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Abstract. How do municipalities and county councils work with gender mainstreaming? 

What tools are used and which are the conditions and obstacles in the working process? 

Gender mainstreaming has been an official strategy in Sweden since 1994. In all policy 

decisions at all levels, a gender perspective shall be integrated. This will ultimately have an 

impact on the citizen level. The essay shows that despite the fact that the strategy has been 

official for 21 years, it is not used everywhere. 

I examine how the county council and municipalities in the county of Västmanland are 

working with gender mainstreaming. In Västerås, there is much work going on, on the basis 

of the strategy. While in other municipalities, no work at all can be found. Within the 

framework of gender mainstreaming, the municipalities and the county council are using a set 

of tools. There is talk about several conditions and obstacles in the work with gender 

mainstreaming, where knowledge is a recurring element. This makes the study particularly 

interesting when we get an insight of how much the work within gender mainstreaming can 

be separated for each municipality. 
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1.	  Inledning	  

År 1995 antogs strategin jämställdhetsintegrering i FN (Förenta Nationerna) efter FN:s fjärde 

kvinnokonferens, vilken hölls i Peking. Samtidigt antogs strategin av EU (Europeiska 

Unionen) (Kenney, 2002, s. 263). Sverige började arbeta med jämställdhetsintegrering under 

tidigt 1990-tal, innan det blev ett officiellt begrepp (Norrbin & Olsson, 2010, s.18). 

Jämställdhetsintegrering antogs som en formell strategi 1994 (Hankivsky, 2013, s. 633). Den 

svenska regeringen antog strategin för att uppnå jämställdhet i och med propositionen Delad 

makt - delat ansvar (Prop. 1993/94: 147). Samma år fick Sveriges länsstyrelser ökat ansvar 

för jämställdhet (Mackay et al., 2003), vars uppgifter är att stödja arbetet med 

jämställdhetsintegrering i länet. Den svenska regeringen samarbetar idag med regionala och 

kommunala organisationer (Mackay & Bilton, 2003, s. 101) och jämställdhet har blivit en 

vedertagen del i den politiska processen (Woodward, 2008, s. 294).  

Hur Sverige och EU:s andra länder anammar strategin är olika då jämställdhetsintegrering är 

ett mjukt styrmedel. Den här uppsatsen lägger fokus på Västmanland läns kommuner och 

landsting. Det intressanta är alltså hur jämställdhetsintegrering används i Sverige. I år har 

strategin varit officiell i 21 år här. Efter dessa år, finns det ett pågående arbete med 

jämställdhetsintegrering? Hur ser det i så fall ut? Är det bara prat om det, eller görs konkreta 

åtgärder för att nå jämställdhet? 

2.	  Syfte	  och	  frågeställning	  

2.1	  Syfte	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Västmanlands kommuner och landsting arbetar 

med jämställdhetsintegrering samt vilka förutsättningar och hinder som uppstår i arbetet.  

2.2	  Frågeställning	  

Vilka jämställdhetsintegrerande verktyg använder kommunerna/ landstinget?  

Vilka hinder och förutsättningar finns för arbetet med jämställdhetsintegrering?  

2.3	  Problemformulering	  
Denna uppsats syftar till att undersöka hur kommunerna och landstinget i Västmanlands län 

arbetar med jämställdhetsintegrering. Uppsatsen är ett uppdrag av Länsstyrelsen i 

Västmanland som vill ha en inventering av arbetet med jämställdhetsintegrering i 

kommunerna och landstinget.  
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På regeringens uppdrag har det tagits fram en länsöverskridande strategi gällande arbetet med 

jämställdhetsintegrering 2014-2016 (Länsstyrelsen, 2015). Under år 2015 fokuserar strategin 

på hur det arbetas med frågan i kommuner och landsting. Utifrån det ska en inventering av 

arbetet med jämställdhetsintegrering hos länets kommuner och landsting. Det ska även 

undersökas vad kommunerna och landstinget behöver för stöd i arbetet och hur arbetet 

initieras inom olika verksamhetsområden. För att få denna information har Länsstyrelsen i 

Västmanland skickats ut en enkät till landstinget och samtliga kommuner i länet. Svaren från 

dessa kommer att utgöra en del av materialunderlaget i uppsatsen. Resultatet kommer att 

stödja Länsstyrelsens fortsatta arbete med kommuner och landsting i Västmanland.   

3.	  Tidigare	  forskning	  

Den internationella forskningen som studerats i anknytning till uppsatsen består av granskade 

vetenskapliga artiklar. Majoriteten av den svenska forskningen har hämtats från rapporter från 

bland annat programmet Jämi som verkade mellan 2008-2010 och var ett program för 

jämställdhetsintegrering i staten. Programmet fick i uppgift av regeringen att bygga upp ett 

stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.  

3.1	  Jämställdhetsintegrering	  

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar att ”kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden” (jämställ.nu, 2013). För att 

uppnå ett jämställt samhälle kan jämställdhetsintegrering användas. Jämställdhetsintegrering 

är i sig inte ett mål. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som Sverige har antagit för 

att nå jämställdhet samt de jämställdhetspolitiska målen. Det betyder att ”ett 

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

processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet” (Norrbin & Olsson, 2010, 

s.51). Jämställdhet ska uppnås genom att förändra normer, strukturer, maktförhållanden och 

resurser i verksamheten. Jämställdhetsintegrering motverkar att arbetet med jämställdhet 

bedrivs i en separat verksamhet. Istället genomsyrat det ordinarie arbetet genom ett 

jämställdhetsperspektiv.  

3.1.2	  Jämställdhetsintegrering	  i	  Sverige	  

Sverige beskrivs i tidigare forskning som ett framgångsland och en modell gällande 

jämställdhetsfrågor (Joachim & Schneiker, 2012, s. 531). Att jämställdhetsintegrering har nått 

framgång här kan bero på flera saker. Hankivsky (2013, s. 633) menar att Sverige anses ha 
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bra förutsättningar och stark institutionalisering av jämställdhetspolitik samt en historisk 

dominans av vänsterorienterade partier. Jämställdhet har stöd av toppolitiker och många 

kvinnor är representerade i beslutsfattande positioner (Mackay et al., 2003, s. 102). 

Erfarenheterna från svensk regionalpolitik i frågan om jämställdhetsintegrering tyder på att 

forskningsbaserad praktik är en framgångsfaktor (Norrbin & Olsson, 2010, s.40). Dock finns 

behov av ytterligare kunskap om genus. Det är väsentligt att arbeta på en strukturell samt 

individuell nivå där de jämställdhetspolitiska målen bör ligga som fokus (Norrbin & Olsson, 

2010, s.40).  

3.2	  Jämställdhetsintegreringens	  förutsättningar	  och	  hinder	  
Trots att jämställdhetsintegrering anses revolutionär och verkar accepterad är det mycket som 

kan ifrågasättas (Joachim et al., 2012, s. 536). En stor del av den tidigare forskningen, både 

internationell och svensk, redogör jämställdhetsintegreringens förutsättningar och förhinder. 

Nedan har en avgränsning gjorts till att involvera de vanligaste argumenten inom dessa 

kategorier.  

3.2.4	  Kunskap	  och	  utbildning	  

En utmaning för jämställdhetsintegrering som ofta nämns i internationell litteratur är 

svårigheten med att definiera betydelsen av strategin. Definitionen passar in i en bred kontext 

(Joachim et al., 2012, s. 536) och det är här problemen börjar. Termens komplexitet och 

flexibilitet skapar förvirring (Sarikakis & Nguyen, 2009, s. 205) och den misslyckas med att 

beskriva vad som exakt ska ingå i strategin (Mackay et al., 2003, s. 22). Detta kan göra att 

jämställdhetsintegrering kan se olika ut beroende på vilken aktör som använder den 

(Hankivsky, 2013, s. 638). Det finns en risk att organisationer antar definitioner av 

jämställdhetsintegrering som följer deras institutionella kultur (Sarikakis et al. 2009). Det blir 

problematiskt då introduceringen av ett genusperspektiv i existerande politiska process inte 

utmanar nuvarande politik (Pollack & Hafner-Burton, 2000, s. 452). De som arbetar med 

jämställdhetsintegrering måste inneha en djup kunskap om genus, jämställdhet och 

integrering för att detta ska undvikas. 

Squires kritiserar jämställdhetsintegrering och menar att den är svår att bedriva i 

organisationer (Norrbin & Olsson, 2010, s.25). Det kan vara svårt att begripa vad strategin 

innebär för verksamheten (Olofsdotter Stensöta, 2009, s.31). Att veta detta är det viktigaste i 

frågan om att få igång ett arbete med jämställdhetsintegrering (Olofsdotter Stensöta, 2009, 

s.39).  
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Trots att Sverige beskrivs som ett ledande land gällande jämställdhet (Joachim et al., 2012, s. 

