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1. Inledning 
 
Jag skulle vilja inleda med att reda ut begreppet jämställdhet. Detta eftersom jämställdhet är 
ett begrepp som tenderar att bli missförstått och feltolkat. Det är nämligen väldigt lätt att 
blanda ihop jämställdhet med jämlikhet. Jämställdhet betyder lika rättigheter med betoning på 
kvinnor. Jämställdhet står alltså för jämlika förhållanden endast mellan könen, medan 
jämlikhet står för lika rättigheter mellan olika kulturer, etnicitet och så vidare (Svenska 
ordboken, 1999).  
Jämställdhet är vidare ett begrepp som kan väcka många känslor och reaktioner. Många 
tycker att jämställdhetsdebatten är upprörande på grund av den bild som ges av media och tar 
därför avstånd från feministiska tankar och idéer. Andra anser att vi lever i ett icke-jämställt 
samhälle där vi människor borde göra allt för att förändra situationen. Trots att det finns stora 
skillnader i hur samhället uppfattar de jämställda idealen är de flesta människor i samhället 
positiva till de jämställda förändringar som har skett genom historien. Man är ofta även 
positiv till att fortsätta förändra jämställda olikheter som till exempel löneskillnader mellan 
män och kvinnor, men eftersom många människor har en negativ bild av feminister som 
jobbar för jämställdhetsfrågor så är det dock vanligt att man reagerar med motstånd mot 
jämställdhetsförändringar.  

När jag fick höra talas om projektet ”Jämställda Kommuner” blev jag mycket nyfiken på 
vad det handlade om och tog således kontakt med projektledaren för projektet. Jag samtalade 
med projektledaren och bestämde mig för att skriva om detta projekt som anses vara unikt på 
grund av att det är fokus på medborgaren i samhället. När jag började skriva denna uppsats 
om projektet ”Jämställda Kommuner” deltog jag i den första föreläsningen som den kvinnliga 
projektledaren höll för de kommunanställda där hon bland annat gick igenom vad projektet 
handlade om. Jag fick då upp ögonen för att det kunde finnas ett motstånd från de 
kommunanställdas sida till detta projekt. Den observation som jag gjorde var att det fanns en 
stor misstänksamhet till projektet och jämställdhetstänkandet. Intervjupersonerna var 
skeptiska och kom med många motargument till projektledaren, som dock lyckades bolla 
tillbaks dessa motargument och kunde ge svar på tal. Mycket tid gick dock åt för 
projektledaren att få de kommunanställda att se på projektet och jämställdhetstänkandet på ett 
positivt och öppet sätt innan de dömde ut projektet. Min nyfikenhet över varför de 
kommunanställda reagerade så starkt hade väckts.    

Projektet ”Jämställda Kommuner” finns i fyra olika kommuner. En av dessa fyra 
kommuner är Eskilstuna kommun där jag har utfört min studie. Eskilstuna kommun jobbar 
hårt för jämställdheten i sin stad. Målet är att bli en av tio ledande kommuner i Sverige när det 
gäller jämställdhet. Projektet ”Jämställda Kommuner” är nystartat och syftet är, till skillnad 
från tidigare jämställdhetsprojekt, att sätta medborgarna i fokus. Projektet bygger på forskning 
som gjorts som visar att det finns icke-jämställt bemötande och behandling bland kommunens 
service och tjänster i Sverige. Det här projektet ska bidra till att Eskilstuna kommuns tjänster 
blir tillgängliga för alla medborgare oavsett kön (www.eskilstuna.se, 2006).  

Projektet ”Jämställda Kommuner” kommer att fortgå genom att de kommunanställda ska 
genomgå en utbildning med hjälp av den kvinnliga projektledaren som håller i utbildningen. 
Utbildningens mål är att de kommunanställda får lära sig att upprätta en 
jämställdhetshandlingsplan som handlar om hur man upptäcker och kartlägger eventuella 
icke-jämställda behandlingar av deras klienter (www.eskilstuna.se, 2006).  

Den arbetsplats jag har valt att studera är Arbetsmarknad och familjeenheten i Torshälla 
som ligger en bit utanför Eskilstuna. Arbetsmarknad och familjeenheten är en del av 
socialtjänsten och har på uppdrag av Torshälla stadsnämnd det yttersta ansvaret för människor 
i utsatta situationer. Personalen på Arbetsmarknad och familjeenheten hjälper personer som 



 4 

söker deras hjälp med att försöka komma tillbaka till en normal levnadsstandard. Jag har valt 
att i uppsatsen kalla dessa personer för klienter. Personalens arbetsuppgifter är mycket 
varierande. På olika avdelningar ges olika hjälp. På en avdelning beslutar man om 
socialbidrag, på en annan avdelning ger man stöd i form av kuratortid och på en tredje 
avdelning hjälper personalen klienterna med att söka jobb eller utbildning genom att till 
exempel visa hur en CV eller ansökan skrivs. Stödinsatser för klienterna görs i första hand i 
frivilliga former enligt socialtjänstlagen (www.eskilstuna.se, 2006).  

Den här studien handlar om inställningen till projektet ”Jämställda Kommuner”. Studien 
kommer således att koncentrera sig på vad de kommunanställda har för uppfattning om 
projektet. Resultatet av projektet är beroende av de kommunanställdas inställning till det 
eftersom det i grunden är de själva som ska driva igenom projektet genom att öka sitt 
jämställdhetstänkande i behandlingen och bemötandet av klienterna. Jag ämnar fånga upp de 
kommunanställdas uppfattning och känsla precis i början av projektet. Detta eftersom syftet är 
att underlätta starten av kommande projekt. Således är intervjuerna utförda redan efter första 
föreläsningen i utbildningen eftersom jag vill få fatt på intervjupersonernas direkta 
uppfattning om projektet. Detta för att fånga upp eventuellt motstånd så att man lättare vet hur 
man eventuellt ska bemöta detta i senare projekt. Dock förhåller det sig så att eftersom 
deltagarna inte varit med mer än en föreläsning i utbildningen, så har de inte så stor kunskap 
om projektet. 
 
 
 
1.1. Problemformulering 
 
Vad har kommunanställda inledningsvis för attityd till jämställdhetsförändringsarbete när det 
gäller bemötande och behandling av klienter?  
 
 
 
1.2. Syfte 
 
Projektet ”Jämställda Kommuner” är ett pilotprojekt där de kommunanställda ska få en 
utbildning där de får lära sig att upprätta en handlingsplan för hur man kan upptäcka icke-
jämställda beteenden/behandling av sina klienter (www.eskilstuna.se, 2006). De flesta 
förändringsarbeten handlar om att förändra starka norm- och regelsystem. En omfördelning av 
normer, regler och värderingar möter ofta motstånd. Motståndet är ofta diffust men måste 
identifieras och synliggöras för att kunna bemötas. Eftersom de kommunanställda ska 
genomgå en utbildning där de ska få lära sig att tänka annorlunda när det gäller jämställdhet, 
så är det högst intressant att titta på vad de kommunanställda har för syn på projektet 
”Jämställda Kommuner”. Schein (1988) menar att om utbildningen ska fungera måste 
deltagarna ha en vilja att vilja lära sig annars kommer de anställda inte att lära sig något utan 
projektledaren kommer istället att hamna i en oförtjänt försäljarroll och då kan projektledaren 
inte längre hjälpa de kommunanställda att genomföra projektet. Syftet med studien är att 
undersöka vad kommunanställda i Eskilstuna har för attityd gentemot 
jämställdhetsförändringsarbete samt hitta eventuellt motstånd som kommunanställda kan visa 
sig ha till jämställdhetsutbildningen som ska genomföras. Genom att göra det kan man lättare 
vara beredd och bemöta eventuella problem/motstånd när projektet påbörjas i andra städer. 
Fokus i studien kommer således att ligga på de negativa attityder/inställningar som eventuellt 
finns. 
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1.3.  Frågeställning 
 
Anser de kommunanställda att det finns brister i jämställdheten mot klienterna som man kan 
ändra på? Vad finns det för attityder till jämställdhetstänkande? 
 
 
 
1.4.  Avgränsning 
 

Projektet ”Jämställda Kommuner” genomförs i fyra kommuner i Sverige. Jag har valt att 
avgränsa studien till Eskilstuna kommun. Vidare valde jag att avgränsa studien i Eskilstuna 
till en arbetsplats av flertalet. Att valet föll just på Arbetsmarknad och familjeenheten i 
Torshälla beror på att den arbetsplatsen var den arbetsplats som hade anmält flest deltagare i 
projektet. Eftersom ju fler deltagare, desto större bredd kan jag få i mitt datamaterial. Jag kan 
alltså få större variationer och extremare åsikter i resultatdelen om det finns fler människor att 
välja bland när jag ska genomföra intervjuerna. 
 
 
 

2. Disposition 
 
Uppsatsen inleds med tidigare forskning där jag redogör för attityder mot jämställdhet och 
feminism samt attityder mot förändringsarbete. Den tidigare forskningsdelen avslutas med att 
beskriva den lucka som min studie ämnar fylla i forskningen. I teoridelen som kommer efter 
den tidigare forskningen presenterar jag den teoretiska och begreppsliga referensramen. Där 
tar jag upp socialkonstruktivismen (Barlebo, 2001), vissa socialkonstruktivistiska begrepp 
som Berger och Luckman (2003) använder samt feministisk teori av Eduards (2002). I 
metoddelen redogör jag för hur studien har utförts och presenterar den hermeneutiska 
metoden som användes vid analysen av intervjuerna. Jag presenterar även viss förförståelse 
jag hade innan genomförandet av intervjuerna. Sedan redovisas resultatet av studien. Denna 
del börjar med en presentation och preliminär tolkning av intervjupersonernas uttalanden. 
Efter det sammanställde jag intervjupersonernas preliminära tolkning till en andra tolkning 
och här applicerades socialpsykologisk teori som hjälp vid tolkningen av intervjupersonernas 
uttalanden. Den avslutande delen, som är diskussionsdelen, börjar jag med att besvara 
problemformulering och frågeställningar. Där kopplar jag ihop uppsatsens andra delar genom 
att diskutera kring resultatet och jämför det med den tidigare forskningen och teoridelen. 
Självkritik och övriga observationer tas också upp. 
 
 
 

3. Tidigare forskning 
 
Den här delen av uppsatsen kommer att redogöra för vad den tidigare forskningen kommit 
fram till i det för denna studie aktuella ämnet ”attityder till jämställdhetsförändringsarbete”. 
Jag upptäckte att den tidigare forskningen kring jämställdhetsförändringsarbete var bristfällig 
då det inte fanns så mycket forskning om ämnet. Jag koncentrerade därför denna del till 
människors generella uppfattningar av jämställdhet/feminism och förändringsarbete var för 
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sig. Att den tidigare forskningen är bristfällig i just ämnet ”attityder till 
jämställdhetsförändringsarbete” visar att det finns ett behov av vidare forskning och att denna 
studie ämnar fylla den forskningsluckan.  

Jag börjar med att redogöra för vad den tidigare forskningen har kommit fram till vad 
gäller den allmänna bilden av attityden mot feminism. Sedan presenteras en djupare bild av 
attityden till feminism och vilka olika kategorier av människor i samhället som antingen 
stödjer eller är skeptiska till feministiska idéer. Att titta på vad tidigare forskning säger om 
den allmänna attityden till feminism och vilka olika kategorier av människor i samhället som 
antingen stödjer eller är skeptiska till feminism, är relevant för min forskning eftersom 
intervjupersonernas attityd till jämställdhetsförändringsarbetet är påverkad av vad de har för 
attityd till feminism. 

Därefter redogör jag för förändringsarbete och först går jag igenom det motstånd som kan 
uppstå på olika arbetsplatser vid förändringsarbete och vad det kan bero på. Tidigare 
forskningsdelen avslutas sedan med en studie som visar hur människor identifierar 
jämställdhetsproblem men förskjuter dessa problem till annan arbetsplats eller organisation.  
Att titta på vad den tidigare forskningen säger om förändringsarbete och motstånd till detta är 
intressant eftersom min studie ämnar försöka hitta ett motstånd bland de kommunanställda till 
förändringsprojektet ”Jämställda Kommuner”.  
 
 
 
3.1. Attityden mot feminismens framsteg är positiv 
  

Enligt en studie av Bolzendahl (2004) där syftet var att studera den genom tiderna förändrade 
attityden till feminism och stöd för jämställdhetsförändringar, visar resultatet att attityden till 
feministiska idéer har blivit positivare de senaste 25 åren. Studien genomfördes kvantitativt 
och resultatet visar att attityder gällande sexuellt beteende, kvinnors deltagande i den 
offentliga delen och familjeansvar fortsätter att liberaliseras (Bolzendahl, 2004). Connell 
(2006) genomförde en studie där 58 kvinnor och 49 män intervjuades för att undersöka 
attityden och det verkliga beteendet av genusförändringar i offentliga organisationer. Alla 
deltagarna i studien var eniga om att nutid är en tid av genusförändringar. Speciellt de äldre 
deltagarna ansåg att kvinnor idag har till exempel stora arbetsmöjligheter, att kvinnor är 
mycket friare att uttrycka sig, att det finns kvinnor i maktfulla positioner, att det är mer troligt 
att män hjälper till med hushållet och att det är mindre förtryck och öppen sexism. 
 
 
 
3.2. Synen på män och kvinnor är fortfarande icke-jämställd 
 
Connell (2006) anser även i sin studie att det fortfarande finns väldigt mycket att arbeta med 
när det gäller jämställdhet. Connell (2006) har nämligen även kommit fram till i sin studie att 
många män fortfarande har svårt med att det finns kvinnor på deras arbetsplats som har 
otraditionella arbetsroller. Dessa män såg det som olämpligt för kvinnor att arbeta med det 
som var otraditionellt, de såg kvinnorna som inkräktare i den maskulina världen och de tyckte 
inte att kvinnorna hade kompetensen eller styrkan och engagemanget som krävdes för 
arbetsplatsen. Forskaren upptäckte även att trots att kvinnor idag kan ha chefsposition, och att 
detta accepteras av både män och kvinnor, så blir kvinnliga chefer ofta utmanade, ignorerade 
eller ifrågasatta (Connell, 2006). 

