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Abstract 

Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde 

världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på 

bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån 

är begränsad. Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera förutsättningar för 

implementering av två kommunala förvaltningars arbete med jämställdhetsintegrering, och 

vad som kan utläsas som särskilt viktigt för en hållbar implementering av 

jämställdhetsintegrering på lokal nivå. Det analytiska ramverk som tillämpas i uppsatsen 

utgörs av fyra variabler som Alison E. Woodward sammanställt för att analysera 

förutsättningar för implementeringen av jämställdhetsintegrering. Dessa fyra variabler är 

konsensus, genuskunskap, motstånd och implementeringsansvar och utförande. 

Semistrukturerade intervjuer med berörda aktörer från studieobjekten Barn och 

Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten i Halmstads kommun resulterar i slutsatsen att 

Räddningstjänsten har bra förutsättningar för implementeringen av jämställdhetsintegrering, 

eftersom förvaltningen uppfyller kriterierna för Woodwards fyra variabler. Barn och 

Ungdomsförvaltningens förutsättningar visar sig vara nämnvärt sämre, främst som följd av att 

förvaltningen inte uppnår kriteriet för variabeln konsensus, som brister i 

förvaltningsledningen. Konsensus är också den variabel som utifrån respondenternas svar 

visar sig vara den som är mest avgörande för implementeringen av jämställdhetsintegring. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Jämställdhetsintegrering, eller gender mainstreaming uppstod för första gången som en 

policystrategi i samband med FNs fjärde världskonferens om kvinnor i Beijing 1995. 

Uppfattningen av begreppet är många, men den definition som alltjämt återkommer i 

vetenskapliga publikationer om strategin formulerades av Europarådet.   

“Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation 

of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all 

levels at all stages, by the actors involved in policy making”  (Europarådet, 2004; 12).  

Policyprocesser hävdas i regel vara könsneutrala, eftersom de inte explicit uttrycker att 

specifika samhällsgrupper ska gynnas mer än andra. Genom att lagstiftning utgått från att alla 

ska behandlas lika och efter samma förutsättningar har man antagit att sociala orättvisor, som 

ojämlikhet mellan kön, reduceras som en följd av detta. Problematiken med denna ansats i 

beslutsfattandet är att man då inte beaktar att samhällets strukturer gör det svårare för vissa 

grupper att nyttja de lika rättigheter som de, enligt lagstiftning besitter (Verloo, 2005; 23). 

Detta har lett till många kritiska röster från feministiska kretsar som pekar mot att den 

överordnade strukturen i samhället är den manliga normen, vilket resulterar i att 

beslutsprocesser indirekt eller direkt kommer att ske med dennes förhållningssätt och 

förutsättningar i åtanke. Således skapas policyprocesser som verkar i det manliga könets 

favör, ett ’gender-bias’. Denna strukturella skevhet belyses och angrips av 

jämställdhetsintegrering, som innebär kontinuerlig analys av hur beslut kan få olika effekter 

och konsekvenser för kvinnor och män. Den har även potential att kunna tillgodose 

individuella och samhällsgruppspecifika behov (Europarådet, 2004; 12; Squires, 2005; 368).  

Trots att det gått över 20 år sedan jämställdhetsintegrering antogs i Beijing råder det 

fortfarande olika meningar om hur man organiserar arbetet med jämställdhetsintegrering för 

att strategin ska få fäste i organisationer och verksamheter (Alnebratt & Rönnblom, 2016; 

148).  I några fall har utvärderingar av insatser i exempelvis regionalpolitik visat att 

integreringsprocessen påbörjats skyndsamt, men inte fått någon bäring på lång sikt. Helén   
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Biller och Gunilla Sterners (2007), och Mieke Verloo (2001) är några forskare som pekar på 

att själva implementeringen av strategin brustit på grund av avsaknaden av verktyg för hur 

man ska organisera arbetet, och vem som ska vara ansvarig för att det sker. EU-rådet (2004) 

rekommenderar att den ordinarie personalen i en verksamhet i första hand bör ansvara för att 

jämställdhetsintegreringen implementeras, men Alison E. Woodward (2001) argumenterar i 

sin studie för att implementeringen av jämställdhetsintegrering varit mest framgångsrik i de 

fall man använt sig av experter som inte tillhör ordinarie verksamhet, det hon kallar 

expertrollen. Denna studie har hon gjort utifrån fyra variabler som hon sammanställt i syfte att 

undersöka hur förutsättningarna ser ut för att implementera jämställdhetsintegrering. Dessa 

variabler består i korta drag av konsensus, genuskunskap, motstånd och 

implementeringsansvar.  

I Halmstads kommun arbetar två kommunala förvaltningar, Barn och Ungdomsförvaltningen 

och Räddningstjänsten med jämställdhetsintegrering, med hjälp av externa expertroller. 

Denna uppsats undersöker förutsättningar för implementeringen av dessa förvaltningars 

arbeten med jämställdhetsintegrering, och hur de två externa experterna ser på sin roll och vad 

som är särskilt viktigt för en hållbar implementering av jämställdhetsintegrering på lokal nivå. 

1.2 Syfte och frågeformuleringar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera förutsättningar för implementeringen 

av Barn och Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänstens arbete för 

jämställdhetsintegrering, utifrån Woodwards fyra variabler. Syftet är också att undersöka om 

det finns någonting som uppfattas som särskilt viktigt för att implementera 

jämställdhetsintegrering på lokal nivå. För att uppnå detta syfte kommer nedanstående 

frågeställningar att styra uppsatsen. 

- Hur ser förutsättningarna för implementeringen av Barn och Ungdomsförvaltningens 

och Räddningstjänstens arbeten för jämställdhetsintegrering ut, utifrån variablerna 

konsensus, genuskunskap, motstånd och implementeringsansvar? 

 

- Är det någon av de fyra variablerna som uppfattas som särskilt viktiga av de som 

ansvarar för utförandet av jämställdhetsintegreringen i Barn och 

Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten? 

Ovanstående frågeställningar kommer att besvaras genom semistrukturerade intervjuer 

med berörda aktörer inom Barn och Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten. 
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2. Jämställdhetsintegrering som idé och praktik 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till iden om jämställdhetsintegrering, likväl dess 

utveckling över tid. Sedermera presenteras även tidigare forskning inom området som är 

relevant för studiens syfte.  

2.1 Jämställdhetsintegrering som strategi: ursprung och utveckling  

Idéen om jämställdhetsintegrering är sprungen ur ett tidigare förhållningssätt till arbetet med 

kvinnors rättigheter. Begreppet började användas på 1990-talet, men behovet av strategin 

hade lyfts sedan tidigare, framförallt i samband med FNs olika världskonferenser om kvinnor. 

FN hade redan då arbetat fram ett antal olika fördrag om mänskliga rättigheter och att 

eliminera diskriminering av exempelvis ras och kön. Trots att kön som grund för ojämlikhet 

successivt hade fått leta sig in i människorättsfördragen förblev ojämnställdheten ett faktum, 

och FN utvecklade, efter påtryckningar, med tiden en större angelägenhet att arbeta med 

kvinnorättsfrågor (Kouvo, 2004; 97 – 150, 148 – 150). Problemet blev dock att detta arbete 

med att reducera ojämlikhet mellan könen och stärka kvinnors roll i samhället begränsades till 

att utföras av särskilda kvinnocentrerade instanser och organisationer, eftersom det 

betraktades som ett enskilt problemområde med avstånd från andra politiska frågor; en 

kvinnofråga. Diskurser om kvinnoförtryck i det sociala, ekonomiska och politiska livet 

isolerades till att behandlas av kvinnor, och kritiken låg i att denna uteslutning reproducerade 

de orättvisor som var meningen att angripas. Det tycktes kontraproduktivt att ett 

samhällsomspännande förtryck enbart skulle angripas utifrån en särskild och begränsad aspekt 

(Europarådet, 2004; 10). Behovet av en strategi som kastade ljus på kärnan av problemet och 

som inkluderade alla de ”rum” i vilka ojämlikhet mellan könen skapades resulterade 1995 i 

The Beijing Platform for Action under FNs fjärde världskonferens om kvinnor. The Beijing 

Platform for Action är en agenda som stipulerar de problemområden som behöver angripas för 

att uppnå jämställdhet inom samtliga samhällsområden. Dessa problemområden utgör 

agendans grundbultar, och några exempel på dessa är kvinnor i relation till fattigdom, 

utbildning, sjukvård, beslutsfattande positioner, och mäns våld mot kvinnor (FN, 1996). Vad 

som utmärkte denna agenda från tidigare insatser var att jämställdhet inte längre skulle 

betraktas som ett sidoprojekt, det skulle istället integreras i regeringar, organisationer, 

institutioner och dess beslutsfattande på alla nivåer.  

“/---/ Governments and other actors should promote an active and visible policy of 

mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes, so that, before 
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decisions are taken, an analysis is made of the effects on women and men, respectively” 

(ibid.) 

Vad som också var unikt för just detta fördrag var att den skulle antas som en dubbelstrategi; 

å ena sidan skulle största möjliga vikt läggas på de tolv problemområdena som formulerats, 

och i relation till dessa utforma strategiska mål som styrande organ sedan skulle förhålla sig 

till och implementera. Å andra sidan skulle det tyngsta ansvaret att implementera dessa mål 

inte längre ligga på de som i huvudsak verkat för kvinnorättsfrågor, utan ett aktivt arbete för 

att uppnå och upprätthålla dessa mål skulle beröra alla offentliga institutioner (Kouvo, 2004; 

137 – 138).  

2.2 Definition av jämställdhetsintegrering 

Eva Mark (2007; 126 - 128) understryker att jämställdhetsintegrering inte är en metod, utan 

en strategi och ett medel för det praktiska jämställdhetsarbetet. Denna strategi ska, i sin 

fungerande form integreras i de befintliga metoder som tillämpas i det vardagliga arbetet inom 

en organisation. Den ska initieras på beslutsfattarnivå för att sedan genomsyra allt som är en 

organisation; rekrytering, arbetsprocesser, omvärldskontakter, arbetsmiljö, löner och tjänster 

som produceras. Alison E. Woodward (2001) liknar jämställdhetsintegrering med en trojansk 

häst som sänks ner i beslutsfattande rum, och frigör analytiska och metodiska överväganden 

som ska genomsyra all verksamhet, i alla led. Mer konkret innebär detta att policyprocessen 

omstruktureras på så sätt att man integrerar och beaktar perspektiv om kön, men också övriga 

diskrimineringsgrunder i beslutsfattandet på samtliga nivåer.  

2.3 Varför jämställdhetsintegrering?  

Sammanfattningsvis kan man beskriva jämställdhetsintegrering som ett sätt att systematisera 

jämställdhetsarbetet (Mark, 2007; 127). Problematiken med att arbeta med jämställdhet 

återfinns i den tudelning som skapats mellan det offentligas och det privata. I liberalismens 

politiska teorilära har distinktionen mellan den offentliga sfären och den privata varit tydlig, 

och det är männen som genom tiden dominerat den offentliga. Den offentliga sfären har 

dessutom tillskrivits värden som rationalitet, förnuft och politik, vilket resulterat i att dessa 

blivit typiska ”manliga värden”. Den liberala läran har också betonat att fri, - och rättigheter 

finns alla individer till förfogande, en idé som hävdats osynliggöra ojämställdhet eftersom 

kvinnor i samma utsträckning som män inte kunnat åtnjuta dessa fri,- och rättigheter (Verloo, 

2005; 23). På samma sätt som man inom liberalismen hävdat att resurser och fri,- och 

rättigheter ska gynna alla samhällsmedborgare, har också policyprocessen hävdats vara 

könsneutral för att ingen samhällsgrupp ska vara mer eller mindre gynnad än andra.  Då den 
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offentliga sfären dominerats av män, och alltjämt exkluderat kvinnor från politiskt inflytande, 

har beslutsfattandet verkat till mäns fördel, vilket resulterar i att hela policyprocessen direkt 

eller indirekt präglats av ett gender-bias. Judith Squires (2004; 125) menar att 

jämställdhetsfrågor, som till en början ägts av kvinnorättsrörelser och som sedan formulerats 

till vedertagna politiska mål fortfarande möter motstånd på grund av att de historiskt sett inte 

betraktats som ”riktiga” politiska frågor. De ”riktiga” politiska frågorna har varit reserverade 

för män. 

Enligt Sveriges sittande regering är jämställdhetsintegrering den strategi som krävs för att 

kunna uppnå de jämställdhetspolitiska målen, vilket är en syn som delats av många på den 

nationella nivån. Det konstateras i propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – 

nya mål i jämställdhetspolitiken, att jämställdhetsintegrering är; ”… den mest effektiva 

metoden för att förändra de strukturer som vidmakthåller och återskapar mäns överordning 

och kvinnors underordning.” (SOU 2005/66; 49). Med hjälp av jämställdhetsintegrering som 

strategi ska de jämställdhetspolitiska målen, som formulerats som sex delmål leda till 

följande;   

• En jämn fördelning av makt och inflytande (mellan könen) 

• Ekonomisk jämställdhet 

• Jämställd utbildning 

• Jämn fördelning av det obetalda hem, - och omsorgsarbetet 

• Jämställd hälsa (Regeringen, 2018; SOU 2005/66). 

 

På lokal nivån spelar jämställdhetsintegreringen en särskilt viktig roll. Kommunen producerar 

och levererar tjänster till sina medborgare, och det utgör en central del av 

jämställdhetsintegreringen som strategi att medborgare blir erbjudna likvärdig service (SKL, 

2009; 4). 