531) så finns det hinder att överkomma för att arbeta med jämställdhetsintegrering. En sak är 

just den bristande kunskapen rörande jämställdhetsintegrering där många inte vet vad som 

förväntas av dem (Mackay et al., 2003, s. 116). 

3.2.5	  (O)vilja	  och	  stöd	  

Arbetet med jämställdhetsintegrering kan vara komplicerat. Förändringen som strategin 

innebär kräver en utmaning av befintliga normer och antaganden gällande relationen mellan 

man och kvinna (Lombardo & Mergaert, 2013, s. 299). Personers identitet och tro utmanas 

och provocerar fram reflektioner om stereotyper och den egna könsrollen (Lombardo et al., 

2013, s. 301). Detta kan leda till negativa attityder, vilket kan bli ett hinder för arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Förutom detta kan arbetet i Sverige möta åsikter som menar att 

jämställdhet inte längre är nödvändigt i Sverige (Hankivsky, 2013, s. 637). Detta bildar också 

ett hinder för ett fortsatt arbete. 

Kunskap om vad jämställdhetsintegrering innebär för den egna verksamheten är viktigt för att 

få igång ett arbete med strategin (Olofsdotter Stensöta, 2009, s.39). När det gäller orsaker 

bakom ett framgångsrikt arbete beskrivs dock ledningens som stöd det viktigaste (Olofsdotter 

Stensöta, 2009, s.39). 

3.2.6	  Prioritering	  

Norrbin & Olsson (2010, s.25) menar att kritiker anser att begreppet kan hindra andra former 

av jämställdhetsarbete. Jämställdhetsintegrering antas ofta vara en kvinnofråga (Hankivsky, 

2013, s.639) vilket kan bli problematiskt då det kan uppfattas uteslutande för män. Det kan 

samtidigt leda till att positiva aktioner för kvinnor lämnas åt sidan (Pollack et al., 2000, s. 

452) för att satsa på jämställdhet på ett makroplan. Trots inkluderandet av genus i 

jämställdhetsintegreringen finns ändå känslan att det i praktiken handlar om att gynna kvinnor 

(Zalewski, 2010, s. 6).   Detta är något som svensk regionalpolitik upplever som ett problem 

(Norrbin & Olsson, 2010, s.28) och det diskuteras i den empiriska forskningen (Norrbin & 

Olsson, 2010, s.49). Det nämns även hur jämställdhetsintegreringen kan tyckas rikta sig till 

kvinnor i syfte att kvinnorna ska komma upp till mäns nivå (Norrbin & Olsson, 2010, s.27) 

där den manliga normen används som en sorts måttstock. Detta blir problematiskt då 

maktstrukturen mellan män och kvinnor verifieras istället för att nedbrytas.  

Ett av jämställdhetsintegrerings problem är relationen mellan jämställdhetsintegrering och 

andra samhälleliga orättvisor (Bacchi & Eveline, 2009, s. 6). Det finns en önskan att driva 
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jämställdhetsfrågan ihop med etnicitet, funktionshinder, klass och sexualitet (Bacchi et al., 

2009, s. 6). Även om jämställdhetsintegrering arbetar med dessa arenor så prioriteras kön 

(Hankivsky, 2005, s. 978). Därmed skulle begreppet vara både begränsat och begränsande då 

det genuskoncept som jämställdhetsintegrering vilar på är omodern (Hankivsky, 2005, s. 

978). Vissa menar att genusbegreppet är i behov av att breddas för att kunna integreras bättre. 

Här finns en viss tvetydighet då den existerande bredden i begreppet skapar förvirring. Att 

implementera andra missförhållanden i begreppet skulle göra att uppmärksamheten till dessa 

kan urvattna ansträngningen som gjorts med jämställdhetsintegreringen angående genus 

(Walby, 2005, s. 462). Om resurser läggs på annat finns en risk att genusperspektivet tappar 

fokus då det behöver konkurrera med andra prioriteringar. Dock kan det få den motsatta 

effekten och integreringen kan stärkas då samordnade åtgärder av tidigare separata processer 

och initiativ samarbetar (Walby, 2005, s. 462).  

3.2.7	  Strukturer	  

Jämställdhetsintegrering ses som ett revolutionerande koncept. Som strategi inbringar 

jämställdhetsintegrering en jämställdhetsdimension i all politik på alla nivåer (Pollack et al., 

2000, s. 340). Den vänder bort fokus från individen och dennes rättigheter till att ta itu med 

det sätt som systemet och strukturen kränker dessa (Rees, 2005, s. 559). Som kritik till 

forskarna som tvivlar på jämställdhetsintegreringens verkan menar förespråkare, till exempel 

Rees (2005, s. 557), att strategin kan leda till en transformativ politik som kan förändra 

strukturer och normer i samhället den appliceras på (Norrbin & Olsson, 2010, s.17). Kritik 

mot detta säger dock att jämställdhetsintegrering snarare reproducerar könsskillnader än att 

utmana dem då konceptet delvis bygger på att synliggöra skillnaderna mellan kvinnor och 

män (Norrbin & Olsson, 2010, s.24).  

3.3	  Feminism	  och	  jämställdhetsintegrering	  

Feminismens konstruktivistiska uppfattning kommer till uttryck i genusbegreppet som 

jämställdhetsintegrering faller inom. Därmed förflyttas strategin bort från att behandla enbart 

kvinnofrågor. Till skillnad från kön som medför biologiska och fysiska skillnader innebär 

begreppet genus att det finns sociala skillnader mellan kvinnor och män (Mushaben, 2006, s. 

386). Det är socialt konstruerade roller, beteenden och värderingar som influeras av samhället 

och drabbar både kvinnor och män. Könen tillskrivs olika egenskaper som hela tiden 

reproduceras. Kvinnor anses till exempel ha mer omvårdande, mjuka och känslosamma 

egenskaper än män (Gemzöe, 2013, s. 82). Här uppstår en ojämn maktfördelning mellan 

kvinnor och män vilket kan komma till uttryck inom olika samhällsområden. EU:s 
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integreringsstrategi vad gäller jämställdhet har använt sig av feministisk teori i den mån att 

fokus har varit på organisationskulturen och språket som ett hinder för förändring av 

människors beteenden och attityder (Booth & Bennett, 2002, s. 441).  

Jämställdhetsintegrering är ett försök, med hjälp av teorier och metoder från 

genusvetenskapen, att genomföra ett hållbart jämställdhetsarbete (SKL, 2013, s. 7).  

Uppsatsen kommer att ha ett genusperspektiv där begreppen män och kvinnor inte grundar sig 

i biologiska skillnader utan i det socialt skapta.  

3.4	  Forskningsluckor	  

Enligt Norrbin och Olsson (2010, s. 58) finns det en del forskningsluckor inom 

jämställdhetsintegrering. Överlag finns det inte mycket forskning om jämställdhetsintegrering 

i Sverige. Det saknas även en del forskning som redovisar resultat eller effekter av strategin. 

Detta tror författarna beror på att begreppet är relativt nytt samt att det har att göra med de 

svårigheter som finns med att implementera strategin i arbetet (Norrbin & Olsson, 58). Olsson 

menar att det finns två typer av forskning, den som kartlägger pågående arbete och den som 

studerar resultat och effekter då den sistnämnda är minst förekommande (Olsson, s. 40).  

Som bidrag till den nuvarande forskningen angående jämställdhetsintegrering kommer denna 

uppsats att visa konkreta exempel på hur det arbetas med jämställdhetsintegrering i landsting 

och kommun. Verktyg som används och vilka förutsättningar och hinder som finns i arbetet 

redogörs. Även en del resultat från jämställdhetsintegrering redovisas.  

4.	  Teoretisk	  referensram	  

4.1	  Verktyg	  

Inom ramen för strategin jämställdhetsintegrering kan verktyg användas som metoder för att 

öka jämställdheten och synliggöra ojämställdheten. Uppsatsen kommer att undersöka vilka 

verktyg kommunerna och landstinget använder med fokus på tre olika verktyg som ofta 

nämns i forskning.  

4.1.1	  CEMR-‐deklarationen	  och	  andra	  styrdokument	  	  

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) bildades 1951 (Crisbi, 2009, s.27) 

och är det europeiska rådet för kommuner och regioner. SKL är medlemmar här tillsammans 

med 36 andra länder. Rådet har bedrivit ett jämställdhetsarbete sedan 1983 (Crisbi, 2009, s. 

27). Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män som CEMR tagit 
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fram tillsammans med en mängd samarbetspartners (se bilaga 2) riktar sig till den lokala och 

regionala nivån. Den författades under åren 2005-2006 och stöds av Europeiska 

kommissionen (CEMR, 2006, s. 3). Det ”är ett verktyg för att integrera 

jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet” (jämställ.nu, 

2014).  Undertecknandet av deklarationen är frivilligt. SKL:s styrelse antog CEMR-

deklarationen år 2006 (SKL, 2013, s. 15) och arbetar för att fler kommuner i Sverige ska 

underteckna deklarationen som 2014 undertecknats av 101 svenska kommuner (CEMR, 

2015). Som en del av undertecknandet ingår det att skapa en handlingsplan för jämställdhet 

där prioriteringar, resurser och åtgärder som ska användas redogörs (CEMR, 2006, s.3).  

Den europeiska deklarationen för jämställdhet utgår från ett genusperspektiv där 

ojämlikheterna mellan könen beskrivs bero på sociala konstruktioner. Dessa konstruktioner 

generar stereotypiska föreställningar som tillskrivs könen vilka kan komma till uttryck i 

familjelivet, arbetslivet, media, kultur och samhällsorganisationen (CEMR, 2006, s.3).  

Flera kommuner och landsting som utarbetade strategiska planer för jämställdhet tog hänsyn 

till de jämställdhetspolitiska målen (se bilaga 1) och andra externa styrdokument, så som 

läroplanen. Här spelade även CEMR-deklarationen en roll då målen för jämställdhet kunde 

stödjas i deklarationen (SKL, 2013, s. 15). Ett mål är till exempel att avskaffa stereotypiska 

könsroller och aktivt arbeta med maktordningar som sexualitet, etnicitet och funktionshinder 

(SKL, 2013, s.15).   

Även om en kommun eller landsting inte antagit CEMR-deklarationen är det möjligt att ett 

annat styrdokument antagits som ett verktyg för att öka jämställdheten. Huruvida det antagits 

ett styrdokument i kommunerna och landstinget kommer att undersökas.  

4.1.2	  Könsuppdelad	  statistik	  

För att kunna arbeta med jämställdhet och genomföra åtgärder är det viktigt att ha tillgång till 

fakta. Olsson skriver att kunskap om den egna verksamheten kan fås genom könsuppdelad 

statistik (Olsson, 2010, s. 40) eftersom detta synliggör kvinnor och mäns situation 

(jamställ.nu, 2014). Individbaserad statistik ska presenteras efter kön. Detta ska sedan 

analyseras för att tillsätta eventuella åtgärder (jämställ.nu, 2014).  

Enligt diskrimineringslagen ska en lönekartläggning göras av arbetsgivaren var tredje år. 

Detta för att undvika osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som har likvärdigt 

arbete (SFS 2008:567). Uppsatsen kommer inte att behandla huruvida kommun och landsting 

kartlägger löneskillnader eftersom detta är en del av diskrimineringslagen. Dock kan 
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kommuner eller landsting göra speciella åtgärder inom området, vilket i så fall kommer att tas 

med i uppsatsen. Exempel på det kan vara om en kartläggning sker oftare än var tredje år.  

4.1.3	  Gender	  Budgeting	  

Ett verktyg inom jämställdhetsintegrering är gender budgeting som har blivit internationellt 

inflytelserikt och är något som EU uppmuntrar i utvecklingsländer (True, 2003, s. 379). Detta 

verktyg erbjuder ett ramverk för att bygga upp kapacitet och genomföra politik som stödjer 

ökad jämställdhet (Gizelis & Pierre, s. 606). Detta görs genom att det införlivas mekanismer 

och justeringar kring regeringens utgifter för att främja jämställdhet (Gizelis et al., s. 606).    

Resurser analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv (jämställ.nu, 2014). Syftet 

är att förhindra orättvis fördelning (jämställ.nu, 2014). Det handlar om att synliggöra hur 

offentliga resurser fördelas mellan kvinnor och män (jämställ.nu, 2014). På så sätt syns det 

om resurser måste omdirigeras för att skapa en jämnare fördelning (jämställ.nu, 2014).  

4.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

Som tidigare forskning visat finns det många förutsättningar för jämställdhetsintegrering. En 

viktig aspekt för att komma igång med arbetet är, enligt Olsson, ledningens ansvar (Olsson, 

2010, s. 40). Även utbildning och kunskap är viktiga faktorer. Utan kunskap om vad genus 

och jämställdhetsintegrering betyder är det svårt att veta vad strategin innebär för 

verksamheten (Olofsdotter Stensöta, 2009, s.31). Här uppkommer då risken att inga ändringar 

i arbetet görs (Pollack et al., 2000, s. 452).  

Enligt Olsson är även expertkunskaper viktigt (Olsson, 2010, s. 40). Det kan handla om att ha 

en anställd tjänsteman som samordnar arbetet kring jämställdhetsintegrering i kommun eller 

landsting.  

Förutsättningarna kan ha svagheter så att de i sin tur blir hindrande faktorer. Exempel är brist 

på kunskap i allmänhet (Mackay et al., 2003, s. 116) och om vad jämställdhetsintegrering 

innebär för verksamheten, i synnerhet (Olofsdotter Stensöta, 2009, s.31).  

5.	  Metod	  och	  material	  

5.1	  Metod	  

Analysenheterna i uppsatsen är Västmanlands kommuner och landsting. Uppsatsen är ett 

uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland som önskar att få en konkret bild av hur det arbetas 

med jämställdhetsintegrering i länet.  
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Studien kommer att vara generaliserande på det vis att det handlar om elva enheter, tio 

kommuner och ett landsting. Det är kommuner med varierad mängd befolkning med 

Skinnskatteberg i ena hörnet med 4434 invånare och Västerås i andra med 143702 invånare 

(regionfakta, 2015). Förkunskapen från Länsstyrelsen i Västmanland om de tio kommunerna 

och landstinget är att de i olika grad arbetar med jämställdhetsintegrering, dock inte i hur stor 

utsträckning eller på vilket sätt. Kommunernas varierande storlekar och arbete med 

jämställdhetsintegrering gör att de kan fungera som representanter för andra kommuner. 

Med hjälp av länsstyrelsen har det utformats enkätfrågor (se bilaga 3) samt ett missiv (se 

bilaga 4) som länsstyrelsen skickat ut via mejl till specifikt utvalda personer inom samtliga 

kommuner och landstinget i länet. Urvalet av personer är byggd på centralitet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 291). Det handlar om centralt placerade källor där 

personer valts ut efter uppfattningen om att de besitter unik information. Det blir en 

informantundersökning då svarspersonerna är de som bäst kan förklara hur det arbetas med 

jämställdhetsintegrering i kommunen och dess verksamheter. Svaren blir kvalitativt 

analyserade då det handlar om få enheter. Antal svarspersoner är 11 stycken, en för varje 

kommun samt landstinget. Samtalsintervjuer med samtliga kommuner och landstinget valdes 

bort. På grund av tidsbrist och önskemål från Länsstyrelsen i Västmanland skickas enkäterna 

ut till analysenheterna via mejl för dem att svara på. En samtalsintervju kommer att ske med 

en respondent från Västerås kommun. Enligt förkunskaper från Länsstyrelsen i Västmanland 

har Västerås kommun ett omfattande arbete med jämställdhetsintegrering. Här blir en 

intervjuundersökning mer lämplig då frågorna kan leda till en stor mängd information. Det är 

vanligast att ha samma metod genom hela den empiriska undersökningen men då fördelarna 

med en varierad bedöms vara större än nackdelarna finns det inget som hindrar en 

kombination (Esaiasson et al., 2007, s. 263).  

Enkäten och intervjuundersökningen består av samma frågor. Frågorna är strukturerade och är 

öppet ställda utan svarsalternativ. Vid färdiga svarsalternativ finns det risk att missa något 

väsentligt i svaret, vilket minimeras här. Det öppnas även upp för dialog i slutet på enkäten 

där svarspersonen har möjlighet att skriva ner ytterligare tankar. Frågorna är numrerade med 

en ordningsföljd utefter kategorier. Frågorna är utformade av mig tillsammans med sakkunnig 

i jämställdhet på Länsstyrelsen.  

Problemet med frågeenkäter är att svarsfrekvensen kan vara låg. Som komplement till 

besvarade enkäter och eventuella obesvarade kommer det empiriska materialet delvis bestå av 

dokument från respektive hemsida. Detta blir en kvalitativ textanalys. Anledningen till att det 
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empiriska materialet inte enbart består av dokument är att enkäterna kommer att vara ett stöd i 

Länsstyrelsens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.  