Stokoe (2006) genomförde en studie som visar att vi människor har en tendens att 
kategorisera män och kvinnor med olika egenskaper och omedvetet handla efter dessa 
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kategoriseringar. Denna studie studerade hur människor i interaktion beter sig mot män 
respektive kvinnor. Försökspersonerna, som bestod av både män och kvinnor, studerades 
genom kameror när de fick olika problem som de skulle lösa tillsammans. Resultatet visar hur 
vi människor rutinmässigt delar in varandra i könskategorier genom våra interaktioner. Det 
var i studien till exempel självklart både för männen och kvinnorna att en kvinna skulle vara 
sekreterare. Forskaren kom fram till att ju naturligare, tagen för given och därför osynlig 
kategoriseringen fungerar, desto mer maktfull är den (Stokoe, 2006). 
 
 

 

3.3. Feministernas personlighet och den egna roll identiteten styr attityden till de                            
feministiska idéerna 

 

En studie av Phipps (2006) visar att det är just feministernas personlighetsdrag och inte de 
feministiska idéer som står i fokus när det avgörs om man är positiv eller negativ till 
feminism. Studien genomfördes med kvinnor som har yrken i mansdominerade arbeten såsom 
inom vetenskapen, motorbranschen och inom teknologin. Dessa kvinnor arbetade även aktivt 
för att kvinnor skulle få större plats inom dessa mansdominerade yrken. Undersökningen 
koncentrerades på hur dessa kvinnor uppfattade feminism. Det framgick tydligt att 
deltagarnas karaktärisering av feminister var kritisk mot feminism. Deltagarna ansåg att 
feminism var associerat med hysteri och stereotyper, till exempel så beskrev deltagarna 
feministerna som högljudda, aggressiva, hysteriska, bestämmande och krävande. En av 
deltagarna ansåg till och med att feministerna var gnälliga och att feministerna såg sig själva 
som offer. När deltagaren pratar om detta så uttrycker hon enligt forskaren en känsla av 
ständig oresonlighet som har blivit identifierad som en vanlig negativ perception av 
feminister. Forskaren anser vidare att dessa konstruktioner reflekterar även ett fokus på de 
personliga karaktärerna av feminister mer än substansen av de feministiska idéerna (Phipps, 
2006).  

Det är också denna skillnad som forskaren allmänt anser vara det som gör att man tar 
avstånd från feminism. Detta därför att man inte vill identifiera sig med dessa beskrivningar, 
men ofta har människor kvar sina feministiska tankar men vill alltså inte identifiera sig med 
feminister och förnekar sig själva då som feminister. Det gällde även deltagarna i studien där 
kvinnorna som befann sig i mansdominerade yrken kämpade aktivt för feministiska mål på 
sina arbetsplatser, men de vägrade alltså att kalla sig själva för feminister. Enligt deltagarna 
själva så berodde det mycket på att de trodde att om de skulle bli identifierade som feminister 
så kunde det generera fientlighet bland männen på arbetsplatsen och att det skulle blockera 
deras arbete för kvinnors rättigheter. Deltagarna ansåg att om de gick ut med att de var 
feminister så skulle det bli en negativ koncentration på deras framställning istället för att 
lyssna på vad de faktiskt hade att säga. Det var väldigt viktigt för deltagarna att de arbetade 
utifrån kompetens istället för utifrån kön, allt för att inte bli identifierade med feminism, trots 
att det var feministiska mål som de jobbade för (Phipps, 2006).  

Toller (2004) visar liknande resultat i sin studie. Även där var resultatet att deltagarnas 
stöd till de feministiska idéerna var beroende på vad de hade för syn på feministernas 
personlighet.  I studien undersöktes relationen mellan genus roll identitet, stöd för feminism 
och villigheten att anse sig själv som feminist. Studien genomfördes genom att intervjua 300 
studenter. Toller kom fram till att om man var positiv eller negativ till feminism berodde 
mycket på personens egen roll identitet. De killar som var feminina i sin identitet var positiva 
till feminism och kunde anse sig som feminister, men att de män som var manliga i sin 
identitet var mycket tveksamma till att anse sig själva som feminister. Orsaken till detta menar 
forskaren är att maskulina män har en föreställning om feminism som kvinnligt och de vill 
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vara rädda om sin framställning som maskulina män, så då kan de inte identifiera sig med de 
feministiska idéerna (Toller, 2004). Det samma gällde för kvinnorna fast i omvänd ordning. 
De feminina kvinnorna var negativ till feminism och de maskulina tjejerna var positiva till 
feminism. Anledningen till detta tror forskaren är att kvinnor ofta beskriver feminister med 
maskulina personlighetsdrag, som bestämmande och aggressiva. Således har de feminina 
kvinnorna svårt att identifiera sig med feministerna (Toller, 2004).  
 

 

 

3.4. Stöd av feminism beroende på arbetsstatus och civilstånd  
 

En studie av Banaszak (1993) undersökte och jämförde mäns och kvinnors olika civilstånd 
och arbetsstatus för att se om det var någon skillnad i deras attityd till de feministiska idéerna. 
Studien genomfördes genom att intervjua män och kvinnor. Syftet var att se om det var någon 
skillnad på om man var gift eller ogift, arbetande eller ickearbetande, man eller kvinna i 
relation till stöd av de feministiska idéerna. Studien visar att den största gruppen som stödjer 
feminism är kvinnor som befinner sig i arbetslivet oavsett om de var gifta eller inte. De 
kvinnor som inte befinner sig i arbetslivet var inte lika stödjande till de feministiska idéerna 
oavsett av om de var gifta eller inte. Anledningen till att det är just arbetande kvinnor som 
stödjer feminism är enligt Banaszak (1993) att de arbetande kvinnorna har ofta personliga 
erfarenheter av förtryck och diskrimination i arbetslivet. Bland männen fanns det största 
motståndet till de feministiska idéerna. Den grupp av män som var mest motståndare var 
ensamstående män, oavsett om de arbetade eller inte. De gifta männen var betydligt mer 
stödjande till feministiska idéer, men det var stor skillnad på om deras fruar arbetade eller 
inte. De män vars fruar arbetade var mer positiva till feminism än de män vars fruar inte 
arbetade (Banaszak, 1993). Detta är ett resultat som stöds även av Bolzendahl (2004) som i 
sin studie upptäckte att ju högre lön de gifta männen hade desto mer förväntade de sig att 
kvinnan skulle ta mer ansvar för hushållet (Bolzendahl, 2004). De båda studierna visar även 
att i de fall som männen var positiva till feminism var anledningen oftast av ideologiska eller 
filosofiska skäl, därför att männen saknade den direkta livserfarenheten som exponerade dem 
till feministiska idéer (Bolzendahl, 2004; Banaszak, 1993).  
 
 
 
3.5.  Motstånd till förändringar på arbetsplatsen  
 

Labianca (2000) genomförde en studie genom att både intervjua och observera personal och 
ledning i olika organisationer. Studiens syfte var att undersöka hur schemaförändringar tas 
emot av personalen. Studien visar att ledningens stöd på en arbetsplats under 
förändringsarbete är av största vikt. Hur ledningen på företaget och förändringskonsulten 
presenterar förändringsprojektet samt hur de förhåller sig till projektet är en avgörande sak om 
den övriga personalen kommer att anta det nya schemat eller inte. Trots detta menar Labianca 
(2000) att personalen kommer, oavsett hur bra ledningen och förändringskonsulten 
presenterar det nya schemat, göra motstånd den första tiden. De kommer som bäst att väga för 
och nackdelar med det nya versus det gamla schemat. Men som värst kommer personalen att 
göra aktivt motstånd till det nya schemat om de inte känner att ledningens och 
förändringskonsultens intentioner med det nya schemat är goda (Labianca, 2000).  

Studien visar vidare att det är vanligt att ledningen och förändringskonsulten tar för givet 
att personalen automatiskt är positiva till och accepterar det nya schemat. Studien visar även 
att ledningen och förändringskonsulten behöver förstå hur personalen tänker och att det är en 
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process att gå igenom schema förändringar (Labianca, 2000). De fall där ledningen och 
förändringskonsulten förde en dialog med övriga personalen om personalens egna tolkningar 
och känslor som det nya schemat väcker fick sedan mest positiv respons från personalen om 
det nya schemat. Men det var även viktigt för ledningen och förändringskonsulten att 
kontinuerligt hålla sig uppdaterad med de anställdas förväntningar och åsikter om projektet i 
olika möten där personalen kunde ge uttryck och få acceptans av motståndet som en 
nödvändig del av förändringsprocessen. Att på det här sättet låta personalen ge röst till 
motståndet sänder en kraftfull signal till personalen att deras åsikter räknas och att en 
ömsesidig process mellan personal, ledning och förändringskonsult håller på att arbeta i 
organisationen (Labianca, 2000).  

En annan studie (Proctor, 2003) visar att motstånd till förändring kommer från många 
källor. Rädsla för det okända, brist på information, hot mot status, rädsla för att misslyckas 
och brist på olika förmåner är exempel på sådana källor. I studien som var kvalitativ 
undersöktes hur personalen i en organisation reagerade när det genomfördes förändringsarbete 
på deras arbetsplats. Personalen ville känna att de hade kontroll över vad som hände med dem 
och ju mer förändring som var införd från utsidan av andra desto mer kom de att se det som 
något att känna sig hotat av och desto mer gjorde de motstånd till det. Dålig kommunikation 
utvecklades till negativa känslor bland organisationens anställda. Det var även vanligt att enda 
vägen att få reda på vad som hände på arbetsplatsen var genom rykten från andra 
arbetskollegor. Därmed kände de anställda inte att ledningen hade en klar vision för det som 
skulle förändras eller att kommunikationen var öppen och ärlig. Resultatet blev att många 
anställda kände att eftersom de inte hade fått så mycket information om vad som pågick i 
organisationen kände de sig väldigt osäkra och motsatte sig därigenom oftast förändringen 
som skulle genomföras (Proctor, 2003). 
 
 
 
3.6. Jämställdhetsproblem någon annanstans än på den egna arbetsplatsen 
 

Connell’s (2006) studie om genusförändringar i tiden visar att trots att flera deltagare ansåg 
att de själva eller deras kollegor blivit könsdiskriminerade på sin arbetsplats ansåg de inte att 
det fanns några problem alls med jämställdhet på deras arbetsplats. I vissa fall berömde 
deltagarna sin arbetsplats för att vara mycket jämställd. Detta kan ses som anmärkningsvärt 
men det är inte på grund av, menar Connell (2006), att deltagarna inte kunde se 
jämställdhetsproblem. Deltagarna kunde gärna kommentera jämställdhetsproblem men de 
lokaliserade dem alltid någon annanstans. Könskonflikter var ofta lokaliserade i dåtid eller så 
lokaliserades de någon annanstans i nutid som till andra enheter, andra arbetsområden eller 
andra sektorer i samhället än deras egen arbetsplats. Känslan av jämställdhetsproblem någon 
annanstans, menar forskaren, är delvis producerad av att deltagarna i studien arbetar på en 
statlig arbetsplats som tar beslut enligt jämställdhetslagar. Eftersom deltagarna arbetar utifrån 
jämställdhetslagarna och tittar ut i den övriga sociala värld där jämställdhet definitivt inte 
fungerar som det ska. Därigenom får deltagarna en känsla av att de redan lever efter 
jämställdhet fast problemet är att de stödjer sig på att de använder sig av dessa lagar så 
mycket att de slutar fundera och reflektera över hur det verkligen ser ut på deras egen 
arbetsplats och förskjuter istället problemet till någon annanstans (Connell, 2006).  
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3.7. Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Den första redogörelsen i denna tidigare forskningsdel redogör för den allmänna attityden mot 
feminism. Denna visar att den allmänna attityden mot feminism är att människor är positiva 
till de förändringar som har skett genom tiderna med hjälp av feministiska idéer. Connell 
(2006) var ändå inte nöjd med de resultaten på grund av att han ansåg att det fortfarande fanns 
icke-jämställda beteenden i allmänhet. Han menar att kvinnor fortfarande blir särbehandlade 
på olika sätt från männen i samhället idag. Stokoe (2006) har i sin studie liknande resultat där 
studien visar hur män och kvinnor kategoriserar och behandlar varandra olika omedvetet 
genom interaktioner.  

Den andra rubriken redogör för att det är feministernas personlighet som står i fokus, inte 
de feministiska idéerna. Människor i samhället tenderar att koncentrera sig på och bilda sin 
uppfattning kring vad feministerna har för personlighet istället för vad de har för mål. Detta 
menar Toller (2004) hör ihop med hur en person själv identifierar sig. De manliga männen har 
svårt att identifiera sig med feminism då de anser att det är kvinnligt och de feminina 
kvinnorna har svårt att identifiera sig med feminism då de anser att det är manligt.  

Sedan fortsätter redogörelsen av den tidigare forskningen att visa att kvinnor som stöder 
feminism oftast gör det på grund av att de har egen erfarenhet av förtryck och diskrimination i 
arbetslivet. Medan männen som stöder feminism oftast gör det på grund av ideologiska och 
filosofiska skäl. Redogörelsen av den tidigare forskningen tar vidare upp att det finns ett 
motstånd till förändringar på arbetsplatsen och att det ofta beror på dålig kommunikation som 
resulterar i rädsla, osäkerhet och brist på kontrollkänsla hos personalen (Proctor, 2003). 