 

2.4 Implementering av jämställdhetsintegrering  

Det finns många forskare inom olika samhällsvetenskapliga discipliner som stöttar 

jämställdhetsintegrering, men som ändå förhåller sig skeptiska till dess effekter. Det är en 

samsyn inom forskningen att implementeringen av strategin brustit, och ett av ett flertal 

exempel presenteras i Helén Biller och Gunilla Sterners (2007; 36 - 38) undersökning om 

implementeringen av jämställdhetsintegrering i EUs medlemsländer. Bland de länder inom 
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EU som antagit strategin hävdade nästan samtliga att den politiska viljan och motivationen för 

genomförandet finns (Alnebratt & Rönnblom, 2016; 148). Detta hade dokumenterats i diverse 

styrdokument, men enligt undersökningens resultat hade enbart hälften av de svarande 

upprättat en konkret handlingsplan eller direktiv för hur implementeringen skulle ske, hur det 

skulle utvärderas och vem som bar ansvaret. 

Judith Squires (2005; 367) argumenterar för att jämställdhetsintegrering måste innehålla ett 

bredare perspektiv på antidiskriminering än bara kön, och på så sätt förskjuter man 

tyngpunkten från en teknokratisk metod till en demokratisk. I likhet med denna kritik finns 

också den som riktats mot den marknadsstyrning som kommit att prägla den svenska 

statsstyrningen, New Public Management (NPM), och kritiken bottnar framförallt i att 

strategins tillämpning anpassas efter detta styrmedel (Norrbin & Olsson, 2010; 24). Mer 

konkret förklarar Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom (2016; 133, 154- 157) detta med att 

målstyrningsprocesser skapar ett större avstånd mellan politik och genomförandet. De menar 

att om jämställdhetsintegreringen, med ambition att belysa maktstrukturer och ojämställdhet i 

resursfördelning ska systematiseras genom vinstmaximering och konkurrens, kommer målet 

jämställdhet att hamna i gapet mellan politik och byråkrati. Målen som politiken formulerat 

finner inte sin självklara plats, och Alnebratt och Rönnblom (ibid.) hävdar att ”ansvaret för att 

bestämma vad jämställdhet är och hur den ska utformas outsourcas till andra”.  

Europarådet (2004; 23) understryker vikten av att samtliga som vanligtvis deltar i 

policyprocessens olika skeden (beslutsfattande, implementering och utvärdering) ska vara 

delaktiga i jämställdhetsintegreringen. Ansvaret ska alltså inte enbart bäras av en enskild 

tjänsteperson eller politiker. Jämställdhetsintegreringen bör i praktiken ses som ett 

långtgående förändringsarbete, utan slutpunkt, men vid inledningsfasen kan det med fördel 

ske i projektform (Norrbin & Olsson, 2010; 44). Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom 

(2016; 87- 89, 107- 113) analyserar fenomenet extern konsult/expert (extern kompetens) inom 

jämställdhetsintegrering, och menar att tillfälligt tillsatt kompetens onekligen utgör en viktig 

del i vissa skeden av ett förändringsarbete. Det är de facto ett vanligt inslag på såväl lokal, 

regional och central nivå inom många olika politikområden, eftersom nya lagar och 

utredningar kan kräva mer kompetens än vad som redan finns i en verksamhet.  

2.4.1 Expertrollen 

Alnebratt och Rönnblom (107 - 111) belyser de bidrag som tidigare externa konsulter och 

experter gett till jämställdhetsarbetet i stort, och bland dessa förekommer namn som Ann 
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Boman, Yvonne Hirdman, Gertrud Åström och Helen Lundkvist. Dessa personer har 

tillsammans haft en varierad bakgrund; några har haft bakgrund som forskare, några som 

stöttning till forskare. Deras gemensamma nämnare är att de blivit tillsatta av statliga 

myndigheter, i olika departement. De har genom föreläsningar och utredningar bidragit till de 

grundbultar som idag utgör jämställdhetsintegrering som strategi inom den centrala nivån i 

det svenska politiska systemet, och opererat i organisationer där kunskap om jämställdhet 

saknats i både teori och praktik. Alnebratt och Rönnblom (ibid) berättar att anledningen till att 

man i stor utsträckning använt sig av extern kompetens har varit en bristande kunskap på hur 

man systematiserar jämställdhetsintegrering internt, men behovet har också funnits som en 

följd av bristande förvaltningsstruktur. Framförallt har detta visat sig genom att de kunskaper 

som vanligtvis finns inom andra politikområden såsom analys och utredning, inte funnits för 

att samordna och driva kunskap om jämställdhet vidare inom den centrala styrningen. De som 

tidigare arbetat i projektform har redan gedigna kunskaper som kartläggning och analys, och 

således har den externa kompetensen parerat de problem som uppstått till följd av bristande 

struktur i förvaltningsorganisationen (Alnebratt & Rönnblom, 2016; 105 - 106). En anledning 

till att den externa kompetensen varit framgångsrik historiskt sett är, enligt Mieke Verloo 

(2001;19) för att den distans som den externa kompetensen har till organisationen kan 

generera en mer objektiv bild av utgångsläget och integreringsprocessen. 

2.4.2 Brister med expertrollen 

En studie om olika EU-länders arbete med jämställdhetsintegrering har visat att de 

medlemsländer som använt extern kompetens för att implementera har lyckats bättre med 

detta än de länder som använt sig av ordinarie personal (Woodward, 2001; 27). Därtill ska 

dock poängteras att gruppen med ordinarie personal i studien i fråga består av byråkrater som 

i sin reguljära yrkesroll inte besitter några förkunskaper i varken jämställdhet eller genus. 

Således består Woodwards jämförelse av å ena sidan ”certified experts” (2001; 23) och av 

byråkrater, utan erfarenhet, eller med begränsad erfarenhet, vilket kan förstås som två ändar 

av ett brett spektrum.  

Det finns emellertid kritik mot den externa kompetensen. Enligt Alnebratt och Rönnbloms 

studie (2016; 112) vittnar ett antal som haft rollen som bärande av den externa kompetensen 

om en tydlig konflikt mellan de egna värderingarna och uppdragsgivarens/kundens mål. 

Exempelvis har de som stått för den externa kompetensen inlett ett projekt eller en insats med 

sina principiella uppfattningar om vad jämställdhet bör vara och hur den bör utformas, vilket 

inte nödvändigtvis överensstämt med organisationens mål som ofta är kvalitetssäkring av 
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offentlig verksamhet, konkurrens och lönsamhet. I en statlig kontext har liknande reflektioner 

uppstått. Marianne Laxén, tidigare chef för jämställdhetsenheten i regeringskansliet mellan 

perioden 2001 – 2007, ansåg att den statliga politiken inte ska ske genom ”att ha konsulter 

ansvariga för det hela”, och att deras inte roll inte ska vara att skapa och ”göra politik i 

vardagen” (Alnebratt & Rönnblom, 2016; 104). Det som är riskfyllt med detta, menar Alison 

E. Woodward (2001; 18 – 19) är att när den person som bär uppdraget att vara den externa 

kompetensen inte längre befinner sig i organisationen riskerar kunskapen och arbetet att gå 

förlorat. Således betonar hon att det är särskilt viktigt att överföringen av kunskap och 

lärandeprocessen av arbetet med jämställdhetsintegrering får fäste hos ordinarie personal och i 

din ordinarie verksamheten. Alnebratt och Rönnblom(2016, 116) intar en liknande position; 

riskerna ligger i att arbetet för att implementera blir kortsiktigt och tidsbegränsat, snarare än 

ett långtgående reformarbete, och att projektformen leder till att man behöver starta om på 

nytt. När arbetet involverar stora andelar projektmedel finns också risken att man bortser från 

det som är angeläget att arbeta med, och istället fokuserar på det som är görbart på kort tid. 

2.4.3 Variabler för implementering av jämställdhetsintegrering 

Det finns många bidrag till tänkbara metoder och aspekter som bör beaktas vid 

implementeringen av jämställdhetsintegrering, och vad som avgör dess effekt och hållbarhet. 

Gunnel Forsberg och Susanne Stenbacka (2017) hävdar att man behöver anpassa 

jämställdhetsarbete efter lokal och rumslig kontext, vilket också bekräftas av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) (2013; 12, 13). Mark Pollack och Emeli M. Hafner-Burton 

(2009) har i sina studier påvisat att både positiva och negativa incitament kan motivera 

aktörer att ta jämställdhetsintegrering på större allvar, vilket genererat bättre implementering. 

Alison E. Woodward (2001; 17- 20) konstaterar dock att effekten av en förändring av 

jämställdhetspolicy, och av policy rent generellt beror på den institutionella och 

organisatoriska kontexten, och vilka metoder som används i relation till den. Hon har 

sammanställt fyra variabler som särskilt viktiga vid jämställdhetsintegrering, och menar att 

dessa variabler kan användas som ett ramverk att förhålla sig till när man ska implementera 

jämställdhetsintegrering. Variablerna bygger på Caren Levys (1996) The web of 

institutionalisation, som i sin ursprungliga form är ett operativt ramverk och metodologiskt 

angreppssätt för hur väl ett jämställdhetsperspektiv kan institutionaliseras i en verksamhet 

eller organisation. Levy (1996; 1 – 4) problematiserar de begränsningar som kan uppstå när 

förändringar i policyprocesser ska genomföras, och där ett jämställdhetsperspektiv har varit 

det fall där man, enligt Levy ofta misslyckas. Institutionalisering definieras som processen då 
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sociala praktiker inbegrips i en verksamhet med en sådan kontinuitet och systematik att de blir 

en del av det ordinarie verksamhetsutövandet. Syftet med institutionalisering av en viss 

praktik är att uppnå hållbar förändring.  

Alison E. Woodward (2001; 17- 20) har sammanställt de grundläggande element som utgör 

The web of institutionalisation till fyra variabler som hon applicerar på 

jämställdhetsintegrering som strategi. Dessa variabler menar hon kan användas i syfte att 

avgöra huruvida jämställdhetsintegreringen har möjlighet att generera en hållbar förändring i 

en organisation eller verksamhet, och även vilka aspekter att fästa avseende vid i 

implementeringsprocessen och organiseringen av jämställdhetsintegrering. Woodward (ibid.) 

benämner variablerna enligt följande; Experts and their roles, the role of gender mission and 

commitment and historical context, the role of gender sophistication, the role of value context 

and resistance.  

De fyra variablerna påminner om egenskaperna förstå, kan och vill. Lennart Lundquist (1992; 

75) beskriver implementeringsprocessen, och menar att detta i första hand regleras av 

styrningen. Han menar att styrning kan lyckas eller misslyckas beroende på relationen mellan 

prioriteter och kapabiliteter och tre egenskaper; förstå, kan och vill. De tre egenskaperna är i 

sin tur beroende av varandra, och handlar huruvida aktörer som ansvarar för implementering 

förstår, kan och vill implementera. Egenskapen förstår behandlar exempelvis huruvida 

aktören förstår vad som förväntas av denne, och att aktören kan tolka lagstiftning. Egenskapen 

kan syftar till förmågan att verkställa ett beslut, det vill säga om kunskap och inflytande finns. 

Slutligen behandlar egenskapen vill huruvida aktören vill verkställa ett beslut.  

Woodwards fyra variabler kommer att översättas och behandlas i nästkommande avsnitt, med 

tillägg från Lundquists beskrivning av egenskaperna förstå, kan och vill. (ibid.) 
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3. Analytiskt ramverk 
I avsnittet där tidigare forskning om jämställdhetsintegrering presenterades redogjordes även 

för Alison E. Woodwards (2001) fyra variabler. De baseras på Caren Levys (1996) 

institutionaliseringsmetod, och kommer i en ytterligare sammanfattad form att användas som 

teoretiskt analysverktyg för insamlad data i den här uppsatsen. Woodwards fyra variabler är 

ett användbart verktyg för att analysera de två kommunala förvaltningarnas arbete med 

jämställdhetsintegrering då de behandlar olika förutsättningar och hinder i processen att 

implementera jämställdhetsintegrering. I följande avsnitt presenteras dock de fyra variablerna 

i ytterligare en omarbetad version, som i huvudsak baseras på Levys och Woodwards 

sammanställning, men med komplement som jag anser nödvändiga för uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

3.1 Woodwards fyra variabler  

Alison E. Woodward (2001, 17- 20) har sammanställt fyra variabler, som i huvudsak baseras 

på Levys institutionaliseringsmetod. Nedan följer Woodwards fyra variabler som de kommer 

att användas i senare analysavsnitt. Det är här viktigt att tillägga att Woodwards fyra variabler 

påminner mycket om de egenskaper som Lennart Lundquist(1992) menar utgör grunden för 

styrningsrelationer i offentlig förvaltning. Dessa egenskaper är förstår, kan och vill och dessa 

kommer också att beröras nedan. Även Hans Bengtsson och Anna Melke (2014) har gjort 

bidrag till förståelsen om implementeringens förutsättningar, och kommer således också att 

utgöra del av analysverktyget nedan. Det är dock Woodwards fyra variabler som 

huvudsakligen kommer att utgöra analysverktyget, eftersom detta är särskilt framtaget för 

implementering av jämställdhetsintegrering specifikt. 

