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Sammanfattning  
 
Uppsatsen syftar till att få en bild av hur jämställdhetsarbete implementeras i en offentlig 
förvaltning, från politiskt beslut i nämnd och ut i verksamheten. Undersökningen är utförd i 
en medelstor kommun och den valda förvaltningen är Barn- och Ungdomsförvaltningen. 
Denna förvaltning valdes för att vi anser att det är med barnens hjälp vi kan ändra rådande 
normer kring jämställdhet. Genom att utföra kvalitativa intervjuer i ett led från nämnd ner till 
verksamheten på förskolan, har vi fått en bild av vilka aktörer och vilket synsätt som krävs för 
att jämställdhet ska vara en prioriterad fråga hela vägen från nämnd till verksamheten i 
förskolan. Våra frågeställningar har varit: Arbetar organisationen aktivt med jämställdhet och 
i så fall hur? Vilka styrdokument och policys reglerar jämställdhetsarbetet? Vem har vilket 
ansvar i organisationens jämställdhetsarbete? Vilka resurser finns att tillgå och hur används 
dem? och sist men inte minst Är jämställdhet en prioriterad fråga?  
Resultatet visar att kommunen har svårt att implementera ett aktivt jämställdhetsarbete då det 
finns en avsaknad av en bred dialog, kunskap och att jämställdhetsbegreppet blandas ihop 
med jämlikhet. Viljan att implementera alla barns lika möjligheter är stark men kunskap om 
jämställdhetsområdet och tid att använda sig av befintliga resurser saknas.    
 
Nyckelord: genus, jämställdhetsarbete, jämställdhetsintegrering, förskola, offentlig 
förvaltning, normer & värderingar 
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Abstract  
 
This paper aims to gain a picture of how gender equality is implemented in a public 
administration, from political decision of the board to the practical work in preschool. The 
survey is conducted in a medium-sized municipality and the selected management is 
Children- and Youth Administration. This administration was chosen because we believe that 
it is with help of our children we can change the prevailing norms of equality. By conducting 
qualitative interviews with people of different hierarchical levels in the organisation, we 
gained a picture of which operators and which approach is required for gender equality to be a 
priority all over the organisation. Our questions have been: Does the organization actively 
work with gender equality and, if so, how? What are the governing documents and policies 
regulating gender equality? Who has the responsibility in the organization's work with gender 
equality? What resources are available and how do they use them? and last but not least Is 
gender equality a priority? 
The result shows that the municipality have difficulties to implement an active gender 
equality work. There is an absence of a important dialogue and the gender equality concept is 
confused with idea of equality. The desire to implement all childrens equal opportunities is 
strong but knowledge about gender equality and the time to use existing resources are lacking. 
 
Keywords: gender, gender equality, gender mainstreaming, preschool, public administration, 
standards & values 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som deltagit i vår undersökning! Vi 
uppskattar att ni tagit er tiden och modet att diskutera era egna värderingar kring ett ämne 
som inte skall behöva vara, men som i många sammanhang är, en känslig fråga. 
Även tack till vår handledare som bidragit med sina erfarenheter inom området.  
Ett extra varmt tack till vår första informant, jämställdhetsutvecklaren, som med sitt 
engagemang och sin kunskap hjälpte oss att ringa in vårt ämne och slå fast undersökningens 
syfte. 
 

 
 
 
 

”Det är en skam att vi lever i en tid 
då det är lättare att spränga en atom 

än en norm” 
 

 Albert Einstein 
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1. Inledning 
 
Jämställdhet är ett ämne som ligger båda uppsatsförfattarna varmt om hjärtat. Efter att 
ofördelaktigt jämställdhetsarbete, som hämmat mer än gynnat, bland förskolor och skolor fått 
en hel del plats i nyheter och media skedde många och långa diskussioner uppsatsförfattarna 
emellan. Det var bådas uppfattning att ett jämställdhetsarbete bör vara aktivt i alla typer av 
organisationer men att det är extra viktigt när det handlar om nästa generation. Vi anser att det 
är extra viktigt att ha ett aktivt jämställdhetsarbete som är väl utformat bland barn i 
förskoleålder. Förskolan är barnets första kontakt med sociala strukturer utanför hemmet och 
därför anser vi att detta är en viktig arena för jämställdhetsarbete. Barnen kommer att bli 
samhällets nästa ledande medborgare och arbetskraft.   
 
Sverige utnämndes 1995 till världens mest jämställda land av FN. Trots detta finns det 
fortfarande en segregering på den svenska arbetsmarknaden, både horisontell och vertikal. 
Den horisontella segregeringen handlar om att kvinnor och män är åtskilda i yrken och 
sektorer. Den vertikala segregeringen syftar till att kvinnor och män som befinner sig på 
samma marknad, skiljer sig åt i vilka positioner de innehar (Schömer et al, 2003).  
1972 tog Sveriges regering tag i jämställdhetsfrågan och slog fast att målet skulle vara att 
kvinnor skulle ha samma chanser i arbetslivet, familjen och samhällsinflytande som männen. 
Vägen vidare till 2000-talet har varit seg för jämställdhetsfrågan även om det funnits en aktiv 
feministrörelse. Det finns fortfarande mycket att arbeta med i jämställdhetsfrågan, som 
exempelvis den könssegregerade arbetsmarknaden, att löneskillnaderna består och att de 
kvinnodominerade yrkena värderas lägre (Granberg, 2010). I framtiden är det våra barn som 
kan komma att utveckla och förändra de normer och samhällsstrukturer som idag missgynnar 
människor på grund av kön. Nyfikenheten kring hur jämställdhetsarbete implementeras ser ut 
växte och blev slutligen det ämne och område som valdes för vår undersökning.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur jämställdhetsarbete implementeras i en offentlig organisation, från 
politiskt beslut till praktisk verksamhet, och hur jämställdhetsintegreringen prioriteras. Vi har 
valt att utgå ifrån fem teman; Synen på jämställdhet, Implementering av jämställdhetsarbete, 
Lagar och Styrdokument, Resurser samt Ansvar. Utifrån dessa övergripande utgångspunkter 
är de specifika frågorna vi önskar svar på; 
 
Arbetar organisationen aktivt med jämställdhet och i så fall hur? 
Vilka styrdokument och policys reglerar jämställdhetsarbetet? 
Vem har vilket ansvar i organisationens jämställdhetsarbete? 
Vilka resurser finns att tillgå och hur används dem? 
Är jämställdhet en prioriterad fråga? 
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras en introduktion till genus och jämställdhetsarbete. Först redovisas 
för begreppen genus, genusperspektiv och genusordning och vad dessa innebär. Sedan 
beskrivs könsrollerna manligt och kvinnligt, för att tydliggöra de socialt konstruerade 
förväntningar som finns på de olika könen. Vidare redogör vi för olika synsätt på jämställdhet 
och vad jämställdhetsarbetet syftar till. Vi presenterar också förskolans roll och exempel på 
fallgropar som kan hindra ett aktivt jämställdhetsarbete. Slutligen beskrivs 
jämställdhetsintegrering, en strategi för jämställdhetsarbete, och implementeringen av denna.  
För uppsatsen har vi valt att presentera forskning kring implementering, som bara rör 
jämställdhetsintegrering. Vi vill poängtera att denna undersökning utgår från att skillnaderna 
mellan män och kvinnor, pojkar och flickor består av mer än det biologiska könet och 
förklaringar till detta ges i de beskrivna avsnitten i detta kapitel. 
 

2.1 Genus, genusperspektiv och genusordning  

!
2.1.1 Genus 
”Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön” (Svaleryd, 2003: 29). 
Ordet genus kommer från latin och betyder sort, slag, släkte och kön. Genus handlar inte om 
den enskilde individen utan om hur kvinnligt och manligt påverkar strukturerna i ett samhälle. 
Genus är en princip som ger män manliga egenskaper och kvinnor kvinnliga genom social 
organisation och kulturell kategorisering. Organiseringen och kategoriseringen handlar inte 
om vad som är givet av naturen utan hur vi människor använder oss av detta för att fördela 
resurser, beslutsmakt och sysslor. Vi människor är med och skapar detta (Josefson, 2005).  
 
2.1.2 Genusperspektiv 
Genusperspektivet har sin utgångspunkt i att synliggöra de systematiska och empiriska 
skillnader som finns mellan kvinnor och män. Dessa skillnader finns i makt, inflytande, 
resurser och självbestämmande. Att ha ett genusperspektiv på den offentliga förvaltningen ger 
en bild av hur vi skulle kunna öka kvinnors möjligheter och jämställdheten. 
Genusperspektivet består till största delen av tanken att män och kvinnor socialiseras till att 
bli olika. Men även andra teoretiska perspektiv ryms under genusperspektivet. Det 
liberalfeministiska perspektivet menar att kvinnor diskrimineras som individer och därför har 
mindre resurser och makt. Ur det socialistiska perspektivet anses kvinnor som grupp 
missgynnas av samhälleliga strukturer. Queerfeministiskt perspektiv har sin utgångspunkt i att 
bryta upp de normer som säger att kvinnor och män har kompletterande roller och inom 
Intersektionalitet perspektivet finns flera aspekter utöver kön som påverkar en underordning, 
såsom exempelvis klass och etnicitet. Det finns också ett omsorgsetiskt perspektiv där fokus 
ligger på att uppvärdera omsorgsarbete och titta på fördelningen av omsorgs- och 
ansvarsarbete mellan kön, klass och etnicitet. Att titta på en offentlig förvaltning med ett 
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genusperspektiv innebär att lyfta frågor kring förvaltningens jämställdhetsvärden och 
integreringen av dessa (Olofsdotter Stensöta, 2010). 
 
2.1.3 Genusordning 
Ordet genusordning påvisar den formering som sker mellan orden han och hon och pekar på 
att det finns en bakomliggande relation mellan man och kvinna där kvinnan är underordnad 
mannen (Hirdman, 2003). Genusordningen handlar om de maktrelationer som finns mellan 
män och kvinnor på en strukturell nivå. Synonymer till genusordning är patriarkat, 
könsmaktsystem, könsordning, könsmaktsordning och genussystem. Genusordningen kan 
förstås genom kunskap om organisationens könsstruktur. Könsstrukturen blir synlig när man 
studerar fördelningen mellan män och kvinnor, i antal, vilka positioner de besitter och vilken 
grad av inflytande män respektive kvinnor har i organisationen (Wahl et al, 2001).  
Hirdman menar att mannen eller han-genus ses som normen i samhället och är den som når 
högst i hierarkin. Kvinnan strävar efter att nå mannens nivå och inte tvärt om (ibid). 
 

2.2 Könsroller- manligt och kvinnligt 
Det finns enligt Josefson (2005) olika sätt att se på kvinna/kvinnligt och man/manligt i ett 
demokratiskt samhälle. Antingen så föds vi lika, vilket gör att vi ska ha samma rättigheter och 
skyldigheter. Annars föds vi olika och då måste kvinnors förutsättningar, egenskaper och 
förmågor få högre status än idag, för att samhället ska bli jämställt (Josefson, 2005).  
 
Svaleryd (2003) menar att bli en man eller kvinna är inget förutbestämt utan ett tillstånd som 
hela tiden aktivt konstrueras. ”När en människa föds till världen har hon inget förflutet, inga 
erfarenheter av hur hon ska uppföra sig, ingen måttstock att mäta sitt eget värde med. Vi 
formas av de budskap vi får av andra när vi prövar olika sätt att vara. Det vi är med om och 
hur vi förstår det blir våra erfarenheter” (Svaleryd, 2003: 24). Även Josefson (2005) menar 
att kvinnor och män fostras in i de roller som handlar om kvinnligt och manligt.  Som 
exempel på detta ges att flickor tidigt får lära sig att leka med dockor och pojkar med bilar, 
vilket barnen socialiseras till att göra.  
 
Den kritik som riktas mot påståendet att vi fostras till att bli antingen kvinna eller man, menar 
att individen själv aktivt väljer att anta rollerna och att det är fel att tro att människan 
påtvingas dessa normer från utsidan genom myndighetsutövning och sociala normer. Då 
människan själv är med och konstruerar sig som manlig eller kvinnlig, intar hon själv sin plats 
i genusordningen (Connell, 2009).  
 
2.2.1 Manligt 
Att vara manlig är inte samma sak som att vara man. Ordet man betyder motsatsen till kvinna 
och pekar på könet. Att vara manlig innebär att man lever upp till den sociala norm som 
samhället skapat, som kopplas till ordet manligt. Egenskaper som kan kopplas till manlighet 
är till exempel fysisk styrka och inriktning på prestation och utförande.  
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När pojkar växer upp börjar de efter ett tag att ta efter och införliva bilden av hur män ska 
bete sig och vara. Männen bidrar på så sätt till att upprätthålla normen och det finns en tyst, 
men stark lojalitet mellan män som gör att män tvingas förhålla sig till den gällande 
föreställningen om vad som är manligt. De gamla mansidealen kan också ha en baksida. 
Pojkar som växer upp med gamla traditionella manliga normer kan komma att få det tufft i 
framtiden. Pojkar har generellt sämre betyg och kan inte längre förlita sig på att ”gå i pappas 
fotspår” då arbetsmarknadens utveckling ställer helt nya krav (Josefson, 2005).    
 
2.2.2 Kvinnligt 
”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 1995: 162). 
 Att vara ”kvinnlig” är precis som med ”manlig” att kvinnan försöker leva upp till de sociala 
normer som är kopplade till kvinnlighet (Josefson, 2005). Dessa stereotypa föreställningar 
finns hos oss alla och gör att ordet flicka kopplas till exempelvis rosa rosetter och dockor 
(Svaleryd, 2003). Egenskaper som kan kopplas till kvinnlighet är exempelvis omsorg och 
viljan att hjälpa andra, vilka ses som naturliga för en kvinna (Kjellberg, 2004). Även bland 
kvinnor upprätthålls den kvinnliga normen genom relationer mellan kvinnor där beteenden 
kritiskt granskas.  Kvinnlighet kan idag ge dubbla budskap då kvinnor ska vara vårdande, 
mjuka, socialt kompetenta och ta mindre plats än män. De ska också vara starka och 
självständiga och kunna ta för sig lagom mycket (Josefson, 2005).  
 

2.3 Jämställdhet och jämställdhetsarbete 

!
2.3.1 Jämställdhet 
Jämställdhet handlar om att människor ska ha lika möjligheter att utforma sina liv utan att 
begränsas av gällande könsroller. Jämställdhet handlar om relationen mellan könen och bör 
inte blandas med det vidare begreppet jämlikhet som kan användas på alla grupper av 
individer (Svaleryd, 2003; Connell, 2009). I Nationalencyklopedin förklaras skillnaden: 
”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. 
Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet 
förhållandet mellan könen” (Nationalencyklopedin, 2013)1 .  
 
Svaleryd (2003) och Josefsson (2005) menar att jämställdhet är en kunskapsfråga. Kunskap 
om jämställdhet, genom forskning och statistik, ger människan möjlighet att synliggöra de 
könsmönster vi möter och som vi själva är med och upprätthåller.  
 
På samhällsnivå påverkas jämställdhet genom politiken och gällande lagstiftning (Wahl et al, 
2001). Sverige har ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål som är att ”kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (U12.002). De fyra delmålen till 
detta mål är: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande, 
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• Ekonomisk jämställdhet, 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att 
• Mäns våld mot kvinnor skall upphöra (ibid). 

2.3.2 Jämställdhetsarbete 
 ”Arbetet innebär att ständigt befinna sig i en flytande massa där normer, värderingar, 
personer, positioner och genus ständigt omformas, omförhandlas, omvandlas och tar sig nya 
och nygamla uttryck. Det krävs mod, självkänsla och en övertygelse om att en jämställd 
skola är bra för lärandet, den personliga och den samhälleliga utvecklingen” (Lundholm et 
al, 2010: 3).  
 