Avslutningsvis visar den tidigare forskningen att när personalen i Connell’s (2006) studie 
pratar om jämställdhet på sin arbetsplats hänvisar de problemen till annan arbetsplats eller 
organisation. Det beror enligt Connell (2006) inte på att personalen har svårt att identifiera 
jämställdhetsproblem, utan det beror på att personalen arbetar efter vissa jämställdhetslagar 
och ser att det finns icke-jämställda förhållanden på andra ställen. Då slutar de reflektera över 
hur det egentligen ser ut på sina egna arbetsplatser.   
 

 

 

3.8.  Tidigare forskning kopplat till min studie 
 

Den tidigare forskningen redogör för attityd mot feminism och förändringsarbete var för sig. 
Men jag hittade däremot inte så mycket tidigare forskning om attityder till 
jämställdhetsförändringsarbete. Detta är en lucka som min studie ämnar fylla. Vidare hittade 
jag ingen forskning om jämställdhetsförändringsarbete gentemot klienterna utan endast 
forskning som handlade om jämställdhetsförändringsarbete som gällde de anställda. Detta kan 
dock bero på att syftet med projektet, att arbeta mot klienterna i jämställdhetssynpunkt, är ny. 
Således har detta inte ännu blivit studerat. Min studie ämnar därför fylla även denna lucka i 
forskningen.  
 
 
 

4.  Teoretisk och begreppslig referensram 
 
Här kommer jag att presentera den valda teorin. Eftersom jag har valt hermeneutisk metod 
innebär detta att undersökningens resultat kommer att tolkas med hjälp av den valda teorin.  
Jag valde att anknyta till tre olika teoretiker. Den första är Barlebo (2001) som i sin bok 
Socialkonstruktivism - Positioner, problem och perspektiv beskriver social konstruktivism. 
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Det andra perspektivet som jag valde är Berger och Luckman (2003) med boken 
Kunskapssociologi - Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Jag valde 
denna bok för att Berger och Luckman med grundliga begrepp förklarar hur människor 
uppfattar sin vardagliga tillvaro ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det tredje 
perspektivet som används i analysdelen är feministen Eduards (2002) som i sin bok 
Förbjuden handling - Om kvinnors organisering och feministisk teori, tar upp bland annat 
olika attityder till feminism och kvinnliga organiseringar.  
 
 
 
4.1. Socialkonstruktivism 
 

Termen socialkonstruktivism betyder att det sociala livets handlingar skapas genom 
konstruktioner som människan själv skapar. Det är genom kunskap vi utvecklas och inom 
social konstruktivismen anses kunskapen socialt skapad, detta eftersom vi får kunskap genom 
andra människor genom att vi samtalar med dem. Det är även så att all kunskap som finns i 
samhället är också socialt skapad eftersom det är människor som har upptäckt och förmedlat 
det de har kommit fram till (Barlebo, s 29-30,70. 2001). Berger och Luckmans (2003) 
tydligaste budskap när det gäller socialkonstruktivism är att människan skapar samhället 
samtidigt som människan också är en produkt av samhället. Det betyder att allt som vi 
människor säger och gör är det som skapar samhället. Samtidigt som vi människor blir 
skapade av samhället genom de människor som har levat i historien, genom deras beteende 
har resultatet blivit till samhället som det är idag och därigenom skapas vi nu, och därigenom 
fortsätter vi i vår tur att skapa samhället med alla handlingar vi gör. Detta är den sociala värld 
vi lever i (Berger & Luckmann, s 78. 2003). 

Socialkonstruktivism är användbar när man vill förklara och visa att ett beteende som av 
oss människor anses vara av naturen skapat faktiskt inte är det, utan är skapat av oss 
människor själva genom det sociala. Det är lätt att förstå till exempel att grundlagen är socialt 
konstruerat genom att det är människor som har skapat den från grunden, men det blir dock 
svårare att förstå att det är även människor i historien som har skapat vissa sociala beteenden 
som vi människor har idag. Som det för denna studie aktuella ämnet jämställdhet, kan det 
tyckas som ett naturligt och av naturen skapat beteende vi människor har mot varandra när det 
gäller män och kvinnor. Som till exempel att kvinnan föder barn och då ska hon stå hemma 
vid spisen och laga mat och ta hand om barnen medan mannen är ute och skaffar pengar till 
föda till familjen. Socialkonstruktivismen menar dock att hur vi beter oss mot män respektive 
kvinnor är socialt skapat, alltså skapat och upprätthållit av människor i historien, som i sin tur 
har fört detta vidare till en etablerad syn till dagens samhälle (Barlebo, s 57-58. 2001). Vi 
människor skapas av samhället och därigenom skapas våra värderingar och normer till 
exempel gentemot män och kvinnor, och det är så fastpräglade normer att det för oss ter sig 
naturligt och av naturen skapat. Det är också vi människor som skapar samhället, så genom att 
vi upptäcker nya saker som vi kanske trodde var naturligt skapat till att se att det faktiskt är 
socialt skapat kan vi utveckla samhället och föra det vidare till nästa generation. Genom att 
avslöja något som på ytan ter sig naturligt till att visa sig vara socialt konstruerat är social 
konstruktivismens uppgift (Barlebo, s 57-58. 2001). Genom att använda sig av 
socialkonstruktivism kan man sålunda till exempel upptäcka att kvinnor inte måste vara 
hemma och föda barn utan de kan faktiskt vara ute i arbetslivet och tjäna pengar och så 
vidare. 
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4.2. Samtalet 
 

Den viktigaste aspekten som gör att vi människor skapas i interaktion med varandra är genom 
samtalet med varandra. Utan samtalet med andra människor skulle det visserligen finnas viss 
icke-verbal kommunikation, men det är just genom samtalet som vi bildar och upprätthåller 
vår viktigaste subjektiva verklighetsuppfattning (Berger & Luckman, s 177-178. 2003). Det 
som händer i en situation när vi samtalar med en annan människa är för det första att 
människan tänker medan hon talar. För det andra så hör båda personerna i samtalet vad båda 
säger, vilket gör att vi kan föra ett samtal genom att svara och fortsätta på det som precis har 
blivit sagt. Detta skapar en kontakt som innehåller de subjektiva känslor som båda personerna 
i samtalet har. Det är även så att de båda personerna hör sig själva när de samtalar och det 
medför att personerna även får en objektiv uppfattning av vad de själva sagt. Vartefter 
personerna hör sig själva prata blir deras åsikter, känslor och tankar mer uppenbara och 
verkliga för dem själva. Personerna bildar då omedvetet en ny bild av fenomenet de pratar 
om. Att samtala med andra är således ett sätt att utvecklas och lära känna sig själv och sina 
tankar, sina åsikter och känslor (Berger & Luckman, s 51-53. 2003).  
 
 
 
4.3. Typifieringar 
 
Berger och Luckmans (2003) begrepp typifieringar betyder att vi människor automatiskt 
kategoriserar andra människor i face-to-face-situationer. Det är ett slags scheman som vi delar 
in olika människor i, till exempel så delar vi in varandra i kategorierna man, kvinna, europé, 
klient och så vidare. Ju mer anonym som den andra personen är för oss desto grövre 
kategorisering gör vi. Våra nära och kära har vi delat in i betydligt mindre kategorier eftersom 
vi har större kunskap om vilka de är och kan de flesta detaljer vilket gör att det blir det svårare 
att kategorisera dem. De vi möter i en face-to-face-situation som vi inte känner så väl är det 
enkelt att dela in i olika kategorier. När vi möter nya människor och kategoriserar dem så 
påverkar det interaktionen med den andra genom att vi på så sätt att styrs av den kategorin 
som vi har delat in den andra personen i. Till exempel är det vanligt att vi kategoriserar 
varandra efter kön. Till dessa kategorier hör vissa egenskaper som vi själva tror att den andra 
personen har. Men detta kan bli problematiskt när den andra personen inte har dessa 
egenskaper, och då måste vi försöka modifiera bilden vi till en början skapade av den 
personen. Vi människor handlar även efter våra bestämda typifieringar. Detta innebär att om 
en person har kategoriserat en annan person som man, så har den första personen vissa 
aspekter som han/hon anser tillhöra kategorin man. Då behandlar han/hon mannen omedvetet 
efter just dessa kriterier. Denna process är givetvis ömsesidig, så mannen i det här fallet 
kommer även att kategorisera den första personen och behandla honom/henne efter de 
egenskaper som den kategorin som han/hon tilldelades (Berger & Luckman, s 43-44. 2003).   
 
 
 
4.4. Vanehandlingar 
 

Enligt Berger och Luckman (2003) utför vi människor så ofta vi kan saker och ting efter 
invanda vanor. Detta gäller både icke-sociala och sociala beteenden. Berger och Luckman 
(2003) säger vidare om vanehandlingar att de skapas för att spara energi och minska antalet 
alternativa sätt att utföra en handling eller en arbetsuppgift på. Vanehandlingen som en person 
utför behåller sin meningsfullhet för individen och är för honom självklar på det sätt 
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vanehandlingen utförs. Att ha vanehandlingar befriar individen från bördan av alla beslut som 
annars måste tas om man ska omdefiniera en handling varje gång den ska utföras. Nu kan man 
istället koncentrera sig på att få handlingen utförd, istället för att fundera på hur den ska bli 
utförd. Vanor underlättar därför på detta sätt att en individ använder sin energi till att utföra 
handlingen istället för att fundera på vilket sätt den ska bli utförd varje gång. Det blir 
psykologiskt mycket lättare för individen att ha vanor som är självklara (Berger & Luckman, s 
69-70. 2003). Vanehandlingar är även något som kan bygga på historisk kunskap. Det 
behöver inte vara individen som utför vanehandlingen och som själv har valt just det 
alternativet att utföra en handling på. Utan det kan vara personer innan honom/henne som har 
definierat just en specifik handling till att utföras på ett visst sätt, för den personen ansåg att 
om man utför handlingen på just det sättet så spar det mest energi och blir mest betydelsefullt. 
Denna person har sedan fört denna vanehandling vidare till nästa person, som förde det vidare 
till ännu nästa person och så vidare tills det når den person som nu utför denna handling. 
Detta medför dock att den första person som definierade handlingen till att utföras på just 
detta sätt har en mer grundlig syn på handlingen och förstår handlingen från grunden från 
början, medan de personer som kommer och tar efter endast förstår hur man gör, men kanske 
inte alltid har förklaringen till varför man gör som man gör med just den handlingen. Sättet 
handlingen utförs på är ändå högst meningsfullt för individen då det är det enda sättet som 
individen vet att utföra handlingen på, och därför blir det också det som är det naturliga sättet 
att utföra handlingen på (Berger & Luckman, s 75-76. 2003).  
 

 

 

4.5. Synen på feminism 
 

Enligt Eduards (2002) upplevs kvinnor som organiserat sig feministiskt av andra inte som 
”vanliga” kvinnor, utan kvinnor som organiserar sig feministiskt kritiseras ofta för sin 
inkompetens, bristande ansvar och ensidighet. Dessa kvinnor blir ofta även anklagade för att 
hata män och anses själva vara extremt maskulina och avvikande. Eduards menar att detta 
beror på att dessa kvinnor upplevs som ett hot och att den feministiska andan föder stort 
motstånd. Detta för att det de feministiska kvinnorna står upp och kämpar för både stör och 
irriterar den rådande ordningens normer i samhället (Eduards, s 11, 77-78. 2002).  

Männen är de i samhället som bestämmer den rådande normen, så kvinnor som avviker 
från denna norm som männen skapat avgränsas och hämmas. Därigenom anses kvinnor som 
värdiga motparter och goda medborgare endast när de vill samarbeta med män (Eduards, 
2002). Vidare menar Eduards (2002) att den allmänna synen i dagens samhälle är att kvinnligt 
och manligt är varandras totala motsatser och att detta är en fast förankrad föreställning vi 
människor har. Att män och kvinnor uppfattar olika och har olika intressen och beteenden 
anses av samhället vara givet och biologiskt skapat. Den uppfattningen har man grundat på de 
faktiska biologiska skillnaderna som finns, att kvinnor föder barn, män inte, och så vidare. 
Sorteringen i två olika kön förefaller så naturlig och normal att den används som förklaring på 
allt från privata till politiska problem. Resultatet, menar dock Eduards (2002), blir att kvinnor 
inte får så stort utrymme i samhället som männen får både när det gäller på arbetsplatser, i 
vård eller socialt. Vidare är detta den utbredda synen i samhället, att de grundläggande 
skillnaderna mellan kvinnor och män är naturliga och, om inte alltid av godo, så i alla fall 
något man måste lära sig leva med. Mot bakgrund av dessa biologiska skillnader menar man 
att både sociala och politiska skillnader mellan män och kvinnor blir både förståeliga och 
acceptabla. Eduards (2002) menar att det kvinnorörelsen och kvinnoforskningen vill göra, 
men utifrån olika utgångspunkter, är att ifrågasätta dessa biologiska ”fakta”.  Utgångspunkten 
för feministiska rörelser är således att rättvisa, emancipation och frigörelse för kvinnor är en 
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politisk och inte en biologisk fråga. Eduards (2002) har här en klar bild av hur förhållandet 
mellan män och kvinnor ska förhålla sig. Hon menar att oavsett hur det förhåller sig om män 
och kvinnor är lika eller ej så ska de ha lika rättigheter, och jämställdhet ska eftersträvas 
(Eduards, s 22-23. 2002). 
 