5.2	  Material	  

Materialet som används genom studien är dokument från Västmanlands landstings och 

kommuners hemsidor. Materialet består av strategidokument, årsredovisningar, propositioner, 

protokollkallelser och dylikt. Då uppsatsen undersöker hur kommunerna och landstinget 

arbetar med jämställdhetsintegrering i dagsläget har det gjorts en avgränsning vid 

årsredovisningarna. Årsredovisningarna som granskats är från år 2009 och framåt från 

samtliga kommuner samt landstinget. Övriga dokument från hemsidorna har valts ut med 

sökorden, jämställ och jämställdhetsintegrering. De med relevant innehåll för uppsatsen 

ligger, tillsammans med frågeenkäten, som grund för empirin.  

5.2.1	  Källkritiska	  reflektioner	  om	  val	  av	  material	  

Vad gäller dokument från Västmanlands kommun och landsting kan de bli bristfälliga i fråga 

om hinder i arbetet med jämställdhetsintegrering. En risk är att de bara beskriver det pågående 

arbetet samt resultat och därmed utesluter uppkomna hinder.  

6.	  Empiri	  

Nedan beskrivs kommuner och landsting i bokstavsordning. Arbetet med 

jämställdhetsintegrering kommer att redovisas utefter den teoretiska referensramen 

tillsammans med en sammanställning i respektive kommun samt landstinget.  

I slutet av empiriavsnittet finns en tabell som ger en översiktlig bild av hur landstinget och 

kommunerna i dagsläget befinner sig i frågan om jämställdhetsintegrering.  

Ett problem som stöttes på under datainsamlingen var att landstinget och vissa kommuner inte 

använder begreppet jämställdhetsintegrering i sina dokument. Det kan vara för att de inte 

antagit jämställdhetsintegrering som en officiell strategi eller har kunskap om begreppets 

innebörd. Dock används begreppet jämställdhet som ett verktyg för att nå de 

jämställdhetspolitiska målen eller som ett perspektiv som ska genomsyra beslut och 

verksamheter inom kommunen, alternativt landstinget. Jämställdhetsintegrering står för 

samma mål och därför blir det relevant att ha med även arbetet med begreppet jämställdhet i 

uppsatsen. Det har inte gjorts ett byte av begreppet jämställdhet mot jämställdhetsintegrering i 

dessa fall. Genom empirin används båda begreppen vilket grundar sig i hur kommunen valt 

att benämna sitt arbete.  
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6.1	  Arboga	  

6.1.1	  Verktyg	  

I Arbogas kommuns årsredovisning från 2009 framgår det att jämställdhetsarbetet ska prägla 

allt arbete inom kommunen (Arboga kommun, 2010, sid. 9). Kommunens grundläggande mål 

är att all verksamhet och politik i kommunen ska genomsyras av jämställdhet (Arboga 

kommun, 2008, sid. 1). Kommunen antog en jämställdhetsplan år 2009 som skulle räcka tre år 

framåt (Arboga kommun, 2010, 34). Den är utformad på central nivå av personalutskottet 

(Arboga kommun, 2008, 2). Kommunfullmäktige har dock det yttersta ansvaret och varje 

förvaltning har ansvar för att planen efterlevs (Arboga kommun, 2008, 2). 

Jämställdhetsplanen uppmuntrar till jämställdhetsperspektivet i samband med rekrytering då 

ansvarig chef ska arbeta för att få en jämnare könsfördelning i verksamheten, vilket gäller 

genom hela organisationen (Arboga kommun, 2008, 12).  

Arboga kommun använder könsuppdelad statistik. År 2008 gjorde kommunen en 

undersökning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utförde 

likvärdigt arbete. Undersökningen visade att det inte fanns några sådana skillnader. För att 

motverka att dessa skulle uppstå, står det i jämställdhetsplanen, ska det göras löneanalyser 

varje år (Arboga kommun, 2008, 14). Skulle osakliga skillnader hittas ska en handlingsplan 

tas fram för att redogöra för vem som har ansvar för att åtgärder genomförs samt en tidsplan 

för detta (Arboga kommun, 2008, 14). Vid lönesättning har kommunen en lönepolicy som ska 

följas (Arboga kommun, 2008, 14).  

6.1.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

När Arboga kommuns jämställdhetsplan skrevs planerades det att kommande utbildningar och 

aktiviteter inom kommunen skulle behandla jämställdhet (Arboga kommun, 2008, s. 2). Detta 

för att öka kunskapen om jämställdhet. Kunskapen blir en förutsättning för att kunna arbete 

efter ett jämställdhetsperspektiv. Utbildning i form av en introduktion ska göras vid 

nyrekrytering inom kommunen. Detta görs vid uppsamlingstillfällen och inte på löpande band 

(Arboga kommun, 2008, s. 5).  

Arboga kommun ser det som nödvändigt att jämställdhetsperspektivet inte stannar på central 

nivå, utan att det måste ut bland verksamheterna för att det ska bli en effekt (Arboga kommun, 

2008, s. 2).    
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6.1.3	  Sammanfattning	  	  

Arboga kommun har inte svarat på frågeenkäten som skickades ut via Länsstyrelsen i 

Västmanland. Istället har datainsamlingen bestått av material från kommunens 

jämställdhetsplan och årsredovisning från 2009. Kommunen har inte skrivit under CEMR-

deklarationen. Dock upprättades en jämställdhetsplan som började gälla år 2009 och som 

kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för. Målet i jämställdhetsplanen är att all 

verksamhet och politik i kommunen ska genomsyras av jämställdhet (Arboga kommun, 2008, 

s. 1). I kommunens årsredovisning från 2009 står det att jämställdhetspolicyn ska gälla från 

och med år 2009 och tre år framöver. Ingen ny jämställdhetsplan har ännu inrättats.  

Kommunen har analyserat löner mellan kvinnor och män för att avgöra om det finns osakliga 

löneskillnader. Några sådana skillnader fanns inte men kommunen har för avsikt att fortsätta 

med nya löneanalyser årligen.  

I samband med jämställdhetsplanen år 2009 planerades det att kommande utbildningar inom 

kommunen skulle behandla jämställdhet (Arboga kommun, 2008, s. 2). Detta som en 

förutsättning för att arbetet med jämställdhet ska kunna fortgå. Kommunen anser det även 

viktigt att jämställdhetsperspektivet ska ut bland verksamheterna för att få effekt (Arboga 

kommun, 2008, s. 2).  

6.2	  Fagersta	  	  

6.2.1	  Verktyg	  	  

Fagersta kommun har i likhet med Arboga inte skrivit under CEMR-deklarationen. Fagersta 

har antagit en jämställdhetsstrategi som ett verktyg för att nå de jämställdhetspolitiska målen. 

Enligt E. Wedin (personlig kommunikation, 20 april 2015) har kommunen i arbetet med 

jämställdhetsintegrering beviljats finansiella medel av SKL. Kommunfullmäktige fattar beslut 

om strategidokumentet och kommunens nämnder och styrelse bidrar till att uppfylla de 

jämställdhetspolitiska målen. Varje medarbete i kommunen har i sin tur ansvar för 

jämställdhetsintegreringen (Fagersta kommun, 2013, sid. 3). Jämställdhetsstrategin ska följas 

upp var tredje år (personlig kommunikation, 30 april 2015). Det kommunövergripande målet 

ska nås till år 2016. Kommunen ska då ha säkerställt att alla kommunens verksamheter ska 

arbeta för likvärdig service och bemötande gentemot både kvinnor och män. Även 

myndighetsutövandet ska vara likvärdigt och kommunens resurser ska vara likvärdigt 

fördelade. Kommunen som arbetsgivare ska arbeta för jämställda anställningsvillkor och 

arbetsförhållanden för kvinnor och män. Det ska bli en jämnare fördelning av kvinnor och 
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män inom olika yrkesgrupper och osakliga löneskillnader mellan dem ska förhindras 

(personlig kommunikation, 30 april 2015).  

Visionen i jämställdhetsstrategin är att år 2025 ha jämställda verksamheter samt att alla 

arbetsplatser ska vara fria från diskriminerande strukturer (Fagersta kommun, 2013, sid. 2). 

Till grund för arbetet finns fyra ledord, vilka är samarbete, trygghet, ansvar och respekt. 

Dessa ska, tillsammans med de nationella jämställdhetsmålen, genomsyra arbetet med 

jämställdhetsintegrering (Fagersta kommun, 2013, sid. 1). 

För att integrera ett jämställdhetsperspektiv i samband med beslutsfattande använde 

kommunen tidigare en checklista. Då checklistan inte uppfyllde sitt syfte togs metoden bort. 

Istället har kommunkansliet fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för jämställda beslut 

(personlig kommunikation, 30 april 2015). 