Konsensus  

Den första variabeln behandlar initiativet bakom beslutet att jämställdhetsintegrera i en 

verksamhet. Det finns olika anledningar till att jämställdhetsintegrering som strategi initieras, 

däribland hårdare lagkrav och en vilja att förhålla sig till politiska direktiv. Hit kan också 

symbolisk politisk handling räknas; väljer man att arbeta med jämställdhet för att ge sken av 

ett genuint engagemang? En organisation eller verksamhet kan också beslutat att arbeta med 

jämställdhet för att bryta könsnormativa mönster och beteenden, eller för att reducera 

könsmaktsordningar. Caren Levy (1996; 6) konstaterar att det bör finnas en samsyn i 
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organisationshierarkins toppskikt om varför man behöver befästa ett jämställdhetsperspektiv i 

verksamheten. Politiken sätter ramverket för de ekonomiska förutsättningar en kommunal 

förvaltning har, bland annat genom politiska mål. Däremot behöver politiken forma konsensus 

kring vad man vill uppnå genom att jämställdhetsintegrera en verksamhet, och varför. I de fall 

där implementeringen av jämställdhetsintegrering visats som mest effektfull har ett genuint 

politiskt engagemang varit nyckelfaktorn (Woodward 2001; 18). Denna variabel överlappar 

med egenskapen vill. Lundquist (1992; 76 - 77) problematiserar denna egenskap, då en 

bristande vilja att verkställa ett politiskt beslut från tjänstepersoners sida kan mynna ut i att 

politiker behöver vidta åtgärder i organisationen som resulterar i att fler tjänstepersoner 

förlorar viljan. Hans Bengtsson och Anna Melke (2014; 46) hävdar att om ett beslut inte är väl 

förankrat i verksamheten, eller om det funnits en oenighet i samband med att ett beslut tagits 

riskerar man förutsättningarna för att implementera. Om man inte haft en samsyn kring ett 

beslut initialt kan detta skapa otydlighet i nästa led. 

Genuskunskap 

Kunskapen om samband mellan kön och makt, och hur dessa komponenter kan avgöra 

villkoren för män och kvinnor i en organisation menar Caren Levy(1996; 5 - 6) är en 

förutsättning för att jämställdhet ska kunna institutionaliseras. Aktörer inom en organisation 

som inleder jämställdhetsintegrering bör ha kunskap, eller tillgång till vidare kunskap om män 

och kvinnors villkor för att exempelvis nyttja resurser, begränsande könsstereotyper och 

könsuppdelad statistik. Det bör med andra ord finnas en genusteoretisk förankring i 

verksamheten, i synnerhet eftersom jämställdhetsintegreringen kräver att aktörer ska kunna ta 

hänsyn till könsaspekter i beslutsfattande (Woodward, 2001; 19). Denna variabel kan också 

översättas till egenskapen förstå. Förstår aktörer vad som förväntas av dem och varför? 

Lundquist (1992; 76) menar att om aktörer som ska implementera inte förstår måste politiker, 

eller andra styrande klargöra detta genom exempelvis utbildning. 

Motstånd 

I vilken utsträckning finns det ett underliggande motstånd till att arbeta med 

jämställdhetsfrågor i en verksamhet? Att påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering kräver 

ofta omprioriteringar och omfördelning av resurser. Woodward (2001; 22 – 23) hävdar att ju 

större motstånd till att göra sådana överväganden i syfte att integrera jämställdhet, ju större är 

risken att processen att integrera jämställdhet blir själslös och ineffektiv, eller avstannar helt. 

Jämställdhetsperspektivet blir kortsiktigt, och institutionaliseringen misslyckas. Hon 
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argumenterar också för att motståndet kan vara mest avgörande för implementeringen av 

jämställdhetsintegrering. Även denna variabel samstämmer med egenskapen vill. 

Implementeringsansvar och utförande 

EU-rådet rekommenderar att aktörer inom en organisation som i regel ansvarar för 

beslutsfattande ska leda integreringen, men under förutsättningen att denne har kompetensen 

som krävs. Det är vanligt att anställa konsulter och experter som under en period leder en 

särskild insats eller påbörjar jämställdhetsintegreringen, inte sällan genom tidsbegränsade 

projekt. Woodward (2001; 17, 26) beskriver detta arbetssätt som tidskrävande och dyrt, men 

har samtidigt en fördel då de besitter expertis och mer avancerad kunskap som en ordinarie 

tjänsteperson vanligtvis inte har. Enligt hennes egen studie har hon dragit slutsatsen att 

jämställdhetsintegreringen implementerats bättre i de fall där man använt sig av experter 

utifrån. Woodward (ibid.) problematiserar dock det faktum att den person som är bärande av 

den externa kompetensen endast är tillfällig, och behöver förankra sin kunskap i 

verksamheten och hos personal, för att inte den medvetenhet och kunskap som utvecklats 

försvinner när ett projekt eller insats avslutas. Denna variabel överlappar med egenskapen 

kunna. Det kan finnas olika anledningar till varför tjänstepersoner inte kan verkställa ett 

beslut, men inflytande, handlingsförmåga och resurser i form av tid och personal är faktorer 

Lundquist (1992; 76) beskriver som avgörande för om tjänstepersoner kan verkställa beslut.  
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4. Metod, material och etik  
Uppsatsens forskningsdesign utgörs av en jämförande fallstudie, och ligger inom ramen för 

den kvalitativa forskningsstrategin. Fallet som studeras är Halmstads kommun, och de 

studieobjekt som behandlas i relation till det teoretiska analysverktyget är två kommunala 

förvaltningar, Barn och Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten, som båda har 

pågående arbeten för att integrera jämställdhet. Det empiriska material som specifikt studeras 

i uppsatsen är intervjuer med två tjänstepersoner som ansvarar för implementeringen och 

utförandet av jämställdhetsintegrering i förvaltningarna, samt två politiker i respektive 

förvaltnings politiska nämnd.  

Nedan presenteras reflektioner och överväganden kring val av studieobjekt, metod samt 

avgränsningar och etiska ställningstaganden. 

4.1 Fallet Halmstads kommun  

2013 släppte Sveriges kommuner och landsting en rapport om det strategiska 

jämställdhetsarbetet i Sveriges olika kommuner. Halmstads kommun hade påbörjat arbeten 

med att integrera jämställdhet i sina verksamheter, men det saknades fortfarande en 

konkretiserad plan för hur arbetet ska genomföras inom respektive enhet och det 

konstaterades att styrdokument måste omsättas till tydliga uppdrag (SKL, 2013; 39). I 

kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018 framgår det att Halmstads kommun expanderat 

avsevärt i befolkningsmängd och att detta medföljer högre krav på att belysa aspekter av 

social inkludering och ett intensifierat jämställdhetsarbete (Halmstads kommun, 2018).  

Barn och ungdomsförvaltningen har idag två fasta tjänster för att integrera jämställdhet, som 

går under titeln jämställdhetsutvecklare. Jämställdhetsutvecklarna arbetar på 

beställningsuppdrag, och gör tillfälliga besök i skolverksamheter för att utbilda, handleda och 

stödja i jämställdhetsintegrering. Räddningstjänsten har ett pågående projekt för perioden 

2016 – 2019, som går under namnet ”Kunskap Äger! – Räddningstjänsten inkluderar” och har 

som syfte att integrera jämställdhet i verksamheten, och att utbilda personalen i hur man 

integrerar jämställdhet för att medborgare ska bli bemötta med likvärdig service.  

4.2 Avgränsningar och urval 

Som tidigare nämnt är Halmstads kommun ett intressant fall att studera, med hänsyn till 

tidigare rapporter från SKL om att systematisera jämställdhetsintegreringen i kommunens 

olika förvaltningar och enheter. Även det faktum att Halmstads kommun växer i 

befolkningsmängd vilket kommunstyrelsen konstaterat bidrar till ett större behov av att arbeta 
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systematiskt med social inkludering och jämställdhetsintegrering gör Halmstads kommun till 

ett relevant fall att studera. De båda förvaltningarna använder sig av det som benämns som 

expertroller. Räddningstjänsten har en projektledare som ansvarar för 

jämställdhetsintegreringen och Barn och Ungdomsförvaltningen har två tjänster som benämns 

som jämställdhetsutvecklare, men som arbetar genom att besöka skolverksamheter i 

Halmstads kommun för att utbilda, handleda och stödja i jämställdhetsintegrering. Tjänsterna 

som jämställdhetsutvecklare är fasta heltidstjänster inom Barn och Ungdomsförvaltningen, 

som också är den förvaltning som de skolverksamheter tjänsten syftar till att utbilda tillhör. 

Man kan därför å ena sidan argumentera för att tjänsterna som jämställdhetsutvecklare är 

intern. Å andra sidan innebär tjänsterna att man genom beställningsuppdrag tillfälligt besöker 

skolverksamheter i hela kommunen, och de är således inte en del av ordinarie skolverksamhet 

eller skolpersonal. Med anledning av detta argumenterar jag för att tjänsterna kan 

kategoriseras som externa. I denna uppsats har en av de två jämställdhetsutvecklarna 

intervjuats. 

Valet av respondenter har gjorts utifrån vem som ansvarar för jämställdhetsintegreringen i 

respektive förvaltning. Projektledaren och jämställdhetsutvecklaren är direkt ansvariga för 

utförandet och implementeringen av jämställdhetsintegreringen, och valet att ha deras 

upplevelser och reflektioner som bidrag till uppsatsen stod klart i ett tidigt skede. Att 

inkludera intervjuer med Ordförande och Vice ordförande i respektive förvaltnings nämnd 

upplevdes också som relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar behandlar Woodwards fyra variabler för implementering av 

jämställdhetsintegrering, och jag anser att det är högst relevant att ta del av politikens 

uppfattning när man studerar förutsättningar för implementering.  

Utifrån ett reliabilitetsperspektiv anser jag att om studien skulle replikeras finns risken att 

utfallet och slutsatser skulle bli annorlunda. Denna risk finns givetvis alltid vid intervjumetod, 

då empirin utgörs av andra människors utsagor och upplevelser. Detta är en medvetenhet som 

varit närvarande i processen att utföra denna fallstudie, vilket också gjort att jag eftersträvat 

en noggrannhet i presentationen av intervjusvaren. Detta har också fått mig att ifrågasätta 

valet av respondenter, och har lett mig till övervägandet att i urvalet av respondenter kunde 

eventuellt även tjänstepersoner från förvaltningsledning i de båda förvaltningarna inkluderats.  

Å andra sidan skulle detta innebära ett antal intervjuer ytterligare, vilket jag anser kan bli på 

bekostnad av viktiga reflektioner som blivit bidrag till denna uppsats, framförallt från 

jämställdhetsutvecklare och projektledare, i sina roller som implementeringsansvariga för 



15 
 

jämställdhetsintegrering. Utrymmet för detta hade begränsats med ett större antal 

respondenter. Avslutningsvis anser jag att de respondenter som inkluderats i uppsatsen är 

relevanta i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Valet av studieobjekt grundar sig i att de två förvaltningarna har pågående arbeten för 

jämställdhetsintegrering. Förvaltningarna skiljer sig i både storlek och uppdrag generellt, men 

eftersom de båda arbetar med jämställdhetsintegrering, och med bakgrund av att 

kommunstyrelsen valt att intensifiera arbetet med jämställdhetsintegrering i Halmstads 

kommun, blev Räddningstjänsten och Barn och Ungdomsförvaltningen relevanta objekt att 

studera. Studien är en komparativ fallstudie, eftersom jag anser att analys av det empiriska 

materialet och slutsatser blir enklare att förstå när man sätter det i relation till någonting annat. 

Genom att göra en komparativ studie i just denna uppsats anser jag ger en överskådlig bild 

över hur villkoren för implementering av jämställdhetsintegreringen påverkar och påverkas i 

olika sammanhang. Nedan följer en tabell över de två studieobjekten. 

Tabell 1. Studieobjekt 

 

 

 

 

 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer som vald metod 

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara tidigare beskrivna frågeställningar har jag valt att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer. Uppsatsens empiri består således av andra 

människors personliga reflektioner och ingångar. Som följd av detta blir uppsatsen 

oundvikligen präglad av ett tolkande synsätt, i vilken slutledningen inte kan vara definitiv 

eller absolut. Inledningsvis ansåg jag att intervjuer i strukturerad form lämpade sig bättre för 

ändamålet, men då uppsatsen syfte och frågeställningar utgörs av uppfattningar hos aktörer 

som arbetar med att integrera jämställdhet, ansåg jag att strukturerade intervjuer skulle 

begränsa utrymmet för reflektion hos mina respondenter. Jag har strävat efter ett öppnare 

Förvaltning Räddningstjänsten Barn och 

Ungdomsförvaltningen 

Arbete för 

jämställdhetsintegrering 

Treårigt projekt Utbildningstillfällen i olika 

skolverksamheter 

Implementeringsansvar Projektledare Jämställdhetsutvecklare 

Implementeringsansvarigas 

roll 

Extern expertroll Extern expertroll 
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intervjuklimat där jag inte försett respondenterna med alltför slutna och kategoriserade frågor, 

och önskade istället möjliggöra för reflektion och följdfrågor.  

Intervjumetoder är i regel tidskrävande, och risken med den semistrukturerade formen är att 

fokus kan förflyttas bort från intervjuguide och uppsatsens syfte, vilket i sin tur påverkar 

studiens validitet. Å andra sidan baseras samtliga intervjuer på mitt analytiska ramverk, 

Woodwards fyra variabler, vilket jag anser hjälper mig att undersöka det studien syftar till att 

undersöka. Samma frågor har ställts till samtliga respondenter, men då respondenterna ingår i 

två olika förvaltningar och nämnder har intervjuguiden anpassats inför varje intervju. 

Sammanfattningsvis har jag i mina semistrukturerade intervjuer eftersträvat konkreta 

frågeställningar, men med mycket utrymme för respondenterna att reflektera och resonera 

kring sina svar. Jag kommer att analysera resultatet av intervjuer kommer att utifrån 

nedanstående analysschema, för att sedermera undersöka om de två förvaltningarna uppfyller 

kriterierna för de fyra variablerna. 