 
4.6      Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I den teoretiska och begreppsliga referensramen redogör jag för socialkonstuktivism och 
förklarar utifrån Barlebos Socialkonstruktivism- Positioner, problem och perspektiv (2001) 
samt Berger och Luckmans Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet (2003) hur vi människor skapar vårt beteende genom det sociala. Vi lär av 
varandra genom generationer hur vi ska bete oss och vad vi anser är ett naturligt beteende. 
Man använder sig även av socialkonstruktivism när man vill visa på att det beteende som vi 
tror är av naturen skapat i själva verket är skapat av oss människor. Som till exempel manligt 
och kvinnligt beteende tror vi många gånger kommer av naturen och det biologiska då 
kvinnan som föder barn ska vara hemma och sköta om hem och familj, medan mannen ska 
vara ute och skaffa fram föda. Men socialkonstruktivism visar då att det inte måste vara så 
utan kvinnan kan även vara ute i karriären och skaffa pengar till familjen medan mannen är 
hemma och tar hand om barnen. 

Den teoretiska och begreppsliga referensramen fortsätter sedan att utgå från 
socialkonstruktivism och visar först på hur vi människor skapar vår uppfattning av 
verkligheten genom samtalet med andra. Vi utvecklar vår verklighetsuppfattning genom att 
dels själva berätta hur vi ser på saker och ting och genom det hör vi vad vi själva säger och 
ombildar uppfattningen vi hade från början. Men även genom att höra någon annans bild av 
ett fenomen gör att vi omvärderar verkligheten som den är. Det är således genom diskussioner 
med andra som vi utvecklar vår bild av verkligheten. Vidare redogör jag för de typifieringar 
som vi människor dagligen gör både medvetet och omedvetet. Det innebär att vi delar in 
andra människor i olika kategorier och tillskriver människorna i dessa kategorier vissa 
egenskaper. Till exempel är det vanligt att vi typifierar varandra efter kön och bestämmer oss 
således för att män och kvinnor beter sig på ett visst sätt. Det är lättare att typifiera människor 
som inte är nära oss utan ju anonymare en person är desto grövre typifieringar gör vi.  

Jag redogör även i den teoretiska och begreppsliga referensramen för hur vi människor 
utför vissa handlingar vanemässigt. Vi lär oss av andra hur vi ska utföra vissa handlingar och 
detta blir sedan en vana när vi lärt oss hur vi ska göra. Den första personen som bestämde hur 
handlingen skulle utföras har förklaringen till det och förstår varför saker och ting ska utföras 
på ett visst sätt. Men de som utför handlingen efter en intränad vana kanske inte alltid förstår 
eller vet varför man gör som man gör.   

Slutligen redogör jag för Maud Eduards (2002) feministiska teori. Hon menar att det är 
männen i vårt samhälle som bestämmer den rådande normen för hur vi människor ska bete 
oss. Hon menar även att det finns ett stort motstånd mot feminism på grund av att de kvinnor 
som kämpar för detta anses vara aggressiva och störa den rådande ordning som finns i 
samhället. Den uppfattning som finns är även att män och kvinnor är olika på grund av det 
biologiska. Men Maud Eduards (2002) vill ifrågasätta detta och koncentrera sig på 
skillnaderna mellan män och kvinnor politiskt istället för biologiskt.   
 
 
4.7      Teoretisk och begreppslig referensram kopplat till min studie 
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Den teoretiska och begreppsliga referensramen redogör för socialkonstruktivism vilket jag 
anser är väsentligt då socialkonstruktivism ämnar förklara och visa att beteenden för det mesta 
är socialt konstruerade. Det är en vanlig föreställning att förhållandet mellan män och kvinnor 
är naturligt och biologiskt skapat medan jag med hjälp av socialkonstruktivismen skulle vilja 
visa på att vårt beteende som man och kvinna är av oss människor skapat själva. Det är även 
genom samtalet som vi styr dessa förväntningar vi har på omvärlden. Genom att de 
kommunanställdas samtalar med varandra skapar de en uppfattning och bild av projektet 
”Jämställda Kommuner”. Denna uppfattning och bild tar de med sig när de ska arbeta med 
projektet. Alla människor använder sig medvetet och omedvetet av typifieringar av andra 
människor. Genom projektet ”Jämställda Kommuner” är det meningen att de 
kommunanställda ska upptäcka vilka typifieringar de har om sina klienter så att de kan ändra 
på dessa. Det som kan hindra de kommunanställda att upptäcka sina typifieringar är de 
vanehandlingar och tankebanor människor styrs av. Dessa krävs det mycket energi och vilja 
för att kunna ändra på. Slutligen menar Eduards (2002) att feminism/jämställdhet kan för 
många människor verka som ett hot. Detta beror på enligt Eduards (2002) att den rådande 
normen är hotat genom att fokus ligger på kvinnorna istället för på männen. De 
kommunanställda som ska delta i projektet kommer att behöva ifrågasätta sin syn på män och 
kvinnors beteenden. 
 
 
 

5. Metod 
 
Jag redogör här för den metod jag valt för min studie. Studien utfördes genom intervjuer 
bland personalen på Arbetsmarknad och familjeenheten i Torshälla i Eskilstuna kommun. 
Metoden jag använde för att sedan analysera intervjuerna var hermeneutisk. Jag inleder denna 
metoddel med att ge en kort sammanfattad beskrivning av intervjupersonerna. Sedan går jag 
vidare och beskriver hur jag gick tillväga med analysen av intervjuerna där jag alltså tog hjälp 
av den hermeneutiska metoden.  
 
 
 
5.1. Intervjupersonerna 
 
I denna studie genomfördes fem stycken intervjuer. Intervjuer valdes till denna studie på 
grund av att jag ville få en djupare förståelse för fenomenet. De utvalda intervjupersonerna 
bestod av personal som hade olika arbetsuppgifter på skilda avdelningar på Arbetsmarknad 

och familjeenheten i Torshälla. Valet av intervjupersonerna skedde genom ett 
bekvämlighetsurval. Urvalet genomfördes när jag närvarde vid den första föreläsningen som 
personalen på Arbetsmarknad och familjeenheten hade om projektet. Jag fick då träffa den 
personal som skulle ingå i projektet och jag kunde således fråga vilka som kunde tänka sig att 
deltaga i studien. Till slut hade fem personer av personalen anmält sitt intresse och ville delta i 
en intervju. Jag gjorde ingen skillnad på om intervjupersonerna var män eller kvinnor. Detta 
på grund av att i jämställdhetsprojektet ”Jämställda Kommuner” är det inte de anställda som 
står i fokus utan deras klienter. Således är det irrelevant att dela upp män och kvinnor i grupp 
och analysera deras åsikter som män och kvinnor. Utan istället ville jag undersöka vad 
personalen som grupp hade för attityd till projektet. 
 

Intervjuerna genomfördes på Arbetsmarknads och familjeenheten i Torshälla som ligger i 
Eskilstuna Kommun. Detta för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och 
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avslappnade i miljön. Jag ansåg att det skulle vara mycket lättare för intervjupersonerna att 
prata om det aktuella ämnet om de befinner sig i sin naturliga arbetsmiljö. Väljer man att 
utföra intervjun i för intervjupersonen en ny miljö är det lätt att intervjupersonens 
koncentration till stor del går till att orientera sig i den nya miljön och således blir inte 
intervjupersonen lika koncentrerad på ämnet. Jag tyckte även det skulle vara enklast för 
intervjupersonerna att inte behöva åka från jobbet. Därmed minskade jag samtidigt risken att 
intervjupersonerna skulle tacka nej till att genomföra intervjun på grund av att det skulle ta 
mer tid av deras arbetstid genom att åka någon annanstans för att genomföra intervjun.  

Innan intervjuerna startade informerade jag den aktuella intervjupersonen om vad studien 
handlade om och poängterade att jag inte hade någon direkt koppling till projektet och således 
inte kommer att ”rapportera” vad som sägs i intervjun till projektledaren, utan att jag är helt 
neutral i frågan. Jag informerade vidare om att intervjupersonen är konfidentiell i studien, så 
intervjupersonernas riktiga namn kommer inte att användas i den utskrivna studien och inget 
som intervjupersonen säger kommer att skrivas på ett sätt så att det går att koppla till 
intervjupersonen. Intervjupersonen har även rätt att när som helst avbryta medverkande i 
studien ända tills studien är utskriven och klar (Kvale, s 107, 109. 1997).   

Intervjuguiden som användes var strukturerad med ostrukturerade inslag. Den 
strukturerade delen var alltså huvuddelen av intervjuguiden genom att alla frågor och 
frågeområden var nedskrivna i den ordning de skulle ställas. Jag såg till att få alla dessa frågor 
besvarade. Inslaget av den ostrukturerade delen av intervjuguiden visar att jag kände mig fri 
att låta intervjupersonen sväva iväg på en fråga och ge mig möjlighet att utforska det ämnet 
mer genom att jag kunde ställa följdfrågor om det (Andersson, s 76-77. 1995).  
 
 
 
5.2. Hermeneutisk analys 
 

Ordet hermeneutik står för att tolka texter. Man tolkar en text och försöker hitta textens inre 
mening, man försöker hitta något nytt. Det handlar om att läsaren har en dialog med texten. 
Att använda sig av hermeneutik som metod är relativt fritt. Det finns ingen specifik 
beskrivning på exakt vilket steg som kommer efter nästa utan mycket är upp till mig själv att 
bestämma hur jag ska gå tillväga och vilket steg jag ska ta härnäst (Dahlberg, s 201-202. 
2001).   

I hermeneutiken så accepterar man tidigare förförståelse i form av forskning och teorier för 
att kunna förklara ytterligare ett nytt begrepp. I hermeneutiken vill man också komma fram 
till ny förståelse kring ett fenomen för att man ska kunna ge så mycket förklaring till 
fenomenet som möjligt. Ju mer förståelse man kan få desto mer förklaring kan man ge, och 
det är viktigt att man kan förklara ett fenomen inom hermeneutiken på grund av att man även 
lägger stort fokus på att förmedla till andra och då måste man ju kunna förklara för att kunna 
förmedla (Ödman, s 46, 81-82. 2001). 

Jag valde således den hermeneutiska tolkningen som metod därför att jag vill försöka 
förstå hur intervjupersonerna tänker om jämställdhetsförändringsprojektet ”Jämställda 
Kommuner”. Tanken är att jag vill genom tolkning få möjligheten att gå ner på en djupare 
nivå och utveckla en djupare förståelse om intervjupersonernas verkliga attityd till projektet. 
Detta för att därigenom kunna förklara de kommunanställdas tankar i utbildningssituationerna 
och därigenom förhoppningsvis kunna underlätta för kommande projektledare som ska 
genomföra projektet på annan ort (Dahlberg, s 202. 2001).  
 
5.3. Förförståelse 
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I hermeneutiken innebär “det öppna frågandets princip” att man ska vara öppen inför 
intervjupersonen och uppleva verkligheten som den är. Jag ska vara beredd att låta den 
studerade verkligheten betyda något annat än vad jag till en början trodde om den. Jag ska 
försökta se på intervjupersonerna som subjekt och inte som objekt. Jag ska försöka att 
verkligen förstå vad intervjupersonen säger och vill förmedla, och det jag vill förstå är hur 
intervjupersonerna uppfattar projektet ”Jämställda Kommuner?” (Ödman, s 84, 186-187. 
2001).  

Samtidigt som jag ska se intervjupersonerna som subjekt ska jag även ta min förförståelse i 
beaktande. Eftersom hermeneutiken anser att allt vi människor förstår och tolkar grundas i 
den tidigare kunskap och erfarenhet varje människa har. Denna historia som alltså är 
förförståelsen kommer vi människor inte ifrån. Sålunda påverkas all tolkning och förståelse av 
ett fenomen av vad vi har för förförståelse. För mig är det viktigt att jag tar med min 
förförståelse i beräkning, att jag är medveten om att den finns, och i viss mån även utgår från 
den förförståelsen. Min förförståelse inför detta fenomen är att jag har en förväntan på att 
intervjupersonerna kommer att vara skeptiska till projektet och hänvisa till att de har för lite 
tid att lägga på det här projektet. Jag tror att de tänker att de redan behandlar sina klienter 
jämställt så att det inte behövs någon utbildning för att upptäcka ickejämställd behandling 
eller bemötande. Jag tror även i viss mån att de kommer att hänvisa till de feministiska idéer 
som presenteras i media som extrema. Därmed tror jag att de kommunanställda kommer att 
tycka att jämställdhetsidealen är onaturliga på så sätt att män och kvinnor är biologiskt olika 
och därmed ska behandlas olika för att de har olika förutsättningar (Ödman, s 45, 81-82. 
2001). 
 
 
 
5.4. Hermeneutiska cirkeln 
 
Under intervjuerna spelade jag in samtalen och transkriberade sedan dessa, vilket innebär att 
det inspelade materialet omvandlades till skriftspråk. Efter att varje intervju blivit nedskriven 
ordagrant, genomförde jag analysen av intervjupersonernas uttalanden genom att göra en 
preliminär tolkning av de olika intervjuerna var för sig. I hermeneutiken vill man få fram 
processen i ett fenomen genom att i analysen hela tiden växla mellan att titta på delen och 
helheten i sitt datamaterial. Den hermeneutiska cirkeln innebär att delen i ett fenomen är 
beroende av helheten och helheten är i sin tur beroende av delen, således pendlar man hela 
tiden mellan dessa i sin analys. Detta för att vi helt och fullt ska få en förståelse av fenomenet. 
Jag kan till exempel upptäcka hur en mening som en intervjuperson yttrat, kan från att först ha 
verkat helt oväsentlig plötsligt senare bli mycket viktig för helheten. Det är därför viktigt att 
man här är öppen för vad intervjupersonerna verkligen säger, men man ska även använda sig 
av sin förförståelse här när man tolkar vad intervjupersonerna säger (Ödman, s 78-79. 2001).  