För att Fagersta kommun ska nå uppsatta mål och visioner krävs verktyg som kommunens 

verksamheter och förvaltningar förväntas arbeta med. Ett verktyg som används är 

könsuppdelad statistik inom de områden som anses nödvändiga. Det krävs även en analys av 

detta. Ett exempel på kartläggning av könsskillnader är då föreningar redovisar flickor och 

pojkars närvaro där målet är en jämn fördelning mellan dessa (personlig kommunikation, 30 

april 2015). Utöver detta kartläggs löneskillnader årligen. Könsuppdelad statistik kan hjälpa 

verksamheter då de behöver mätbara mål och åtaganden som ökar jämställdheten. Dessa mål 

och åtaganden ska kontinuerligt följas upp i delårsrapporter och årsredovisning (Fagersta 

kommun, 2013, sid. 2). Kommunala verksamheter i Fagersta ska jämställdhetsintegreras 

(Fagersta kommun, 2013, sid. 7). Detta för att göra en kvalitetssäkring för både medarbetare 

och medborgare. Det säkerställs då att verksamheterna uppfyller kommunallagen som har 

som krav att behandla alla kommunens medlemmar lika (Fagersta kommun, 2013, sid. 7).  

6.2.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

För att jämställdhetsintegrering ska bli en del av det vardagliga arbetet och för att Fagersta 

kommun ska kunna nå uppsatta mål krävs förutsättningar som möjliggör arbetet. Bland 

förutsättningarna finns även förhållanden som kan förhindra arbetet.   

Svarspersonen anser att kunskap är en viktig förutsättning i arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Samtliga chefer inom kommunen har fått möjlighet till utbildning i 

samband med att kommunen medverkade i SKL:s projekt Hållbar Jämställdhet (personlig 

kommunikation, 30 april 2015). Inom förskolan finns två utbildade genuspedagoger för att 

säkerställa ett jämställdhetsintegrerat arbete i verksamheten (personlig kommunikation, 30 



 18 

april 2015). För att få en jämnare fördelning av män och kvinnor i olika yrkesgrupper ska 

chefer vid rekrytering beakta ett jämställdhetsperspektiv. Cheferna ska få utbildning i hur 

genus påverkar rekryteringsprocessen. (Fagersta kommun, 2013, sid. 1).  

Ett hinder som upplevts inom kommunen i arbetet med jämställdhetsintegrering är att det är 

svårt att få in jämställdhetsintegreringen som en naturlig del i rutinerna (personlig 

kommunikation, 30 april 2015). Varje medarbetare i kommunen har ansvar för att 

jämställdheten integreras i arbetet (Fagersta kommun, 2013, sid. 3) men de behöver få ett 

kontinuerligt stöd för att kunna fortsätta arbetet med detta. Det anses vidare att det i stora drag 

finns behov för insatser inom alla kommunens verksamheter vad gäller 

jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 30 april 2015).  

Ett mål i Fagersta kommun är att det inom varje förvaltning ska finnas en kontaktperson som 

samordnar arbetet med jämställdhetsintegrering inom förvaltningen (Fagersta kommun, 2013, 

sid. 3). Den ska agera som ett kunskaps- och metodstöd. Personen ska delta i ett 

kommunövergripande nätverk där det finns möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet. 

Kommunstyrelsen ska ha en ansvarig strateg som är sammankallande för nätverket samt har i 

uppgift att stödja kontaktpersonerna (Fagersta kommun, 2013, sid. 3). Det finns finansiella 

medel till en halvtidsresurs i kommunen som skulle arbeta specifikt med 

jämställdhetsintegrering. Denna är inte tillsatt men är en nödvändig förutsättning för att 

lyckas med förbättringsarbetet med jämställdhetsintegreringen (personlig kommunikation, 30 

april 2015).  

Det finns områden där förutsättningarna för jämställdhetsintegrering varit goda och lett till 

effekter. Detta kan till exempel komma till uttryck i förändrade rutiner. På arbetsplatsträffar 

tas, numera, rutiner för jämställdhet upp (personlig kommunikation, 30 april 2015). Ett nytt 

arbetssätt har tagits fram för försörjningsstöd som resulterat i en mer jämlik bedömning 

(personlig kommunikation, 30 april 2015). Svarspersonen menar att arbetet med 

jämställdhetsintegrering har ökat medvetandet bland medborgare och medarbetare där 

jämställdheten prioriteras. Det har visats sig vid tillsättande av ledamöter i ungdomsråd, vilket 

har skett ur ett jämställt perspektiv (personlig kommunikation, 30 april 2015). Enligt 

svarspersonen har jämställdhetsintegreringen fått effekt på medborgarnivå det vis att, 

”medborgarna har medvetandegjorts i många avseenden och detta har blivit ett mer 

”vardagligt sätt” att tänka och förhålla sig till” (personlig kommunikation, 30 april 2015). 

Vårdnadshavare upplevs, av medarbetarna inom kommunens verksamheter, ha en öppnare 

inställning till barn som rör sig utanför de könsstereotypiska normerna. Personalen ser även 
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till att variera kontakten de har med barnens föräldrar då det visats sig att det innan var 

vanligare att ta kontakt med mamman (personlig kommunikation, 30 april 2015).  

6.2.3	  Sammanfattning	  

Fagersta kommun svarade på enkäten som delvis ligger till grund för det insamlade materialet 

om kommunen. Kommunen har inte antagit CEMR-deklarationen. De har antagit en 

jämställdhetsstrategi som ska följas upp var tredje år. Visionen i jämställdhetsstrategin är att 

år 2025 ha jämställda verksamheter samt att alla arbetsplatser ska vara fria från 

diskriminerande strukturer (Fagersta kommun, 2013, sid. 2). 

Könsuppdelad statistik används som verktyg. Ett exempel är då föreningar redovisar flickor 

och pojkars närvaro (personlig kommunikation, 30 april 2015). Lönekartläggningar görs varje 

år för att undvika osakliga löneskillnader (Fagersta kommun, 2013, sid. 1).  

Ett hinder i arbetet med jämställdhetsintegrering kan vara kunskapsbrist. Arboga kommun 

planerade 2009 att jämställdhet skulle ingå i kommande utbildningar (Arboga kommun, 2009, 

s. 2). I Fagersta kommun har chefer fått möjlighet till utbildning inom 

jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 30 april 2015). Förutom kunskap kan ett 

hinder vara svårigheten med att få in jämställdhetsintegrering som en naturlig del i rutinerna 

(personlig kommunikation, 30 april 2015). Förutsättningen för att detta ska gå är ett 

kontinuerligt stöd för medarbetarna (personlig kommunikation, 30 april 2015). En till 

förutsättning för arbetet med jämställdhetsintegrering i allmänhet är kontaktpersoner inom 

varje förvaltning som kan samordna arbetet med jämställdhetsintegrering inom förvaltningen 

(Fagersta kommun, 2013, sid. 3). 

6.3	  Hallstahammar	  

6.3.1	  Verktyg	  

Hallstahammars kommun har, precis som ovanstående kommuner, inte skrivit under CEMR-

deklarationen. Det som skiljer Hallstahammars kommun åt från de tidigare kommunerna är att 

Hallstahammar inte har antagit något styrdokument för vare sig jämställdhet eller 

jämställdhetsintegrering. Planen är att ta upp frågan gällande jämställdhetsintegrering senare i 

år (2015) för att få fram ett övergripande styrdokument. Då undersöks även vilka insatser som 

skulle behövas för att kommunen ska kunna förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering 

(personlig kommunikation, 24 april 2015).  
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6.3.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

Arboga kommun och Fagersta kommun såg kunskap som en förutsättning för arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Kommunstyrelsen i Hallstahammar har fått utbildning gällande 

jämställdhet i planprocesser. Dessutom har chefer i kommunen utbildats i jämställdhet inom 

ramen för ledarskap (personlig kommunikation, 24 april 2015). Förskolorna arbetar utifrån ett 

genusperspektiv som personalen fått utbildning i. Här finns en särskild tjänst som driver dessa 

frågor (personlig kommunikation, 24 april 2015). Dock menar svarspersonen att det inom alla 

verksamhetsområden finns behov av insatser för jämställdhetsintegrering (personlig 

kommunikation, 24 april 2015).  

I Hallstahammar kommuns årsredovisning från 2011 står det att kommunen behöver arbeta 

fram en jämställdhetsstrategi. Strategin ska synliggöra vilket behov Hallstahammar kommun 

har av jämställdhet (Hallstahammar kommun, 2012, s. 27). Den ska också, precis som 

jämställdhetsintegrering, följa de fyra nationella jämställdhetspolitiska målen (Hallstahammar 

kommun, 2012, s. 27).  Detta är något som tas upp igen i kommunens välfärdsbokslut för år 

2013-2014 (Hallstahammar kommun, 2015, sid. 11).  