 

Tabell 2. Analysschema och intervjuguide 

 

 

4.4 Alternativa metodval 

Ett alternativt metodval hade varit att göra en surveyundersökning. Fördelarna med att 

använda enkäter för insamling av data är att man kan få ett större urval av respondenter. Om 

Variabler  Kriterium  

Konsensus Upplever du att det funnits/finns konsensus och samsyn kring varför 

man initierat arbete för jämställdhetsintegrering och vad man vill 

uppnå? 

Genuskunskap Upplever du att det funnits genuskunskap i förvaltning/nämnd och/ 

eller möjlighet till vidare genuskunskap? 

Motstånd Upplever du att det funnits ett underliggande motstånd till att arbeta 

med jämställdhetsfrågor, ex. genom resursfördelning?  

Implementeringsansvar och 

utförandet 

Hur upplever du din roll som extern expert med ansvar för 

implementering/utförande av jämställdhetsintegreringen? 

Utmaningar/styrkor? 
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denna metod använts hade urvalsgruppen potentiellt bestått av fler kommuner och 

förvaltningar, vilket å ena sidan hade haft en potentiellt gynnsam effekt på studiens 

reliabilitet. Nackdelen med att använda enkäter hade dock varit att respondenternas svar hade 

blivit för avgränsade och med begränsat utrymme för att reflektera. Jag anser att jämställdhet 

och jämställdhetsintegrering är ett svårt ämne att kortfattat reflektera över. Framförallt blir det 

särskilt problematiskt med enkäter eftersom denna uppsats syftar till att undersöka 

förutsättningar för implementering utifrån Woodwards fyra variabler. Detta innefattar bland 

annat att studera hur ett beslut har initierats och hur diskurser kring jämställdhet i nämnd och 

förvaltning sett ut. Jag anser att enkätundersökning inte hade kunnat förse tillräckligt 

kvalitativt material för att besvara frågeställningar och syfte.  

 4.5 Etiska ställningstaganden 

I mötet med mina respondenter inför intervju har jag inledningsvis redogjort för studiens syfte 

och hur intervjuguiden är framtagen. Detta upplever jag som viktigt för min egen del som 

intervjuare, men också för respondentens del. Om syftet och intervjuns uppbyggnad klargörs 

försäkrar jag min respondent om att hens svar är värdefulla i ett vetenskapligt syfte, men jag 

anser också att det är viktigt att vara transparent för att skapa en trovärdig och tillitsfull 

relation i mötet mellan intervjuare och respondent (Bryman, 2008; 210 – 214).  

Innan jag påbörjat intervjuerna har jag frågat mina respondenter om de godkänner att 

ljudupptagning görs, och försäkrat att detta enbart görs i transkriberingssyfte. Jag har också 

klargjort att respondenterna kommer att få ta del av det sammanställda resultatet innan det 

publiceras i uppsatsen. Ingen av respondenterna har framfört önskan eller krav på anonymitet 

eller en ovilja till att bli citerade. Det har varit svårt att avgöra hur respondenterna ska 

benämnas i analysavsnittet, och eftersom jag har namngett vilka förvaltningar som står i fokus 

för uppsatsen hade det varit svårt att vara konsekvent med anonymitet. Jag har dock valt att 

benämna respondenterna efter deras yrkestitel, men gällande de politiker som intervjuats har 

jag valt att inte ange deras politiska tillhörighet. Detta val har gjorts eftersom den politiska 

tillhörigheten inte har relevans för studiens syfte. Ur denna aspekt är också intervjuguiden av 

särskild vikt, framförallt ur ett validitetsperspektiv, då jag anser att en intervju med politiska 

representanter riskerar att a) politikern i fråga intar en riktning som kan gynna dennes 

politiska agenda snarare än studiens kvalitet, och b) att ett potentiellt gemensamt intresse för 

sakfrågan som diskuteras, eller det gemensamma intresset för politik och jämställdhet kan 

mynna ut i ett samtal som tar fokus från studien syfte. Detta behandlas vidare nedan. 
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Eftersom uppsatsen behandlar ämnet jämställdhetsintegrering har det varit av särskild vikt för 

mig som uppsatsförfattare och intervjuare att förhålla mig saklig till respondenternas utsagor. 

Detta med bakgrund av den feministiska kritik som riktats åt intervjumetoden; att intervjuaren 

inte bör framhålla sina egna värderingar i sakfrågan. Detta menar Alan Bryman (2008; 225) 

kan skapa en skevhet i hur respondenten tolkar intervjuarens värdering av svaren. Hit ska 

dock tilläggas att fullkomlig objektivitet inte kan uppnås för vald metod, eftersom både 

respondent och intervjuare omedvetet präglas av värderingar och erfarenheter.  
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5. Resultat av intervjuer 
Intervjumaterialet som presenteras i detta avsnitt är strukturerat efter Woodwards variabler för 

implementering av jämställdhetsintegrering. Variablerna är strukturerade i rangordning, och 

är utformade enligt tidigare modell som presenterats i teoriavsnittet.  De olika 

respondenternas svar behandlas utifrån en förvaltning åt gången. För att förtydliga för läsaren 

vem som figurerar när i analysen krävs en kortare beskrivning av hur de kommer att 

benämnas. Tjänstepersonen för Barn och Ungdomsförvaltningen(BUF) kommer att benämnas 

i enlighet med sin titel; jämställdhetsutvecklare, och projektledaren på Räddningstjänsten(RT) 

kommer likaså att benämnas efter sin yrkesroll; projektledare. Ordförande i Barn och 

ungdomsnämnden (BUN) och ordförande i Räddningsnämnden (RN) kommer att benämnas 

enligt också benämnas efter sina titlar.  

Efter att samtliga intervjuer presenterats följer en analysdiskussion över respondenternas svar 

i relation till det teoretiska analysverktyget, Woodwards fyra variabler, samt de komplement 

som tillfördes i avsnitt tre, Analytiskt ramverk. 

5.1  Konsensus 

Här analyseras de två förvaltningarnas initiativ till en insats eller ett uppdrag för att integrera 

jämställdhet. Mer konkret läggs tyngdpunkten på vad som drivit nämnd och förvaltning till att 

initiera jämställdhetsintegrering och om det funnits en samsyn kring varför man gjort detta. 

 5.1.1 Barn och ungdomsförvaltningen  

Barn och Ungdomsförvaltningen har två jämställdhetsutvecklare. Yrket som 

jämställdhetsutvecklare på Resurscentrum Kärnhuset på Barn och ungdomsförvaltningen är 

ett brett arbete, och innefattar både praktisk och teoretisk tillämpning. 

Jämställdhetsutvecklarnas huvudsakliga funktion är att stödja och utbilda pedagoger, 

förskolechefer och skolledare i jämställdhetsfrågor och andra värdegrundsfrågor. Detta gör de 

utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande metoder för antidiskriminering. 

Jämställdhetsutvecklarna arbetar på beställningsuppdrag, vilket innebär att förskolor och 

skolor måste efterfråga deras tjänster. Jämställdhetsutvecklarna kommer sedan ut till skolorna 

som efterfrågat deras tjänster och utbildar genom handledning, föreläsningar och workshops 

(Jämställdhetsutvecklare, BUF).  

Tjänsterna är tillsatta genom ett beslut som tagits av nämndepolitiker i Barn och 

Ungdomsnämnden, och tjänsterna benämndes tidigare som genuspedagoger. 

Jämställdhetsutvecklaren berättar om vad hon känner till om historiken kring beslutet att 

tillsätta de två tjänsterna, och hon menar att länets övriga kommuner hade tillsatt liknande 

tjänster, och att det således var någonting som diskuterades mycket under den tidsperioden, 

och att det var på modet. Hon berättar också att man var tvärpolitiskt överens om att man ville 
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satsa på jämställdhetsfrågor, och att Barn och Ungdomsnämnden då som nu, varit en 

progressiv nämnd med ett intresse för genus och jämställdhetsfrågor. 

Vice Ordförande för Barn och Ungdomsnämnden uppger att hon inte var förtroendevald i 

nämnden under tiden då beslutet togs, men hon berättar det hon vet om varför tjänsterna kom 

till, och varför de fortfarande finns idag. 

Det tror jag grundar sig i den enkla anledningen att man ville ha ett jämställdhetsperspektiv framlyft i 

förvaltningen, att det är viktigt att jobba med de här frågorna. Både ute i verksamheterna för att kunna stimulera 

och inspirera till att tänka jämställdhet. Och att det blir lättare att göra det när man har ett antal tjänster som 

särskilt har ansvar för att följa upp och driva de frågorna (Vice Ordförande, BUN). 

Utifrån jämställdhetsutvecklarens och Vice Ordförandes bild om varför beslutet att tillsätta de 

två tjänsterna togs går det att utläsa att det föranleddes av ett politiskt intresse för 

jämställdhetsfrågor. Det verkar ha funnits en samsyn i kommunalpolitiken i stort om att 

behovet av frågorna fanns, och att förvaltningens egen nämnd var främst drivande. På frågan 

om Vice Ordförande upplever att det specifikt i Barn och Ungdomsnämnden finns konsensus 

kring varför man arbetar med jämställdhetsfrågor anser hon att så är fallet. 

Jag tycker att det finns. Att vi ska jobba med jämställdhetsfrågorna, det tror jag att de allra flesta partier, 

möjligen med något undantag, är överens om. Så mer eller mindre outtalat så tycker man det. Sen kan 

ambitionerna vara olika höga (Vice Ordförande, BUN). 

Jämställdhetsutvecklaren delar Vice Ordförandes upplevelse av konsensus i den politiska 

nämnden. Hon upplever att det finns en förståelse för uppdraget bland nämndeledamöterna, 

men att det är i förvaltningsledning som det saknas en större förståelse. 

Då har man ju mer perspektivet resurser, och då tycker man kanske att man istället för att ha en 

jämställdhetsutvecklare så kan man ju ha en pedagog extra på en skola. /----/ Grejen är att politikerna säger ju 

egentligen att de vill att vi ska jobba med genus. Sedan så är det ju förvaltningen som skapar legitimiteten för 

tjänsten och mandatet (Jämställdhetsutvecklare, BUF). 

Sammantaget går det att utläsa att Barn och Ungdomsnämndens politiker delar synen på att 

man behöver jämställdhetsutvecklare och varför, vilket upplevs både av 

jämställdhetsutvecklaren och av Vice Ordförande. Däremot berättar jämställdhetsutvecklaren 

att hon inte upplever att det finns lika utbredd konsensus i förvaltningsledningen, där man 

snarare lagt vikt vid resurseffektivitet.  
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5.1.2 Räddningstjänsten  

Projektet ”Kunskap Äger! – Räddningstjänsten inkluderar” syftar till att utbilda 

Räddningstjänstens personal i jämställdhetsfrågor, och att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i organisationen. Man arbetar i regel utifrån samtliga sju 

diskrimineringsgrunder. Utbildningarna sker genom föreläsningar, workshops och i 

diskussionsform (Projektledare, RT). Projektet har i dagsläget avverkat hälften av 

projektperioden, och Ordförande i Räddningsnämnden berättar att det initierades som följd av 

ett tidigare projekt som räddningstjänsten drev i egen regi. Projektet innehöll, liksom 

”Kunskap Äger!” frågor om jämställdhet och jämlikhet, och anledningen till att detta 

inledande projekt initierades var att nämnden och förvaltningen uppmärksammat en viss 

jargong bland brandmännen. I samband med att man påbörjade projektet i egen regi blev den 

nuvarande projektledaren för ”Kunskap Äger!” och ytterligare en person anställda som 

föreläsare och konsulter.  

Och anledningen till att vi hade det här i egen regi, det var ett beslut, ett förslag från tjänstemän och sedan ett 

politiskt beslut, var ju helt enkelt att vi upptäckte att det fanns en hel del brandmän som tyckte att de var 

världsmästare. Och allt för många tyckte att de var väldigt duktiga och det de kunde det var rätt. /----/ Och det 

var väl detta som gjorde då att vi hade projektet i egen regi. Sedan hade vi en avdelningschef som var väldigt 

intresserad av detta (Ordförande, RN). 

Både ordförande i räddningsnämnden och projektledaren för ”Kunskap Äger!” beskriver att 

det inledande projektet i egen regi blev en naturlig inkörsport till att man valde att ge förslag 

på ytterligare ett projekt.  

Jag skulle säga att man hade fått… Det första projektet ledde till att man fick syn på hur väldigt mycket som 

kvarstod. När man höjer kunskapsnivån lite så blir det tydligt vad man faktiskt inte vet (Projektledare, RT). 

Projektledaren var vid tidpunkten anställd som konsult och föreläsare på räddningstjänsten i 

Halmstad, men blev sedermera kontaktad med en förfrågan om att driva ett projekt. I samband 

med detta utlyste Rådet för Europeiska Socialfonden (ESF) möjlighet att söka projektmedel 

och en ansökan formulerades. 

En annan orsak till att räddningstjänsten och räddningsnämnden genomför projekt ”Kunskap 

Äger!” menar Ordförande är underskott på kvinnliga brandmän. Han tror att de fysiska krav 

som ställs på brandmän kan avskräcka kvinnor från att söka sig till yrket, och de manliga 

brandmännen har också tidigare uttryckt en viss skepsis till om de kvinnliga och manliga 

brandmännen är kvalificerade till att utföra samma uppgifter. 
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/---/ Men sedan är det ju på det viset tyvärr, att det innan det här projektet var rätt så tydligt att det var vissa män 

som var tveksamma till kvinnliga brandmän, ’klarar man av brandmannagrepp’ och sådana saker och de 

diskussionerna./---/ Så där är ju en stark orsak till att vi genomför det här projektet (Ordförande, RN). 