Den hermeneutiska cirkeln i sig är ett statiskt sätt att se på ett fenomen eftersom tolkningen 
i cirkeln sker inom en viss förståelsehorisont. Man tar inte i den hermeneutiska cirkeln in 
någon ny information eller teori alls. Processdimensionen börjar därför först i den 
hermeneutiska spiralen. När jag börjar se nya aspekter och göra omtolkningar i form av 
totaliseringar och mer detaljpreciserad utveckling så blir det mer en spiral som utvecklas med 
förståelse och tolkning utåt och som ständigt kan tillföra fler tolkningar varefter att 
kunskapsprocessen förändras. Det är alltså här i den hermeneutiska spiralen som jag tar in 
teorin och tolkar intervjupersonerna efter teorin (Ödman, s 82-83. 2001). I min preliminära 
tolkning av intervjupersonernas uttalanden använde jag mig först av allmänteoretisk teori. I 
den andra tolkningsdelen tillförde jag socialpsykologisk teori som hjälp vid tolkningen för att 
få en djupare analys och förståelse. Teorin får dock inte tillämpas på data för tidigt i 
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tolkningsprocessen, för då kan det lätt hända att man tappar bort intervjupersonernas verkliga 
uttalanden och istället analyserar teorin. Syftet med teorin är att den skall hjälpa mig att förstå 
och se innehållet i datamaterialet på ett nytt sätt (Dahlberg, s 202-207. 2001). 
 
 
 
5.5. Totaliseringsbegreppet 
 
För att på ett lättare sätt förklara hur jag tillämpade den hermeneutiska spiralen kan man 
använda totaliseringsbegreppet. Totaliseringsbegreppet innebär att jag först gör en tolkning av 
mitt datamaterial för att sen göra en mer övergripande tolkning av detta som, så att säga 
totaliserar den första tolkningen, och täcker då en större del av verkligheten än den första 
tolkningen. Efter det går jag vidare och gör ytterligare en övergripande tolkning som 
totaliserar den tidigare tolkningen och hamnar kanske då på en samhällsstrukturellnivå från att 
ha börjat på en individuell gruppnivå på den första tolkningen. Det behövs totaliseringar för 
att få ihop datamaterialet till meningsfulla helheter. Den strukturella tolkningen förklarar 
fenomenet med hjälp av socialpsykologisk teori till skillnad från det ursprungliga materialet 
och de underordnade tolkningarna som alltså baseras enbart på intervjupersonernas 
uttalanden. Med hjälp av den socialpsykologiska teorin hittar man ytterligare dolda meningar 
(Kvale, s 49-54. 1997). Således är det den strukturella tolkningen som underlättar vår 
förståelse för fenomenet. Man kan alltså med hjälp av totaliseringsprocessen följa och se de 
alla olika nivåer i vilka tolkningen sker (Ödman, s 51-52. 2001). 
 
 
 
5.6. Inre och yttre kontroll 
 
Genom de ovan beskrivna begreppen har jag gjort själva analysen men ska genom inre och 
yttre kontroll genomföra ännu en tolkning, en tolkning som är mer väl genomförd än de 
tidigare. Inre och yttre kontroll är som del och helhet men är en slags precisering av dessa. 
Med hjälp av den inre kontrollen kan jag kontrollera textens inre logik, det vill säga 
kontrollera så att tolkningarna i materialet stämmer med varandra och titta på om teorin 
kopplas ihop med tolkningarna på ett logiskt sätt och i ett allmänmänskligt förståeligt 
sammanhang. Jag tittar även på om de olika delarna bekräftar helheten och om helheten 
bekräftar delarna. Den yttre kontrollen fungerar på ungefär samma sätt men med den 
skillnaden att den yttre kontrollen kontrollerar tolkningarna och de teoretiska antagandena 
mot primärdata, detta för att jag ska kunna ytterligare en gång finslipa tolkningarna av primär 
data. I sin tur leder detta till att jag kan förändra huvudtolkningen, alltså den helhet där de 
olika delarna har sin förklaring (Ödman, s 88-89. 2001).  
 
 
 

6. Resultat/Analys 
 
I resultat/analysdelen kommer jag att visa hur min analys gått till. Detta sker genom att jag 
först presenterar intervjupersonernas uttalanden och sedan visar hur jag gjorde den 
preliminära tolkningen. Efter det kommer jag att redovisa för hur jag har applicerat den 
socialpsykologiska teorin för att på så sätt kunna nå ytterligare en djupare tolkning. Vissa 
intervjupersoners tolkningar har fått mer utrymme än andras, det beror på att de har givit 
något mer utförliga svar än andra. Jag tolkar det som att de intervjupersoner som svarade mer 
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utförligt har blivit mer berörda och engagerade i projektet än de andra, eftersom de hade 
längre och fylligare svar och även starkare åsikter om ämnet. De som hade kortare svar var 
mer neutrala i sin bedömning av projektet. 
 
 
 
6.1. Presentation och preliminär hermeneutisk analystolkning av intervjupersonerna 
 
6.2. Presentation av Anna-Lena 
 
Anna-Lena upplevde den första föreläsningen om projektet som mycket mer positiv än hon 
hade förväntat sig. Hon hävdar att hon hade fått mycket bristfällig information om projektet 
och visste i princip endast att det skulle handla om jämställdhet när hon gick på den första 
föreläsningen. Hon tyckte dock att föreläsningen var bra, och särskilt bra tyckte hon det var 
att de fick sitta i smågrupper och diskutera olika frågeställningar utifrån det aktuella ämnet. 
Anna-Lena är dock tveksam till vad resultatet av projektet kommer att bli. I alla fall när det 
gäller hennes egen arbetsplats eftersom det jobbar mest kvinnor på hennes arbetsplats. Hon 
säger vidare att hon har svårt att se vad som skulle kunna förändras på hennes arbetsplats. 
Hon menar att hennes klienter kommer till henne och att det är inte så mycket hon kan 
påverka vilka som söker hjälp. Hon menar vidare att jämställdhetsproblemet börjar 
någonstans innan de söker hjälp hos henne. Jämställdhetstänkande kan inte börja hos henne 
eftersom det inte är hon som väljer sina klienter utan det är de som väljer henne säger hon. 
Skulle det ändå bli någon förändring i jämställdhetstänkandet på hennes arbetsplats så tror 
hon inte att den förändringen skulle hålla i sig speciellt länge. Anna-Lena tror istället att man 
behöver börja på ett djupare plan. Hon menar att man borde börja med barnen, att det handlar 
om att föräldrarna ska lära barnen att tänka jämställt. Hon anser ändå att hon är positiv till, 
och tror att det behövs, ett ökat jämställdhetstänkande i samhället. Däremot så anser hon att 
det skulle finnas större behov av jämställdhetsförändringsarbete på andra arbetsplatser. Till 
exempel föreslår hon mer mansdominerade arbetsplatser. Anna-Lena avslutar intervjun med 
att poängtera att hon känner att hon inte har så mycket att säga om projektet eftersom hon inte 
vet så mycket om det ännu. 
 
 
 
Preliminär tolkning av Anna-Lenas inställning till jämställdhetsarbetet 

 
Min tolkning är att Anna-Lena har en tveksam inställning till projektet ”Jämställda 
Kommuner”.  Hon har svårt att se vad resultatet ska kunna bli och därmed kan hon inte se att 
det finns något behov av projektet. För att det ska ske någon förändring menar hon att man 
måste börja på ett djupare plan. Jag tolkar det som att hon förflyttar jämställdhetsfrågan till 
annan tid och plats eftersom hon anser att projektet skulle fungera bättre på en annan, mer 
mansdominerad, arbetsplats. Vidare tolkar jag det som att Anna-Lena har missförstått syftet 
med projektet något då hon säger att hon inte kan styra vilka som kommer och söker hennes 
hjälp. Syftet med projektet är ju att behandla och bemöta de klienter som söker hjälp jämställt, 
inte att vara mer jämställd i sitt urval av klienter. Hon pratar även om att det jobbar många 
kvinnor på hennes arbetsplats och hon anser i och med detta att det redan är jämställt på 
hennes arbetsplats, så även här tolkar jag det som att hon missförstått vad projektet handlar 
om. Jag tolkar dock hennes uttalanden som att hon är positiv till jämställdhet i samhället 
eftersom hon anser att det behövs ett ökat jämställdhetstänkande på det planet och att detta 
borde börja med barnen.  
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6.3. Presentation av Anders 
 
Anders säger att den enda information han hade fått om projektet innan föreläsningen var att 
han skulle gå på ett möte där han skulle få information om ett projekt, det var det enda han 
hade fått veta. På föreläsningen tyckte han att budskapet med projektet inte gick fram. Han 
förstod inte vad som var poängen med hela projektet. Han uppfattade det som att först 
handlade det om att det skulle vara lika behandling mellan alla slags folkgrupper och sen 
uppfattade han att det i vissa lägen handlade om endast lika behandling mellan kvinnor och 
män. Anders tror hur som helst att det kan finnas mycket att göra när det gäller jämställdhet 
mellan män och kvinnor. När Anders pratar om jämställdhet mellan man och kvinna, refererar 
han till hemmets förhållanden. Han jämför sig själv med sin manliga omgivning, vem som gör 
vad i hemmet etcetera. Han menar att det är viktigt att man delar på hemuppgifterna, detta 
samtidigt som han menar att det är naturligt att män och kvinnor är olika bra på olika saker.  

Anders ser att det finns ett resultat att sträva efter i projektet, fördomar finns ju alltid menar 
han, även om de inte är direkt uttalade. Han menar att om det är jämställt så kan man ställa 
samma krav på alla, oavsett om det är en man eller en kvinna. Han har dock inte sett några 
problem på sin egen avdelning. Han säger att det är många män på hans arbetsplats och att de 
jobbar mot de äldre människorna i samhället och att de behandlar dem som just äldre och inte 
som man och kvinna. Han menar att de är neutrala gällande kön i sitt sätt att behandla sina 
klienter. Anders säger att projektet skulle behövas bättre på en arbetsplats inne i stan. På den 
här arbetsplatsen han är på, förutom hans egen avdelning, så jobbar det mest kvinnor och att 
det även är mest kvinnor som kommer och söker hjälp. Han menar att poängen är att på den 
här arbetsplatsen är personalen medveten om att det finns stora skillnader mellan män och 
kvinnor eftersom man ser kvinnor i nöd varje dag. Anders säger vidare att på en å andra sidan 
”vanlig” arbetsplats så ser man inte detta och är därmed inte lika medveten om det. Därför 
tycker han att projektet skulle behövas bättre på en annan arbetsplats där de inte har samma 
insikt om dessa kvinnofrågor som de har här på den aktuella arbetsplatsen. 

Avslutningsvis så anser Anders att eftersom det är ett jämställdhetsprojekt så borde det 
vara både en man och en kvinna som höll i projektet för att det skulle bli balans. Han menar 
att det annars kan bli slagsida och att det endast blir de kvinnliga åsikterna som styr och 
ställer. I och med det understryker han på ett negativt sätt att han anser att det nu är fråga om 
en kvinnofråga, men han tycker att det borde vara en fråga om både kvinnor och män.   
 
 
 
Preliminär tolkning av Anders inställning till jämställdhetsarbetet 

 
Min tolkning är att eftersom Anders endast visste att han skulle gå på ett möte, utan att veta 
vad mötet skulle handla om, så kom han till föreläsningen helt oförberedd. Jag tror att Anders 
känner sig osäker på vad jämställdhet innebär. Han pratade om att det handlade om att se på 
människor utifrån olika kulturer och etnicitet, men hävdade sedan att det handlade om 
skillnader mellan de olika könen. Jag tror därför att han på föreläsningen har fullt upp med att 
fundera på vad jämställdhet innebär så han har svårt att lyssna och ta in den övriga 
informationen. Därför får han inte riktigt målet med projektet klart för sig. Min tolkning blir 
att eftersom Anders inte riktigt förstår syftet med projektet blir det väldigt oklart för honom. 
Han är osäker på vad det är som ska ändras på. Han funderar på om det är förhållandena 
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mellan man och kvinna, skillnader mellan olika kulturer eller om det endast är kvinnorna som 
man ska koncentrera sig på. 

Det finns motsägelser i det Anders pratar om. Han är tydlig med att beskriva att det inte 
behövs jämställdhetsförändringsarbete på just den här arbetsplatsen eftersom man redan ser 
att kvinnor är i nöd i samhället här. Men senare i intervjun anser han att det borde vara balans 
genom att koncentrera sig både på kvinnor och män när det gäller jämställdhet. Jag tolkar det 
som att Anders är förvirrad över både vad projektet handlar om och vad jämställdhet 
egentligen är. Jag tolkar det vidare som att Anders även är ambivalent i sin inställning till 
projektet. Han anser att det finns fördomar man kan upptäcka, men att han samtidigt menar att 
de är jämställda på hans arbetsplats genom att behandla klienterna som gamla eftersom de är 
pensionärer och alltså inte särskiljer sina klienter efter kön. 
 
 
 
6.4. Presentation av Stefan 
 

Stefan säger att han hade blivit beordrad att gå på möte men hade inte fått någon vidare 
information om själva projektet så han visste ingenting när han kom på första föreläsningen. 
Han anser att föreläsningen var intressant men även väldigt provocerande eftersom han ansåg 
att vissa påståenden var helt felaktiga. Dock fick han möjlighet att diskutera dessa påståenden 
i smågrupper vilket gav honom möjlighet att se andra perspektiv och olika erfarenheter. Efter 
detta kunde han även se dessa påståenden ur en annan synvinkel. Han anser att föreläsningen 
var ett bättre sätt att lära ut om jämställdhet än om man skulle ha fått information via lösa 
broschyrer eller liknande.  