6.3.3	  Sammanfattning	  

Hallstahammar kommun har svarat på enkäten. Kommunen har inte skrivit under CEMR-

deklarationen, vilket kommunen har gemensamt med Arbogas kommun och Fagersta 

kommun. Hallstahammar har inte heller något annat styrdokument för 

jämställdhetsintegrering. Kommunen planerar att under år 2015 ta upp frågan om 

jämställdhetsintegrering för att få fram ett styrdokument (personlig kommunikation, 24 april, 

2015). 

6.4	  Kungsör	  

6.4.1	  Verktyg	  

Kungörs kommunfullmäktige undertecknade CEMR-deklarationen år 2010. Genom 

antagandet av deklarationen har kommunen tagit ställning för att jämställdhet mellan kvinnor 

och män ska råda, samt att kommunen ska vara en aktör i arbetet med 

jämställdhetsintegrering (Kungsörs kommun, 2012, s. 7). I samband med underskriften 

genomfördes ett projekt, Jämställdhetsintegrering i Kungsörs kommun, under 2010 som 

handlade om jämställdhetsintegrering. Detta finansierades av SKL (Sveriges kommuner och 

landsting) (Kungsörs kommun, 2010, s. 2). Kommunen har även antagit en handbok för 

jämställdhet som gick ut år 2014. Ett nytt policydokument ska formuleras under 2015 
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(personlig kommunikation, 20 april 2015). I handboken står det att Kungsörs kommun ska 

arbeta med jämställdhetsintegrering. Syftet är att svara mot kvinnors och mäns, flickors och 

pojkars livsvillkor och behov samt att kommunens resurser ska delas likvärdigt mellan dem 

(Kungsörs kommun, 2012, s. 7). Kungsörs kommunövergripande mål är, enligt svarspersonen 

till frågeenkäten, att ”varje förvaltning ska göra ett nedslag per år gällande 

jämställdhetsintegrering” (personlig kommunikation 20 april, 2015). Alla förvaltningar inom 

kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegrering, vilket ska redovisas i årsbokslutet 

(personlig kommunikation, 20 april 2015). 

Projektet som kommunen bedrev under 2010 bestod av information om CEMR-deklarationen, 

utbildning i CEMR och en pilotstudie inom kultur- och fritidsförvaltningen (Kungsörs 

kommun, 2012, s. 6). Förvaltningen hade under året gjort könsuppdelade kartläggningar 

gällande bibliotekets verksamheter, besökare på badhuset och hur sporthallen användes 

(Kungsörs kommun, 2012, s. 6). Detta användes som en modell för övriga förvaltningar som 

skulle arbeta med jämställdhetsintegrering (Kungsörs kommun, 2012, s. 6).  

Kungsör kommun arbetar med könsuppdelad statistik, precis som Arboga kommun och 

Fagersta kommun. Verktyget används delvis för att få syn på ojämställdheter (Kungsörs 

kommun, 2012, s. 7). Ett exempel är det från kultur- och fritidsförvaltningen som undersöker 

hur halltiderna inom sporthallen fördelas mellan flickor och pojkar där målet är att tiderna 

fördelas lika (personlig kommunikation, 20 april 2015). Det kartläggs även könsskillnader 

inom skolan, för representation inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (personlig 

kommunikation, 20 april 2015). Kommunstyrelsen har undersökt hanteringen av motioner ur 

ett jämställt perspektiv och kommit till slutsatsen att antalet inlämnade motioner är lika för 

kvinnor och män (Kungörs kommun, 2014, sid. 54).  

I Kungsörs årsredovisning för år 2013 går det att finna en del information om hur det arbetas 

med jämställdhetsintegrering. Ett mål som beskrivs är att det inte ska finnas osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män. Löneskillnader kartläggs ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Ett exempel på detta finns med i årsredovisningen. Under åren 2011 

och 2012 gjordes det en kartläggning över lönerna som var könsuppdelad (Kungörs kommun, 

2014, sid. 53). År 2013 följdes detta upp och en ny kartläggning gjordes för att urskilja 

eventuella osakliga löneskillnader. De skillnader som fanns bedömdes ej som osakliga enligt 

diskrimineringslagen (Kungörs kommun, 2014, sid. 53).  
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6.4.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  

För Kungsörs kommun är brist på kunskap gällande jämställdhetsintegrering ett hinder. Detta 

har kommunen gemensamt med de tidigare kommunerna. Utbildningsmässigt har alla 

politiker och chefer i kommunen fått en halvdags utbildning i jämställdhetsintegrering 

(personlig kommunikation, 20 april 2015). Det är ändå svårt för kommunens chefer att sätta 

sig in i ämnet och förstå vad som ska mätas. Kungsörs kommun anser att det krävs mycket 

mer kunskap för att få denna förståelse (personlig kommunikation, 20 april 2015).  

För att kommunens verksamheter ska bli jämställdhetsintegrerade krävs det att politiker, 

chefer och medarbetare utgår från ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet (Kungsörs 

kommun, 2012, s. 7). Ett hinder är att det upplevs som svårt att hitta områden där det i 

vardagen kan arbetas med jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 20 april 2015). 

I dagsläget bortprioriteras jämställdhetsintegrering och tvingas ge plats åt andra frågor 

(personlig kommunikation, 20 april 2015). Det behövs alltså insatser för arbetet med 

strategin. Svarspersonen menar att det i alla verksamhetsområden finns behov av dessa 

insatser (personlig kommunikation, 20 april 2015).  

Det finns ingen specifik tjänsteman som arbetar med jämställdhetsintegrering, vilket också 

kan bli ett hinder. Ansvaret ligger på varje förvaltning och nämnd (personlig kommunikation, 

20 april 2015). 

6.4.3	  Sammanfattning	  

Till skillnad från kommunerna Arboga, Fagersta och Hallstahammar har Kungsör skrivit 

under CEMR-deklarationen.  

Kungsör kommun använder könsuppdelad statistik inom, till exempel, skolan, för 

representation inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (personlig kommunikation, 

20 april, 2015). I likhet med Arbogas kommun och Fagerstas kommun skriver Kungsörs 

kommun om löneskillnader mellan kvinnor och män. Denna statistik utredde kommunen för 

att undersöka osakliga löneskillnader mellan könen (Kungörs kommun, 2014, sid. 53).    

Precis som föregående kommuner i uppsatsen upplever Kungörs kommun att kunskap är en 

förutsättning för arbetet med jämställdhetsintegrering. Samtliga politiker och chefer i 

kommunen har fått en halvdags utbildning i jämställdhetsintegrering. Kommunstyrelsen har 

utbildats angående CEMR-deklarationen. Dock skulle mycket mer kunskap behövas 

(personlig kommunikation, 20 april, 2015). Ett hinder är svårigheten med att hitta områden 
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där det i vardagen kan arbetas med jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 20 

april, 2015).  

6.5	  Köping	  

6.5.1	  Verktyg	  

Enligt Köpings mål- och budgetplan för 2015-2016 ska Köpings kommun vara framstående 

inom jämställdhetsarbetet (Köpings kommun 2013, s. 6). De har för avsikt att skapa ett 

systematiskt sätt att arbeta med jämställdhet. För detta har de Startpaket för hållbar 

jämställdhet från SKL till hjälp (Köpings kommun 2013, s. 6). En handlingsplan för ett 

systematiskt jämställdhetsarbete ska arbetas fram av kommunfullmäktige under åren 2015-

2016 (Köpings kommun 2013, s. 22). Handlingsplanen blir ett verktyg för att öka 

jämställdheten.  

6.5.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  

I årsredovisningen för år 2014 framgår det, i likhet med dokumentet för mål och budget, att 

det ska arbetas fram en handlingsplan (Köpings kommun 2015, s. 30) för systematiskt 

jämställdhetsarbete i kommunen (Köpings kommun 2015, s. 30). Aktiviteter gällande detta 

har påbörjat och fortskrider under år 2015 (Köpings kommun 2015, s. 30).  

6.5.3	  Sammanfattning	  

Köpings kommun besvarade inte frågeenkäten utskickad av länsstyrelsen. Inga dokument 

gällande jämställdhet har tagits fram men förslag till en handlingsplan har påbörjats. Köpings 

kommun har detta gemensamt med Hallstahammars kommun som har planer på att under år 

2015 ta upp frågan om jämställdhetsintegrering för att få fram ett styrdokument (personlig 

kommunikation, 24 april, 2015). Dock pratar Köpings kommun om jämställdhet i denna fråga 

medan Hallstahammars kommun pratar om jämställdhetsintegrering. 