Jämställdhetsarbete påminner om annat utvecklingsarbete för att nå mål men berör 
grundläggande strukturer i organisation och samhälle. Arbetet påverkar även mäns och 
kvinnors identitet, normer som rör maktförhållanden och samhälleliga normer kring hur vi 
förväntas vara (Lindholm, 2011). Jämställdhetsarbete ska inte handla om att ställa sig frågor 
om varför män och kvinnor är olika istället bör man använda kraften till att fråga sig vad vi 
kan göra åt detta och våga pröva sig fram (Svaleryd, 2003).  
 
Om jämställdhetsarbete bedrivs som ett projekt är det viktigt att jämställdhetsarbetet är 
långsiktigt och får leva kvar efter att projekt har avslutats. Lärandet är en viktig strategi som 
stöd för analysen av förutsättningarna, följande av utveckling, kritisk granskning och 
kommunikation på de olika berörda nivåerna inom organisationen (Lindholm, 2011). Just 
dialogen betonas av flera forskare som starkt betydelsefull för individers och organisationers 
lärande. Dialogen syftar till att fritt föra fram tankar och åsikter för att lära sig att utvidga sitt 
tänkande och sin förståelse (Granberg, 2009). Även Schein (1993) talar om vikten av dialog 
för en organisations lärande. Han menar att vi använder språket på olika sätt utifrån våra egna 
mentala modeller. Dialogen är en teknik att upptäcka varandras sätt att använda språket och 
skapa möjligheten att lära sig ”tala samma språk” i en kommande diskussion. För att lärande i 
en organisation skall ske menar Schein (1993) att det krävs en stor dos dialog mellan 
hierarkiska nivåer, eftersom de olika skikten ofta arbetar utefter olika antaganden.   
 
2.3.3 Förskolans roll 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö 98: 5).  
Redan i förskoleålder börjar barn skapa en könsidentitet. Detta är en känslig och viktig 
process i detta tidiga skede. Därför är det viktigt att omgivningen bemöter detta med kunskap 
och medvetenhet. Då vardagsföreställningen ofta är att pojkar och flickor har olika 
egenskaper, påverkar detta pojkars och flickors föreställning om sitt egna kön. Att synliggöra 
de stereotypa bilder som finns kring manligt och kvinnligt blir därför en viktig del av ett 
aktivt jämställdhetsarbete för att vuxna ska bli medvetna om detta (Svaleryd, 2003). 
 
Genom politiska beslut styrs jämställdhetsarbetet i förskolan av Skollagen, Läroplan för 
förskolan och även av Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Då förskolan 
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numera utgör en central arena för barnuppfostran i europeiska länder blir det därför allt 
viktigare att analysera denna arenas politik, beslutsfattande och styrning (Edström, 2009). 
Jämställdhetsarbete inom förskolan är ett relativt outforskat område, vilket Charlotta Edström, 
doktorand i pedagogiskt arbete, har uppmärksammat och därefter forskat kring. Hennes 
doktorsavhandling ”Samma, lika, alla är unika- En analys av jämställdhet i förskolepolitik 
och praktik” (2010) omfattar fyra artiklar, alla med olika fokus rörande jämställdhetsarbetet 
inom svensk förskola.   
 
Doktorsavhandlingens övergripande syfte är ”/.../ att beskriva, kritiskt analysera och fördjupa 
kunskaperna om hur jämställdhet behandlas i svensk statlig och kommunal förskole-politik 
och praktik” (Edström, 2010:2). Hon menar att det under de senaste åren har vuxit fram ett 
starkare statligt engagemang i form av konkreta åtgärder när det gäller jämställdhetsfrågor i 
de yngre åldrarna. Edström (2010) ställer sig dock kritisk mot att förskolans 
jämställdhetsarbete har ett fokus på att se till att flickor som grupp får lika mycket plats som 
pojkarna. Hon menar att man i detta sammanhang inte belyser hur jämställdhetsarbetet 
påverkas av omgivande samhälle. Edströms (2010) artiklar berör mycket av hur arbetet har 
kopplats till gällande läroplan vid tillfället för studien. Då läroplanen ändrats sedan 2011 finns 
det stora delar av artiklarna vi inte kunnat använda. 
  
Vidare presenterar Kjellberg (2004) fyra olika synsätt på jämställdhet, som personalen på 
förskolan kan ha, och beskriver hur dessa synsätt påverkar jämställdhetsarbetet: 
 
• Det första synsättet är ett särtänkande där skillnaderna mellan pojkar och flickor ligger i 

det biologiska könet. Detta anser man sig inte kunna göra något åt och därför finns ingen 
problematisering av könskillnader. Resultatet blir att det inte finns någon önskan om 
förändring och det blir inget aktivt jämställdhetsarbete som minskar könsskillnaderna.  

• Det andra synsättet har sin grund i en förståelse för könens olika förmågor och 
egenskaper. Förmågorna och egenskaperna kommer från biologisk, psykologisk och 
social påverkan.  I jämställdhetsarbetet betonas vikten av att det finns pedagoger av båda 
könen för att barnen ska kunna lära sig att ta sig an även det andra könets förmågor och 
egenskaper. Förståelsen för att barnen påverkats av könssocialisationen kombineras med 
att aktivt motarbeta den för att bryta invanda könsmönster. Pedagogernas roll blir här att 
på ett medvetet plan hjälpa barnen att vidga handlingsmönster och hitta 
handlingsalternativ utanför de könsgivna förmågorna och egenskaperna. 

•  I det tredje synsättet är det de vuxna som hålls ansvariga för att både bidra och skapa ett 
särhållande mellan könen. Bidragandet och skapandet sker genom det vuxnas bemötande 
av barnen. I bemötandet kan det finnas med ett maktperspektiv som gör att pojkarna och 
manliga egenskaper tilldelas högre status bland barnen. Det aktiva jämställdhetsarbetet 
handlar om att förändra det egna förhållningssättet och därmed förändra rådande 
strukturer. Genom att de vuxna blir medvetna om och förändrar sitt förhållningssätt till 
barnen får barnen tillgång till fler uttryckssätt. På detta vis kan barnen i sin tur bryta 
traditionella könsmönster. 
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• Det fjärde och sista synsättet har en vision om att identiteten inte är fast utan att det finns 
ett brett spektrum för att kunna presentera oss på. Människan är hela tiden aktivt sökande 
efter sin identitet och det finns inga givna roller. Det aktiva jämställdhetsarbetet skulle 
bestå av individfokus där individen själv får välja vilken väg den vill gå. Om individen 
vill välja det normativa eller utforska det främmande handlar inte om vilket kön denne 
tillhör, bara han/hon argumenterar för sin sak (Kjellberg, 2004) 

 
När förskolepersonal arbetar med genus handlar det just om att vara medveten om de 
föreställningar som finns kring kön och de omedvetna förväntningar som finns på de bägge 
könen. Tidigare forskning visar att det finns ett behov av ökad kunskap och kompetens i dessa 
frågor (Edström, 2010). Arbetet ska medvetet iaktta och reflektera över det samspel som sker 
mellan individer i vardagliga händelser. I den pedagogiska praktiken handlar det om 
relationer, miljö, materialval och maktförhållanden (Svaleryd, 2003).  
 
Kjellberg (2004) beskriver svårigheten för lärare och förskollärare att veta vad som ska 
förmedlas till barnen, vad som är traditionella könsmönster? Som exempel ges svårigheten att 
urskilja vilka ”gemensamma värderingar” som ska förmedlas till barnen och att detta ger 
utrymme för lärarens egna värderingar. Hon menar också att det ofta ute i skolor och 
förskolor sker värderingsövningar där avsikten från lärare och förskolelärare inte är menat att 
göra en åtskillnad mellan flickor och pojkar, men att detta ändå sker på grund av okunskap 
om ämnet genus. Men det räcker inte med kunskap om genus. Ett jämställdhetsarbete måste 
grundas i att synliggöra de gällande strukturerna kring kön och aktivt arbeta med dessa 
(Svaleryd, 2003). Genom att synliggöra vilka tankar och synsätt som ligger till grund, genom 
att samtala i arbetsgruppen, får lärare och förskolelärare en möjlighet att reflektera över vilka 
konsekvenser detta har för deras bemötande och relation till eleverna (Kjellberg, 2004).  
 
Svaleryd (2003) menar också att ett jämställdhetsarbete inte är något som någon annan kan 
skapa utan detta måste skapas på plats av berörd organisation. Alla deltagare måste få insikt i 
sin egen roll, sina egna värderingar och förstå vilka omedvetna beteende som finns, för att 
kunna se vilken roll man själv spelar. Att se sin egen roll kan vara både roligt och svårt. Men 
medvetenheten är nödvändig för att kunna ändra de grundläggande strukturerna som handlar 
om genus. Det är viktigt att man vågar prövar sig fram och är öppen för att dela med sig av 
sina erfarenheter när det handlar om jämställdhetsarbete. Medveten genuspedagogik har lett 
till flera positiva effekter såsom mindre mobbing, barn som är mer harmoniska och glada 
samt minskad stress hos pedagoger/förskolelärare. 
 
Det grundläggande för jämställdhetsarbete är att göra barnen trygga i sig själv genom att 
stärka deras självkänsla. Barnen vågar i sin tur vara gränsöverskridande när de är trygga i sig 
själva (Svaleryd, 2003). Även Lindholm (2011) visar att jämställdhetsarbete är komplext och 
måste bedrivas genom stor medvetenhet av berörda. De som deltar i arbetet måste 
uppmärksamma makt, intressen, handlingsutrymmen och möjligheter att påverka den rådande 
strukturen. Detta kommer troligen ske genom konflikter, dilemman, motsättningar och andra 
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svårigheter då deltagarna måste vara öppna för att granska sina egna normer och värderingar 
(ibid). !
 
2.3.4 Fallgropar för jämställdhetsarbete 
Svaleryd (2003) menar att jämställdhetsarbete precis som annat förändringsarbete kan möta 
motstånd på arbetsplatsen. Motståndet grundas ofta i att rutiner ska förändras, vilket kan 
skapa stress. Det kan också finnas en viss rädsla inför de nya uppgifterna. Det är därför viktigt 
att man fortsätter med jämställdhetsarbetet även om det finns ett motstånd, annars uteblir 
förändringen. Svårigheten med jämställdhetsarbete menar hon kan vara att människan 
tenderar att hålla sina föreställningar för sig själv då man på individnivå anser sig ha en 
jämställd förskola. Diskussionerna kring jämställdhet riskerar att hamna på ett personligt plan 
istället för ett organisatoriskt. Detta gör att vi försvarar oss mot påhopp, istället för att 
diskutera ämnet på en organisatorisk nivå. Jämställdhet ska inte vara en fråga på individnivå 
utan kunskap om samhället och dess maktstrukturer är viktiga för förskollärarnas arbetslag, 
för att inte låsa sig på individnivå. En annan svårighet kan vara föreställningen att 
jämställdhet inte är en mansfråga och att kvinnor är rädda att ses som manshatare. Att 
engagera sig i ett jämställdhetsarbete kan därmed innebära risker som i sin tur hindrar 
jämställdhetsarbetet. Pedagogerna på förskolan kan också anse att de har en individbaserad 
planering och inställning, vilket inte kan säkerställa jämställdhet. Jämställdheten kan i detta 
perspektiv inte säkerställas om inte föreställningar kring kön har analyserats på ett medvetet 
plan av individen eller organisationen (ibid). 

 

2.4 Implementering av jämställdhetsintegrering  
 
Implementering innebär att verkställa fattade beslut. I en offentlig organisation verkställer 
förvaltningen de beslut som politikerna tagit (Bengtsson, 2010). 
!
Gender mainstreaming eller Jämställdhetsintegrering som det heter på svenska, sätter 
relationen mellan män och kvinnor i fokus (Andersson & Hedlund, 2011) och är en strategi 
för att nå jämställdhet. Jämställdhetsintegrering har bedrivits i stor utsträckning inom offentlig 
förvaltning sedan 1980-talet (Lindholm, 2011). I juli 2008 fick Nationella sekretariatet för 
genusforskning i uppdrag av regeringen att ge stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering till 
statliga myndigheter, detta för att arbetet skulle bli långsiktigt. ”Konkret handlar det om 
bemötandefrågor, sätt att organisera och genomföra verksamhet samt att förse sig med 
kunskap om hur värderande strukturer återskapas i och genom organisationens arbets- och 
produktionsprocesser samt ledningssystem” (Morhed & Andersdotter, 2010:16). Programmet 
för detta benämndes JÄMI (Jämställdhetsintegrering i staten). Slutrapporten vänder blicken 
mot de centrala processer som måste fungera för att de jämställdhetspolitiska målen ska 
uppfyllas genom jämställdhetsintegrering. ”På lång sikt ska JÄMI:s resultat bidra till en 
jämställd statsförvaltning där all offentligt finansierad verksamhet levererar prestationer av 
hög kvalitet och på lika villkor till alla medborgare”(Morhed & Andersdotter, 2010:13). 
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I artikeln ”Gender Mainstreaming since Beijing: A Review of Success and Limitations in 
International Institutions” (Moser & Moser, 2005) försöker författarna få en bild av hur 
jämställdhetsintegreringen ser ut tio år efter att avtalet ”Plan for action” slöts i Beijing 1995.  
Detta gör de baserat på den dokumentation de delgivits av berörda organisationer. Att 
dokumentationen runt implementeringen inte varit mer offentlig ställer de sig kritiska till.  
Forskarna har genom att kartlägga de komponenter och aktiviteter som kan kopplas till 
jämställdhetsintegrering fått en bild av hur långt organisationerna som slöt avtal kommit i sin 
jämställdhetsintegrering. De har delat upp implementeringen av jämställdhetsintegreringen i 
tre steg som anses viktiga för att se hur långt organisationerna har kommit i det teoretiska och 
praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering. Det första steget är att anta och sluta ett avtal 
som gör strategin gällande. Steg två är att skapa policys och andra styrdokument. Sainsbury & 
Bergqvist (2009) visar att Sverige ligger i framkant när det gäller att regeringen antagit 
jämställdhetsintegreringen och skapat nationella lagar och riktlinjer för hur arbetet med detta 
ska bedrivas. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i både förslag och beslut på alla nivåer 
och alla offentliga organisationer. En av anledningarna till att Sverige har kunnat komma 
långt i jämställdhetsfrågan, menar de är att alla våra stora partier har haft jämställdhet som en 
viktig fråga. Därmed har en ny regering kunnat överta och fortsätta att ha samma planer och 
policys när det rör jämställdhet, vilket har gett Sverige en kontinuitet när det gäller 
jämställdhetsfrågan.  
 
För att återgå till Moser & Moser (2005) och det tredje och sista steget i implementeringen av 
jämställdhetsintegreringen där det, efter att strategin antagits och policyn är skriven, ska 
arbetas med jämställdhetsintegreringen i praktiken. Resultatet av deras artikel visar att 
svårigheterna ligger i detta tredje steg av implementeringen vilket även Sainsbury & 
Bergqvist (2009) visar i sin artikel. De kritiserar också att det tagit lång tid för Sverige att 
komma någon vart i implementeringen på centrala administrativa myndigheter, samt regional 
och lokal förvaltningsnivå. Anledningen, menar de, är delvis att det finns svårigheter i att 
institutionalisera processen då detta hänger mycket på personligt engagemang och att det inte 
avsätts tillräckligt med resurser för detta arbete. 
 