Både Ordförande i Räddningsnämnden och projektledaren anser att det onekligen funnits en 

samsyn bland både politiker i Räddningsnämnden och i förvaltningsledning, om att man 

behövde arbeta med jämställdhetsintegrering.  

Ja, väldigt bra samsyn./---/  den samsynen har ju skapats genom att man under utbildningen har diskuterat i 

grupper. Hur man ska genomföra de här sakerna och så vidare. Så det har givit väldigt mycket (Ordförande, RN). 

Projektledaren upplever dock att samsynen kring vad man vill uppnå kan variera. 

Alltså det finns en enhetlighet i att det är bra att vi jobbar skulle jag säga, men jag tror nog samtidigt att man har 

lite olika bild av varför och vad det är vi jobbar för att uppnå, det tror jag absolut. Man har lite olika ingångar till 

varför. Men det finns liksom en uppbackning och ett stöd, och så tror jag en viss stolthet kring att vi jobbar med 

det vi gör (Projektledare, RT). 

Sammanfattningsvis berättar ordförande i Räddningsnämnden och projektledaren att projekt 

”Kunskap Äger!” var ett initiativ från tjänstepersoner i förvaltningens ledningsgrupp som en 

följd av ett tidigare projekt om jämställdhet. I samband med att det tidigare projektet 

avslutades förstod man att det fanns ett stort behov att vidareutveckla kunskapen som hittills 

etablerats, och att man behövde jämställdhetsintegrera verksamheten. Svårigheterna med att 

rekrytera kvinnliga brandmän och vissa jargonger hos manliga brandmän som 

uppmärksammats hos tjänstepersoner och nämndepolitiker skapade en efterfrågan som blev 

ett initiativ från förvaltningsledning, och sedermera ett enhälligt beslut i Räddningsnämnden. 

Det inledande projektet i egen regi skapade en naturlig ingång till ett mer omfattande projekt 

med en extern projektledare. Ordförande och projektledare upplever en konsensus kring att 

behöver arbeta med jämställdhetsintegrering, men samsynen är inte lika utbredd om varför 

och vad man vill uppnå.  

5.2 Genuskunskap 

Här presenteras respondenternas upplevelse av den kunskap som finns hos de som verkställer 

och arbetar med jämställdhetsintegrering, samt hos respektive förvaltnings politiska nämnd. 

5.2.1 Barn och Ungdomsförvaltningen 

Jämställdhetsutvecklaren på Barn och Ungdomsförvaltningen upplever att kunskapen är större 

i den politiska nämnden än på förvaltningsnivå. Barn och Ungdomsnämnden har ägnat många 

tillfällen åt arbetsplatsbesök hos jämställdhetsutvecklarna och visat en nyfikenhet för deras 
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uppdrag, och sammantaget upplevs nämndeledamöterna som kunniga gällande genusteori och 

jämställdhetsfrågor (Jämställdhetsutvecklare, BUF).  

På förvaltningsnivå är det varierande och tyvärr har frågorna ibland nedprioriterats p.g.a. att man har haft så 

många andra utmaningar dvs att man har brist på lokaler och pedagoger. Det har inneburit att frågorna 

nedprioriterats för att man hamnat i ett ”släcka eldar”-tillstånd 

.  

Här beskriver jämställdhetsutvecklaren en mindre homogen kunskapsbild i 

förvaltningsledningen, som hon menar möter andra utmaningar i skolverksamheter, vilket 

resulterat i att jämställdhetsfrågor inte ägnats lika stort fokus. Vidare berättar 

jämställdhetsutvecklaren dock att detta successivt förändras i takt med att man initierat olika 

samverkansgrupper, där frågor som rör jämställdhet diskuteras mellan olika 

yrkesprofessioner. 

 
Det pågår dock processer med bl.a. lärgrupper som har gjort att frågorna har hamnat på agendan – framförallt för 

att man har fått mer kunskaper om kränkningar, värdegrund, flickors ökade psykiska ohälsa och pojkars sämre 

skolresultat m.m (Jämställdhetsutvecklare, BUF). 

 

Vice Ordförande i Barn och Ungdomsnämnden beskriver en varierad kunskap bland 

nämndeledamöterna. För egen del har hon ett intresse för genus, - och jämställdhetsfrågor, 

och menar att hon skulle se väldigt positivt på en utökad kunskap i nämnden, med hjälp av 

jämställdhetsutvecklarnas kompetens. 

 

5.2.2 Räddningstjänsten 

Ordförande i räddningsnämnden berättar att man i nämnden har haft ett brett åldersspann, och 

att den interna befintliga kunskapen om genusteori och jämställdhet således sett olika ut. 

Nämndepolitikerna skiljer sig i både ålder och yrkeserfarenhet, vilket ordförande menar kan 

göra kunskapsnivån varierande. Projektledarens svar stämmer överens med ordförandes. Hon 

minns att den kunskap som fanns innan projekt ”Kunskap Äger!” påbörjades var väldigt 

grundläggande, och inte heller enhetlig.  

Man hade pratat lite om jämställdhet, man hade pratat lite värderingar och så absolut. Men det var ju dels, dels 

var det bara den heltidsanställda personalen som var involverad. Inte de som jobbar deltid, våra … 

räddningspersonal i beredskap som det heter. Och inte nämnden, samtliga politiker heller egentligen./---/ 

Nämndsordförande hade ju varit intresserad och varit med, men vi hade ju inte nått alla. Plus att det var ju frågan 

om några tillfällen egentligen, så det var ju inte så att man djupdök på det viset (Projektledare, RT). 
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Däremot har kunskapen blivit mer homogen och utvecklad sedan ”Kunskap Äger!” inleddes. I 

räddningsnämnden har politikerna deltagit vid de olika utbildningstillfällena, och fått ta del av 

olika verktyg och metoder som projektledaren och gästföreläsare använder sig av nere på 

tjänstepersonsnivå (Ordförande, RN). Ordförande berättar att det tidigare projekt som 

räddningstjänsten utförde i egen regi skapade en god grund för de frågor som idag behandlas 

inom ramen för ”Kunskap Äger!”, inte minst hos räddningstjänstens personal. Mycket har 

hänt sedan projektet startade 2016, och man har nu inom räddningstjänsten också noterat en 

tydlig progression i kunskap och attityd (Ordförande, RN; Projektledare, RT). 

Sammanfattningsvis har kunskapen om genus och jämställdhet inom både Räddningstjänsten 

och Barn och ungdomsförvaltningen har varit varierande. Respondenterna vittnar främst om 

att det är svårt att mäta om kunskapsnivåerna är homogena, på grund av åldersskillnader hos 

personal inom båda förvaltningar. Ytterligare en gemensam nämnare hos de båda 

förvaltningarna är både den vilja och den möjlighet som finns till vidare kunskap. Genom att 

både personal och politiker inom Räddningstjänstens organisation får ta del av projektets 

utbildningar, och tack vare de lärgrupper som jämställdhetsutvecklaren på Barn och 

Ungdomsförvaltningen beskriver, tycks möjligheterna till att vidareutveckla kunskapen om 

genusteori och jämställdhet goda. 

5.3 Motstånd 

Under detta avsnitt följer respondenternas upplevelser och reflektioner kring om det funnits 

motstånd till att jämställdhetsintegrera och arbeta med jämställdhetsfrågor. Detta innefattar 

också om det funnits motstånd till att omfördela resurser eller avsätta tid. 

5.3.1 Barn och Ungdomsförvaltningen 

I avsnitt 6.1 nämndes en viss bristande konsensus i förvaltningsledningen på Barn och 

ungdomsförvaltningen. På frågan gällande om Barn och Ungdomsförvaltningens 

jämställdhetsutvecklare uppfattar att det finns ett underliggande motstånd till att arbeta med 

jämställdhetsfrågor berättar hon att hon upplever vissa tendenser till motstånd. Detta har yttrat 

sig genom att tjänsterna som jämställdhetsutvecklare vid ett antal tillfällen blivit 

besparingsförslag. Hon framhåller emellertid att hon inte upplever att man explicit är emot att 

arbeta med jämställdhetsfrågor, men att tjänsterna som jämställdhetsutvecklare främst fått 

legitimitet av ledningen när det uppstått mer konkreta problem, exempelvis om en 

skolverksamhet får anmärkning av Skolinspektionen, på grund av diskriminering eller 

kränkande behandling. 
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Det blir tydligt. Och de hakar i det då, ’okej vi har jämställdhetsutvecklare, som kan komma in och fixa till 

likabehandlingsplanen, jobba med personalen’. Då såg de mer vår funktion (Jämställdhetsutvecklare, BUF). 

Vice Ordförande i Barn och Ungdomsnämnden anser, som tidigare nämnt att nämnden i stort 

präglas av en samsyn gällande att man ska arbeta med jämställdhetsfrågor, men att 

ambitionerna kan vara olika höga. Hon upplever dock inte något motstånd för att arbeta med 

jämställdhetsfrågor i nämnden. 

Där finns ju såklart en skala mellan partier och även personer, självklart. Men ingen som aktivt gått in och sagt; 

’nej vi ska definitivt inte jobba med jämställdhet’(Vice Ordförande, BUN).  

 

5.3.2 Räddningstjänsten 

Inom räddningsnämnden har det inte funnits ett underliggande motstånd till att arbeta med 

frågor om genus, jämställdhet och antidiskriminering (Ordförande, RN).  Ordförande påpekar 

dock att tjänstepersonerna har fått fylla i utvärderingsenkäter som projektledaren utformat, 

som syftar till att följa upp hur projektet upplevs och mottas av personalen. Här kan man 

skönja en viss motvilja till att avsätta så mycket tid till projektets utbildningar som man i 

dagsläget gör, och en del har inledningsvis uttryckt att projektet upplevts som ”flummigt”. 

Ordförande framhåller att det givetvis är viktigt att analysera de olika svaren i enkäterna, men 

anser också majoriteten av svaren är positiva. 

/--/ i en sex-gradig skala så är det ingen punkt som har under betyget fyra, om jag kallar det för betyg. På de 

olika frågorna man ställt. Och där är till och med uppe i snitt på drygt fem. /----/ Sedan är det ju blandade 

känslor, det finns ju vissa nu med Kunskap Äger, man tycker att det tar för mycket tid. Man borde genomföra 

olika brandövningar istället och sådana saker (Ordförande, RN). 

Ordförandes upplevelser av motstånd i verksamheten är samstämmigt med projektledarens, 

som även hon belyser det faktum att projektet tar mycket tid i anspråk, och att det finns 

personal som inte ser det nödvändigt att avsätta så mycket tid som man idag gör. Det finns 

dock inget, enligt projektledaren explicit motstånd som utgjort hinder för att projektet ska 

kunna fortgå. I samband med de interna uppföljningar som gjorts över attityder till projektet 

har man enligt projektledaren, i enlighet med ordförandes utsago, snarare fått mycket positiv 

respons. 

/---/ våra uppföljningar som vi själva gör, alltså inställning till projektet och till frågeställningarna vi jobbar med 

och även våra följeutvärderares resultat visar ju att vi har den absoluta majoriteten med oss och att många 

dessutom är riktigt positiva, så det är ju inte bara att man tycker; ’ja, det går väl an’ utan att det faktiskt är många 

goda ambassadörer, som vill det. Och också ser att det gör skillnad redan nu att vi jobbar så som vi gör 

(Projektledare, RT). 
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 Sammanfattningsvis har ordförande och projektledare på Räddningstjänsten inte upplevt 

något motstånd som förhindrat processen att arbeta med jämställdhetsintegrering i 

verksamheten. De upplever, med hänsyn till interna utvärderingar att majoriteten av 

personalstyrkan ser positivt på projektet och märker förändringar i attityder och beteenden. De 

båda framhåller att det finns en viss skepsis hos några i personalen till att projektet tar så 

mycket tid i anspråk, men inte i en sådan utsträckning att det utgjort hinder för 

genomförandet. Motståndet har dock varit något tydligare på Barn och 

Ungdomsförvaltningen, även om det inte uttryckts explicit. Jämställdhetsutvecklaren menar 

dock att om man från ledningsnivå vid ett flertal tillfällen lagt hennes och hennes kollegas 

tjänst som besparingsförslag, finns det ett underliggande motstånd till att arbeta med 

jämställdhetsfrågor och genusteori. Vice Ordförande i Barn och Ungdomsnämnden ansåg att 

det inte fanns något motstånd, vare sig implicit eller explicit i nämnden.  

5.4 Implementeringsansvar och utförande 

Här presenteras enbart jämställdhetsutvecklarens och projektledarens reflektioner, i egenskap 

av ansvariga för utförandet av jämställdhetsintegrering, över sin roll som experter som 

kommer utifrån. Även deras reflektioner och uppfattningar av vad de anser är särskilt viktigt 

för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering i en verksamhet på lokal nivå presenteras. 

5.4.1 Barn och Ungdomsförvaltingen 

Som jämställdhetsutvecklare på Barn och Ungdomsförvaltningen arbetar man som tidigare 

nämnt på beställningsuppdrag. Detta innebär att jämställdhetsutvecklaren blir den externa 

expertrollen, som kommer ut till skolor och utbildar, stödjer och handleder i hur man 

integrerar jämställdhet i skolverksamheter. Hon ser på sin egen roll och hur hennes 

yrkesuppdrag är organiserat både på gott och på ont. Hon ser positivt på att erhålla en extern 

expertroll eftersom hon anser att informationen och kunskapen hon förmedlar vid 

utbildningstillfällen mottas av personalen och pedagoger på ett mycket bra sätt, eftersom de 

inte har en relation till henne. Hade hon varit en del av deras ordinarie verksamhet hade inte 

målgruppen varit lika mottaglig (Jämställdhetsutvecklare, BUF).  