6.6	  Landstinget	  

6.6.1	  Verktyg	  

Västmanlands landsting har inte besvarat frågeenkäten. 2006 skrev landstinget under CEMR-

deklarationen (CEMR). Det finns inget att hitta om detta på landstingets hemsida och de har 

inte sökt medel från SKL i samband med underskriften. Trots antagandet av CEMR-

deklarationen verkar inget pågående arbete utifrån den pågå. Landstingsfullmäktige 

upprättade en jämställdhetspolicy 2009 som verktyg för att nå jämställdhet. Där framgår att 

ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla beslut som tas. Jämställdhet ska vara integrerat 
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på varje arbetsplats och genomsyra all verksamhet i landstinget (Landstinget Västmanland, 

2013). Chefer på landstingets alla nivåer måste kontrollera att alla medarbetare känner till 

denna policy. Medarbetarna är i sin tur ansvariga för att vara aktörer i jämställdhetsarbetet. 

Syftet med jämställdhetspolicyn är att jämställdhetsarbetet ska utmynna i att alla kvinnor och 

män har lika villkor och förutsättningar, samma rättigheter samt skyldigheter (Landstinget 

Västmanland, 2013).  

I landstingets delårsrapport från 2012 står det att det ska arbetas med jämställdhet på alla 

nivåer (Landstinget Västmanland, 2012, s. 11). I alla beslut som tas ska ett 

jämställdhetsperspektiv beaktas (Landstinget Västmanland, 2012, s. 11).  

6.6.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  

I landstingets årsredovisning från 2010 framhäver landstinget att ett genustänk är en 

förutsättning för att kunna se om vården är jämställd (Landstinget Västmanland, 2011, s. 23). 

På grund av det har det satsats på utbildningar för detta ändamål. Ledningen i koncernen har 

fått utbildning och en utbildning för chefer och ledare hade påbörjats när årsredovisningen 

skrevs (Landstinget Västmanland, 2011, s. 23).   

I landstingets årsredovisning från 2012 står det att landstinget har som mål att bli en jämställd 

arbetsgivare (Landstinget Västmanland, 2013, s. 19). I chefsutbildningar ingår utbildning 

gällande just jämställdhet (Landstinget Västmanland, 2013, s. 19).  

6.6.3	  Sammanfattning	  

För att uppnå jämställdhet använder Västmanlands landsting en jämställdhetspolicy som 

verktyg. Landstinget vill att jämställdhet ska genomsyras på alla nivåer och i alla beslut som 

tas (Landstinget Västmanland, 2012, s. 11). Det beskrivs som jämställdhet och inte 

jämställdhetsintegrering, även om jämställdhetsintegrering handlar om att jämställdhet ska 

genomsyra beslut på alla nivåer. 

I likhet med redan nämnda kommuner har landstinget satsat på utbildning gällande 

jämställdhet (Landstinget Västmanland, 2011, s. 23).  

6.7	  Norberg	  

6.7.1	  Verktyg	  

Norbergs kommun har inte besvarat enkäten och det finns inte heller dokument angående 

jämställdhet eller jämställdhetsintegrering på kommunens hemsida. I Norbergs Plan för 

aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier framgår det att kommunen ska 
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genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv (Norbergs kommun, 2012, s. 1). I Norbergs 

kommuns årsredovisning för 2009 står det att det är viktigt med ett jämställdhetsperspektiv 

vid nyrekrytering (Norbergs kommun, 2010, s. 57). Om det är två lika kandidater som söker 

en tjänst ska kandidaten med det underrepresenterade könet väljas (Norbergs kommun, 2010, 

s. 57).  

6.7.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  

Ingen av de nämnda dokumenten förklarar hur kommunen ska arbeta med 

jämställdhetsintegrering. Därför går det inte heller att avgöra vilka hinder eller förutsättningar 

kommunen stött på gällande jämställdhetsintegrering.  

6.7.3	  Sammanfattning	  

Norbergs kommun har inte antagit något styrdokument för jämställdhetsintegrering. Dock 

skiljer sig kommunen från Hallstahammars kommun och Köpings kommun, som inte heller 

antagit en strategi för jämställdhetsintegrering, då dessa kommuner har planer på att ta fram 

handlingsplaner inom området.  

6.8	  Sala	  

6.8.1	  Verktyg	  

Salas kommun antog CEMR-deklarationen år 2013 som verktyg för att uppnå jämställdhet 

(personlig kommunikation, 30 april 2015). Kommunen besvarade frågeenkäten men då 

svarspersonen nyligen fått uppdraget att ta fram förslag till en handlingsplan för CEMR-

deklarationen fanns det inte mer besvarat i enkäten förutom att kommunen antagit 

deklarationen. 

I en interpellation från 2014 efterfrågar Beatrice Björskog en tidsplan för arbetet med en 

handlingsplan så som CEMR-deklarationen rekommenderar (Sala kommun, 2014, sid. 1).  

Innan Sala kommun skrev under CEMR-deklarationen arbetades det en del med 

jämställdhetsintegrering. Det framgår i ett sammanträdesprotokoll från 2009 att kommunen 

beslutade att vård- och omsorgsnämnden skulle införa ett systematiskt arbete med 

jämställdhetsintegrering (Sala kommun, 2009, s. 8). I Plan för Sala stad- 

Miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse av hur planen förhåller sig till mål och 

strategier från 2012 står det om jämställdhetsmål. Det framgår att jämställdhetsintegrering 

används som strategi för att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen (Sala kommun, 
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2012, sid. 32). Det övergripande målet är ”att kvinnor och män skall ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv” (Sala kommun, 2012, sid. 32).  

En handlingsplan för genus i förskolan har skrivits. Medarbetarna har medvetandegjorts 

gällande genusfrågor och arbetar för att bli mer genusmedvetna i vardagliga rutiner och 

aktiviteter (Sala kommun, 2011, s. 2).  

6.8.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  

I interpellationen efterfrågar Beatrice Björskog stöd i form av tid samt expertis för att kunna 

arbeta med handlingsplanen för jämställdhetsintegrering (Sala kommun, 2014, sid. 1). När 

kommunfullmäktige tog beslutet att skriva under CEMR-deklarationen beslutades att 

kommunstyrelsen skulle upprätta en handlingsplan utifrån deklarationen. När interpellationen 

skrevs fanns ingen resurs framtagen för att upprätta handlingsplanen (Sala kommun, 2014, 

sid. 1). 

6.8.3	  Sammanfattning	  

Sala kommun har besvarat frågeenkäten men eftersom svarspersonen nyligen fått uppdraget 

att ta fram förslag till en handlingsplan för CEMR-deklarationen fanns det inte mer besvarat i 

enkäten förutom att kommunen antagit deklarationen. Sala kommun har alltså, som Kungsörs 

kommun, skrivit under CEMR-deklarationen. Inom förskolans verksamheter arbetas det med 

jämställdhetsintegrering på det sätt att ett genusperspektiv ska genomsyra dagliga rutiner och 

aktiviteter.  

Svarspersonen har fått i uppdrag att ta fram förslag till en handlingsplan utifrån CEMR-

deklarationen. Förutsättningen för detta arbete förefaller vara, med hänvisning till 

interpellationen av Björskog, bero på brist av resurser i form av tid och expertis (Sala 

kommun, 2014, sid. 1).  

6.9	  Skinnskatteberg	  

6.9.1	  Verktyg	  

Skinnskattebergs kommun har inte besvarat på enkäten. Det finns inga dokument som 

behandlat varken jämställdhet eller jämställdhetsintegrering. I kommunens översiktsplan från 

2014 framgår det att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i beslutsfattande och planering 

(Skinnskattebergs kommun, 2014, s. 5).  
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6.9.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

Då det inte finns dokument som behandlar jämställdhetsintegrering går det inte heller att 

besvara vilka förutsättningar och hinder som framkommit i arbetet.  

6.9.3	  Sammanfattning	  	  

Skinnskattebergs kommun har inte antagit något dokument för jämställdhetsintegrering. I 

likhet med Norbergs kommun är inte CEMR-deklarationen antagen och det finns inte heller 

någon dokumenterad planering för att ta fram en handlingsplan i ämnet.   

6.10	  Surahammar	  

6.10.1	  Verktyg	  

År 2014 lade Vänsterpartiet i Surahammar fram en motion. Partiet föreslog att en checklista 

skulle tas fram för att säkerställa att jämställdhet integreras i beslutsorganen i kommunen 

(Surahammars kommun, 2014). Tjänsteskrivelsen som behandlade motionen menade att 

Surahammars kommun planerar att upprätta en jämställdhetspolicy under år 2015. Utifrån den 

ska en handlingsplan uträttas (Surahammars kommun, 2015). Jämställdhetspolicyn blir ett 

verktyg för att öka jämställdheten i kommunen. Därav är åsikten att checklistan är att föregå 

policyn. Handlingsplanen kan utmynna i många förslag, där checklistan kan bli ett av dem 

(Surahammars kommun, 2015). 