För att förklara vilka möjligheter en förvaltning har att styra över implementeringen av fattade 
beslut hela vägen ut i verksamheten kan Lundquists (1992) styrningsmodell användas. 
Styrningsmodellen har som syfte att belysa hur man kan påverka samhällets strukturer och 
lyfter betydelsen av det personliga valet hos aktören som en viktig faktor. Han menar att det i 
princip bara borde finnas ett sätt att arbeta med implementeringen då alla som arbetar inom en 
förvaltning styrs av de lagar och styrdokument som är gällande. Problemet ligger i att det kan 
ske avvikelser som beror antingen på att styrningstexterna är oklara och oprecisa eller att 
mottagaren av styrningen inte vill, kan eller förstår vad som ska följas. I sista änden är det 
aktören som ska bli styrd som bestämmer om styrningen lyckas eller misslyckas. Aktören 
måste förstå och tolka innebörden av de lagtexter och styrdokument som ska gälla. Därefter 
ska aktören ha förmågan och kompetensen att kunna utföra uppgiften och i slutändan vilja 
verkställa den önskade styrningen (ibid).   
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I artikeln av Moser & Moser (2005) skrivs att jämställdhetsintegrering ska vara en process 
och inte ett mål. Med detta menar författarna att det är viktigt att identifiera hur 
jämställdhetsintegreringen ser ut inom organisationen och att arbeta med de hinder och 
begränsningar som finns (ibid). Jämställdhetsintegrering ska finnas med för att analysera hur 
förslag och beslut kan påverka både kvinnor och män. Jämställdhetsanalysen kan visa att det 
krävs olika insatser för att båda ska kunna nå samma mål. Det är strukturerna som skall 
anpassas efter kvinnor och män, inte tvärtom. Det är viktigt med ledningens fulla stöd för att 
synliggöra befintliga strukturer och ändra dessa (Granberg, 2011). Jämställdhetsintegreringen 
ska genomföras av alla aktörer som deltar i beslutsprocessen, i organisationens alla steg 
(Olofsdotter Stensöta, 2010). 
 
Moser & Moser (2005) belyser även att det finns behov av en kontrollfunktion för att kunna 
utvärdera jämställdhetsintegreringen, då dagens jämställdhetsintegrering beror mycket på 
engagemang från nyckelpersoner i organisationer. Det kan vara svårt att hitta 
utvärderingsgrunder som gäller för alla då man bör ta hänsyn till den sociala struktur som 
ligger bakom. De föreslår att utvärdering bör ske enligt sex olika dimensioner; kvinnors 
ekonomiska, juridiska, politiska, sociokulturella, familjära och psykologiska egenmakt.  
Dessa dimensioner ska var och en för sig mätas på såväl individ- som samhällsnivå (ibid). 
Vidare menar Sainsbury & Bergqvist (2009) att införandet av jämställdhetsperspektiv i 
politiken inte är samma sak som att prioritera jämställdhetsmål. I JÄMI:s rapport redogörs för 
slutsatsen att jämställdhetsintegrering bör ske genom ett arbete som är ”/.../ generativt, 
systematiskt och målinriktat i stället för att genomföra punktinsatser vid enstaka tillfällen” 
(Morhed & Andersdotter, 2010: 15).  
 
 
3. Lagar och Styrdokument 
 
Under denna rubrik redovisas under respektive underrubrik de lagar och lagstadgade 
styrdokument som är relevanta för undersökningen. 
 

3.1 Diskrimineringslagen 
Från 1991 till 2009 hade vi i Sverige en Jämställdhetslag (SFS 1991:433). Jämställdhetslagen 
hade som ändamål att ” /.../ främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i 
arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet” (SFS 
1991:433, Lagens ändamål, 1§). I jämställdhetslagen beskrevs aktiva åtgärder för främjande 
av jämställdhet inom flera delar av arbetet, så som vid rekrytering och i lönefrågor. Även 
förbud och påföljder vid diskriminering på grund av kön var formulerat. Denna lag upphävdes 
2009 och ersattes av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). ”Denna lag har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
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trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567, 1 kap. 1 §). 
Diskrimineringslagen är långt mer omfattande och innefattar alltså inte bara jämställdhet 
gällande kön utan inbegriper flertalet diskrimineringsgrunder (se citatet ovan). I lagen finns 
bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier inom inte bara arbetslivet utan 
även i utbildning och inom flera övriga områden. Även bestämmelser om aktiva åtgärder, 
tillsyn, ersättning och ogiltighet samt om rättegång vid eventuell tvist finns i lagen. 
 

3.2 Skollagen 
I den Svenska skollagen (SFS 2010:800) är alla bestämmelser kring skolväsendets alla 
skolformer upprättade. Skollagen är beslutad på riksdagsnivå och beskriver genom sina 29 
kapitel bland annat vilka rättigheter och skyldigheter samtliga aktörer inom skolväsendet har, 
vilka krav som ställs på verksamheters huvudmän, bestämmelser kring utbildningars 
utformning samt hur statlig kvalitetsgranskning skall ske och mer därtill. 
 
I skollagens inledande bestämmelser står uttryckligen en bestämmelse innehållande 
jämställdhet, den lyder: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800, 1 kap. 5§)”. 
Skollagen hänvisar också till Diskrimineringslagens bestämmelser angående motverkande av 
diskriminering samt främjande av lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 
där kön är nämnt som ett av flera diskrimineringsområden (1 kap. 8 §). 
 
Sedan skollagen reviderades 2011 är numera förskolan en egen skolform och en integrerad 
del av skolväsendet. Sedan denna revidering är förskolan erkänd som utbildningssystemets 
första del (U11. 008). 
 

3.3 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
(reviderad 2010) 
Sveriges läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010) innehåller två kapitel. Det första 
kapitlet talar om förskolans värdegrundsarbete och uppdrag och det andra kapitlet beskriver 
svenska förskolans mål och riktlinjer.  
 
”Förskolan vilar på demokratins grund” (Lpfö 98:4) står det som första mening i läroplanens 
första kapitel. Första kapitlet handlar i stort om hur förskolans uppgift är att introducera 
barnen till att delta i samhället, med dess grundläggande demokratiska värderingar. 
Utvecklande av barns solidaritet, ansvarskänsla, tolerans och empati är bara några av de 
egenskaper som tas upp som relevanta för förståelse och medmänsklighet som förskolan skall 
främja. Det står uttryckligen under underrubriken ”Saklighet och allsidighet” i första kapitlet 
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om vikten av jämställdhet,”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98:5). Vidare redogörs det 
för förskolans uppdrag ur flera perspektiv och i olika frågor, där det beskrivs hur ”Förskolan 
skall lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö 98:5).  Förskolans mål beskrivs sedan ur 
de olika kategorierna Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola 
och hem, Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, Uppföljning, 
utvärdering och utveckling samt Förskolechefens ansvar.  
 
Det ges till varje mål-kategori (förutom den sistnämnda) riktlinjer angående förskolelärarens 
och arbetslagets ansvar i strävan mot målet. De konkret uttryckta punkter i förskolans mål och 
riktlinjer som handlar om jämställdhet i någon form är i förskolans mål angående Normer och 
värden, där det finns en strävan efter att varje barn utvecklar ”/.../ förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning /.../ ”(Lpfö 
98:8). I arbetslagets riktlinjer för Barns inflytande står det att de skall ”/.../ verka för att 
flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten /.../ ”(Lpfö 
98:12). I Läroplanens avslutande del redogörs för förskolechefens övergripande ansvar att 
läroplanen följs och att verksamheten därmed upprättar, utför och följer upp arbetsformer 
m.m. i enlighet med detta. Bland ansvarsområdena står också att förskolechefen ansvarar för 
arbetet kring förskolans handlingsprogram för att ”/.../ förebygga och motverka alla former av 
diskriminering och kränkande behandling/.../” (Lpfö 98:16). 
 

3.4 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 
Enligt skollagen ska förskolan varje år ta fram två planer som båda syftar till att arbeta för 
barns lika värde. Barn ska ha rätt att vara sig själva, inte bli orättvist behandlade eller 
behandlas illa (DO, 2012)2  
 
Den ena är Likabehandlingsplanen som upprättas enligt Diskrimineringslagen och den andra 
är Plan mot kränkande behandling som skrivs enligt Skollagen (DO, 2012)3. Dessa två planer 
kan sammanföras till en plan så länge den uppfyller de krav som lagarna ställer. 
 
Likabehandlingsplan + Plan mot kränkande behandling 
=Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
 
De båda planerna har många likheter och kan med fördel sammanföras till en ”Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling” (DO, 2012)4 Varje förskola ska upprätta sin egen 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling som även ska uppdateras varje år 
(Skolverket, 2012)5. Om förskolan väljer att slå ihop de två planerna till en ska denna 
innehålla både förebyggande åtgärder och främjande insatser. Förebyggande åtgärder ska ske 
för att avvärja de risker som förskolan kartlagt inom diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. De främjande insatserna syftar till att stärka de positiva förutsättningar 
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verksamheten har för likabehandling. Förskolan har ett övergripande uppdrag att verka för 
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Detta övergripande uppdrag ska ligga till 
grund för det främjande arbetet. Barnen på förskolan ska vara delaktiga i processen med 
likabehandlingsarbetet för att denna skall vara effektiv. DO rekommenderar att processen 
kring planen även involverar föräldrar (DO, 2012)6.  
 
!
4. Metod 
 
I detta kapitel presenteras hur undersökningen har genomförts, det vill säga hur empiri 
samlats in och därefter analyserats. Kapitlet avslutas med resonemang kring arbetets 
tillförlitlighet, en diskussion till de överväganden som gjorts samt med ett stycke med 
förtydligande kring undersökningens avgränsningar. 
 
Undersökningen är utförd delvis i Barn- och Ungdomsnämnden samt i Barn- och 
ungdomsförvaltningen i en medelstor kommun i Sverige. Kontakt skapades tidigt i 
undersökningens skede med en av kommunens fyra jämställdhetsutvecklare. Denna 
jämställdhetsutvecklare blev undersökningens första informant. Det var efter denna 
informantintervju som tydligare frågeställning och syfte formulerades. Då syftet är att få 
insyn i hur jämställdhetsintegreringen prioriteras- och hur ett jämställdhetsarbete kan se ut i 
en offentlig organisation, från politiskt beslut till praktisk verksamhet konstaterade vi att hela 
ledet inom Barn- och ungdomsförvaltningen skulle undersökas. Med ”ledet” menas i detta 
sammanhang från politiska beslut och direktiv i nämnden till implementering av jämställdhet 
och jämställdhetsintegreringen ut i verksamheten på förskolan. Från nämnd till förvaltning 
och genom de olika aktörerna i rakt nedstigande led inom förvaltningen: skolområdeschef, 
förskolechef och pedagoger. 
 
4.1 Kvalitativ undersökning 
Utifrån syftet valdes ett kvalitativt förhållningssätt i undersökningen.  
Kvalitativ forskning syftar till att finna det undersökta områdets mening och innebörd 
(Widerberg, 2002). Då frågeställningarna till undersökningen delvis önskar svar kring vilket 
synsätt som ligger till grund för arbetet med jämställdhet och hur frågan prioriteras kändes 
den kvalitativa ansatsen som den mest lämpade. 
 
4.2 Urval 
Nio intervjuer genomfördes utöver det första och tidigare nämnda informantmötet. Inom 
ramen för dessa intervjuer var utöver den första informanten totalt tolv respondenter 
delaktiga. Fördelningen 12 respondenter respektive nio intervjutillfällen, är med anledning av 
att det på tre av tillfällena var två respondenter närvarande (se mer i avsnitt 4.3) Intervjuerna 
där två respondenter deltog var en intervju med två förskolechefer och två intervjuer på 
förskolan, med två pedagoger i varje.  
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Respondenterna var:  

• Barn- och ungdomsnämndens ordförande, 
• förvaltningschefen för Barn-och ungdomsförvaltningen,  
• verksamhetschefen för kommunens ”Resurscentrum”,  
• en av kommunens tre skolområdeschefer,  
• tre förskolechefer tillhörande samma skolområde  
• och fem pedagoger, fördelade på tre förskolor tillhörande ett par av förskolechefernas 

verksamheter. 
 

Val av skolområde var inte gjort på förhand utan blev det klara alternativet när denna 
skolområdeschef var den enda som ansåg sig ha tid, intresse eller vara relevant för 
undersökningen. När vi hade fått kontakt med en skolområdeschef följde en form av 
flerstegsurval (Denscombe, 2009). Samtliga förskolechefer tillhörande samma skolområde 
försökte kontaktas över telefon, en del även med hjälp av röstmeddelanden och mail. De två 
som visade sig intresserade blev våra respondenter. När vi önskade mer bredd i 
undersökningen tillkom senare även en tredje, tillhörande samma skolområde. 
Verksamhetschefen för det som i denna studie kallas ”Resurscentrum” men som i 
verkligheten har ett annat namn, valdes eftersom denne har direkt kontakt med både 
förvaltningschefen och jämställdhetsutvecklarna i kommunen (varav en är informanten) och 
dessutom har det yttersta ansvaret för det arbete som jämställdhetsutvecklarna utför. 
 
4.3 Intervjuer 
Det finns inga bestämda riktlinjer för hur kvalitativ forskning skall bedrivas men däremot ett 
antal vedertagna metoder (Widerberg, 2002). Intervjuer är en av dessa metoder och är det 
tillvägagångssätt för att samla empiri som vi har använt i undersökningen. 
 
Då önskan var att få ta del av alla respondenters uppfattningar och synsätt kring jämställdhet 
och det arbete som bedrivs ansågs intervjuer i enlighet med Denscombe (2009) vara den mest 
användbara metoden för att få relevant information. 
Den form av intervjuer som genomfördes var semistrukturerade intervjuer för att på så vis 
ringa in undersökningens teman inom ämnet utan att låsa respondenten till någon form av 
förbestämda svar (Denscombe, 2009). Den semistrukturerade intervjun gav utrymme och 
förutsättningar för respondenten att ge utförliga och personliga svar (Denscombe, 2009). 
 
En grund till intervjuguide utformades innan någon intervju ägt rum. Intervjuguiden gjordes 
genom val av ett flertal teman. Teman för undersökningen har varit: Synen på jämställdhet, 
Implementering av jämställdhetsarbete, Lagar och Styrdokument, Resurser samt Ansvar. 
Dessa kategoriseringar i intervjuguiden hade sedan en eller flera tillhörande frågor. 
Intervjuguiden ändrades marginellt ett fåtal gånger, antingen eftersom erfarenhet under en 
intervju har visat på att något ”fattades” eller för att vissa ändringar krävdes för relevans 
gentemot de olika yrkeskategorierna. Intervjuerna var i sex av nio fall personliga och utfördes 
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med två intervjuare och en respondent. De intervjuer som inte räknades som personliga 
utfördes som en gruppintervju med två respondenter per intervju (Denscombe, 2009). 
 
Vi var båda delaktiga under samtliga intervjuer och turades om i att hålla i dessa. Båda förde 
anteckningar under intervjuerna men huvudansvaret låg på den som inte höll i samtalet. Alla 
intervjuerna hölls på vald plats av respondenten. Platserna varierade men var samtliga på 
respondenters arbetsplatser. Två av intervjuerna på förskolorna hölls utomhus så att 
pedagogerna kunde ha uppsikt över barnen. Det fanns på dessa förskolor inte tid för att sitta 
avskilt. Under alla intervjuer (förutom det första informantmötet) togs ljudupptagning för att 
under resultatskrivning och analys ha fullständig och tillförlitlig dokumentation att gå tillbaka 
till (Denscombe, 2009). Intervjuerna diskuterades direkt efter att de avslutats, för att samla 
ihop intryck av vad som sagts och för att få med den tolkning som vi gjort av respondenterna 
(Widerberg, 2002). Alla inspelade intervjuer transkriberades.  
 
4.4 Dokumentgranskning 
Dokumentgranskning genomfördes i flera nivåer under undersökningens gång. Samtliga lagar 
(presenterade i kapitel 2.) har lästs igenom och delarna som specifikt rör jämställdhet i 
Skollagen och Läroplanen för förskolan fokuserades på. Ett dokument tillhandahållen av 
första informant, SynKAAR (se avsnitt 5.5.5) lästes. Även material tillhandahållet av andra 
respondenter lästes för att styrka respondenters uttalanden. Exempel på sådant material är 
kommunens personalpolicys och material för genomförda projekt. 
 
