vad en 

sådan undersökning leder till för slutsatser. 
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Bilaga 

 

 

Bilaga 1- Intervjufrågor från kartläggningen 

 

• Har din kommun en aktuell plan för jämställdhetsintegrering?  

• Vilka verksamheter avses? Är det en specifik plan eller är den integrerad i andra 

planer eller policies? Hur behandlas frågan i Mål- och budgetdokument eller andra 

styrande dokument eller riktlinjer? 

• Finns det könsuppdelad statistik? På vilka områden? Finns det några områden där det 

saknas? 

• Vilka aktiviteter/insatser har bedrivits eller bedrivs i kommunen för att uppnå 

jämställdhetsmål i planen, eller i övrigt även om man inte har en plan? 

Kommuncentralt eller hos fackförvaltningar? 

 

Till exempel 

• Utbildningsinsatser 

• Arbete med jämställdhetsanalyser och åtgärder i kommunens verksamheter 

• Framtagande av kartläggningar, statistik mm 

• Annat, vad? 

 

• Bedriver kommunen för övrigt några särskilda utvecklingsinsatser eller projekt när det 

gäller jämställdhetsintegrering? 

• Anser ni att er kommunstyrelse och/eller facknämnder har varit engagerade i arbetet 

om jämställdhetsintegrering? Hur visar det sig? Finns det några specifika politiska 

uppdrag? 

• Hur organiseras och styrs arbetet med jämställdhetsintegrering på tjänstemannanivå 

(till exempel finns det särskilt ansvar eller är det integrerat i linjeorganisationen?) 
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• Behandlas jämställdhetsfrågor i förvaltningsledningen? 

• Vad har kommunen för tidigare erfarenheter av jämställdhetsintegrering?  Har ni 

någon form av dokumentation på dessa? 

• Har kommunen anslutit sig till internationella policies som till exempel CEMR: s 

jämställdhetsdeklarationen? 

• Vilka i kommunen har fått information om den regionala strategin för jämställdhet? 

Hur har den behandlats?  Har den på något sätt påverkat kommunens eget arbete med 

jämställdhetsintegrering? Synpunkter i övrigt när det gäller den regionala strategin? 

• Vilka verksamhetsområden i kommunen anser ni bör förbättras för att jämställdheten 

ska öka, det vill säga var är det ojämställt och vilka förändringar är önskvärda? 

• Finns det behov av samverkan och/eller samarbete kommunerna emellan eller med 

andra regionala aktörer för att stärka arbetet med jämställdhetsintegreringen? 

• Ex. nätverk för erfarenhetsutbyte? 

• Utbildningar? 

• Annat? 

 

• Om kommunerna skulle få tillgång till nya utvecklingsmedel för kompetenshöjning 

och/eller utveckling av med jämställdhetsaspekten i fokus, vad vore i så fall viktigast 

satsa på för er kommun? Skulle det vara intressant med en gemensam 

kommunsatsning bland länets kommuner? 

• Om kommunen har erfarenhet av utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering, 

nämn några hinder eller framgångsfaktorer ni upplevt. Vad krävs för att få till stånd 

implementering och spridning?  

• Är det något ytterligare du/ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Informanternas position i organisationen 

 

På grund av sekretessskäl namnger jag inte informanterna. Jag noterar endast vilken position 

informanterna hade i sina respektive kommun. 

 

Botkyrka – Enhetschef 

Ekerö- Personalchef 

Haninge - Personalchef 

Huddinge - Strateg 

Järfälla - Strateg 

Lindingö- Personalchef 

Nacka – Personalchef 

Norrtälje – Personalchef 

Nykvarn- Personalchef 

Nynäshamn- Personalchef 

Salem- Strateg 

Sigtuna- personalchef 

Sollentuna – Personalchef 

Solna – 1 personalchef och 1 strateg 

Stockholms– 2 strateger 

Sundbyberg – 2 strateger 

Södertälje - Personalchef 

Täby- Personalchef 

Tyresö- Personalchef 

Upplands Bro- Personalchef 

Upplands Väsby - Personalchef 

Vallentuna- Personalchef 

Österåker- Personalchef 

 

 

 

 

 