Stefan anser att det finns mer fördomar om män och kvinnor och mer icke-jämställda 
förhållanden i mer mansdominerade arbeten, men han kan även se att det finns det på sin egen 
arbetsplats. Detta dock utifrån ett sådant perspektiv där männen är underrepresenterade. Han 
menar att den rådande inställningen är att kvinnor dominerar, att man inte tar hänsyn till både 
män och kvinnor. Samtidigt som han menar att han själv inte tittar på könstillhörighet när han 
jobbar utan han jobbar utifrån ett individperspektiv där han utgår från individens behov. 
Stefan tror inte heller på att kvotera in människor på olika arbetsplatser som han tycker att det 
pratas mycket om i jämställdhetsdebatten, utan han tror istället på att man ska gå efter 
individen och vad han eller hon har för kunskaper och erfarenheter. 

Stefan ser inget hinder med att genomföra projektet på hans arbetsplats. Han tror att man 
kan upptäcka att vissa individer i personalgruppen sitter fast i fördomar mot kvinnor och män. 
Stefan tror även att det kan bli en slags eftertanke då hans erfarenhet är att det finns ett oerhört 
mycket sämre stöd för kvinnliga missbrukare behandlingsmässigt än för manliga missbrukare. 
Han påtalar att all missbruksvård utgår från mannen som norm och att nästan all forskning 
också utgår från mannen. Stefan är dock negativt inställd till att man inte ser till både mannen 
och kvinnan när det gäller jämställdhet. Han menar att det ibland känns som att män ska 
utplånas, det är en skev bild i vad jämställdhetsarbete innebär menar han. Han tycker att det 
känns som att han måste omvandla sig till kvinna, eller att män och kvinnor ska bli exakt 
likadana, istället för att jämställdheten respekterar både män och kvinnor.  
 
 
 
 
 
 
Preliminär tolkning av Stefans inställning till jämställdhetsarbetet 
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Min tolkning är att Stefan känner att eftersom det är fler kvinnor som jobbar på hans 
arbetsplats så blir männen underrepresenterade, medan på mansdominerade arbetsplatser är 
det kvinnorna som är underrepresenterade och därmed är det de som får mindre 
uppmärksamhet och behandling. Jag tolkar det som att han menar att på olika arbetsplatser är 
olika kön underrepresenterade och därmed syns de mindre och får inte lika stor plats som det 
överrepresenterade könet, så de arbetsplatser där det ena könet är underrepresenterat borde 
man höja upp detta kön. 

Vidare tolkar jag det som att Stefan ändrade åsikt och fick tänka i andra banor på 
föreläsningen eftersom han först tyckte att det var ett antal provocerande påståenden på 
föreläsningen, men efter att de påståendena hade diskuterats i smågrupper bidrog det till att 
han ändrade inställning till vissa av dessa. Jag tror att eftersom han själv fick sig en 
tankeställare så känner han att det är det som projektet kan uppnå och att det då skulle vara till 
hjälp för den personal som han anser sitter fast i sina fördomar mot män och kvinnor. Jag 
tolkar därför det som att Stefan är positiv till projektet och att han tror att det kan bli ett bra 
resultat. 

Min tolkning av Stefans inställning till feminism och jämställdhet i samhället är att han är 
ambivalent. Jag tolkar det som att han har en bild av jämställdhetsidealen som att kvinnor ska 
bli män och att männen ska bli kvinnor eftersom han upplever att han för att bli jämställd ska 
”förvandla” sig till en kvinna. Trots detta så tolkar jag det som att Stefan ser att det finns ett 
behov av att tänka jämställt eftersom han påtalar den normativa mansforskningen och så 
vidare. Efter det hoppar han dock i nästa steg över till att det är en skev bild med jämställdhet 
eftersom det endast koncentreras på kvinnan. Min tolkning av det blir därför att han uppfattar 
jämställdhetsidealen som felaktiga och att det istället borde koncentreras lika mycket på män 
som kvinnor. Jag tror att Stefan menar att forskningen skulle ändras så att den även 
koncentrerades lika mycket på kvinnor och han tycker även att jämställdhetstänkandet skulle 
göra samma sak, nämligen koncentrera sig lika mycket på män som på kvinnor. Detta så att 
det blir en mer jämn fördelning på alla områden i samhället och därigenom blir jämställt. 
Stefan återkommer flera gånger till att det är ojämnställt på flera arbetsplatser idag. Han 
tycker att det ska vara jämställt åt båda håll och jag tolkar det som att han anser att det är idag 
icke-jämställt för båda könen fast på olika arbetsplatser i olika situationer.  
 
 
 
6.5. Presentation av Maria 
 

Maria säger att när hon gick på första föreläsningen om projektet ”Jämställda Kommuner” 
hade hon inte fått veta någonting alls om projektet, att hon enbart visste att det var ett möte 
som skulle handla om jämställdhet. Själva föreläsningen tyckte hon var intressant, däremot så 
höll hon inte med om allt som projektledaren sa. Hon kom dock fram till genom 
diskussionerna de hade, att trots att hon ansett sig själv som väldigt fördomsfri när det gäller 
bedömning av män och kvinnor, så hade hon faktiskt haft fördomar när det gällde vissa delar 
av jämställdhetsfrågorna. Det hon reagerar starkt på under föreläsningen var att jämställdhet 
koncentrerades på kvinnorna. Maria tycker att killarna behöver komma fram lite mer också. 
Hon pratar mycket i intervjun om att hon tycker att man allmänt borde koncentrera sig mer på 
killar. Hon känner att hon blir trött på ”rödstrumpe-attityden”. Hon menar självklart att det är 
ett problem att män slår kvinnor, men att det finns även misshandlade män som inte vågar 
säga till om att de blir dåligt behandlade för de förväntas av samhället att vara manliga och 
klara av sin situation själva. Maria säger även senare i intervjun att hon nog själv är som en 
kille, mer rak och att hon inte vill använda sig av några fula knep som tjejer gör. Däremot så 
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tror hon inte att lagar kan ändra på vad människor har för fördomar kring män och kvinnor, 
utan Maria tror att det måste börja mycket tidigare. Att både föräldrar och fröknar redan på 
dagisnivå ska lära barnen att alla är lika, att killar kan vara mjuka och att tjejer kan vara hårda. 
Hon berättar om när hennes son ville gå till dagis med klänning på sig. Hon tyckte att det var 
helt okej. När Maria och hennes son (som var klädd i klänning) sedan kom till dagis tyckte 
varken fröknarna eller de andra dagisbarnen att det var okej, utan hennes son fick höra att han 
såg ut som en tjej från de andra kompisarna.  

Samtidigt så menar hon att om det är så att projektet ”Jämställda Kommuner” kan få 
personalen och inklusive henne själv att tänka efter lite så kan det ju finnas mening med att ha 
ett sådant här projekt, men Maria kan endast se att det skulle finnas ett behov av att bli 
medveten om jämställdhet när det gäller killarna som kommer och söker hennes hjälp. Hon 
tror att killar har mer attityd än tjejer och att de därigenom inte riktigt talar om att de behöver 
hjälp med något. Hon tror inte att det kommer att finnas någon icke-jämställd behandling på 
just hennes arbetsplats, men kanske att projektet kommer att ha bättre effekt på avdelningen 
bredvid Marias. Maria menar vidare att hon behandlar alla sina klienter jämställt och hänvisar 
till statistik som visar att hon har haft lika många tjejer som killar som hon gett hjälp. Hon 
säger också att de på hennes arbetsplats inte tänker i banor av kvinnor och män, utan att de 
utgår från ett individperspektiv när de möter sina klienter. Hon tror vidare att det kan finnas 
ett hinder med att genomföra projektet genom att personalen fokuserar istället på att allting 
ska vara jämställt så att de glömmer bort individerna bakom könen.  
 
 
 
Preliminär tolkning av Marias inställning till jämställdhetsarbetet 
 
Jag tolkar det som att Maria är tvetydig i sin inställning till feministiska idéer och 
jämställdhetstänkande. Detta eftersom hon anser att vi människor har mer fördomar om män 
och kvinnor än vi tror. Hon menar att man ska börja jämställdhetsarbetet med barnen och 
hennes berättelse om hennes son i klänning är även ett exempel på att hon tycker att 
jämställdhet är att eftersträva i samhället. Samtidigt utrycker hon dock även en negativ attityd 
mot ”rödstrumpeattityden”, som hon själv uttrycker det. Hon tycker att det blir för mycket 
fokus på enbart kvinnorna. Jag tolkar det som att Maria upplever att feminism är emot 
männen och att hon vill stå på deras sida så att inte männen försvinner från fokus. Eftersom 
Maria även säger att hon känner sig mer som en kille så tolkar jag det som att hon identifierar 
sig mer med killar än hon gör med tjejer och att hon därmed känner av den utsatthet som hon 
anser att killarna får erfara genom att vara macho och inte kunna be om hjälp när man 
behöver. 

Maria anser att det skulle vara nyttigt för alla i personalen att få ett nytt perspektiv gällande 
de fördomar om män och kvinnor som hon tror finns. Hon menar att många kanske inte vet 
om att de faktiskt har fördomar. Jag tolkar det som att Maria anser att de andra i personalen 
har fördomar för att hon utgår från sig själv. Maria upptäckte nämligen på föreläsningen att 
hon själv hade fördomar trots att hon ansåg sig själv som fördomsfri. Hon säger själv att hon 
upptäckte ett nytt perspektiv på föreläsningen när de diskuterade i smågrupper.  

Min tolkning är att Maria är ambivalent i sin inställning till projektet. Hon anser att det 
finns ett resultat som kan uppnås, alltså att man kan upptäcka att det finns fler fördomar att 
jobba med än man tidigare trott. Samtidigt tror hon att jämställdhetstänkande måste börja 
tidigare, att det verkliga resultatet blir optimalt om man börjar med barnen. Vidare anser 
Maria även att projektet inte behövs på hennes avdelning för de har redan en jämställd 
behandling gentemot sina klienter. Jag tolkar det som att Maria förskjuter 
jämställdhetsproblematiken till annan plats eftersom hon anser att projektet behövs bättre på 
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avdelningen bredvid. Dessutom menar hon att de på hennes avdelning tänker i 
individperspektiv och att ett nytt jämställdhetstänkande skulle vara ett hinder då de skulle titta 
på könet och inte på vem personen verklighen är. Jag tolkar det som att Maria här har en 
uppfattning om att det skulle innebära verkliga jämställdhetsproblem om man började titta på 
könet istället för individen för då skulle man ha förutfattade meningar om hur tjejer och killar 
är, och då börja behandla dem efter det. 

Min tolkning är vidare att Marias uppfattning om projektet baseras på hennes syn på killar 
och tjejer. Hon menar att om det skulle finnas något att upptäcka i projektet så skulle det vara 
icke-jämställd behandling mot killarna och inte mot tjejerna. Hon menar där att hon har 
upptäckt att de inte behandlar killarna lika väl som de gör med tjejerna. Jag tolkar det som att 
hon är negativ till projektet när det handlar om att upptäcka icke-jämställda beteenden mot 
tjejerna, och vidare att hon är positiv till projektet när det handlar om att upptäcka icke-
jämställda beteenden mot killarna. Detta menar jag hör ihop med att Maria identifierar sig 
med killar och att hon tycker att tjejer har lätt för att få hjälp i samhället för att de vet hur de 
ska be om hjälp, medan hon anser att killarna har svårare för att få hjälp i samhället då de inte 
törs be om hjälp. Min tolkning blir därför att Maria själv har varit med om erfarenheten av att 
ha svårigheten att fråga om hjälp när hon behöver det. 
 

 

 

6.6. Presentation av Lena 
 

Lena säger att hon inte har någon bra bakgrundskunskap alls om projektet. Detta trots att hon 
har varit på en informationsdag mer än de andra anställda. Hon menar vidare att när hon gick 
till föreläsningen så hade hon inga positiva förväntningar på vad som skulle hända, utan 
istället kände sig Lena lite negativt inställd till ämnet jämställdhet menar hon. Trots det 
upplevde hon den första föreläsningen som bra och intressant. Hon upplevde vidare att 
föreläsningen fick henne att tänka till och reflektera över jämställdhet. Hon tyckte även att det 
var bra när de fick tillfälle att prata i smågrupper. Hon menar att det kändes relevant för ämnet 
att prata i det forumet eftersom det blev mycket intressantare och det berörde henne själv som 
person, än om de till exempel endast skulle ha suttit tysta och lyssnat. Således anser Lena att 
projektet är ett bra sätt att arbeta med jämställdhetsfrågor, eftersom det finns en chans att det 
stannar kvar i tankarna hos de anställda en längre period jämfört med om de endast skulle ha 
fått några broschyrer att läsa igenom. 

Lena anser att jämställdhet redan finns med som aspekt när hon arbetar, men eftersom de 
har normer och riktlinjer att gå efter så är det inte så mycket de kan göra själva utan de är 
styrda av dessa när de bedömer olika ärenden. Lena menar vidare att det inte finns så mycket 
att upptäcka i projektet, men hon tror ändå att de kan upptäcka att personalen och hon själv 
har mycket mer förutfattade meningar än vad man tror innan. Det är nyttigt anser hon att få 
upptäcka att saker och ting var annorlunda än man först trodde. Lena avslutar intervjun med 
att poängtera att hon är mer positiv till jämställdhetsförändringsarbete på hennes arbetsplats 
än vad hon var innan hon gick på föreläsningen. 
 
 
 
Preliminär tolkning av Lenas inställning till jämställdhetsarbetet 

 
Min tolkning är att Lena tycker att jämställdhet är ett jobbigt ämne, hon har inga långa svar i 
intervjun och hon utrycker att det kändes ointressant att gå på föreläsningen. Jag tolkar det 
vidare som att jämställdhet för henne är negativt laddat, eftersom hon inte hade några större 
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förväntningar på ämnet jämställdhet. Jag tror dock att Lena fick upp ögonen på föreläsningen 
om vad jämställdhet egentligen handlade om. Hon kände att det var stimulerande att sitta och 
prata i smågrupper, så jag tolkar det som att hon genom att lyssna på andra och även diskutera 
sina egna tankar och funderingar gjorde att hon tyckte att det blev positivt och intressant 
istället för jobbigt. Hon säger även att det berör mer när man får prata i smågrupper, och min 
tolkning av det är att det var just det som detta gjorde med henne själv. Ämnet jämställdhet 
berörde henne mer på föreläsningen än det hade gjort tidigare.  