4.5 Forskningsetik 
Undersökningen genomfördes med hänsyn till forskningsetiken (Denscombe, 2009). Alla 
respondenter gav uttryckligen sitt samtycke till att delta i undersökningen. Vi har informerat 
respondenterna om att de deltar anonymt i den utsträckning det går. Varken kommun, kön 
eller namn redovisas. Inga falska förespeglingar kring undersökningens syfte har presenterats 
i mötet med respondenterna. De bandade intervjuerna transkriberades och användes enbart vid 
resultatförfattande och vid analys och delades inte på något sätt utanför detta.  
 
4.6 Analysmetod 
Undersökningens intervjumaterial analyserades med hjälp av meningskategorisering (Kvale, 
1997). Vid meningskategorisering struktureras material upp, i detta fall de transkriberingar 
som gjorts efter intervjuerna, med hjälp av ex. teman. De teman vi strukturerade efter är de 
teman som vi utgått från i undersökningen (se avsnitt 1.1). Inspelningarna användes sedan 
enbart som källa för verifiering av citat.  
 
4.7 Det empiriska materialets kvalitet 
Vid intervjuer måste man vara medveten om intervjuareffekten (Denscombe, 2009). Vi som 
intervjuare försökte med detta i åtanke förhålla oss så neutrala och objektiva vid tillfällena för 
intervju som möjligt och presenterade inte våra egna åsikter under intervjutillfällena. 
Ljudupptagningar har som risk att påverka respondent på sådant sätt att denna hämmas i sina 
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svar (Denscombe, 2009) men med löftet att ljudupptagningen endast används av 
uppsatsförfattarna under arbetets gång uppfattades detta inte påverka respondenterna 
märkvärt. Vi vill poängtera att det givetvis också kan påverka att respondenterna, som 
tjänstemän i en kommunal förvaltning, kan ha talat med sina officiella röster. Med detta 
menar vi att de ingår i en organisation med tydliga policys om vart ”organisationen står” och 
värderar och därmed kan de ha haft närmre till dessa värderingar än sina egna vid 
intervjutillfällena. Med medvetenhet kring de risker som finns vid metodvalen som har gjorts 
och utförts anser vi tillförlitligheten (Denscombe, 2009: 381) i studien vara stor. 
Undersökningens generaliserbarhet är svår att definiera. Svårigheten ligger i att enbart ett 
”led” av flera i förvaltningen är undersökt. Vi kan inte förmoda att resultatet skulle bli 
detsamma eller liknande i samtliga andra led och inte heller i andra förvaltningar eller andra 
kommuner. Men vi kan inte heller påvisa det motsatta. Generaliserbarhet är inte heller förenat 
med syftet som handlar om att få insyn i hur jämställdhetsintegreringen prioriteras- och hur ett 
jämställdhetsarbete kan se ut i en offentlig organisation och är därför inte ett problem. 
 
4.8 Metoddiskussion 
De valda metoderna och tillvägagångssätten för undersökningen uppfattar vi som 
ändamålsenliga med tanke på det syfte och de frågeställningar som ligger till grund. 
Fördelarna med intervjuer som empirisk insamlingsmetod är det som kvalitativ forskning har 
som syfte, att finna ett djup och förståelse som är svårt att finna utan samtal eller observation.  
Det som kan finnas som nackdelar i vald metod är det som nämns som risker i avsnitt 4.7. 
 
4.9 Avgränsningar 
80 % av kommunens barn går i kommunal förskola, varpå denna sektor valdes. Ingen hänsyn 
eller någon form av undersökning utfördes i de privata verksamheterna kring deras arbete 
eller struktur. Vi är medvetna om att respondenternas kön troligen har betydelse för resultatet 
men vi har valt att inte utveckla detta på grund av undersökningens begränsade omfattning 
och tid. Vi ser också att undersökningen främst avser att se organisering av implementering 
av jämställdhetsarbete samt vilka synsätt som ligger till grund, detta oavsett respondenternas 
kön. En organisations interna arbete med jämställdhet kan givetvis påverkas av yttre faktorer 
så som media och i detta fall föräldrar till barnen på förskolorna. Här har en avgränsning 
gjorts i uppsatsens omfång och detta har inte tagits i beaktande. 
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5. Resultat 
 
Under den här rubriken presenterar vi den empiri vi samlat under undersökningens gång. 
Resultaten är strukturerade under de teman som vi haft som utgångspunkt i undersökningen 
och inför de intervjuer som gjorts. Teman är; Synen på jämställdhet, Implementering av 
jämställdhetsarbete, Lagar och Styrdokument, Resurser samt Ansvar. I redovisningen av 
resurser är dessa strukturerade i mindre avsnitt. Dessa mindre avsnitt är: jämställdhets-
utvecklare, tid, pengar, utbildning och SynKAAR. Avsnitten grundar sig på, vad som kommit 
fram i undersökningen, anses vara resurser som antingen finns eller saknas. Det är viktigt att 
poängtera att alla teman och därmed all empiri som redovisas är kopplade till jämställdhet.  
Respondenterna presenteras utifrån titel. Alla respondenter kommer också att benämnas som 
”hen”, då vi inte vill att läsaren ska lägga sina värderingar i om det är en man eller kvinna 
som anser något. Vid bestämd form används ”henoms”. När vi fortsättningsvis i arbetet vill 
referera till alla intervjuade led, det vill säga samtliga respondenter i förvaltning och nämnd, 
kommer dessa benämnas med samlingsnamnet ”organisationen”. Representanter från 
förskolan som i undersökningen varit både utbildade barnskötare och förskollärare benämns 
som ”pedagoger”. Citat från intervjuerna markeras med kursiv stil. 
 
Bild 1. (s.18) visar en enkel illustration över hur organisationen ser ut. Ledet markerat med 
orange är det led där alla utom en av våra respondenter befinner sig. Överst har vi Barn- och 
ungdomsnämnden där en av våra respondenter sitter som ordförande. Barn- och 
ungdomsnämnden styr den kommunala politiken som tillämpas i Barn- och 
ungdomsförvaltningen. Förvaltningschefen, även hen en av våra respondenter, leder 
förvaltningens arbete. Vidare är förvaltningen uppdelad i tre skolområden, här nämnda A, B 
och C. Varje skolområde har en skolområdeschef och vi har träffat skolområdeschefen för det 
område som i vi valt att kalla C. Detta skolområde har i sin tur 10 förskolechefer. 
Förskolecheferna har vardera ansvar för ett antal förskolor. Sammanlagt har skolområdet 21 
förskolor. I undersökningen har vi träffat tre av skolområdets förskolechefer samt besökt tre 
förskolor där vi intervjuat sammanlagt fem pedagoger. 

Nämndordförande har mycket direktkontakt med förvaltningschefen. Förvaltningschefen 
leder sedan förvaltningens ledningsgrupp med samtliga skolområdeschefer, ett antal 
stabschefer och verksamhetschefen för kommunens Resurscentrum. Resurscentrumet är inte 
utritat i organisationsschemat utan ligger som en stödfunktion till förvaltningen vid sidan om. 
Resurscentrumet innehar kompetenser inom flera områden, däribland 
jämställdhetsutvecklarna (se mer i resultatets avsnitt 5.1) och erbjuder genom dessa 
kompetenser råd, stöd och service. Verksamhetschefen för Resurscentrum är en av 
undersökningens respondenter. Ytterligare en ledningsgrupp finns inom det undersökta ledet 
och i den sitter skolområdeschefen med samtliga rektorer och förskolechefer för henoms 
område samt två verksamhetsutvecklare. Förvaltningen har sammanlagt c:a 2800 
medarbetare. 
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Bild 1. Organisationsschema (egen tolkning av uppsatsförfattarna) 
 

5.1 Resurser 
!
5.1.1 Jämställdhetsutvecklare 
En resurs som de allra flesta är medvetna om som finns tillhands, som ett verktyg i det 
praktiska jämställdhetsarbetet, är jämställdhetsutvecklarna. Jämställdhetsutvecklarna är fyra 
anställda personer som är placerade på kommunens ”Resurscentrum”. Det var genom en 
satsning 2005 som två personer anställdes som genuspedagoger i kommunen. Efter en 
omorganisering 2009 blev dessa två istället en del av Resurscentrum, med den nya titeln 
jämställdhetsutvecklare. Jämställdhetsutvecklarna är en personell resurs som arbetar mot 
skola, förskola och i dagsläget även mot vuxenutbildningen. Jämställdhetsutvecklarna finns 
till hands för hela organisationen och är tänkta att arbeta på uppdrag av framförallt 
förskolechefer och rektorer. Det är ingen utgift för förskola eller skola att ta in 
jämställdhetsutvecklarna på uppdrag, utan dessa är finansierade genom kommunen. Angående 
jämställdhet som en prioriterad fråga i nämnden, i förhållande till jämställdhetsutvecklarna 
som resurs, säger nämndordförande att ”Budgetar ser ju ut som de gör, men vi försöker ju 
hålla i det så gott vi kan, att vi vill ha dem kvar”. Det är två pedagoger som inte är upplysta 
om att jämställdhetsutvecklarna finns, i alla fall inte så det lagts på minnet. Dessa berättar hur 
de tidigare hört talas om dessa personer fast då de var genuspedagoger.  
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Av de resterande tre pedagogerna är det en som vet om att en av jämställdhetsutvecklarna i 
dagsläget hjälper den egna verksamheten i utformningen av plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. De resterande två har enbart haft kontakt med 
jämställdhetsutvecklarna när dessa arbetade under titeln genuspedagoger. Det råder olika 
upplevelser kring jämställdhetsutvecklarnas roll och betydelse för jämställdhetsarbetet ute i 
verksamheterna. Förvaltningschefen ställer sig frågande till jämställdhetsutvecklarnas effekt i 
verksamheten och menar att hen ännu inte känt av att jämställdhetsfrågorna, trots denna 
resurs, ”/.../ lever och för väsen av sig/.../” på förvaltningsnivå. Förvaltningschefen har precis 
som skolområdeschefen inte personligen varit i kontakt med jämställdhetsutvecklarna ännu. 
Ingen av respondenterna använder i dagsläget jämställdhetsutvecklarna i ett samarbete 
rörande jämställdhetsarbete. Förskolecheferna uttrycker sig som om de vore överens om att 
jämställdhetsutvecklarna är en bra resurs och ett bra stöd. Ett par av dem planerar att utnyttja 
dessa mer medan den tredje talar om hur hen har använt dem tidigare. Den senare av 
förskolecheferna anser att jämställdhetsutvecklarna är bra för att stundtals belysa ämnet, men 
att ett samarbete för längre projekt bara gör nytta om pedagogerna uttrycker intresse av att 
använda dem. Bland pedagogerna är det ingen som ställer sig emot att det hade kunnat vara 
intressant att komma i kontakt med jämställdhetsutvecklarna, men någon är mer upprymd än 
övriga till detta. En anledning till avsaknaden av större entusiasm inför att arbeta med 
jämställdhet mer aktivt och att samarbeta med jämställdhetsutvecklarna är att tiden saknas. 
 
5.1.2 Tid 
Tid är en resurs som omnämns som något som det hade behövts mer av för att kunna arbeta 
aktivt med jämställdhet enligt många av respondenterna. Var och en av respondenterna 
beskriver sina uppgifter i respektive roll och bland dessa är det mycket dokumentation som 
hör till. “Det som är tråkigt som förskolechef är ju det här att man faktiskt skulle vilja ha mer 
tid att fördjupa sig i det här /.../ jobba med pedagogerna med det här, att läsa tillsammans, 
för det tror jag man behöver göra betydligt mer /.../ Alltså vi skulle kunna jobba mycket mer 
med det här”. En av pedagogerna uttrycker precis som två av förskolecheferna att ”/.../ det är 
ju mer barnfri tid som man behöver helt enkelt, man skulle ju kunna tänka sig att man 
anställde planeringsavlösare till exempel som kom så att man fick tid varenda vecka till 
exempel. Men det är ju det, det finns ju inga pengar”. Samma pedagog säger också att 
prioriteringen av jämställdhet i kommunen bara syns på det vis att jämställdhetsutvecklarna 
finns som resurs och menar också att tanken kring ett arbete med dessa är god men att 
”/.../eftersom man inte har tid för det här nere på golvet så blir det lite mycket snack och lite 
hockey”. Även verksamhetschefen håller med om att det handlar om en tidsbrist då uppdragen 
för förskola och skola är för många. Hen menar att det finns ett tjugotal mål som ska 
uppfyllas, plus allt som står i läroplanen. Ambitionen från nämndens sida är stor och de vill 
mycket, vilket nämndordförande bekräftade under intervjun. Verksamhetschefen menar att 
man skulle lägga ett genusperspektiv på alla de målen istället och att det är så de försöker 
arbeta nu.  
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5.1.3 Pengar 
Pengar är en allmänt känd form av resurs och också i denna organisation påtaglig kring de 
arbeten som görs. Vi får reda på att det är när nämnden har fått pengar från 
kommunfullmäktige som de börjar jobba med internbudgeten. Nämnden budgeterar, delvis 
med önskemål från förvaltningen, till de tre skolområdena där förskolechefer i sin tur 
prioriterar hur pengarna skall fördelas. 
 
5.1.4 Utbildning 
Utbildningar, sedd som en resurs i organisationen, är av varierad karaktär. De olika 
respondenterna har var och en flera års erfarenheter av arbetslivet, flera inom samma område 
som de befinner sig inom idag, det vill säga med barn- och ungdomsförvaltning. Vad gäller 
specifik utbildning kring jämställdhet och genus varierar det även här. 
 
Nämndordförande har inte någon utbildning inom ämnet men har träffat 
jämställdhetsutvecklarna och beundrar deras kunskap samt anser sig vara intresserad i frågan. 
Förvaltningschefen har inte heller någon fördjupad utbildning kring jämställdhet utan de 
kunskaper hen bär med sig i ämnet är förknippade med tidigare praktik som både rektor, barn-
och ungdomschef och förvaltningschef (i annan kommun). 
Verksamhetschefen för Resurscentrum har gått en genus- och didaktikkurs och har senare fått 
utbildning genom ett tidigare projekt som genomförts i kommunen. Detta var en 
utbildningssatsning i jämställdhet, för pedagoger och skolledare inom Barn- och 
ungdomsförvaltningen i kommunen.  
Skolområdeschefen har ingen specifik utbildning inom varken genus eller jämställdhet. 
Bland de intervjuade förskolecheferna är det två stycken som sedan tidigare inte haft någon 
utbildning i jämställdhet men som har skapat kontakt med jämställdhetsutvecklarna och 
nyligen fått mer kunskap i ämnet. Den tredje förskolechefen beskrev att genus var ett avsnitt i 
hens rektorsutbildning och att hen gått en utbildning i härskartekniker samt att hen har använt 
sig av jämställdhetsutvecklarna och fått kunskap genom dem. De två förstnämnda 
förskolecheferna påpekar hur skolverkets allmänna råd och DO är två hjälpmedel man kan 
använda sig av för att få kunskap och en form av utbildning i jämställdhet också, något de 
själva använt sig av. Pedagogerna har varierade kunskaper i ämnet jämställdhet, ett par har 
inga medan några har kunskaper hämtade från enstaka föreläsningar men inte nödvändigtvis 
med ett exklusivt fokus på jämställdhet. En av pedagogerna har mycket utbildning i 
bemötande, där genus och jämställdhet berörs. Tre av pedagogerna har någon gång varit i 
kontakt med genuspedagogerna när de var verksamma med den titeln, en med mer ingående 
samarbete än de andra två som endast träffat genuspedagog vid ett enstaka tillfälle vid 
temadag. Ingen av pedagogerna kan minnas att de i deras utbildning till yrket fått någon 
specifik utbildning i genus eller jämställdhet, dock påstår flera att ämnet kan ha berörts i 
andra kurser och en ger som exempel att det kan ha tagits upp i en metodikkurs i samband 
med utbildning angående bemötande eller liknande. 
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5.1.5 SynKAAR 
SynKAAR är en metodbok i jämställdhetsarbete som är framtagen av Barn- och 
ungdomsförvaltningen i kommunen SynKAAR är en framarbetad metodbok som ett resultat 
av att kommunen har tagit beslut om att ”Jämställdhet ska integreras i all verksamhet”. 
Metodbokens uppkomst grundar sig i att genuspedagoger i kommunen såg ett behov av mer 
kunskap om genus och jämställdhet i organisationen. Genuspedagogerna ansökte om pengar 
ur regeringens satsning ”Program för Hållbar Jämställdhet” och fick 2,9 miljoner kronor 
vilket resulterade i SynKAAR. SynKAAR vänder sig till ledare, uppdragsägare och till 
personer som utvecklar organisationen och ska inte ses som en handbok i arbetet med barnen 
ute i verksamheten. Istället ska SynKAAR bidra till synliggöra ojämställdhet och skapa en 
djupare förståelse för ämnet. Denna metodbok hänvisas enbart till av jämställdhetsutvecklaren 
vid informantintervjun, av verksamhetschefen för resurscentrumet samt av två förskolechefer. 
De som inte haft kontakt med dessa jämställdhetsutvecklare nyligen har inte nämnt denna 
metodbok under intervjuerna. När vi läser SynKAAR kan vi utläsa varför det inte är en 
metodbok som riktar sig mot arbetet med barnen genom denna text: ”För det handlar om 
något så enkelt som att lära sig att se och ifrågasätta de normer och värderingar som 
begränsar oss. Hemligheten är att börja syna sig själv och ställa sig frågor såsom; ”hur 
kommer det sig att jag hanterade den här situationen på det viset?”, ”varför känner/tycker 
jag så?” Genom att vara normkritisk kan du förändra ditt sätt att tänka. Tankar påverkar i 
sin tur både ord, handling och människorna runt omkring dig” (Hansson et.al, 2010: 29-30). 
 