Problematiken med att komma ut till skolverksamheter och utbilda menar hon ligger i bristen 

på systematik.  

Det är väl lite den kritiken jag känner mot min egen yrkesroll. /---/ Vi är ute och hjälper en skola, och sedan 

ringer de tre år senare med samma problem, det är bråk på skolan och så går vi in och har rastaktiviteter, och så 

är det kanske några glada pedagoger som driver på det, men sedan får de inte mandat och så slutar de och 
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försvinner. Vi gör väldigt mycket punktinsatser som kanske inte leder till någonting. Och det är därför jag vill ha 

in systematiken, strukturen, strategin i det (Jämställdhetsutvecklare, BUF). 

Vidare berättar jämställdhetsutvecklaren att hennes roll blir särskilt svår eftersom hon sällan 

kan följa produkten av sitt arbete ute i verksamheterna. Hon kommer till en verksamhet och 

handleder och utbildar, men vet sedan inte hur kunskapen förvaltas efteråt. Hon berättar också 

att det ibland finns ”eldsjälar” i verksamheterna som tar till sig kunskapen och driver frågorna 

i verksamheten, men som sedan avslutar sin anställning, och då kanske det inte längre finns 

någon som driver arbetet med frågorna vidare. Detta ser hon som svårigheterna överlag när 

man kommer utifrån och ska utbilda i jämställdhetsintegrering. Hon menar att den som 

besitter rollen som expert inte kan bära frågan ensam, utan måste föra över detta på 

verksamheten som ska ta emot kunskapen. För att detta ska ske ser hon det nödvändigt att 

man i sin egen roll som expert tar ett steg tillbaka och låter deltagarna arbeta mycket 

självständigt. 

det kanske inte blir så perfekt som jag önskar att det skulle bli, men det är hundra gånger bättre att de 

äger[frågorna] själva på den här skolan, så får de lära sig allt under resans gång, än att jag kommer in och driver 

och sedan står allt och faller på mig. 

När jämställdhetsutvecklaren reflekterar ytterligare över sin roll som ansvarig för att utbilda i 

jämställdhetsintegrering återkommer hon till legitimitet och mandat. 

Sedan tror jag bra chef. Har man en chef som ger en legitimitet åt ens frågor och driver de högre upp, det är 

jätteavgörande. Man kan kränga in och ut på sig själv och ha idéer i klass med Einstein om man så önskar, men 

har man ingen som bär det uppåt så kommer det inte fungera. /---/ Det tror jag är A och O. Även om chefen inte 

förstår alla dimensioner men ändå förstår att det är viktigt, och en chef behöver inte äga. Jag kan äga alla 

dimensioner, men chefen behöver förstå att det är viktigt och ge mig mandat, driva det. Både vertikalt och 

horisontellt. 

5.4.2 Räddningstjänsten 

Projektledaren för ”Kunskap Äger!” har gedigen erfarenhet när det gäller att bära rollen som 

expert. Hon har haft konsultuppdrag i jämställdhetsfrågor, och har varit en del av projekt och 

arbeten för jämställdhetsintegrering tidigare. När hon reflekterar över sin egen roll, och vad 

det innebär att komma utifrån till en verksamhet eller organisation för att utbilda i 

jämställdhetintegrering ser hon både styrka och utmaning. Styrkan med att komma utifrån 

anser hon är att hon kan se verksamheten på ett sätt som hon inte gjort om hon varit ordinarie 

personal. Hon har genom sina tidigare erfarenheter som expert och konsult som kommer 
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utifrån fått mycket perspektiv som hon kan bära med sig in i nästa verksamhet hon arbetar 

med. Hon reflekterar också över de utmaningar som hennes roll kan innebära.  

/---/ samtidigt så hade ju min roll varit otroligt mycket svårare, för att inte säga omöjlig om jag inte hade varit del 

av ett sammanhang där ordinarie ledningsgrupp deltar och jobbar, där nämnden finns med och deltar och jobbar, 

för att jag kan ju inte som en fristående satellit påverka och göra skillnad, utan jag måste ju vara där och vägleda, 

backa upp och stötta de som utför det ordinarie arbetet./---/ Så det är förutsättningen, annars har man ingen chans 

alls skulle jag säga, att få genomslag i den här rollen. 

Här är projektledarens svar i samstämmighet med jämställdhetsutvecklarens; den som bär 

rollen som expert som kommer utifrån kan inte förväntas bära ansvaret ensam. 

Det är lätt när det gäller jämställdhetsfrågor att man just ger en person, man har förlitat sig på att det finns 

eldsjälar i verksamheten som driver på och som vill jättemycket, men som i själva verket har begränsat mandat 

och möjlighet att göra skillnad, och i de värsta fall kanske kämpat ganska hårt med att få genomslag och av olika 

anledningar ger upp sedan för att man inte orkar. 

Hon ser dock styrkan med att ha en eller ett flertal personer som ansvarar för att arbeta med 

jämställdhetsintegreringen, men hon framhåller att det är viktigare att man har en 

ledningsgrupp, nämnd och samverkansgrupp med exempelvis fackliga representanter som har 

en medvetenhet och som förmår att driva frågorna inom ramen för sina ordinarie uppdrag. 

Detta menar hon är särskilt viktigt för att kunna behålla kunskapen och 

jämställdhetsintegreringen ska kunna implementeras i en verksamhet på lång sikt. 

Sammanfattningsvis resonerar jämställdhetsutvecklaren och projektledaren väldigt likt när det 

gäller hur jämställdhetsintegreringen ska kunna få fäste i de verksamheter som de utbildar på 

lång sikt. De båda framhåller vikten av en ledning som ger implementeringsansvariga mandat 

och legitimitet, men också att jämställdhetsintegreringen inte enbart kan ägas av den som 

besitter ansvaret för implementering och utförande. Framförallt betonar 

jämställdhetsutvecklaren att hennes största utmaning är att hon saknar det systematiska 

arbetet, och upplever att hennes roll ofta innebär tillfälliga punktinsatser som är svåra att följa 

upp och utvärdera.  

Projektledaren framhåller liknande, men med en mer generell svårighet att få arbetet med 

jämställdhetsintegreringen att leva kvar i verksamheten efter ett projekt. Hon anser att man 

absolut kan ha en expertroll som utbildar i en kommunal förvaltning, men utan stöd från den 

politiska nämnden och förvaltningsledningen är det i princip ett omöjligt uppdrag. Detta är 

också det som jämställdhetsutvecklaren anser är viktigt. 
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5.5 Analys av intervjusvar 

I följande avsnitt analyseras svaren från intervjuerna med respondenterna på Barn och 

Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten, med tyngdpunkt på jämförelsen mellan de två 

förvaltningarnas förutsättningar för implementering av jämställdhetsintegrering. Detta 

analyseras utifrån de fyra variablerna som utgjort det analytiska verktyget och strukturen för 

intervjuerna. 

5.5.1 Barn och Ungdomsförvaltningen 

I Barn och Ungdomsförvaltningens fall initierades och togs beslutet att tillsätta 

jämställdhetsutvecklare i den politiska nämnden, och var ett beslut som föranleddes av ett 

genuint intresse och engagemang hos politiker att arbeta med jämställdhetsfrågor och att 

integrera genusperspektiv i skolverksamheter. Både jämställdhetsutvecklaren och Vice 

Ordförande berättar att konsensus inom Barn och Ungdomsnämnden funnits historiskt sett, 

och även nu. Det finns en drivkraft i Barn och Ungdomsnämnden att skolverksamheterna i 

Halmstads kommun ska jämställdhetsintegreras, även om Vice Ordförande menar att 

ambitionerna är olika höga hos nämndeledamöterna.  

Jämställdhetsutvecklaren som ansvarar för utförandet av detta anser att konsensus om varför 

man ska arbeta med jämställdhetsintegrering brister i ledningen på den egna förvaltningen. 

Förståelse för frågorna är frånvarande och tjänsterna som jämställdhetsutvecklare har vid ett 

flertal tillfällen blivit förslag på besparing. Detta anser hon begränsar hennes mandat att utföra 

sitt uppdrag till fullo, vilket Woodward också menar utgör hinder för 

jämställdhetsintegreringen. Den viktigaste faktorn enligt Woodward till att 

jämställdhetsintegreringen ska kunna få fäste i verksamheter är just förståelsen och 

engagemanget från de som erhåller chefsroller och andra roller högt upp i 

organisationshierarkin. Detta gäller givetvis även politiken, men som i Barn och 

Ungdomsförvaltningens fall skapas ett legitimitetsproblem eftersom förvaltningsledningen i 

kommunal förvaltning delvis har till uppgift att förvalta och se till att nämndens beslut 

verkställs. Jämställdhetsutvecklaren har också som uppdrag att verkställa nämndens beslut, 

men om det inte finns en samsyn som är väl förankrad i ledningen i verksamheten kan detta, 

likt vad Bengtsson och Melke (2014; 46) påtalar, få effekter nedåt i organisationen. Det kan 

exempelvis bli svårare för jämställdhetsutvecklaren att få stöd och backning i form av 

resurser, vilket kan begränsa hennes handlingsutrymme.  

Konsensus och motstånd relaterar med varandra och jämställdhetsutvecklaren upplever att det 

finns ett underliggande motstånd i förvaltningsledningen till att arbeta med 
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jämställdhetsfrågor, eftersom man inte visar förståelse för tjänsterna. Som ett exempel på 

detta lyfter hon det faktum att tjänsterna som jämställdhetsutvecklare vid ett flertal tillfällen 

blivit föreslagna att strykas på grund av besparingskrav. Detta kan man argumentera för tyder 

på en ovilja att implementera jämställdhetsintegrering, eller åtminstone en ovilja att prioritera 

och omfördela resurser för att möjliggöra jämställdhetsintegreringen. Detta riskerar också att 

resultera i att jämställdhetsutvecklarens arbete pågår utan fullt mandat att verkligen kunna 

utöva sina yrkesuppgifter och nå verksamhetens mål. Återigen kan detta få direkta 

konsekvenser nedåt i organisationen; i synnerhet för de som ska ta del av 

jämställdhetsutvecklarens tjänster (Bengtsson & Melke, 2014; 46; Lundquist, 1992; 73; 

Woodward, 2001; 19).  

Likt vad Lundquist (ibid.) säger om att egenskaperna förstå, kan och vill hänger ihop och är 

beroende av varandra, samspelar Woodwards fyra variabler och förankras i varandra på 

liknande sätt. Detta blir tydligt i Barn och Ungdomsförvaltningens fall, då bristande 

konsensus, förståelse och en viss motvilja till att avsätta resurser även begränsar utrymmet för 

att tillskansa sig vidare genuskunskap för både jämställdhetsutvecklarens del, men också för 

den personal hon utbildar. En yrkesroll med begränsat mandat och handlingsutrymme kan 

komma att kräva att man effektiviserar sin roll för att kunna nå verksamhetens mål, vilket kan 

resultera i mindre tid för att agera fullt stöd för personalen i skolverksamheter i arbetet med 

jämställdhetsintegrering, och arbetets kvalitet kan således bli lidande.  

För jämställdhetsutvecklarens egen del kan komponenter som bristande konsensus, förståelse 

och motvilja till att avsätta resurser begränsa hennes möjlighet till vidare kunskap och 

efterforskning inom sitt ämnesområde. Eftersom genus och jämställdhet samspelar med 

människors beteenden, politik och i jämställdhetsutvecklarens fall även skolverksamhet, som 

alla påverkas av ett föränderligt samhällsklimat, kan kontinuerlig omvärldsanalys vara 

nödvändig för att vara påläst, uppdaterad och ligga i framkant i sin yrkesroll som 

jämställdhetsutvecklare. Om fallet blir att hon behöver effektivisera sin roll för att producera 

konkreta resultat till verksamhetsledningen i syfte att legitimera sin roll, finns risken att tid för 

nödvändig omvärldsanalys för vidare genuskunskap blir kraftigt begränsad. 

Anmärkningsvärt i intervjun med jämställdhetsutvecklaren är när hon reflekterar över sin 

egen roll som expert som kommer utifrån och ska utbilda exempelvis en personalgrupp. Hon 

beskriver att de individer som är särskilt engagerade och drivande i personalgruppen tar sig an 

rollen att driva jämställdhetsintegreringen i sin verksamhet, efter att jämställdhetsutvecklaren 
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avslutat en utbildning. Risken som kan följa är att de individerna inte heller får fullt mandat 

och gehör för sitt engagemang, och orkar tillslut inte bära frågan ensam. Fallet kan också vara 

att de eller den som drivit jämställdhetsintegreringen slutar, och då kan utfallet bli att 

processen för jämställdhetsintegrering avstannar. För jämställdhetsutvecklaren innebär hennes 

uppdrag alltså inte enbart att komma ut till verksamheter och utbilda i hur man 

jämställdhetsintegrerar en verksamhet, utan också att se till att det hon lär ut faktiskt förvaltas 

efteråt, i bästa fall av samtliga i skolverksamheten hon utbildar. Detta lyfter 

jämställdhetsutvecklaren själv som problematiskt med sin yrkesroll, då hon i realiteten inte 

har möjlighet att göra detta till fullo. Detta är ett tydligt exempel på vad Woodward (ibid.) 

problematiserar med användandet av expertroller vid jämställdhetsintegrering. Å ena sidan är 

det en förutsättning att den som i första hand ansvarar för implementeringen av 

jämställdhetsintegrering har gedigen kunskap om genusteori och jämställdhet, vilket i de 

flesta fall kräver experthjälp, men denna kunskap ska också integreras och bli en del av 

verksamheten i sin helhet. Det blir således svårt för jämställdhetsutvecklaren i sin roll som 

experten utifrån, eftersom hon då ensam bär rollen att utbilda, stödja och samtidigt få en 

verksamhet att ta vid det arbete hon själv gör.  