Jag tolkar det som att Lenas inställning till projektet är både positiv och negativ därför att 
hon ser att det finns fördomar mot män och kvinnor att upptäcka, men samtidigt så menar hon 
att de har lagar och normer att gå efter så det finns inte så mycket de i personalen kan göra 
annorlunda mot det de gör nu. Därför är hon positiv till projektet i sig, men negativ till att det 
skulle kunna användas på hennes arbetsplats. 
 
 
 
6.7. Andra hermeneutiska analystolkning av intervjupersonerna 
 
6.8. Samtalet modifierar inställningen till jämställdhet 
 

Tre av intervjupersonerna uttrycker att de ändrade åsikter eller fick sig en tankeställare om 
jämställdhet på föreläsningen. Anledning till detta tolkar jag i dessa fall att det berodde på 
deras diskussioner i smågrupper. De menar att bland annat att genom att diskutera så fick de 
en annan syn på olika aspekter av jämställdhet. De upptäckte även att de själva hade fördomar 
mot kvinnor och män som de inte själva visste om. Intervjupersonerna ansåg att det var 
stimulerande att diskutera i smågrupper och att ämnet nådde dem bättre på det sättet. 
Detta framgår bland annat i Lenas yttrande om föreläsningen: 
 

Det är bra när man får tillfälle att prata i smågrupper, det blir mer intressant 
då tycker jag och just den frågan är ju en fråga som det kan vara bra att stöta 
och blöta i smågrupper, alltså, det blir mer liv i, och man, tror jag, det berör 
mer då. 

 
Enligt Stefans uttalande framgår att han ändrade åsikter om jämställdhet: 
 

Det var en del något provocerande påståenden om jämställdhet på 
föreläsningen, ja alltså, men ja sen i diskussionerna kom många olika 
erfarenheter och olika perspektiv fram som gjorde att man ändrade sig lite 
och inte tyckte att påståendena var lika provocerande längre.. 

 
Intervjupersonerna fick genom att diskutera i smågrupper lufta sina åsikter samtidigt som de 
fick höra de andras åsikter och kunde därmed få en modifierad bild av vad de själva ansåg om 
jämställdhet. Enligt Berger och Luckman (2003) ombildar människor omedvetet sin bild av 
verkligheten genom att samtala med andra människor. Detta på grund av att i samtalet får 
människor höra både sina egna och andras åsikter. Genom att sätta ord på sina egna tankar blir 
åsikterna och känslorna mer uppenbara och verkliga och genom det utvecklar man bilden av 
fenomenet man diskuterar.  
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6.9. Typifieringar av män och kvinnor 
 
Nästan alla intervjupersonerna anser att det finns fördomar mot män och kvinnor att upptäcka 
genom projektet på deras arbetsplats. Intervjupersonerna identifierar att det finns fördomar 
mot män och kvinnor både hos sig själva och hos deras arbetskollegor, men att de även påtalar 
att detta är omedvetet och alltså något som man kan upptäcka i projektet genom att få olika 
verktyg för hur man upptäcker det. 
Detta framgår bland annat i Stefans uttalande rörande om han ser någon fördel med att 
genomföra projektet: 
 

Jag tror nog att det finns en del nya vinklar att upptäcka när det gäller 
fördomar, vi här i personalen sitter nog fast lite grann i olika föreställningar. 
Alltså det är intressant att titta på vad som skulle kunna komma fram. 

  
Maria upptäckte genom diskussionerna i grupperna på föreläsningen att hon hade mer 
fördomar än hon trodde: 
 

Till och med jag som inte tycker att jag har några fördomar, kom på att jag är 
inte jämställd. Så jag hade en diskussion med min chef och vi kom på att vi 
har lite saker vi behöver ändra på. Vi är snällare mot tjejerna i vårt 
bemötande, de är mer verbala, kan prata för sig, kan komma med samma 
ursäkter och klaga, som killarna fast på ett finare sätt så att man godtar det, 
medan killar är mer såhär, dom har mer attityd, typ, äh jag skiter väl i det här. 
Män vågar inte säga till för de känner sig kanske omanliga när de kommer 
och säger att ’jag mår så dåligt’. 

 
Berger och Luckmans (2003) begrepp typifieringar betyder att vi människor kategoriserar 
andra människor till att ha vissa egenskaper. Det gäller även kategorierna man och kvinna. 
Berger och Luckman (2003) menar att ju mer anonym personen vi möter är, desto grövre är 
kategorisering vi gör. Typifieringarna styr hur vi beter oss mot den person som vi möter. När 
intervjupersonerna möter sina klienter är klienterna till en början anonyma. 
Intervjupersonerna kategoriserar då omedvetet dessa anonyma personer och tilldelar dem 
olika egenskaper som de tror att de har. Genom att intervjupersonerna således har typifierat 
klienterna beter de sig, och behandlar, omedvetet klienten på det sätt de tror att klienten är, till 
exempel anser Maria att kvinnor klagar mer och försöker få sin vilja fram. Detta kan då vara 
fråga om en typifiering och att kvinnor i samhället faktiskt behöver mer hjälp. En man 
däremot får kanske hjälp genast efter att han frågar efter det för att man tror att en man som 
frågar efter hjälp verkligen behöver det. 
 
 

 

6.10. Skeptisk inställning till jämställdhet 
 

Hos flera av intervjupersonerna kunde jag ana att jämställdhetsbegreppet var negativt laddat. 
Intervjupersonerna gick till föreläsningen med en skeptisk tilltro till vad som skulle hända 
eftersom de endast visste att mötet skulle handla om jämställdhet. Min tolkning är att 
intervjupersonerna är negativt inställda till den allmänna samhällsdebatten om jämställdhet 
och feminism. Enligt Eduards (2002) möts jämställdhetstankar och feminismtankar ofta med 
en negativ inställning för det finns en föreställning om feminister som aggressiva och 
dominanta kvinnor som vill utplåna alla män som finns. Anledningen till detta är enligt 
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Eduards (2002) att de feministiska kvinnorna både stör och irriterar den rådande ordningens 
normer i samhället genom att ifrågasätta jämställdheten. En av intervjupersonerna har vidare 
en uppfattning av feministiska idéer som respektlösa och han anser vidare att feministerna 
bortser från faktiska fakta som den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor. Eduards 
(2002) skulle säga att även detta är en vanlig syn som människor i samhället har om 
feminister. Vidare menar Eduards (2002) att det vanliga är att uppfattningen i samhället är att 
man vill skilja på män och kvinnor på grund av de biologiska skillnaderna och därigenom 
förklara de flesta beteenden som skiljer män och kvinnor åt genom det. 
Stefan uttrycker sin åsikt om feministiska idéer på ett sätt som visar hans tanke om feminister 
som respektlösa: 
 

Man borde respektera och se både ur manlig och kvinnlig synpunkt, det finns 
faktiskt en biologisk skillnad också som är viktig att prata runt för det är lätt 
ibland att man hamnar i någon slags, ja hur ska jag beskriva, alltså att män 
ska utplånas och där finns det en skev bild i vad jämställdhetsarbete innebär, 
ja alltså, ska jag bli någon jävla kärring nu eller något sånt? 
 

Maria anser även hon att det koncentreras för mycket på kvinnorna i jämställdhets- eller 
feminismdebatterna: 

 
Jag blir lite trött på alla dom här… ja ”rödstrumporna” som säger ” ja men 
killar slår och det är så många misshandlade kvinnor i Mellansverige”. Ja 
men det är säkert ett stort problem, men någon måste ju också påkalla att det 
är åt andra hållet också för det finns misshandlade män som absolut inte 
vågar gå och säga till om hjälp för de kanske känner sig omanliga. 
 

Tre av intervjupersonerna reagerade på att det var just kvinnan som är i fokus när det gäller 
jämställdhetsarbete. Min tolkning är att intervjupersonerna tänker på jämställdhet som lika 
rättigheter för både män och kvinnor. De menar då att det blir fel om man endast koncentrerar 
sig på kvinnor för då är det kvinnorna som tar för stor plats istället för att båda könen får lika 
mycket plats. Vidare så tolkar jag det som att eftersom det var de båda manliga deltagarna och 
en av de kvinnliga deltagarna som var emot detta så känner de sig lite underlägsna och 
osedda. Min tolkning är att deltagarna upplever feminism som ett hot mot rådande ordning. 
Detta enligt Eduards (2002) teori att det är männen som bestämmer den rådande normer för 
hur saker och ting ska vara i samhället medan kvinnorna måste förhålla sig därefter för att inte 
förlöjligas. Om kvinnorna däremot inte håller sig inom dessa normer som männen sätter upp, 
då upplevs de som ett hot. Min tolkning är alltså att intervjupersonerna upplever ett hot mot 
att det är endast kvinnorna som står i fokus i det här projektet. 

 
 
 

6.11. Vanans makt 
  
De flesta intervjupersonerna är tveksamma eller negativa till resultatet av projektet 
”Jämställda Kommuner”. De har svårt att se att det finns något större behov av det eller att det 
kan bli något resultat alls på deras arbetsplats. Detta trots att de ser att det kan bli ett resultat 
så anser de inte att det i så fall kommer att bli en bestående förändring. Intervjupersonerna 
menar att man måste börja från början med barnen då det gäller jämställdhetsarbete för att det 
ska bli på en djupgående och bestående nivå.  
Anna-Lena visar exempel på detta i sitt yttrande om vad resultatet kan tänkas bli av projektet: 
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Ärligt talat så tror jag inte att effekterna kommer att bli så stora, jag tror att 
det handlar om mer djupliggande anledningar till om man är jämställd eller 
inte, så jag tror att det är ganska marginellt effekten av en sådan här 
utbildning. Jag tror att det handlar mycket om hur vi uppfostrar våra barn. 
 

Anders säger liknande: 
 
Jag tror effekten av projektet blir marginellt. Det tar ju tid att styra om 
tänkande och som vi var inne på så måste det ju börja från början redan från 
barndomen och hela uppfostran när det gäller manligt och kvinnligt synsätt 
om man ska ändra på jämställdhetstänkandet. Kanske svårt att få äldre att 
ställa om. 
 

Jag tolkar det som att intervjupersonerna har svårt att sätta sig in i det nya tankesättet. De är 
vana att tänka och se saker och ting på ett visst sätt. De har svårt att se att det ska ske 
förändringar med nya rutiner och vanor. Enligt Berger och Luckman (2003) är vi människor 
styrda av våra vanehandlingar som vi utför varje dag. Vi skapar våra vanebeteenden för att 
spara energi och minska antalet alternativa sätt att utföra en handling eller arbetsuppgift på. 
Det blir både tid och energisparande både för våra fysiska som psykiska funktioner. Därmed 
kan det också bli svårt för individen att ändra sitt tankesätt om handlingen krävs att utföras 
annorlunda. Så när det gäller förändringsarbete, är det ofta svårt för människor att gå utanför 
sina vanor och tänka i nya. Det krävs energi att tänka i andra banor än de gamla. De vanor 
man har kan ibland, enligt Berger och Luckman (2003), vara skapade av personer innan den 
person som utför handlingen just nu. Man kanske har fått ta över en arbetsuppgift och det sätt 
den utförs på, och att det sättet då ingår i olika vanehandlingar. Därför har man kanske inte 
alltid bakgrunden till sina vanehandlingar och förstår inte heller sina ursprungliga sätt att 
utföra vissa arbetsuppgifter, eller ännu mindre de nya sätten att utföra de arbetsuppgifter som 
ska ändras. Projektet ”Jämställda Kommuner” ska utbilda de kommunanställda i att göra en 
handlingsplan för hur de kan upptäcka nya saker gällande bemötandet av sina klienter ur ett 
könsperspektiv. Då gäller det alltså att gå ur vanans gamla spår och se på nya sätt att hantera 
saker vilket alltså kan vara krävande. 
 
 
 
6.12. Sammanfattning av resultatet 
 
Då intervjupersonerna fick möjlighet att diskutera ämnet jämställdhet modifierade de sina 
åsikter om ämnet till positivare inställning än de hade från början. Enligt Berger och Luckman 
(2003) utvecklar människor tankar kring ett fenomen genom att diskutera med andra 
människor. Intervjupersonerna var medvetna om att de har vissa fördomar gällande män och 
kvinnor. Att kategorisera andra människor är ett mänskligt beteende och Berger och Luckman 
(2003) kallar det för att typifiera. Denna typifiering sker omedvetet och ju mer anonym person 
vi möter är, desto grövre typifieringar gör vi. Intervjupersonerna reagerade även starkt på att 
projektet fokuserade endast på kvinnorna. Det beror enligt Eduards (2002) på att enligt den 
rådande normen är mannen överordnad kvinnan i vårt dagliga samhälle. När det då fokuseras 
på kvinnorna upplevs detta som ett hot som man sätter sig emot. Min tolkning av 
intervjupersonerna var att de upplevde det som en förändring att genomföra projektet på deras 
arbetsplats. Att förändring kan upplevas otäckt beror till stor del på vanans makt. Vi 
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människor är inkörda i tankebanor och rutiner som vi omedvetet och medvetet följer. Det 
krävs mycket energi och vilja för en individ för att förändra dessa.  
 