5.2 Synen på jämställdhet 
Det som alla respondenter har svarat på frågan ”Vad betyder jämställdhet för dig?” är att alla 
ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Detta ska enligt en av förskolecheferna 
vara en tanke som ska finnas med hela tiden i det dagliga arbetet och hur man tänker kring 
verksamheten. Skolområdeschefen i kommunen anser också att det handlar om det dagliga 
bemötandet, att alla ska behandlas med respekt oavsett vilket kön eller position personen har, 
hen säger /…/att man i varje möte går in med föresatsen att vi är jämställda”. Även 
nämndordförande menar ”/…/ det bästa  för mig, i min värld, att det inte fanns tanken att ens 
titta på om man är man eller kvinna eller pojke eller flicka, att man är människa” och syftar 
till den politiska miljön. Om man kan komma till det att varje person får samma möjligheter 
vore det fantastiskt menar hen och fortsätter med att detta troligen är en generationsfråga. 
Man uppfostras till att vara på ett speciellt sätt och detta förändras hela tiden vilket gör att 
värderingsfrågor förändras då de idag har annan påverkan än förr, menar nämndordförande 
som också anser att det finns vissa skillnader mellan könen.  
 
Verksamhetschefen på Resurscentrum menar att olikheterna mellan könen grundar sig i 
traditioner och att vi har skapat bilder av att pojkar är bullriga och störiga, medan flickor är 
försynta och tysta. Verksamhetschefen menar också att personalen måste tänka på att 
involvera föräldrarna i synsättet att deras barn kan bli precis vad de vill. Begränsningarna ska 
inte ha med kön att göra men hen ser även att det finns mycket utav könsmönster kvar på 
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förskolorna. Även en av förskolecheferna menar att det fortfarande finns förutfattade 
meningar om hur pojkar och flickor är ute i verksamheten och är trött på diskussioner där man 
tar förgivet att alla pojkar respektive flickor är lika. Hen menar att så är det inte och så har det 
aldrig varit.  
 
Verksamhetschefen på Resurscentrum menar också att det finns en skillnad mellan det 
professionella och det privata livet. En förskolechef ger ett exempel på att uppdelningen i 
exempelvis familjen kan upplevas som jämställd för att man gör det som man är bäst på i den 
kontexten och så länge man gör lika mycket är det jämställt oavsett om sysslorna anses 
traditionellt manliga eller kvinnliga.             
 
Respondenterna har genomgående syftat till att vi måste se till individer och inte till kön i 
verksamheten. Ute i förskoleverksamheten anser de intervjuade pedagogerna att de försöker 
behandla pojkar och flickor lika. Synsättet om huruvida pojkar och flickor är lika har det 
funnits olika uppfattningar om. Nämndordföranden och en av pedagogerna menar att vi är 
olika. Män är starkare än kvinnor, säger nämndordförande medan pedagogen hänvisar till 
exemplet att flickor använder dockvagnen till att bädda ner dockor medan pojkar använder 
vagnen till att transportera saker i. Det sista exemplet rådde det dock olika meningar om hos 
pedagogerna på en av förskolorna då den andre ansåg att det hände att pojkar också bäddade 
för dockorna. Men de kunde enas om att det generellt sätt var mest flickor som bäddade i 
vagnen. Andra pedagoger har menat att barnen är för små för att bemötas olika, de är ”barn”.  
 
På frågan ifall jämställdhet är en prioriterad fråga går svaren isär. Nämndordförande menar att 
det definitivt är en prioriterad fråga och menar att om nämnden tagit beslut att det ska vara en 
prioriterad fråga ska det arbetas med detta ute i förvaltningen. Förvaltningschefen ser 
förvaltningens utmaning i jämställdhetsfrågan utifrån en samhällskontext och ser 
jämställdhetsarbetet som en ”hjärtefråga”. Hen menar att det är obegripligt att den mjuka 
sektorn som också är kvinnodominerade yrken per systematik har lägre löneläge än den hårda 
sektorn och säger ”/…/ jag kan liksom inte se det på ett annat sätt än att det är ett uttryck för 
värderingar som finns i samhället”. Då hen är relativt ny på sin post har hen svårt att se hur 
frågan prioriteras ute i verksamheten. Hen menar att på förvaltningsnivå har hen ännu inte 
märkt några diskussioner kring jämställdhet. Hittills har det varit ganska tyst om detta säger 
hen och hänvisar till sin anslagstavla där kommande visioner finns nedskrivna men där 
jämställdhet inte är en av punkterna. Förvaltningschefen har ställt sig frågande till om 
jämställdhet är en för stor fråga för en samhällsdebatt. Den kanske måste brytas ner för att 
kunna bearbetas och sedan skapa förändring.  
Vidare ner i förvaltningen anser Skolområdeschefen, som också är relativt ny på sin post, att 
jämställdhet är en prioriterad fråga och att ett jämställdhetstänk är en självklarhet som ska 
finnas med hela tiden. Hen menar även att det finns en risk att detta synsätt kanske bidrar till 
att hen inte heller lyfter frågan.  
 
Förskolecheferna vi intervjuat anser att jämställdhet är viktigt men en av dem säger, med 
handen på hjärtat, att det inte alltid är en prioriterad fråga. Här hänvisar hen till att signalerna 
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uppifrån om prioriteringar är viktiga och att de saknas när det gäller jämställdhet. 
Förskolechefen menar att det som efterfrågas i verksamhetsberättelserna är det som läggs 
fokus på och att då kan det bli så att genusfrågorna prioriteras bort om dessa inte efterfrågas. 
Ute i verksamheten på förskolan får vi samma signaler då vi pratar om läroplanens 
fokusområde, som för tillfället är matte och NO, vilket är det som prioriteras. Den nya 
läroplanen innehåller mer krav på vad pedagogerna ska lära barnen kunskapsmässigt, vilket 
tar mycket tid. Förskolepersonalen känner inte att jämställdhet är prioriterat för tillfället och 
en av dem säger ”Det som märks är nog mer personalens goda vilja än de insatser som 
kommer uppifrån”. 
 
Begreppet jämställdhet används på alla nivåer som en del av alla diskrimineringsgrunderna. 
Dessa ligger till grund för mycket av det pedagogiska arbetet och detta är våra respondenter 
överens om är rätt. Förvaltningschef och en av förskolecheferna menar att 
jämställdhetsarbetet inte ska ses som en enskild del i diskrimineringsgrunderna utan  
”/…/ snarare som ett moln som cirkulerar över allting/…/ ”. 
 

5.3 Implementering av jämställdhetsarbete 
Utöver gällande styrdokument menar förvaltningschefen att det är ledarna i förvaltningen som 
måste ta upp jämställdhetsfrågan på dagordningen, i form av samtal. Därefter ska mål sättas 
och eventuella stödfunktioner planeras för att nå målen. Hen tror inte att man bara kan 
förvänta sig att styrdokument som kommer uppifrån ska skapa den medvetenhet som krävs 
för arbetet, utan att verksamheten behöver vara delaktig.  
 
Ute på förskolan består det praktiska jämställdhetsarbetet av bemötandefrågor och 
utformningen av barnens lärmiljöer. Verksamhetschefen på Resurscentrum belyser att det 
fortfarande ute i verksamheten finns mycket könsmönster kvar. Pojkar och flickor bemöts 
olika i verksamheten och det är viktigt att alla har kunskap om hur man ska jobba 
könsneutralt. En av pedagogerna som arbetat mycket med bemötandefrågor menar också att 
det inte är självklart att alla vet hur man arbetar med bemötandefrågor.  
 
Frågan om jämställdhet ska finnas i bakhuvudet hela tiden och genomsyra allt vi gör, menar 
en av förskolecheferna. Verksamhetschefen på Resurscentrum menar att man måste ha en 
strategisk tanke när det gäller jämställdhet som finns med varje dag. Hen menar att det är 
viktigt att arbeta tillsammans med föräldrarna för att skapa ett synsätt som gör det möjligt för 
barnen att senare i livet välja yrkesroller utanför könsmönstret, utan att detta skall ses som 
avvikande. ”Alltså det har ju inte med kön att göra”. Jämställdhetsaspekten måste in i allt 
arbete som rör den pedagogiska planeringen på förskolan och på alla lärmiljöer menar en av 
förskolecheferna. ”/.../Vi försöker naturligtvis bli bättre med att ha vår plan mot 
diskriminering och kränkande behandling, att den blir mer levande /.../” och frågar sig hur de 
skulle kunna kartlägga för att se till att ha ett genusperspektiv i verksamhetens miljöer. 
Förskolechefen berättar att hen har lagt vikt vid att se till att jämställdhets- och genusfrågorna 
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blivit ett fokus hos pedagogerna. Hen ser att man ute i verksamheten skulle behöva involvera 
föräldrar i en dialog där man lyfter dessa frågor och skapar ett samarbete.  
 
När vi frågar efter exempel på hur man får medarbetare att få insikt om hur normer och 
värderingar påverkar deras sätt att bemöta barnen svarar skolområdeschefen att det är bra att 
ta hjälp av konkreta händelser. På så vis blir det tydligt för de inblandade att våra normer och 
värderingar påverkar oss mer än vad vi tror. Skolområdeschefen ger ett exempel på hur en 
lärare en gång, under ett lektionstillfälle, använde sig av bilar när han pratade med killarna 
och hästar när han talade till tjejerna. Läraren i exemplet hade bara goda intentioner och ville 
knyta an till eleverna. Okunskapen om sin egen fördom gjorde att läraren tog förgivet att alla 
tjejer gillar hästar och killar bilar.  
 
Som resurs att hjälpa förvaltningen att få upp ögonen för dessa könsroller finns det fyra 
jämställdhetsutvecklare. En av strategierna som jämställdhetsutvecklarna använder sig av, för 
att synliggöra bemötanden, är att filma. Filmerna gör att pedagogerna blir medvetna om hur 
de bemöter barnen och används för att skapa diskussion kring detta. Att vara medveten egna 
normer och värderingar är något som en förskolechef belyser ”Vi har ju traktorspår i hjärnan 
alltså, vi är ju uppfostrade med en norm och vi måste se till att vara varandras kritiska 
vänner” säger hen och belyser vikten av att arbeta tillsammans i arbetslaget. Den breda 
dialogen är viktig, menar verksamhetschefen på Resurscentrum, för att vi efter ett projekt med 
jämställdhetsutvecklarna, inte ska falla tillbaka i gamla könsmönster. Att föra dialog om 
jämställdhetsarbete kan enligt de flesta av respondenterna vara svårt då det finns ett visst 
motstånd till detta. En av förskolecheferna berättar att pedagogerna ibland tycker att det blir 
för mycket prat om jämställdhet. Vissa slår ifrån sig och menar att det är jämställt på 
förskolan och är trötta på att höra att de bemöter barnen olika. Förskolechefen menar också att 
för mycket fokus på jämställdhet kan göra att ämnet mattas av ganska snabbt efter avslutat 
projekt. Svårigheten är att behålla tänket efter ett par veckor. När förvaltningschefen ser på 
jämställdhetsfrågan kan hen ibland fundera över om frågan är för stor för att hanteras av 
samhället. Hen menar att vi kanske måste hitta verktygen för att kunna bryta ner frågan i 
smådelar.  
 
Vid ett besök på förskolan har en av förskolecheferna kunnat upptäcka beteenden som hen 
reagerat på och tagit upp detta med pedagogerna i en diskussion. Hen menar att pedagogerna 
inte ser att de behandlar pojkar och flickor olika och att de anser att de bemöter flickor och 
pojkar likvärdigt fast att de inte gör det. Hen anser att vi bör vara medvetna om att vi gör detta 
och poängterar att ingen av pedagogerna bemöter pojkar och flickor olika medvetet. 
Pedagogerna har på alla ställen visat intresse för ett samarbete med jämställdhetsutvecklarna 
men känner att det inte finns tid. När vi frågat pedagogerna var reaktionen ”Men när? Man 
hade jättegärna haft det men man behöver ju ha tiden då?”.  
Målet för förskolan detta läsår var att ta kontakt med jämställdhetsutvecklarna, men det har 
inte funnits tid. Det pedagogerna efterfrågar är mer ”barnfri” tid. Det räcker inte med 1,5 h 
varannan vecka om man ska kunna diskutera genus och alla andra viktiga frågor i 
arbetsgruppen menar flera av pedagogerna. ”Man måste säkerställa ett bra arbete ute med 
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tid” menar en av pedagogerna. 
 
På en av förskolorna har man inte arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor, men pedagogerna vi 
pratar med anser att det finns ett jämställdhetstänk på förskolan i hur man behandlar barnen. 
Pedagogerna berättar också att de arbetar efter läroplanens värdegrund som belyser att alla 
ska behandlas lika. Detta arbete gör att alla barn skall vara delaktiga, ha tillgång till alla 
miljöer och att allas val ska vara lika värda. De pratar också om att de behandlar barnen lika, 
men olika, då de ser till den enskildes behov oavsett kön. Enligt pedagogerna har det inte 
heller kommit några riktlinjer för genustänk när det kommer till att planera lärmiljöer, men 
detta är ett tänk som de själva har tillfört. På en annan av förskolorna förklarar en pedagog att 
det finns pedagoger som är drivande i jämställdhetsfrågorna på arbetsplatsen. Hen är själv en 
av dessa, men säger att även hen behöver påminnas om att sätta på ”genusglasögonen”. Med 
genusglasögon menas att uppmärksamma könsstrukturer i alla situationer. En av pedagogerna 
menar att de uppmärksammat att det inte finns så många delar av diskrimineringsgrunderna 
representerade på förskolan bland barnen. På grund av detta har de efterfrågat böcker som är 
riktade till barn som tar upp andras livssituationer. Detta för att bredda barnens förståelse för 
olikheter på ett roligt och lekfullt sätt. De pedagoger på arbetsplatsen som inte är drivande är 
dock inte motsträviga utan hoppar gärna på nya idéer. Pedagogerna ställs ofta inför dilemmat 
att samtidigt som de ska se till individen, som har ett eget val att välja lek, ska förskolan vara 
ett komplement till hemmet. Här menar flera pedagoger att de vill ge barnen ett brett utbud av 
saker att göra så att man inte fastnar i det som traditionellt är flickigt eller pojkigt. Samtidigt 
menar de att man måste låta flickor leka med dockor och pojkar med bilar, om det är vad de 
vill. Detta är en balansgång som de hela tiden ställs inför. 
 