Sammantaget kan man argumentera för att jämställdhetsutvecklarens arbete blir något 

sporadiskt genom att hon besöker verksamheter tillfälligt, och trots att även handledning 

förekommer med exempelvis rektorer, finns risken att de avslutar sin anställning och någon 

ny ska då ta emot utbildningen och handledningen på nytt. Denna brist på kontinuitet i 

kombination med förvaltningsledningens tendenser till brist på samsyn och förståelse för 

jämställdhetsfrågor och jämställdhetsutvecklarens roll, riskerar förutsättningarna för en 

långsiktig och hållbar implementering av jämställdhetsintegreringen i Barn och 

Ungdomsförvaltningen att försämras. 

5.5.2 Räddningstjänsten 

Räddningsnämndens Ordförande beskriver en nämnd med en utbredd konsensus om att man 

behövde arbeta med jämställdhetsfrågor i verksamheten. Han berättar att 

förvaltningsledningen framförallt uppmärksammat jargonger bland sin personal som de ansåg 

olämplig. Nämnden var också enig i att godkänna förslaget att ha projekt för att komma till 

rätta med problemen i verksamheten, och man kan utläsa från Ordförandes svar att 

förvaltningsledningen var främst drivande i detta. Sammantaget låg ett genuint engagemang 

till grund för Räddningstjänsten båda projekt, även det som utfördes i egen regi. Eftersom 

projekt ”Kunskap Äger!” blev en påbyggnad av det inledande projektet fanns där redan en 
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viss kunskap och medvetenhet bland personalen, och beslutet att genomföra projektet togs 

enhälligt i Räddningsnämnden. Detta kan man argumentera för skapade goda förutsättningar 

för att implementera jämställdhetsintegrering i Räddningstjänsten, eftersom det med andra ord 

fanns en vilja att implementera beslutet som togs Räddningsnämnden, såväl som konsensus 

till att det behövdes. Detta innebär i Räddningstjänstens fall att det, åtminstone generellt inte 

heller fanns ett motstånd till att avsätta eller omprioritera resurser. Dock ska hit tilläggas att 

projekt ”Kunskap Äger!” är finansierat av ESF-rådet, Rådet för Europeiska Socialfonden. 

Detta gör situationen något annorlunda, eftersom det då inte är kommunens och 

förvaltningens egna medel som finansierat projektet, och således är det svårt att avgöra om 

motstånd egentligen finns till att avsätta och öronmärka resurser för 

jämställdhetsintegreringen. Däremot innefattar resurser även tid, vilket både Ordförande och 

projektledaren framhöll som den kritik som lyfts av personalen i samband med projektets 

utvärderingar. Projektet tar mycket tid i anspråk, vilket upplevs som omotiverat av ett antal 

individer i personalstyrkan, som hellre sett att tiden avsätts för brandövningar. Både 

Ordförande och projektledaren hävdar emellertid att majoriteten av personalen gett positiv 

respons till projektet. Detta främjar givetvis implementeringen, men vad som är intressant att 

analysera är hur motståndet hade yttrat sig om projektet finansierats med kommunala 

skattemedel, från förvaltningens egen budget.  

Gällande efter projektets slut menar projektledaren att snarare än att tillsätta tjänster för att 

driva jämställdhetsintegreringen, bör man samordna den personal som finns i ledning, nämnd 

och eventuellt fackliga representanter. Finns där en leding som är drivande ser hon större 

potential för en hållbar implementering av jämställdhetsintegrering i en kommunal 

förvaltning, när expertrollen inte längre är närvarande. Här blir det återigen tydligt hur de fyra 

variablerna för implementering förankras i varandra; om förvaltningens ledningsgrupp och 

beslutande nämnd har format konsensus och delar synen på att man behöver fortsätta arbetet 

med jämställdhetsintegrering i Räddningstjänsten, bör risken att det uppstår ett motstånd till 

att avsätta och omfördela resurser för att möjliggöra detta sannolikt minska. 

Projektledaren och Ordförande berättar att både ledamöter i nämnden och tjänstepersoner i 

ledningsgruppen tagit del av utbildningarna som projektledaren utfört och samordnat. Genom 

att projektledaren tillfälligt är anställd på Räddningstjänsten och arbetar med projektet på 

daglig basis finns det goda möjligheter för övrig personal att tillskansa sig vidare kunskap om 

genusteori och jämställdhetsfrågor, även de dagar som inte har inplanerade utbildningar i 

form av exempelvis föreläsningar. Att expertrollen faktiskt är närvarande i verksamheten 
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under tre år skapar goda förutsättningar för att få kontinuerligt stöd i 

jämställdhetsintegreringen, även för förvaltningsledning. Här skiljer sig Räddningstjänsten 

avsevärt från Barn och Ungdomsförvaltningen, genom att jämställdhetsutvecklaren inte är 

tillgänglig för personalen hon utbildar i samma utsträckning som på Räddningstjänsten. Att 

projektledaren är fysiskt närvarande i stor utsträckning kan man argumentera skapar bättre 

förutsättningar för att verksamheten kan utvecklas kunskapsmässigt, men även projektledaren 

själv. Eftersom hon enbart är i en verksamhet och ofta är närvarande kan hon få en tydlig bild 

av hur jämställdhetsintegreringen får fäste i verksamheten, och kan bevittna progressioner hos 

personalen. På så sätt bör det också rimligtvis bli enklare för projektledaren att se till de behov 

som finns och hur hon eventuellt behöver justera tillämpningen av den kunskap som lärs ut.  

Projektledaren reflekterar likt jämställdhetsutvecklaren kring sin egen roll som expert utifrån i 

arbetet för jämställdhet på lokal nivå, och framhåller vikten av konsensus hos ledning och 

politisk nämnd. Hon berättar att hennes roll hade varit i princip omöjlig om hon skulle komma 

till Räddningstjänsten för att jämställdhetsintegrera, utan stöd och vilja hos ledningen. 

Eftersom både Ordförande och projektledaren påtalar att det funnits tendenser till motstånd 

hos personalen som utbildas hade projektledarens roll givetvis varit avsevärt mycket svårare 

om även politiken och förvaltningsledningen motsatt sig projektet. Implementeringen av 

jämställdhetsintegreringen hade riskerat, likt vad jämställdhetsutvecklaren och projektledaren 

själv hävdar, att hamna i en ”eldsjälsfålla”, där en eller ett begränsat antal individer drivit 

jämställdhetsintegreringen i motvind från samtliga håll.  

Även om Ordförande i Räddningsnämnden och projektledaren anser att det funnits utbredd 

konsensus i både nämnd och förvaltningsledning om att projektet med 

jämställdhetsintegrering ska genomföras menar ändå projektledaren att det inte råder 

konsensus kring varför och vad man konkret vill uppnå med jämställdhetsintegreringen. Detta 

kan givetvis betraktas som detaljer, men om det inte råder konsensus och samsyn kring varför 

och vad man vill uppnå, kan detta möjligen få konsekvenser efter att projektet avslutats. I 

enlighet med vad projektledaren och Woodward (ibid.) berättar ligger svårigheterna med den 

externa expertrollen i efterarbetet. När projektledaren lämnar verksamheten efter projektets 

avslut måste det bäras vidare av ordinarie verksamhet, och om konsensus inte råder kring 

varför och vad, kan dessa olika ambitioner och ingångar till jämställdhetsintegreringen riskera 

att tillämpningen av verktyg och metoder blir inkonsekvent, och inte anpassad efter 

verksamhetens specifika behov. 
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Likt Barn och Ungdomsnämnden, beskrivs Räddningsnämnden som medveten och 

samstämmig gällande varför man arbetar med jämställdhetsintegrering. Ordförande menar att 

nämnden har en gemensam syn på verksamhetens behov och att man behöver arbeta med 

projektet. Ordförande nämner inte i intervjun att man i verksamhetsledningen i stort inte har 

en samstämmig syn på varför och vad man vill uppnå med projektet, och hans samlade 

uppfattning är att det finns. Samtidigt är han i första hand representant för 

Räddningsnämnden, i vilken han vistas mest i och har således mer vetskap om hur man 

diskuterat kring projektet att jämställdhetsintegrera bland nämndeledamöterna. Då Ordförande 

ger en tydlig förklaring till varför man initierat projekt ”Kunskap Äger!” och beskriver vilka 

utmaningar och problem Räddningstjänsten ursprungligen mött, tyder hans svar på att han är 

verksam i en nämnd med en utbredd konsensus om varför man vill jämställdhetsintegrera, och 

vad man vill uppnå. Om nämnden faktiskt är väl medveten om detta, bör det ge en positiv 

effekt nedåt till förvaltningsledningen, exempelvis i form av tydligt formulerade 

verksamhetsmål. Å andra sidan kan tjänstepersonsuppdraget innebära att även konkreta 

målformuleringar och utbredd konsensus i den politiska nämnden tolkas och praktiskt 

omvandlas annorlunda i förvaltningsledningen. Detta kan innebära, som nämnt i tidigare 

stycke att den praktiska tillämpningen av jämställdhetsintegreringen som strategi inte blir 

konsekvent, och insatser kan riktas fel (Bengtsson & Melke, 2014; 46).  

Tabell 3. Sammanfattat resultat av analys av intervjusvar 

Variabler Räddningstjänsten Barn och Ungdomsförvaltningen 

Uppdrag och konsensus Konsensus har funnits och finns kring 

att man behöver arbeta med 

jämställdhetsintegrering, och mer eller 

mindre konsensus varför man initierat 

arbete för jämställdhetsintegrering.  

Konsensus har funnits och finns bland 

politiker i Barn och Ungdomsnämnden, men 

bristande i förvaltningsledningen. 

Genuskunskap Kunskap om genus har funnits på en 

grundläggande och varierande nivå. 

Goda möjligheter till vidare kunskap 

Varierad kunskapsnivå, mer kunskap 

behövs. Något begränsad möjlighet till 

vidare kunskap 

Motstånd och värderingar Inget motstånd bland 

nämndeledamöter eller 

förvaltningsledning, men visst 

motstånd hos övrig personal som 

utbildas till att avsätta så mycket tid. 

Inget motstånd bland nämndeledamöter, och 

inget tydligt motstånd hos personal som 

utbildas. Däremot ett visst implicit motstånd 

i förvaltningsledning. 

Implementeringsansvar och 

utförande 

Styrkor: se verksamheten med ”nya 

ögon”, erfarenheter från andra 

verksamheter. 

Utmaningar: Att samordna arbete och 

ordinarie personal efter en 

insats/projekt. 

Styrkor: Målgrupper blir mer mottagliga för 

kunskapen eftersom de inte har en personlig 

relation till jämställdhetsutvecklaren. 

Utmaningar: Saknar kontinuitet och 

systematik, punktinsatser förhindrar hållbar 

jämställdhetsintegrering. 
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6. Slutsatser 
Syftet med uppsatsens har varit att undersöka och analysera förutsättningar för 

implementeringen av jämställdhetsintegreringen i Barn och Ungdomsförvaltningen och 

Räddningstjänsten i Halmstads kommun, utifrån Woodwards fyra variabler. Syftet har också 

varit att undersöka om det finns någonting som, av implementeringsansvariga uppfattas som 

särskilt viktigt för att kunna implementera jämställdhetsintegrering på lokal nivå. För att 

uppnå detta syfte har tre frågeställningar styrt uppsatsens tidigare forskning, analysverktyg 

och vald metod. Nedan presenteras och besvaras frågeställningarna. 

Hur ser förutsättningarna för implementeringen av Barn och Ungdomsförvaltningens och 

Räddningstjänstens arbeten för jämställdhetsintegrering ut, utifrån variablerna konsensus, 

genuskunskap, motstånd och implementeringsansvar? 

Som kan utläsas i tabell 3 i avsnitt 5.5 skiljer sig förutsättningarna mellan de båda 

förvaltningarna. Barn och Ungdomsförvaltningens jämställdhetsutvecklare och Barn och 

Ungdomsnämndens Vice Ordförande menar att konsensus funnits och finns fortfarande i Barn 

och Ungdomsnämnden, om varför beslutet att tillsätta tjänsterna som jämställdhetsutvecklare 

togs. Jämställdhetsutvecklaren hävdar dock att denna konsensus inte finns i 

förvaltningsledningen. I kombination med bristen på kontinuitet, begränsade möjligheter till 

vidare genuskunskap och begränsat mandat och förståelse för jämställdhetsfrågor i ledningen 

som jämställdhetsutvecklaren lyfter, blir förutsättningarna för implementeringen lidande.  

Alison E. Woodward lyfter just konsensus och omfattningen av motstånd som finns i 

verksamheten till jämställdhetsintegreringen, som de två viktigaste variablerna. Även om det 

finns en drivkraft och vilja hos Barn och Ungdomsnämnden och hos jämställdhetsutvecklaren 

själv, kan man sammantaget dra slutsatsen att förutsättningarna för att implementera 

jämställdhetsintegrering i Barn och Ungdomsförvaltningen, utifrån Woodwards fyra variabler 

är bristfälliga.  