 
 

7.  Diskussion 
 
Jag kommer i diskussionsdelen att lyfta fram resultatet kring uppfattningen av projektet 
”Jämställda Kommuner”. Detta gör jag genom att diskutera resultatet utifrån uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Jag kommer att visa hur jag har besvarat 
min problemformulering, syfte och frågeställningar med studien. Jag presenterar även 
reflektioner jag själv haft kring studien och även viss kritik. 
 
 
 

7.1. Resultatet i förhållande till problemformulering och frågeställningar 
 

I uppsatsens första och andra frågeställning ville jag ta reda på om de kommunanställda som 
ingick i studien kunde se brister i jämställdheten gentemot klienterna. Vidare ville jag i min 
frågeställning ta reda på om de kommunanställda ansåg att de redan var jämställda gentemot 
sina klienter och om de därför ansåg att det var helt onödigt att genomföra jämställdhets-
förändringsarbete. Resultatet visar att de kommunanställda var ambivalenta i sina svar. De 
anser att det finns fördomar att upptäcka om vad man har för tankar om män respektive 
kvinnor. De anser dock vidare att det inte finns några brister i deras beteende eller behandling 
av sina klienter med avseende på kön. En av de intervjuade har till och med tagit fram statistik 
som visar att hon är jämställd i sitt beteende. Vidare så ansåg även intervjupersonerna att de 
hade vissa regler och normer att följa när det gällde behandling av klienterna och att de ansåg 
att dessa regler och normer bidrog till att de inte direkt kunde ändra på sin behandling i 
jämställdhetssynpunkt. Alla intervjupersonerna ansåg att de var jämställda och de hade svårt 
att se någon större mening med att genomföra projektet. En av intervjupersonerna var dock 
positiv till att genomföra projektet eftersom han tyckte att många av hans arbetskollegor satt 
fast i fördomar som behövdes upptäckas. 

I min tredje frågeställning ville jag få svar på vad det finns för attityder till 
jämställdhetstänkande. Här var intervjupersonerna något oeniga. Det var endast en av 
intervjupersonerna som var positivt inställd till jämställdhetstänkande. De andra var antingen 
skeptiska eller negativa. De var negativt inställda när de gick till den första föreläsningen, 
men några av dem modifierade sin bild av de jämställda idéerna genom att diskutera med sina 
arbetskollegor om ämnet i smågrupper. Detta bidrog till ett de blev de lite mer positivare 
gentemot ämnet jämställdhet. Resultatet visar även att en del av intervjupersonerna upplevde 
jämställdhet som ett hot då de ansåg att inte enbart skulle vara kvinnan som skulle vara i 
fokus, utan de ansåg även att jämställdhet skulle koncentrera sig på männen i samhället för att 
det skulle skapa mer balans. 

Slutligen så handlade min problemformulering om vad de kommunanställda har för attityd 
till jämställdhetsförändringsarbete när det gäller bemötande av klienter. Jag tolkar det som att 
de kommunanställda anser att det är ett projekt med bra visioner. De modifierade sin bild av 
jämställdhet genom diskussioner på föreläsningen och ser att det faktiskt finns fördomar om 
män och kvinnor att upptäcka, men merparten av intervjupersonerna är ändå fortsatt skeptiska 
till jämställdhet. De känner ett hot mot den rådande ordning som finns i samhället mellan män 
och kvinnor och menar att en jämställdhetsfråga ska handla om både män och kvinnor för att 
det ska bli balans. 
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De kommunanställda ser inte att det finns någon mening med att genomföra det på deras 
arbetsplats eftersom de menar att de redan är jämställda i bemötandet och behandlingen av 
klienterna. De anställda har skapat sig vanor på sin arbetsplats och har svårt att bryta dessa för 
att upptäcka nya perspektiv. De typifieringar som intervjupersonerna gör när de möter sina 
klienter har blivit till vanor som är svåra att bryta. 
 
 
 
7.2. Resultatet kopplat till den tidigare forskningen 
 
Första delen i den tidigare forskningen redogör jag för den allmänna attityden som finns mot 
feminism. Denna forskning visar att människor i samhället idag är positiva till de historiska 
förändringar som har gjorts, men forskaren som genomfört den studien menar vidare att det 
fortfarande finns stora brister gällande jämställdhetstänkandet (Connell, 2006). En annan 
forskare visar vidare på hur vi genom våra interaktioner kategoriserar varandra efter kön. I 
mitt resultat uttrycker intervjupersonerna att det finns många fördomar om män och kvinnor 
på deras arbetsplats att upptäcka. De pratar om hur vi människor bemöter män och kvinnor 
olika. Det visar hur vi i interaktion skapar kategorierna vi har om män och kvinnor, men 
intervjupersonerna anser alltså ändå att de är jämställda i sitt bemötande mot och i sin 
behandling av klienterna. Detta till trots att de ser att vi varje dag beter oss annorlunda mot 
människor beroende på vad personen har för kön (Stokoe, 2006).  

Den andra delen av den tidigare forskningen behandlar ämnet feministiska idéer. 
Redogörelsen handlar där om hur människor i samhället koncentrerar sin uppfattning om 
feminism kring feministernas framställning av den egna personligheten istället för att lyssna 
på vad de feministiska målen är (Phipps, 2006). En forskare menar att detta hör ihop med hur 
människor identifierar sig själva.  De manliga männen har svårt att identifiera sig med 
feminism då de anser att feminism är kvinnligt eftersom det oftast är kvinnor som är 
feminister. Detta till motsats från de feminina kvinnorna som har svårt att identifiera sig med 
feminism då de anser att feministerna är manliga (Toller, 2004). Mitt resultat visar till skillnad 
från den tidigare forskningen att intervjupersonerna pratade om feministernas mål och det var 
endast en av intervjupersonerna som vid ett tillfälle hänvisade negativt till feministernas 
personlighet. Således ansåg jag att det inte fanns någon anledning att vidare analysera hur 
intervjupersonernas egna identitet framställdes.  

Sista delen i den tidigare forskningen handlar om hur personal påverkas av förändringar på 
deras arbetsplatser. Där visar forskare att dålig kommunikation resulterar i rädsla, osäkerhet 
och brist på kontrollkänsla hos personalen (Proctor, 2003). Att koppla detta till mitt resultat är 
högst väsentligt då alla intervjupersonerna hävdade att de fått bristfällig information om 
projektet. De menade att de visste knappt att det skulle vara en föreläsning om jämställdhet. 
Detta kan förklara flera av intervjupersonernas okunskap och missförstånd av projektets mål. 
Vidare att eftersom de hade dålig kunskap om projektet och dess syfte tolkar jag det som att 
detta resulterade i att de inte kunde sätta sig in i projektet på ett tillfredsställande sätt och 
därmed hade svårt att applicera jämställdhetstänkande i sin arbetssituation. Därför var det 
svårt för intervjupersonerna att vara positiva till, och kunna se att, projektet skulle kunna 
behövas på deras arbetsplats.  

Den sista studien som avslutade den tidigare forskningsdelen visade att personal gärna 
hänvisade jämställdhetsproblem till annan arbetsplats eller organisation (Connell, 2006). 
Detta visade sig stämma även i min studies resultat. Flera av intervjupersonerna hänvisade 
flera gånger till att de ansåg att jämställdhetsförändringsarbetet skulle behövas bättre på andra 
arbetsplatser än deras egna. De arbetsplatser som intervjupersonerna ansåg skulle behöva 
jämställdhets-förändringsarbete bäst var olika typer av mansdominerade arbetsplatser. 
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7.3. Framtida forskning 
 

När jag intervjuade intervjupersonerna så var de precis i början på sin utbildning så 
förmodligen kommer de att ändra åsikter om projektet, vilket kommer att innebära att de 
antingen kommer att vara positiva eller negativa till projektet. Det finns med andra ord behov 
för en uppföljningsstudie efter det att projektet genomförts. Vad har tjänstemännen för 
inställning till jämställdhetsförändringsarbetet när de har gått utbildningen? Ser de helt 
annorlunda på jämställdhetsförändringsarbetet då? Upptäckte de några icke-jämställda 
förhållanden att förändra, och försökte de i så fall att genomföra den förändringen?  

En annan aspekt för framtida forskning att tänka på är att studera om attityden till 
jämställdhetsförändringsarbete påverkas av den ansvariga chefen på arbetsplatsen där 
projektet ska utföras. Eftersom det är den ansvariga chefen på arbetsplatsen som ger ut 
informationen om att projektet ska ske, kan det bero på vad den ansvariga chefen själv har för 
attityd till projektet. Det kan ju vara så att beroende på vad den ansvariga chefen i grunden 
anser om projektet påverkar ofta hur han/hon förmedlar syftet med projektet till den övriga 
personalen. Om den ansvariga chefen i grunden inte själv tror på jämställdhetsarbete så är det 
svårt att kommunicera ut det till de övriga anställda på ett positivt sätt så de ställer sig positiva 
till det. 
 
 
 
7.4. Oväntat resultat 
 

 

När jag skrev intervjuguiden så bestod den av en fråga som löd: Ser du någon nackdel/hinder 
med att genomföra detta projekt? Den frågan förväntade jag mig att alla intervjupersonerna 
skulle säga att de skulle se hinder och att de hindren eller nackdelarna skulle vara tidsbrist och 
förhindrande i vanliga arbetsrutiner, men det var endast en av intervjupersonerna som såg ett 
hinder med att genomföra projektet och det var att hon var rädd att man skulle sluta se 
individen och endast se vad klienten hade för kön. Detta ansåg jag som mycket 
anmärkningsvärt men även som något positivt då intervjupersonerna på det sättet verkade 
öppna till jämställdhetsförändringsarbetet. Jag upplevde det därigenom som att 
intervjupersonerna tog intervjun och projektet på allvar. Eftersom de inte försökte komma 
med ursäkter till varför de inte ville ha projektet på sin arbetsplats, utan de såg nyttan med 
projektet men ansåg helt enkelt inte att det behövdes på deras arbetsplats. Dock är min egen 
åsikt att när man endast tittar på individen så är det oundvikligt att omedvetet bedöma 
personen efter dennes kön och således behandlar man därmed personen efter de könsroller 
som man har skapat sig genom samhällets uppfattning om kön.  
Jag hade även en förförståelse där jag förväntade mig att intervjupersonerna skulle vara 
skeptiska till projektet på grund av skeptism till jämställdhet. Men detta visade sig vara en 
felaktig förförståelse från min sida. Intervjupersonerna är positiva till jämställdhet i sig och 
anser att det borde upptäckas mer ojämställda förhållanden på sin arbetsplats. Ingen av 
intervjupersonerna hänvisade heller till att män och kvinnor är biologiskt olika och att det 
därmed är naturligt att män och kvinnor har olika möjligheter. Detta ser jag som positivt då 
jag själv anser att män och kvinnors beteende är till större delen socialat skapade och går 
således att förändra. Jag anser att män och kvinnor idag är ojämställda och att det är något 
som borde ändras så att båda könen får samma möjligheter, rättighet samt skyldigheter i 
samhället i större utsträckning än idag. Med detta menar jag att vi behöver medvetandegöra de 
skillnader som finns mellan män och kvinnor för att kunna förändra dem. 
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7.5. Råd till framtida projekt 
 
Mitt råd till framtida projektledare för projektet ”Jämställda kommuner” är först och främst att 
försäkra sig om att de som ska delta i projektet är väl förberedda på att projektet kommer till 
deras arbetsplats. Detta på grund av att det verkade råda stor förvirring och förvåning för 
deltagarna i innevarande studie att projektet skulle vara på deras arbetsplats. Men om 
deltagarna är informerade kan de då vara mer förberedda och funderar inte under 
föreläsningen om vad föreläsningen handlar om utan lyssnar istället på vad projektet handlar 
om. Det är även av vikt att projektledaren är mycket tydlig om projektets mål och vad 
feminism/jämställdhet finns till för redan i början på föreläsningen. Att informera deltagarna 
om varför det ligger så stort fokus på kvinnor kan förhoppningsvis resultera i reducerat 
motstånd. Att deltagarna får prata i smågrupper visade sig i innevarande studie vara mycket 
effektivt då många av deltagarna verkade ändra uppfattning till mer positiv inställning än 
tidigare till jämställdhet/feminism diskussionerna. Vanans makt är svår att besegra, så om 
deltagarna får veta att förändringarna som förväntas ske inte är ofantliga utan det är små steg 
på vägen, underlättar detta betydligt. Därmed anser jag att det viktigt att informera deltagarna 
om vad som förväntas av dem. Slutligen anser jag att projektledaren av innevarande studie var 
mycket kunnig och kunde därmed hantera deltagarnas motargument på ett informativt och 
lugnande sätt, vilket även det är av stor vikt.  
 
 
 

8. Sammanfattning 
 
Jämställdhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Eskilstuna kommun kämpar för att bli 
bland de tio bästa kommuner i landet på jämställdhet. Studien undersöker vad de 
kommunanställda har för attityd till jämställdhetsförändringsarbetet ”Jämställda Kommuner”. 
Syftet med projektet är att, till skillnad från andra jämställdhetsprojekt, låta medborgaren stå i 
fokus. Den tidigare forskningen visar att det ofta finns ett motstånd mot 
jämställdhetsförändringsarbeten på arbetsplatser och att man gärna hänvisar 
jämställdhetsproblem till annan arbetsplats eller organisation. Studien utgår från 
socialkonstruktivism samt feministisk teori. Fem stycken intervjuer genomfördes som sedan 
analyserades med hjälp av den hermeneutiska analysen.  Resultatet visar att de 
kommunanställda är negativt inställda till projektet ”Jämställda Kommuner” på grund av att 
de inte ser något behov av jämställdhetsförändring då de anser sig redan behandla och bemöta 
sina klienter jämställt. 

 
Nyckelord: Jämställdhet, förändringsarbete, kommunanställda, attityd, hermeneutik.  
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