En av förskolecheferna och skolområdeschefen menar också att man inte bör särbehandla 
jämställdhet utan se det i ett vidare begrepp och att detta är en del av läroplanen. Fördelen 
med att behandla jämställdhet i ett större perspektiv är att det inkluderar andra grupper som 
särbehandlas negativt. Förskolechefen menar dock att det kan vara viktigt att göra nedslag och 
lyfta att frågan är viktig. Risken är att vi fastnar i att försöka få flickor och pojkar att bli på ett 
speciellt sätt istället för att se på hur vi bemöter individen. Är det personen vi tittar på, eller på 
könet. Även skolområdeschefen tycker bättre om det vidare begreppet och anser att 
jämställdhetsbegreppet är aningen snävt. 
 
Vi har under intervjuerna ställt frågan om hur man belyser jämställdhet på den egna 
arbetsplatsen, när det gäller vilka normer och värderingar kollegorna har. Svaren på denna 
fråga har varit både lika och olika. Mellan de olika leden och på den egna arbetsplatsen pratas 
det bara om jämställdhet när det gäller arbetet gentemot barnen. Förvaltningschefen och 
skolområdeschefen har bara varit anställda i förvaltningen i cirka ett halvår och har under den 
korta tiden för anställningen inte hört att det pratas om jämställdhet på den egna arbetsplatsen. 
Detta tror skolområdeschefen kan bero på att hen haft fullt upp med att sätta sig in i de nya 
arbetsuppgifterna. Men hen menar att det skulle kunna vara en fråga som togs upp på ett 
möte. Att skolområdeschefen inte själv lyfter frågan om jämställdhet är för att hen ser det som 
en självklarhet. Hen menar att henoms synsätt kan göra att jämställdhet faller bort från 
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dagordningen och säger ”Alltså jag utgår från mig själv och inte från verkligheten”. När vi 
sedan frågar om det finns en jämställdhetsproblematik i förvaltningen på förskolenivå är detta 
inget som hen har blivit varse på den korta tiden hen varit i förvaltningen. Den 
jämställdhetsproblematik som finns är att män är underrepresenterade på förskollärarnivån 
vilket flera respondenter ser som ett problem av flera anledningar. 
Nämndordförande tycker att det hade varit intressant att ta upp frågan om vilka värderingar 
som finns i den egna arbetsgruppen, men det är inget nämnden har gjort. Hen menar att det 
krävs mod att föra denna dialog. De enda som har pratat om jämställdhet på den egna 
arbetsplatsen är en av förskolorna vi besökt. Under intervjun berättar en pedagog att de 
diskuterat ”/.../ vem är det vi ringer till om barnen blir sjuka? Ringer vi mammorna eller 
ringer vi papporna?” vilket pedagogen menar har varit spännande att titta på. Själv tittar hen 
på vem det är som ska hämta barnen och menar att idag är det lika mycket pappor som 
mammor som hämtar på förskolan. Förskolecheferna har inte heller pratat om sina egna 
värderingar med sina kollegor utan dialogen har handlat om hur de ska utföra sitt uppdrag.   
 

5.4 Lagar och styrdokument 
De lagar, styrdokument och policys som styr hela förskolans arbete är skollagen, läroplanen 
och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skollagen är ett centralt 
styrdokument som hänvisas till av alla intervjuade respondenter. Nämndordförande säger att 
de i sitt uppdrag är väldigt styrda av skollagen och att detta är ett dokument som de utgår från 
i sitt arbete. Från nämnden kommer även en verksamhetsplan ut i förvaltningen med de mål 
som är satta för förvaltningens arbete, där enligt nämndordförande jämställdhet är en 
prioriterad fråga. Skolområdeschefen berättar att det finns både riktlinjer på kommunnivå och 
riktlinjer som gäller för förvaltningen i form av en jämställdhetsplan som uppdateras 
kontinuerligt. Kommunen och nämnden kan sätta upp riktlinjer och sätta upp mål och 
prioriteringar vilka förvaltningen ska arbeta efter. Förvaltningen har utöver detta alltid 
skyldighet att arbeta med värdegrunden, menar skolområdeschefen. Skolområdeschefen 
berättar att det kommer en ny Jämställdhetsplan som ska gälla för förvaltningens alla 
skolområden i kommunen. Hen menar att de gällande riktlinjerna för kommunen är generella 
och vida och att de funnits med i några år. Det som alla respondenter ser som förskolans 
arbetsbeskrivning är Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som kom ut i en ny reviderad 
upplaga 2011.  
 
I den nya reviderade upplagan finns nya riktlinjer om uppföljning och utvärdering, säger en 
av förskolecheferna. Läroplanen består enligt skolområdeschefen av två ben, där det ena 
handlar om kunskap och det andra om värdegrund.  Vid frågor till förskolechefer och 
pedagoger om de aktivt använder läroplanen menar en av förskolecheferna att ”Det är precis 
som om du jobbar på Volvo och får en arbetsbeskrivning”. Läroplanen ska ligga till grund för 
allt pedagogiskt arbete och pedagogerna bekräftar att de arbetar aktivt med den hela tiden. På 
två av förskolorna berättar pedagoger att man från läroplanen kan se vilka pedagogiska 
prioriteringar som ska göras. För tillfället utläser de att det är matte och NO som är de viktiga 
kunskapsmålen. Sedan den nya läroplanen kom har kunskapskraven blivit större och barnen 
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ska lära sig mer i förskolan än tidigare. Enligt pedagogerna lär sig barn hela tiden och en av 
pedagogerna anser att läroplanen skulle riktas mer mot de mjuka förmågorna istället för matte 
och NO om vi vill att barn ska välja vårdyrken i framtiden. Pedagogen ifrågasätter vem som 
ska ta hand om gamla människor i ett samhälle där alla är ingenjörer. Enligt läroplanen ska 
barnen också vara delaktiga i planeringen berättar en förskolechef och menar att man måste ta 
med vad barnen tycker och tänker. 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska också upprättas varje år och vara ett 
direktiv i arbetet. Denna plan går att dela upp i två delar, men är ofta sammanslagen till en. En 
sådan skall upprättas för varje enskild enhet varje år och vara riktad mot de behov som den 
upprättande förskolan har. I denna plan behandlas exempelvis lärmiljöer och bemötandefrågor 
och är uppdelad enligt diskrimineringsgrunderna. En av förskolecheferna hänvisar till denna 
plan när hen säger ”Vi började göra vår tillsammans med jämställdhetsutvecklarna /.../ och 
skapade våra planer då förra året. Så det här var ju första året vi reviderade dem nu i år och 
då såg vi ju att tyvärr hade det blivit den här hyllvärmaren. Den magiska, som ingen hade 
tittat i... Många mål var uppfyllda men man hade ju inte gjort genom en medveten handling”. 
En annan förskolechef ser ljust på vad planen kan bidra med framöver”/.../ plan mot 
diskriminering och kränkande behandling, som planeras arbetas mer aktivt med i höst är ett 
jättebra verktyg för att få genusarbetet mer levande och framförallt mer förebyggande”. 
Kartläggningen i planen är viktig och det är viktigt att arbeta aktivt med den menar en annan 
av förskolecheferna. ”Det räcker inte längre med att vara go och glad för du måste faktiskt 
fundera på varför vi gör det vi gör och vad sker för lärande här, på den här förskolan”.  
 
Återkoppling på nämndens mål och riktlinjer kommer tillbaka till nämnden som en 
verksamhetsberättelse där förvaltningens resultat ska vara presenterade. Om nämnden inte 
anser att förvaltningen lyckats nå de satta målen gäller det att ligga på igen menar 
nämndordförande. Skolområdeschefen berättar också att hen skriver delårsrapporter till 
nämnden men att hen även kommer att samla in sin egen uppföljning från förskolecheferna. 
Förskolecheferna i sin tur skriver sin verksamhetsberättelse delvis utifrån vad pedagogerna 
dokumenterat.  
 
När vi frågar om det finns ett tolkningsutrymme i skollag och läroplan menar 
skolområdeschefen att ”/.../ det finns det alltid/.../ ”och detta är en pågående process. 
Förklaringen till detta är att förvaltningen står under ständig förändring i form av att det 
kommer nya människor in i organisationen. En av förskolecheferna menar att även cheferna 
måste ta sitt ansvar och följa upp arbetet. ”Vi måste leva som vi lär. Vi som chefer och uppåt i 
organisationen följer upp det arbete som görs, men detta kanske borde göras mer 
kontinuerligt än vad som görs idag”. Hen menar att återkopplingen borde komma oftare än 
vad den gör. För att mäta förskolans pedagogik sker det mycket dokumentation, berättar 
förvaltningschefen där hen också belyser att ”förskolan succesivt utvecklar och förbättrar 
sina metoder för att beskriva barns utveckling”.  
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Det är pedagogernas jobb att dokumentera vad som händer i verksamheten och en av 
förskolecheferna berättar att de för tillfället arbetar mycket med att få pedagogerna att förstå 
vikten av att dokumentera. En annan av förskolecheferna säger att hen förväntar sig att det 
pedagogiska arbetet ska dokumenteras då detta är navet i deras systematiska kvalitetsarbete. 
Den pedagogiska dokumentationen kan se olika ut och förskolechefen är lite ”allergisk” mot 
färdiga mallar.  
 

5.5 Ansvar 
Ansvar i jämställdhetsarbetet, i påverkandet av beslut och praktiskt arbete ser olika ut och 
upplevs olika i organisationens olika led.  
Nämndordförande ser sitt ansvar i de övergripande målen och genom sitt engagemang i fråga 
“Ansvaret har jag ju i att jag ser det som en prioriterad fråga, att jag lyfter det som en 
prioriterad fråga, att det finns med verksamhetsplanen och att man skall jobba med det och 
att vi avsätter också möjligheter inom budgeten”.  
Förvaltningschefen i sin tur anser sina chanser att påverka beslut och praktiskt arbete kring 
jämställdhet vara stora. ”/.../ jag, tillsammans med områdeschefer och funktionschefer, 
rektorer och förskolechefer vi har ju all världens möjligheter att ta upp en fråga på 
dagordningen, det har vi definitivt /.../”. Utöver detta får vi också förståelse för att ett arbete 
kring jämställdhet som är tänkt att vara kommunövergripande måste ha sin grund i ett 
förvaltningsbeslut.  
Skolområdeschefen har det yttersta ansvaret för sitt skolområde och anser sig därför ha 
/.../rimligt goda möjligheter att påverka, absolut”.  
Mycket ansvar ligger på förskolecheferna gällande egna jämställdhetsarbeten i deras 
verksamheter. En av dem beskriver det så här:”I lilla egna arbetet här ute så har jag otrolig 
möjlighet att styra agendan kan jag väl säga. Vad vi har fokus på i vår utbildning här ute är 
ju jag och (namn på en kollega) som bestämmer i stort sätt /.../ Jag tycker det finns en stor 
frihet för enskild chef att ha det här på agendan, det finns ju inga egentligen riktade pengar 
så på det viset mer än att vi har tillgång till jämställdhetsutvecklarna då som hjälpmedel”. På 
en fråga kring vems ansvar det är att lyfta frågan och analysera hur den egna verksamheten 
arbetar kring jämställdhet får vi av samma förskolechef svaret att det ligger på både henoms 
och pedagogernas axlar. Förskolechefen menar att det är en del av de utbildade pedagogernas 
uppdrag och att det är något dessa i sin tur vet om. Hen lägger dock till att hen i sin roll, och 
andra i samma, i ärlighetens namn kanske tydligare behöver ”/.../  förvänta oss att detta skall 
komma med, vara en del av planeringen, tydligare än vad det är idag”. En annan av 
förskolecheferna säger också att ett ansvar som kan ligga i deras roll i jämställdhetsarbetet är 
att skapa tid och förutsättningar. Ett sätt för att skapa detta skulle kunna vara att få in 
jämställdhet i det hen kallar ”årshjulet” och på arbetsplatsträffar samt att ta hjälp av 
jämställdhetsutvecklarna. 
Alla pedagogerna ser sitt ansvar att arbeta med jämställdhet gentemot barnen. Men de 
uttrycker även ledningens roll med att sätta jämställdhetsarbete som en prioritering. De menar 
att de gärna arbetar mer aktivt med frågan men att förutsättningarna, i form av tid och 
utbildning, saknas. Även en av förskolecheferna samt nämndordförande konstaterar att 
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ansvaret att ställa krav kanske ligger på de med chefs- och maktpositioners axlar. Även 
nämndordförande säger att hen skulle kunna ifrågasätta organisationens jämställdhetsarbete 
mer. Hem menar att de i maktposition bör markera att de tycker att jämställdhet är viktigt, för 
att stötta utvecklingen.  
Verksamhetschefen för Resurscentrum samt förskolecheferna nämner också föräldrarnas roll i 
ett aktivt jämställdhetsarbete och verksamhetschefen menar att förskolan även har ett större 
ansvar som handlar om att även jobba med föräldrarna och hur de bemöter sina barn. En av 
förskolecheferna tar också upp medias ansvar och dess påverkan i jämställdhetsfrågan i 
samhället. 
 
 
6. Analys 
 
I detta kapitel låter vi undersökningens resultat möta den teoretiska referensram och tidigare 
forskning som tidigare redovisats för. Vi svarar i analysen på de frågeställningarna som 
undersökningen önskar svar på, detta sker i löpande text. 
 
För att börja svara på våra frågeställningar väljer vi att analysera efter Moser & Moser (2005), 
som har delat upp jämställdhetsintegreringen i tre steg. De tre stegen som används är ett 
verktyg för att se hur långt man kommit i jämställdhetsintegrering.  
Steg ett är att anta jämställdhetsintegreringen som en strategi för jämställdhetsarbete vilket är 
ett politiskt beslut. Förvaltningen har både antagit och slutit avtal gällande jämställdhet, detta 
finner vi i empirin både i kommunala mål samt i förvaltningsspecifika mål.  
Steg två är att skapa policys och styrdokument som har som syfte att bidra till de satta avtalen 
och i detta fall målen. Detta har också gjorts. Inom undersökningens förvaltning använder 
man sig utav de lagstadgade riktlinjer som finns i diskrimineringslagen, skollagen samt 
förskolans läroplan.  
 
Förskolans läroplan, får vi beskrivet av en av förskolecheferna, är att likställa med förskolans 
arbetsbeskrivning. Vi får i undersökningen också reda på att läroplanen består av två ben 
varav det ena är värdegrund och det andra handlar om den kunskap som ska förmedlas till 
barnen. Vidare skall det varje år upprättas en Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling, på varje enskild enhet, något vi genom samlat intervjumaterial förstår görs. 
Planen kopplar vi till Svaleryd (2003) där hon menar att jämställdhetsarbete måste skapas på 
plats av berörd organisation och vi ser detta som ett bra verktyg till att arbeta med den 
enskilde verksamhetens mål. Vi får tyvärr också förklarat av ett par respondenter att planen 
vid vissa tillfällen blivit ”en hyllvärmare” och inte integrerats till en levande och medveten 
del i det praktiska arbetet i förskolorna. Kunskap inom området saknas och 
värdegrundsarbetet har kommit i skymundan för att andra pedagogiska kunskapsinriktningar 
prioriterats. När förskola och förskolechef skriver denna plan kan de ta hjälp av 
jämställdhetsutvecklarna för råd och stöd. Jämställdhetsutvecklarna kan också bidra med 
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kunskap om vilka värderingar som ska förmedlas till barnen i linje med vad Kjellberg (2004) 
menar kan vara en svårighet för pedagogerna att veta.         
 