Som kan utläsas i tabell 3 i föregående avsnitt uppfyller Räddningstjänsten mer eller mindre 

kriterierna för de fyra variablerna. Konsensus i Räddningsnämnden och Räddningstjänsten 

upplevs som utbredd enligt både Ordförande i Räddningsnämnden och projektledaren för 

”Kunskap Äger!”. Detta skapar goda förutsättningar för implementeringen av 

jämställdhetsintegrering, särskilt i kombination med att projektledaren upplever att det finns 

stöd och backning i både nämnd och förvaltningsledning för projektet. Detta skapar, som 

tidigare konstaterat i avsnitt 5.5 goda förutsättningar till att kunskapen och medvetenheten 
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som etablerats i samband med jämställdhetsintegreringen kan drivas vidare efter projektets 

avslut. Med tanke på att projektledaren också har en hög närvaro i en och samma verksamhet 

skapas utrymme för personal på Räddningstjänsten att söka sig till vidare stöd och kunskap 

inom ämnet jämställdhet. Man kan således dra slutsatsen att utifrån Woodwards fyra 

variabler, är förutsättningarna goda för implementeringen av jämställdhetsintegrering i 

Räddningstjänsten. 

Är det någon av de fyra variablerna som uppfattas som särskilt viktiga av de som ansvarar 

för utförandet av jämställdhetsintegreringen i Barn och Ungdomsförvaltningen och 

Räddningstjänsten? 

Genom att analysera intervjusvaren från projektledaren i Räddningstjänsten och 

jämställdhetsutvecklaren i Barn och Ungdomsförvaltningen kan man utläsa att stöd från 

verksamhetens ledning är av största vikt för att kunna implementera jämställdhetsintegrering 

på lokal nivå. Både projektledaren och jämställdhetsutvecklaren nämner att stöd från 

ledningen är avgörande för att den som i första hand ansvarar för implementeringen av 

jämställdhetsintegrering i en verksamhet kan ha möjlighet till påverkan och förändring. Även 

om konsensus inte explicit uttrycks som den viktigaste variabeln tycks detta ha en tydlig 

förankring med just variabeln konsensus. Detta blir framförallt tydligt i Barn och 

Ungdomsförvaltningen, genom att jämställdhetsutvecklaren berättar att bristen på konsensus i 

förvaltningsledningen skapar begränsad legitimitet för rollen som jämställdhetsutvecklare. 

Detta överensstämer med vad Woodward påtalar, att konsensus i organisationshierarkins 

toppskikt är den mest avgörande variabeln för implementering av jämställdhetsintegrering. 

Det överensstämmer även med egenskapen vill. Således dras slutsatsen att konsensus är den 

variabel som uppfattas som viktigast. Hit ska dock tilläggas att mycket pekar mot att 

Woodwards fyra variabler är beroende av varandra, likt vad Lundquist konstaterar om 

egenskaperna kan, förstå och vill. Detta exemplifieras i projektledarens och 

jämställdhetsutvecklarens reflektioner kring bärande av rollen som extern expert, vars 

uppdrag också kan innebära att få verksamheten de är verksamma i att förvalta kunskapen 

som integrerats efter att deras uppdrag är slutfört. De menar att en individs eller ett fåtal 

individers drivkraft inte räcker för att kunna driva ett aktivt arbete för 

jämställdhetsintegrering, utan det måste prägla hela verksamheten. Om ett stort antal individer 

har en stark vilja att driva jämställdhetsfrågor i verksamheten, men ledningen anser att 

resurser inte finns för ändamålet, kan jämställdhetsintegreringen ändå inte genomföras. 
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7. Avslutande diskussion 

I föregående avsnitt besvarades uppsatsens frågeställningar. Barn och Ungdomsförvaltningen 

uppfyllde färre kriterier för Woodwards variabler för implementering av 

jämställdhetsintegrering. Således såg också förutsättningarna sämre ut för denna förvaltning, i 

jämförelse med Räddningstjänsten. Värt att diskutera är att de båda förvaltningarna, 

jämställdhetsintegrering obeaktad, redan initialt har olika förutsättningar. Barn och 

Ungdomsförvaltningen är en avsevärt mycket större förvaltning, med fler enheter och ett 

större antal anställda. Att arbeta med jämställdhetsintegrering genom att ha en expertroll på 

plats på en daglig basis, i varje skolverksamhet är inte en realitet. Det är därför viktigt att 

framhålla att de två förvaltningarna, och de två implementeringsansvariga respondenterna i 

uppsatsen redan från början haft olika utgångspunkt. Däremot är det intressant att se vilka 

faktorer som faktiskt verkar påverka jämställdhetsintegreringen, såsom konsensus. Obeaktat 

förvaltningars storlek och antal anställda verkar graden av konsensus vara en avgörande 

faktor för implementeringen av jämställdhetsintegrering, även om samtliga fyra variabler 

verkar vara beroende av varandra.   

Trots förvaltningarnas olika egenskaper som storlek, uppdrag, organisering och antal anställda 

anser jag att de slutsatser som dragits är rimliga och relevanta. Tidigare forskning har visat att 

jämställdhetsintegrering är kontextkänslig, och att just olika verksamheter och organisationers 

specifika förutsättningar bör beaktas vid jämställdhetsintegrering. Jag vill dock argumentera 

för att trots att jämställdhetsintegreringen kan vara beroende av kontexten den implementeras 

i, kvarstår de fyra variablerna som ett viktigt analysverktyg. De är baserade på en 

institutionaliseringsmetod, särskilt framtagen för jämställdhetsfrågor och 

jämställdhetsintegrering, samtidigt som de är tydligt överensstämmande med egenskaperna 

kan, förstå och vill. De fyra variablerna innefattar några essentiella aspekter som tidigare 

konstaterats genom forskning bör beaktas vid implementering av politiska beslut, däribland 

även kontexten. Som tidigare nämnt är ett treårigt projekt likt ”Kunskap Äger!” inte en realitet 

att ha i varenda skolverksamhet i Barn och Ungdomsförvaltningen, vilket också innebär att 

jämställdhetsintegreringen behöver anpassas efter just den förvaltningens specifika 

förutsättningar. Genom att tillämpa Woodwards fyra variabler kan man bli försedd med 

ingångar till reflektioner över den egna verksamheten, och hur de olika förvaltningsleden 

påverkar varandra.  

En anmärkningsvärd upptäckt som gjorts i samband med denna uppsats är det faktum att 

jämställdhetsutvecklaren framhåller sin egen förvaltningslednings fokus på resurseffektivitet. 
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Som nämnt i avsnitt 2.4 där tidigare forskning presenterats behandlar Malin Rönnblom och 

Kerstin Alnebratt (2016; 133, 154- 157) vad de anser är problematiken med 

jämställdhetsintegrering i New Public Management-styrning. De påtalar att 

jämställdhetsintegrering inte är förenlig med resurseffektivitet, någonting som 

jämställdhetsutvecklaren antyder i intervjun. Detta eftersom de anser att jämställdhetsfrågorna 

hamnar i glappet mellan politik och byråkrati. Man ka argumentera för att detta är fallet i Barn 

och Ungdomsförvaltningen, då nämnden har en utbredd samsyn och vilja att 

jämställdhetsintegrering ska implementeras, men att detta tycks gå förlorat i 

förvaltningsledningen. Å andra sidan är detta kritik som Alnebratt och Rönnblom (ibid.) lyfter 

i samband med användandet av extern expertroll, vilket är fallet i både Räddningstjänsten och 

Barn och Ungdomsförvaltningen. Skillnaden är att detta glapp mellan politik och byråkrati 

inte verkar vara påtagligt i alls samma utsträckning som i Barn och Ungdomsförvaltningen. 

Vidare studier inom just detta område vore intressant, mer konkret i hur 

målstyrningsprocesser kan påverka implementeringen av jämställdhetsintegrering.  

Efter genomförandet av denna uppsats upplevs även den externa expertrollen som ett 

intressant område att studera mer ingående, framförallt i förhållande till att förvalta kunskap 

som etablerats i samband med jämställdhetsintegreringen efter en insats eller ett projekt. 

Exempelvis hade en studie över efterarbetet av projekt ”Kunskap Äger!” varit ett nyttigt 

bidrag till forskning om jämställdhetsintegrering. Mycket tyder på att projektet i dagsläget har 

varit framgångsrikt, men utmaningen att förvalta projektet efter slutdatumet kvarstår. Hur 

förvaltas den kunskap som integrerats i verksamheten, och har projektets metoder gett resultat 

på exempelvis rekryteringen av kvinnliga brandmän? I framtida studier om 

jämställdhetsintegrering på lokal nivå hade man även kunnat ägna ett större fokus åt att 

studera förvaltningsledningens roll, i synnerhet i Barn och Ungdomsförvaltningen, men då 

med enbart egenskaperna förstå, kan och vill som utgångspunkt. 

 

 

 

 



39 
 

8. Källförteckning 
 

Alnebratt, Kerstin., Rönnblom, Malin. 2016. Feminism som byråkrati. Stockholm: Leopard Förlag 

Bengtsson, Hans., Melke, Anna., 2014. Vår offentliga förvaltning. Samverkan i 

välfärdspolitiken. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Bryman, Alan. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2:6. Stockholm: Liber AB 

Biller, Helene. Sterner, Gunnel. 2007. Gender mainstreaming in the EU member states. 

Progress, obstacles and experiences at governmental level. Rapport. Regeringskansliet.  

https://www.government.se/contentassets/d6c802029f75401993da6607cb79ef0d/gender-

mainstreaming-in-the-eu-member-states-del-1-av-3 (Hämtad 2018-04-24) 

 

Council of Europe, 2004. Gender Mainstreaming, Conceptual framework, methodology and 

presentation of good practices. Rapport av EU-rådet. Strasbourg. 

Council of European Municipalities and Regions, 2009. Den Europeiska deklarationen för 

jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Rapport av CEMR & SKL. 

Innsbruck/Stockholm. ISBN: 978-91-7164-445-9 

Forsberg, Gunnel. Stenbacka, Susanne. 2017. How to improve regional and local planning by 

applying a gender-sensitive analysis: examples from Sweden. Regional Studies. 52 (2) p. 274- 

284. Doi: 10.1080/00343404.2017.1296942 

Hafner-Burton, Emelie. M., Pollack, Mark. 2002. Gender mainstreaming and global 

governance. Feminist Legal Studies 10: 285–298, Kluwer Law International  

Hafner-Burton, Emelie. M., Pollack, Mark. 2009. Mainstreaming gender in the European 

Union: Getting the incentives right. Palgrave Macmillan, Comparative European Politics. 

Vol 7 (1) p. 114-138 

Halmstads kommun, Stadskontoret. 2018. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018. 

Halmstad.se. 

https://www.halmstad.se/download/18.12e924091600c2460e324d88/1513170399031/Verksa

mhetsplan%202018.pdf (Hämtad 2018-03-18) 

Kouvo, Sari. 2004. Making just rights? Mainstreaming women’s human rights and a gender 

perspective. Diss., Uppsala: Iustus. ISBN: 91-7678-559-9 

Levy, Caren. 1996. The process of institutionalising gender in policy and planning: the web 

of institutionalisation. Working paper No. 74. http://discovery.ucl.ac.uk/34/1/wp74.pdf 

Lundquist, Lennart., 1992. Förvaltning, stat och samhälle. Uppl. 1:15. Lund: Studentlitteratur 

AB 

Mark, Eva. 2007. Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Lund: Författaren och 

Studentlitteratur 



40 
 

Norrbin, Camilla.,  Olsson, Annika. 2010, Forskning saknas, en kunskapsöversikt över forskningsfältet 

jämställdhetsintegrering. Jämi Rapport 3/10. Göteborgs universitet. 

 

Regeringen, 2018. Jämställdhet. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/regeringens-

politik/jamstalldhet/ (hämtad 2018-03-18) 

Regeringen, 2018. Mål för jämställdhet. https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/ (Hämtad 2018-03-18) 

 

SOU 2005:66. Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. 

Slutbetänkande av Jämställdhetspolitiska utredningen. Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting., 2009. Den Europeiska deklarationen för jämställdhets 

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Sveriges kommuner och landsting: 

Stockholm. ISBN: 978-91-7164-445-9 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2013. Strategiskt jämställdhetsarbete, lärdomar från en 

utbildningssatsning. Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Stockholm. 

ISBN: 978-91-7164-932-4 

Squires, Judith., 2004. Politics beyond boundaries: A feminist perspective. I Adrian Leftwich 

(red.) What is politics? Cambridge: Polity Press. s. 119 – 134. 

Squires, Judith. 2005. Is mainstreaming transformative? Theorizing mainstreaming in the 

context of diversity and deliberation. Social Politics: International Studies in Gender, State & 

Society, Volume 12 (3) p. 366–388, https://doi.org/10.1093/sp/jxi020 

Verloo, Mieke. 2005 Mainstreaming Gender Equality in Europe. A critical Frame Analysis 

Approach The Greek Review of social research, 117 p. 11-34 DOI: 10.12681/grsr.9555 

 

Verloo, Mieke. 2001. Another velvet revolution? Gender mainstreaming and the politics of 

implementation. IWM Working paper no 5 

http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/129386/129386.pdf 

Woodward, Alison. E. 2001. Gender mainstreaming in European policy: Innovation or 

deception?  WZB Discussion Paper, No. FS I 01-103. Econstor. ISSN Nr. 1011-9523 

http://hdl.handle.net/10419/44052 

 

 

 



41 
 

 
 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Karin Ek Thorbjörnsson