Enligt Edström (2009) utgör förskolan en central arena för uppfostran av våra barn i många 
Europeiska länder och därför är det viktigt att analysera och utvärdera beslutsfattande och 
styrning.  Behovet av en kontrollfunktion och utvärdering av jämställdhetsintegreringen är två 
ytterligare faktorer som Moser & Moser (2005) ser som behövliga. I den undersökta 
organisationen sker viss återkoppling och utvärdering i dagsläget, men ingen där ett fokus 
ligger på jämställdhet. Detta ligger i så fall med som en mindre del i värdegrundsarbetet. 
Återkopplingen sker genom verksamhetsberättelse från förvaltning till nämnd men även från 
pedagoger till förskolechefer. Verksamhetsberättelser och annan form av återkoppling är ett 
område som många respondenter ser som viktigt i ett fortsatt arbete. En annan form av 
utvärdering som görs är könsuppdelad statistik, något verksamhetschefen för Resurscentrum 
har som ansvar.  

Steg tre i Moser & Mosers (2005) artikel handlar om att det är just implementeringen ut i 
verksamheten som är utmaningen i jämställdhetsintegreringen. Även Sainsbury & Bergqvist 
(2009) kritiserar och menar att Sveriges jämställdhetsarbete har tagit alldeles för lång tid. 
För att försöka förklara varför implementeringen går sakta ut i verksamheten använder vi oss 
av Lundquist (1992) styrningsmodell. Om vi antar att våra respondenter i förvaltningen är 
aktörer i denna styrningsmodell så är första steget att de ska förstå och tolka innehållet i de 
styrdokument som finns. Vi hittar svårigheter redan i detta skede. I läroplanen för förskolan 
står det att ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 
utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98:5). Detta syftar till jämställdhet 
och inte till jämlikhet, vilket är ett vidare begrepp som förvaltningen använder sig av. För att 
reda ut begreppet jämställdhet så menar Svaleryd (2003) att begreppet inte ska blandas ihop 
med det vidare begreppet jämlikhet. Inom alla led har respondenterna talat om jämställdhet 
som allas lika rättigheter utifrån alla diskrimineringsgrunderna och är överens om att de vill 
använda detta vidare begrepp. Detta vidare begrepp skulle kunna syfta till jämlikhet då 
jämställdhet enbart handlar om relationen mellan könen (Svaleryd, 2003). Förvaltningschefen 
menade i intervjun att hen trodde att jämställdhet var ett för stort begrepp för att samhället 
skulle kunna förändras. I Barn- och ungdomsförvaltningen har begreppet blivit vidare än 
jämställdhet, en bidragande orsak skulle kunna vara att jämställdhetslagstiftningen har 
övergått i en diskrimineringslagstiftning.  

För att gå vidare i Lundquists (1992) resonemanget med våra respondenter som styrda aktörer 
ska de även kunna och vilja. På nämndenivå råder det inget tvivel om att jämställdhet är en 
prioriterad fråga och resurser i form av anställda jämställdhetsutvecklare är ett bevis på detta. 
Förvaltningschefen vill se mer diskussion om detta samhällsproblem, vilket Svaleryd (2003) 
menar krävs för att synliggöra gällande strukturer. Då Skolområdeschefen anser att 
jämställdhet är en självklarhet, gör detta troligen att hen inte bidrar till att synliggöra de 
gällande strukturerna. Vilja kanske finns men engagemangent riskerar att försvinna då 
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jämställdhet många gånger ses som en självklarhet. I förskolan anses det inte heller finnas tid 
för detta. Vidare skulle förskolecheferna kunna anlita jämställdhetsutvecklarna för att skaffa 
kunskapen. Men då efterfrågan i verksamhetsberättelserna inte haft fokus på jämställdhet har 
fokus legat på andra områden och jämställdhetsfrågan har inte fått prioritet.  
 
Om nu genus skapas av social organisation och kulturell organisering och detta skapas av oss 
människor (Josefson, 2005) är det viktigt att förvaltningen anammar det genusperspektiv som 
de har i sitt uppdrag via skollagen (SFS 2010:800) för att nå genusperspektivets mål, att 
kvinnor i samhället ska få samma villkor som män (Olofsdotter Stensöta, 2010). 
Jämställdhetsarbete är ett förändringsarbete och kan möta motstånd (Svaleryd, 2003). Genom 
att använda oss av Moser & Moser (2005) har vi fått en överblick på vilka styrdokument som 
är gällande, vem som ansvarar för vad och om jämställdhet är en prioriterad fråga. Även om 
vi inte har sett något motstånd till jämställdhetsarbetet sker förändringen sakta (Sainsbury & 
Bergqvist, 2009). Det är dock viktigt att fortsätta med ett aktivt jämställdhetsarbete annars blir 
det ingen förändring (Svaleryd, 2003).  
 
En av förskolecheferna har under en intervju menat att jämställdhet ska finnas i bakhuvudet 
hela tiden. Alla pedagoger i denna undersökning menar att man försöker behandla barnen 
lika, vilket skulle kunna bidra till att sudda ut Hirdmans (2003) genusordning där mannen är 
överordnad kvinnan. Uppfattningen om att flickor och pojkar är olika finns ute i 
verksamheten och verksamhetschefen för Resurscentrum menar att det fortfarande finns 
mycket könsmönster kvar här. Könsmönstren gör att det finns förväntningar på pojkar och 
flickor i hur de ska vara (Svaleryd, 2003). De kvinnliga egenskaper som Kjellberg (2004) 
presenterar och de manliga egenskaper som Josefsson (2005) presenterar finns ute i vårt 
samhälle. Då förskolan har i uppdrag att komplettera hemmet ser vi att pedagogernas 
intention att alla barn ska behandlas lika och deras lek ska värdesättas lika mycket är en viktig 
del för att bredda barnens möjligheter till att gå utanför det förväntade könsmönstret. Connell 
(2009) kritiserar teorier om att människan enbart skulle påverkas av förväntningar och normer 
från omgivningen. Han menar att individerna själva är med och upprätthåller normer. Arbetet 
med jämställdhet ute i förskolan inriktar sig på pedagogernas bemötande av barnen och då 
kanske man missar att titta på hur barnen själva upprätthåller dessa mönster. Josefson (2005) 
belyser också att det är män som till stor del upprätthåller den manliga normen och detsamma 
gäller för kvinnorna.  
 
På en del av intervjuerna har respondenterna menat att de arbetar aktivt med värdegrunden 
och att denna syftar till att barnen får förståelse för andras och sina egna känslor. Detta skulle 
kunna ses som ett komplement till ett aktivt jämställdhetsarbete.  Svaleryd (2003) menar att 
det viktigaste är att göra barnen trygga för då vågar de vara gränsöverskridande. Hon belyser 
också de positiva effekterna av en medveten genuspedagogik i form av mer harmoniska och 
glada barn och mindre mobbing.   
 
Alla respondenter i undersökningen påvisade sitt ansvar i frågan att påverka beslut och 
praktiskt jämställdhetsarbete, pedagogerna i det dagliga arbetet i nära kontakt med barnen och 
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samtliga i ledarposition i att lyfta frågan och ha möjligheten att sätta ämnet på dagordningen. 
Så vi frågar oss, varför syns inte en levande jämställdhetsintegrering? Svaret på detta hade 
kunnat vara vad flera forskare tar upp, nämligen vikten av det personliga engagemanget 
(Moser & Moser, 2005; Sainsbury & Bergqvist, 2009). Sainsbury & Bergqvist (2009) belyser 
också att mycket av institutionaliseringen av processen ligger på personligt engagemang och 
här kan vi få en viss förståelse för Moser & Mosers (2005) resultat. Om det är som Sainsbury 
& Bergqvist (2009) belyser och vi tittar på vår organisation och dess organisationsschema 
inser vi att det personliga engagemanget bör vara med på alla nivåer. Det räcker med att en 
person i det organisatoriska ledet inte ser jämställdhet som en prioriterad fråga så försvinner 
det aktiva jämställdhetsarbetet.  
 
Vad vi menar är att den dialog och det synliggörande av bakomliggande normer och 
värderingar som ligger till grund för ett aktivt jämställdhetsarbete (Svaleryd, 2003), inte förs 
upp till ytan. Även Lindholm (2011) menar att man måste uppmärksamma maktrelationer, 
intressen och vara öppen för att granska sina egna värderingar. Det kan inte bli ett aktivt 
jämställdhetsarbete som leder till förändring utan att detta görs. Undersökningen visar att det 
finns en avsaknad av denna medvetenhet. 
Olofsdotter- Stensöta (2010) poängterar även att jämställdhetsintegreringen skall finnas i 
beslutsprocessens alla led i organisationen- och det finns resurser som kan hjälpa till med 
detta i form av jämställdhetsutvecklarna. När det kommer till övriga resurser finns först och 
främst flertalet dokument som används som stöd i respondenternas arbete. Specifika 
utbildningar i jämställdhet, alternativt genus har inte förekommit i någon större utsträckning. 
Edström (2010) talar just om att det finns ett behov av ökad kunskap och kompetens i dessa 
frågor i förskolan. Detta styrks med vad Svaleryd (2003) och Josefsson (2005) säger, 
nämligen att jämställdhet är en kunskapsfråga. Det är först med kunskapen som vi kan 
synliggöra de könsmönster som vi själva är deltagande i att upprätthålla. 
 
Granberg (2009) lyfter vikten av dialog för lärande, detta gör även Schein (1993) och menar 
att dialogen mellan en organisations hierarkiska nivåer ger möjligheten till att lära sig ”tala 
samma språk”. Både förskolechefer och pedagoger talar om detta i relation till resursen tid 
och säger att tiden för att fördjupa sig i och föra dialog kring jämställdhet inte är en 
förutsättning som de har till förfogande. Även Lindholm (2010) talar om hur 
jämställdhetsarbete måste drivas med medvetenhet, vilket av empirin att döma inte är fallet. 
Många arbeten görs i enlighet med plan mot diskriminering och kränkande behandling, men 
alltså inget med fokus på jämställdhet. Det krävs att det avsätts tillräckligt med resurser för att 
lyckas med implementering av jämställdhet (Moser & Moser, 2005) och vad gäller undersökt 
organisation saknas det en mängd utbildning inom området, som i sin tur kräver avsatt tid, 
vilket i sin tur kräver ekonomi. 
 
Dialogen mellan organisationens olika aktörer kring den egna värderingen om jämställdhet 
lyser med sin frånvaro. Jämställdhet tas upp, säger flera, men på ett plan kring ”hur man skall 
arbeta” och inte grundläggande angående värderingar och personernas kunskap i ämnet. Om 
det nu skulle vara som Svaleryd (2003) menar att vi hela tiden konstrueras till att bli man eller 



Högskolan i Halmstad 
Hälsa och Samhälle 
Arbetsvetenskapligt program 
 

! !  
 

33!

kvinna anser våra respondenter att förskolan har en viktig roll i att skapa lika rättigheter och 
möjligheter för barnen som vistas på förskolan. Ute i verksamheten skiljer sig synsätten på 
hur man ser på jämställdhet. Vi anser att man håller sig inom ramarna för det andra av 
Kjellbergs (2004) presenterade synsätt. Detta synsätt syftar till att det är egenskaperna och 
förmågorna som är olika mellan könen och som man måste ta hänsyn till i ett 
jämställdhetsarbete. Förmågorna och egenskaperna kommer från biologisk, psykologisk och 
social påverkan (ibid). Genomgående finns synsättet i förvaltningen att varje barn ska ha 
möjlighet att utvecklas som enskild individ. 

 

7. Diskussion 
 
I diskussionen diskuteras och reflekteras kring studiens resultat.  

Resultatet av studien visar att det finns svårigheter med implementeringen av jämställdhet i 
förvaltningen. På nämndnivå finns det höga ambitioner och där är jämställdhet en prioriterad 
fråga. Ute i förskoleverksamheten och hos förskolecheferna får vi dock inte uppfattningen att 
frågan prioriteras vare sig via styrdokument eller genom personligt engagemang. Någonstans i 
ledet försvinner de goda intentionerna. Målen sätts men därefter finns det inte tillräckligt med 
resurser, klara riktlinjer och kunskap för arbetet.  
Vi har under analysen fått svar på våra frågeställningar. Vi finner att det finns dålig kunskap 
om vad jämställdhet innebär och att jämställdhet försvinner i en allmän fråga om jämlikhet. 
Vad detta innebär för jämställdhetsarbetet anser vi kräver fortsatt forskning. Vilken betydelse 
har det att jämställdhet inte längre regleras inom en egen lag utan har lyfts in som en av 
diskrimineringsgrunderna i den nya diskrimineringslagen? Att organisationen tolkar 
jämställdhet ur ett bredare jämlikhetsperspektiv gör också att våra frågor om jämställdhet har 
besvarats därefter. Trovärdigheten kan hotas med anledning av att de flesta respondenterna 
har lagt in andra faktorer i begreppet jämställdhet än vad det faktiskt innebär, att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Att man i organisationen står 
för allas lika värde är bra, men hade alla fått en chans att ta del av jämställdhetsutvecklarnas 
kunskap hade man förstått att jämställdhet är något som måste lyftas som egen fråga för att 
kunna arbetas med på bästa sätt. Jämställdhet är i sig en egen diskrimineringsgrund. Vems 
ansvar är det då att se till att resurserna används på rätt sätt?  
 
Pedagogerna har ett givet ansvar att arbeta med jämställdhet med barnen och ta till sig 
kunskap inom området. De måste bli medvetna om de strukturer som påverkar deras 
bemötande av pojkar och flickor och vara varandras ”kritiska vänner”.  
Jämställdhetsutvecklarna finns tillgängliga för detta. För att pedagogerna ska få tillgång till 
jämställdhetsutvecklarnas kunskap måste förskolecheferna ta sitt ansvar i frågan och anlita 
dessa utvecklare för uppdrag på förskolan. Förskolechefer måste prioritera frågan och förstå 
att bara för att de själva inte ser jämställdhet som ett problem på förskolan så kan osynliga 
normer och värderingar påverka arbetet mot olika villkor för pojkar och flickor.   
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Men ansvaret för jämställdhet sträcker sig längre än till förskolechefernas och pedagogerna. 
Det är viktigt att personer i övriga maktpositioner också prioriterar frågan. I förvaltningens 
ledningsgrupp ska frågan prioriteras men vår undersökning visar att dialogen som rör 
jämställdhet saknas. Då både förvaltningschef och skolområdeschef är nya på sina positioner 
kan detta ha påverkat deras svar, men faktum kvarstår att de efter ett halvår på arbetsplatsen, 
inte märkt av någon jämställdhetsdialog. Skolområdeschefen och förvaltningschefen måste 
också ta sitt ansvar och sätta jämställdhet på dagordningen och sända dessa signaler ut i 
organisationen. Om inte dessa nyckelpersoner efterfrågar ett jämställdhetsarbete, och ställer 
krav på det, varför skall man då som förskolechef lyfta sitt engagemang i frågan, när det finns 
så mycket annat det ställs krav på? I vår undersökning har respondenter svarat att det är en 
prioriterad fråga i förvaltningen, men varför syns inte detta? Varför pratar man inte om 
jämställdhet på den egna arbetsplatsen? 
 
Nämndens ansvar är att sätta mål och prioriteringar för förvaltningen. I den undersökta 
kommunen finns många mål som ska uppfyllas och vi ifrågasätter om detta påverkar 
jämställdhetsprioriteringen. Eftersom förskolan anser att de inte hinner använda sig av 
jämställdhetsutvecklarna kanske målen är för många. Nämnden bör, enligt oss, sätta mål som 
är rimliga och se till att det finns möjligheter att använda sig av resurserna. Målen måste 
förankras i verksamheterna. Ambitionen från nämnden beundrar vi, men vi anser också att det 
måste till resurser ute i verksamheten. Resurser i form av tid, och tid är alltid pengar. Om man 
som kommun valt att prioritera frågan och att ha jämställdhetsutvecklare, är det då inte hela 
organisationens skyldighet att se till att denna kunskap används på bästa sätt? Vi anser att hela 
förvaltningen, från förvaltningschef ut till verksamheten bör diskutera igenom hur man ska 
kunna använda sig av den resurs som finns. Många nämner problematik kring att tid inte 
anses finnas tillräckligt utav, något vi menar inte är något att skylla på. Tid finns alltid, det är 
prioriteringen och kunskap som saknas. Vi menar att om kunskapen finns så behöver 
genusarbetet inte ta tid från den dagliga verksamheten, då det blir en naturlig del av arbetet. 
Vi ser också att om frågan hade prioriteras så hade tiden funnits, det är därmed prioriteringen 
som saknas och inte tiden. Då läroplanen ses som en arbetsbeskrivning fastställer den också 
prioriteringar som ska göras. Vi tror därmed att denna, som i dagsläget upplevs ha sitt största 
fokus på barns lärande i hårda ämnen så som matte och NO, bidrar till att 
jämställdhetsprioriteringen försvinner. 
 
Det arbete som görs med jämställdhetsfokus riktar sig till hur man arbetar med barnen, men så 
länge man inte lyfter de egna värderingarna och ändrar sin egen syn på jämställdhet kommer 
man troligen inte att arbeta för att förändra normer och värderingar. Det är vi vuxna som har 
ansvaret att synliggöra de rådande normer och värderingarna som formar vårt samhälle idag. 
Det ansvaret får vi inte lägga på barnen. Pedagogerna i undersökningen har ett individtänk 
och en del har haft en medvetenhet i hur de ska bemöta situationer som uppstår, men det finns 
en risk att det vardagliga bemötandet inte sker med ”genusglasögonen” på. Vissa pedagoger 
har också svarat oss att de anser att de redan bemöter barnen lika, men gör de verkligen det?  
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Vi tror att bemötandet gentemot pojkar och flickor många gånger kan se olika ut, men att 
detta är något pedagogerna inte blivit medvetna om eftersom de saknar kunskaper om hur 
man jämställdhetsintegrerar och tar på sig ”genusglasögonen”. Jämställdhetsutvecklarna är en 
fantastisk resurs för att utveckla de kunskaper som faktiskt saknas, och behövs för att barn- 
och ungdomsverksamheten ska kunna driva ett ändamålsenligt jämställdhetsarbete.  
 
Jämställdhetsutvecklarna är ett resultat av att frågan prioriterats i nämnden, trots detta känner 
vissa förskolechefer och pedagoger inte att de har tid att använda sig av dessa.  
 
Vi ser jämställdhet som en viktig arbetslivsfråga som har betydelse dels för resultatet av den 
verksamhet som ska bedrivas, dels för villkoren för de män och kvinnor som arbetar inom 
olika organisationer. Jämställdhetsintegrering betyder att man har ett genustänk i alla beslut 
och förslag. Hur fattade beslut implementeras så att målen om jämställdhet uppfylls är en 
viktig fråga för arbetsvetenskapen och där bör vi som arbetsvetare kunna göra en insats.  
Att vi valt att titta på en organisation som tydligt är både är horisontellt och vertikalt 
segregerad, med en majoritet kvinnor inom förskolan och med män i ledningen, påverkar 
möjligen resultatet om man skulle jämföra detta med andra organisationer. 
Att implementera jämställdhetsarbete ut i verksamheter har visat sig vara en svårighet. Det 
finns så mycket goda tankar om allas lika värde och vi tror säkert att alla våra respondenter, 
av flera olika anledningar, vill ha jämställdhet i verksamheten. Men kanske är det som 
förvaltningschefen utrycker det, en för stor fråga som behöver brytas ner. 
 
7.1 Slutsats 

I analysen har vi kunnat svara på våra frågeställningar angående såväl resurser och 
ansvarsområden som vilka riktlinjer och styrdokument som man arbetar med. Vi har också 
fått insyn i vilka synsätt som finns kring jämställdhetsfrågan och hur man arbetar med den 
idag. Teorierna har pekat på att det som krävs för ett aktivt jämställdhetsarbete är kunskap och 
dialog. Jämställdhetsutvecklarnas expertis finns, men används inte på ett optimalt sätt, då det 
inte anses finnas tillräckligt med tid.  
Det andra som behövs för ett levande jämställdhetsarbete är dialogen och vår undersökning 
visar att den inte är aktiv. Vi drar slutsatsen att resursen som behövs för att skapa dialog är tid. 
Tid till att föra dialog kring vilka värderingar som ligger till grund för jämställdhet. Det finns 
en dialog om arbetssättet mot barnen i hela förvaltningen. Men dialogen inom den egna 
arbetsgruppen, som handlar om de egna värderingarna, återfinner vi bara på en av 
förskolorna, och detta räcker inte. Frågan skulle behöva lyftas i förvaltningens alla led. 

Vi har dragit slutsatsen att jämställdhet är en prioriterad fråga politiskt men att denna 
någonstans i organisationen förvandlas till en allmän fråga om jämlikhet. Det renodlade 
jämställdhetsarbete som utförs hittar vi i verksamheternas planering kring lärmiljöerna på 
förskolan. Det övriga jämställdhetsarbetet, anser vi försvinner i det allmänna 
jämlikhetsbegreppet. Oavsett om det är okunskap eller ett medvetet val att inte sära på 
begreppen jämställdhet och jämlikhet så finns det en stor risk att jämställdhetsarbetet 
försvinner om det inte lyfts ur specifikt. Kunskapen om jämlikhet och jämställdhet och 
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förhållandet däremellan är viktig. För att man inom kommunen ska kunna arbeta mot målet en 
jämställd kommun, med jämställda förvaltningar, anser vi att det är viktigt med en tydlig och 
entydig definition av vad man lägger i begreppet jämställdhet. Genus och jämställdhet är ett 
kunskapsområde som man måste ta till sig för att kunna uppmärksamma ojämställda 
strukturer. Inom kommunens Barn- och ungdomsförvaltning har man anställt 
Jämställdhetsutvecklare som har denna kunskap. För att utveckla ett jämställdhetsperspektiv 
bör kommunen ta vara på dessa ”experter” och ge dem tillfälle att sprida sin kunskap.   
Jämställdhet är och förblir en viktig fråga som vi måste arbeta aktivt med, hela tiden.    

 
 
 



Högskolan i Halmstad 
Hälsa och Samhälle 
Arbetsvetenskapligt program 
 

! !  
 

37!

8. Referenser 
 
Andersson, R., & Hedlund, G. I; Lindholm, K., (red, 2011) Jämställdhet i 
verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Beauvoir, S de. (1995). Det andra könet (Ny pocketutg). Stockholm: PAN/Norstedt. 
 
Bengtsson, H. (2010). Offentlig förvaltning- att arbeta i demokratins tjänst. Malmö: Gleerups. 
 
Connell, R. (2009). Om genus (2.a uppl). Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  
   
Edström, C. (2009). Pre-school as an Arena of Gender Policies: the examples of Sweden and 
Scotland.  European Educational Research Journal, 8:4, 534- 549. 

Edström, C. (2010). Samma, lika, alla är unika: en analys av jämställdhet i förskolepolitik och 
praktik. Institutionen för Naturvetenskapernas och matematikens didaktik Umeå: Umeå 
universitet. 
 
Granberg, O. (2010). PAOU- Personaladministration, HRM och Organisationsutveckling. 
Åttonde utgåvan, första tryckningen. Stockholm: Natur och kultur 
 
Granberg, O (2009). Från lärandets loopar till lärande organisationer (3.e rev. uppl). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hansson, U., Karlsson, I., Lundholm, C., Ottosson, I., & Zackariasson, C. (2010). SynKAAR 
Alltjämt- En metod för jämställdhetsarbete. 
Halmstad: Kontorsservice EN.    
 
Hirdman, Y. (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former (2.a rev. uppl). Malmö: 
Liber. 
 
Josefson, H. (2005). Genus- hur påverkar det dig? Stockholm: Natur och kultur. 
 
Kjellberg, K. (2004). Genusmaskineriet. Kristianstad: Sveriges utbildningsradio.  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 



Högskolan i Halmstad 
Hälsa och Samhälle 
Arbetsvetenskapligt program 
 

! !  
 

38!

Lindholm, K. (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lpfö 98. (2010). Läroplan för förskolan (2.a rev. uppl.). Stockholm: Skolverket. 
 
Lundholm, C. (2010) Förord I; Hansson, U., Karlsson, I., Lundholm, C., Ottosson, I. & 
Zackariasson, C. SynKAAR Alltjämt- En metod för jämställdhetsarbete. Halmstad: 
Kontorsservice EN. 
 
Lundquist, L. (1992). Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
!
Morhed, A-M., & Andersdotter Bengtsson, E. (2010). JÄMI 5/10 jämställd statsförvaltning, 
långsiktigt stöd för kvalitetssäkring av verksamheten. Göteborg: Nationella sekretariatet för 
genusforskning 
 
Moser, C., & Moser, A. (2005) Gender mainstreaming since Beijing: A review of success and 
limitations in international institutions. Gender & Development, 13:2, 11-22 
 
Olofsdotter Stensöta, H. I; Rothstein, B. red, (2010). Politik som organisation (4.e uppl). 
Stockholm: SNS förlag. 
 
Sainsbury, D., Bergqvist, C. (2009). The Promise and Pitfalls of Gender Mainstreaming.  
International Feminist Journal of Politics, 11:2, 216-234. 
 
Schein, E. (1993) On Dialogue, Culture and Organizational Learning. Organizational 
Dynamics, Fall Vol 22, 40-51 
 
Schömer, E., Mulinari, D., & Sandell, K. (red, 2003). Mer än bara kvinnor och män-
Feministiska perspektiv på genus. Lund: Studentlitteratur 
 
SFS 1991:433. Jämställdhetslag. Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
DISK  
 
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Svaleryd, K. (2003) Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 
 
U11. 008. (2011). Förskolans ställning och pedagogiska uppdrag stärks. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

U12. 002. (2012). Samma makt att forma samhället och sitt eget liv- regeringens arbete för 
ökad jämställdhet 2011- 2014. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



Högskolan i Halmstad 
Hälsa och Samhälle 
Arbetsvetenskapligt program 
 

! !  
 

39!

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P., & Linghag, S. (2001). Det ordnar sig: teorier om 
organisation och kön. Lund: Studentlitteratur. 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Webbplatser i löpande text: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!NE!(Nationalencyklopedin),!2013.!Jämställdhet.+
http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet (2013-05-29 11:15) 
2!DO!(Diskrimineringsombudsmannen),!2012.!Vad+innebär+det+att+förskolan+arbetar+med+
likabehandling?+
!http://www.do.se/sv/Fakta/Fragor-och-svar/Forskolans-likabehandlingsarbete/Vad-innebar-
det-att-forskolan-arbetar-med-likabehandling-/ (2013-05-29 11:15) 
3 DO!(Diskrimineringsombudsmannen),!2012.!Likabehandlingsarbete+i+förskolan.!
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-i-
forskolan/ (2013-04-25 kl.18:01) 
4 DO!(Diskrimineringsombudsmannen),!2012.!Likabehandlingsarbete+i+förskolan.!
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-i-
forskolan/ (2013-04-25 kl. 18:01) 
5 Skolverket, 2012. Arbete mot kränkningar och diskriminering.  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-diskriminering/arbete-
mot-krankningar-och-diskriminering-1.135771 (2013-05-29 11:15) 
6 DO!(Diskrimineringsombudsmannen)!2012.!Likabehandlingsarbete+i+förskolan.!
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-i-
forskolan/ (2013-04-25 kl.18:01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Högskolan i Halmstad 
Hälsa och Samhälle 
Arbetsvetenskapligt program 
 

! !  
 

40!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
(Bilaga 1)  Intervjuguide  
 
Bakgrund: 
Berätta lite om din bakgrund/yrkeserfarenhet? 
Berätta lite om din roll som ... ?  
Vad har du för arbetsuppgifter/ansvarsområden? 
Eftersom vi har temat jämställdhet i vår undersökning undrar vi vad du har för erfarenhet eller 
utbildning eller dyl. i ämnet? 
 
Synen på jämställdhet: 
Vad innebär jämställdhet för dig? 
 
Ansvar:  
Hur ser dina kontakter ut med övriga aktörer i förvaltningen? Andra förskolechefer, 
skolområdeschefen, pedagoger? Vilka samarbeten finns? 
Hur samarbetar ni uppåt och neråt i BUF, gällande jämställdhetsfrågor? 
I din roll som förskolechef, vad är dina uppgifter och ditt ansvar i jämställdhetsarbetet i 
förvaltningen? 
Vilka chanser upplever du att du har att påverka ex. i beslut och praktiskt arbete? 
 
Implementering av jämställdhetsarbete: 
Pratar ni öppet om jämställdhet på den egna arbetsplatsen, alltså på ert kontor? 
Hur/på vilket sätt pratar ni om jämställdhet på arbetsplatsen? I vilka forum, när och var? 
Vilka pratar om jämställdhet? 
Vilka jämställdhetsfrågor arbetar ni med? Och hur? 
Vilka erfarenheter har du av jämställdhetsarbete? Kan du utveckla/ge exempel? 
Vilka styrkor finns i implementeringen av jämställdhet (jämställdhetsintegrering) från nämnd 
till förskola? 
Vilka svagheter finns i implementeringen av jämställdhet (jämställdhetsintegrering) från 
nämnd till förskola? 
Har du några förbättringsförslag? 

 

Lagar och Styrdokument: 
Vilka styrdokument och policys finns det för jämställdhetsarbete i er verksamhet? 
Hur ser ni till att dessa följs, uppföljning, feedback? 
 
Resurser: 
Vad finns det för resurser att tillgå gällande jämställdhet i förvaltningen? 
Har du använt dig av, eller funderat på att använda dig utav jämställdhetsutvecklarna och 
deras arbete? Varför? Varför inte? 
Vilka förväntningar har ni på resursernas resultat? 
!
Har du några övriga tankar eller kommentarer om jämställdhet? 
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(Bilaga 2)  Intervjuguide (pedagoger) 
 
Bakgrund: 
Berätta lite om din bakgrund.  
Vad är du utbildad till? 
Hur belyses jämställdhet i utbildningen? 
 
Synen på jämställdhet: 
Vad innebär jämställdhet för dig/er? 
Anser ni att dagens förskola i allmänhet är jämställd? 
Är er förskola jämställd? 
 
Implementering av jämställdhetsarbete: 
Hur arbetar ni med jämställdhet på förskolan? 
Vilka riktlinjer har ni för jämställdhetsarbete? 
Hur följer ni dem praktiskt? 
Pratar ni själva på arbetet om värderingar och normer kring jämställdhet? 
Varför/Varför inte? 
Vilka pratar om jämställdhet? 
Vilka jämställdhetsfrågor arbetar ni med? Och hur? 
Vilka styrkor finns i implementeringen av jämställdhet (jämställdhetsintegrering) från nämnd 
till förskola? 
Vilka svagheter finns i implementeringen av jämställdhet (jämställdhetsintegrering) från 
nämnd till förskola? 
Har du några förbättringsförslag? 

 
Lagar och Styrdokument: 
Vilka styrdokument och policys finns det för jämställdhetsarbete i er verksamhet? 
 
Resurser: 
Vilka resurser får ni till att driva ett aktivt jämställdhetsarbete? 
Vilka möjligheter har ni till att ta initiativ? 
Vilka resurser anser ni behövas för att driva ett aktivt jämställdhetsarbete? 
Har ni fått någon utbildning i ämnet genom arbetet, kurser o.dyl.? 
Är det något ni efterfrågar? 
Känner ni till jämställdhetsutvecklarna? 
 
Ansvar:  
Vilka kontakter har ni med andra i förvaltningen? I andra led? 
Har ni samarbeten med andra förskolor i kommunen? 
Tror ni att kommunens alla förskolor ligger på samma nivå vad gäller jämställdhetsarbete? 
Vilka chanser upplever du att du har att påverka ex. i beslut och praktiskt arbete? 
Får era önskemål om vilka frågor som styr verksamheten gehör högre upp i förvaltningens 
led? Och lyfter ni jämställdhet? 
!
Har du några övriga tankar eller kommentarer om jämställdhet? 
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