6.10.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

Det framgår ur tjänsteskrivelsen att kommunen har en vilja att göra jämställdhetssatsningar. 

Dock behövs kunskapen öka inom området. Detta ska göras med kompetensutveckling och 

kunskapsinhämtning (Surahammars kommun, 2014).  

6.10.3	  Sammanfattning	  	  

Surahammars kommun besvarade inte enkäten. Kommunen har inte antagit något dokument 

för jämställdhetsintegrering. Dock finns det planer på att arbeta fram ett policydokument. 

Detta har kommunen gemensamt med kommunerna Hallstahammar och Köping.  

Som i de flesta övriga kommuner nämns ökad kunskap som en förutsättning för arbetet med 

jämställdhet. I Surahammars kommun framställs detta i en motion från Vänsterpartiet 

Surahammar (Surahammars kommun, 2014). 
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6.11	  Västerås	  

6.11.1	  Verktyg	  

I Västerås kommun besvarades enkäten med en samtalsintervju. Kommunen skrev under 

CEMR-deklarationen år 2009. I arbetet har, enligt E. Wedin, Västerås kommun beviljats 

finansiella medel från SKL (personlig kommunikation, 20 maj 2015). Deklarationen lärde 

kommunen att se saker verksamhetsbundet inom ramen för jämställdhetsintegrering 

(personlig kommunikation, 6 maj 2015). Efter 2013 används inte deklarationen i lika stor 

utsträckning. Kommunen har inte heller en separat handlingsplan som utgår från CEMR-

deklarationen. Deklarationen fungerar idag snarare som ett stöd i förvaltningarnas arbete då 

den nästan är indelad efter förvaltningarna. Västerås kommunfullmäktige antog år 2013 en 

jämställdhetspolicy som det i dagsläget arbetas efter (personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Policyn har som syfte att skapa hållbar jämställdhet. Kommunens verksamheter, 

samhällsplaneringen och fördelningen av resurser ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Detta för 

att garantera att invånarna ges tjänster och bemötande på lika villkor (Västerås stad, 2013, s. 

4). Jämställdhet ska inte ses som en separat fråga utan integreras i stadens styrsystem 

(Västerås stad, 2013, s. 4).  

Kommunen följer de mål som står i jämställdhetspolicyn, vilka alla är kommunövergripande. 

Det är sju mål, varav ett består av kommunfullmäktige och deras taltid. Detta är en separat 

fråga som följs upp en gång per mandatperiod. Övriga mål är sex stycken, vilka följs upp 

årligen, och handlar om just uppföljning (personlig kommunikation, 6 maj 2015). En 

uppföljning av förvaltningarnas och nämndernas viktigaste styrdokument görs samt 

uppföljning av jämställdhetsperspektivet i budgeten. Den tredje uppföljningen handlar om 

jämställdhet vid upphandling, avtal och överenskommelser. Ett mål handlar om att 

könsuppdelad statistik ska följas upp och det femte målet är att beslut som tas på nämndnivå 

ska jämställdhetsanalyseras innan de tas. Den sista uppföljningen handlar om att ge utbildning 

till förtroendevalda och medarbetare (Västerås stad, 2013, s. 5).  

Verksamhetsmålen vad gäller jämställdhetsintegrering sätts upp per förvaltning och följs även 

upp per förvaltning (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Det är inget krav att varje 

förvaltning ska ha en handlingsplan. Jämställdhetsintegrering kan istället integreras i arbetet 

som står i ordinarie handlingsplan (personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

Verksamheter som arbetar med jämställdhetsintegrering och använder verktyget 

könsuppdelad statistik är till exempel skolan och äldreomsorgen. I skolan ser skolresultatet 
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och den psykiska hälsan olika ut för pojkar och flickor. Detta är något skolor tagit till sig och 

vill ändra på (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Inom äldreomsorgen studeras 

bemötande och tjänster som erbjuds av kommunen. Det har, till exempel, visat sig att äldre 

män i större utsträckning än äldre kvinnor fått hjälp med matlagningen. Anledningen till det 

kan vara att männen aldrig lärt sig laga mat. Kommunen kan dock rekommendera en 

matlagningskurs istället för att själva laga maten (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Det 

är viktigt, enligt svarspersonen, att varje fall studeras och att inte beslut tas omedvetet på 

slentrian (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Utöver dessa exempel har 

arbetsmarknadsåtgärder undersökts där det visat sig att mer resurser satsats på att sätta män i 

arbete än kvinnor (personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

Insatser i verksamheter har gjorts som ett resultat av jämställdhetsintegrering. Ett exempel är 

att det på fritids och öppna förskolan arbetas med hur personalen bemöter föräldrar som är där 

för första gången (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Det har visat sig att bemötandet ser 

olika ut beroende på om det är mamman eller pappan som kommer (personlig 

kommunikation, 6 maj 2015). Detta beror på förutfattade föreställningar om respektive 

förälder. Här har gjorts en kvalitetssäkring på så vis att bemötandet nu ser likadant ut för båda 

föräldrarna (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Andra rutiner som har ändrats på 

fritidsgårdar är att personalen har sett över inredningen. Detta för att locka dit fler tjejer då 

majoriteten av besökarna i dagsläget består av killar. Här undviks det att göra 

könsstereotypiska aktiviteter. Matlagning har visat sig få stort gehör och är en aktivitet som 

går över könsgränserna (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Böcker på förskolan har 

studerats och resultatet visar att det finns fler böcker med pojkar än flickor som 

huvudrollsinnehavare. Detta ska ändras och i samband med nya bokinköp ska det inhandlas 

fler böcker som handlar om flickor. Det gör att både flickor och pojkar i förskolan har 

möjlighet att enklare identifiera sig med personerna i böckerna (personlig kommunikation, 6 

maj 2015).  

Västerås kommun har ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering. De redovisar 

könsuppdelad statistik i årsredovisningen. Det finns ändå mycket kvar att göra vad gäller 

analysen av statistiken. Enligt svarspersonen förstår många fördelarna av analysen medan 

andra inte gör det (personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

Jämställdhetsintegreringen ingår som en del i kommunens budget i form av verktyget gender 

budgeting. Arbetet med gender budget går stegvis framåt och utbildningar i ämnet hålls på 

grund av att det inte fungerar problemfritt (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Många 
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tycker att det är svårt, vilket resulterar i mycket deltagare på utbildningarna (personlig 

kommunikation, 6 maj 2015). Det krävs mycket kunskap om ämnet. Svarspersonen menar att 

de från ekonomiavdelningen är ovana att tänka på att så mycket finansiella medel är kopplade 

till kvalitetsmått (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Exempel på när gender budget 

tillämpas är vid ett ishallsbygge där prioriteringar analyseras. Det kan gälla vilka idrotter som 

utförs, vilka som idrottar, hur publiken ser ut och vilka tider samt hur mycket speltid olika lag 

får (personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

Som ett resultat av jämställdhetsintegrering har arbetet fått förankring i kommunens politiska 

ledning samt tjänstemannaledning där jämställdhet har blivit en del av kvalitetsarbetet 

(Västerås stad, 2013, s. 5). Effekter på medborgarnivå visar att medborgarna blivit mer 

uppmärksamma i frågan om jämställdhet. Invånarna efterfrågar rättvisa. Den allmänna 

jämställdhetsdebatten har varit en bidragande orsak som satt frågan på dagordningen 

(personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

6.11.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  

Hinder i arbetet med jämställdhetsintegrering som lyfts fram i Västerås resultatrapport från 

2013 är kunskapsluckor gällande vilka konsekvenser olika beslut får för kvinnor och män 

(Västerås stad, 2013, s. 2). Detta är något som det har börjat arbetas med (Västerås stad, 2013, 

s. 2). Utbildning i jämställdhetsintegrering har givits till alla chefer inom kommunen 

(personlig kommunikation, 6 maj 2015). Dock behövs kunskap för att kunna se den egna 

verksamheten ur ett genusperspektiv (personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

De övergripande målen i jämställdhetspolicyn är att alla ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv (Västerås stad, 2013, s. 3). Västerås ska bli en jämställd kommun 

samt en pådrivande aktör i arbetet för jämställdhet (Västerås stad, 2013, s. 3). 

Förutsättningarna för dessa mål är att kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika rättigheter 

och skyldigheter inom alla områden i livet (Västerås stad, 2013, s. 3). Det är viktigt att 

synliggöra normer för att på så vis få bort begränsningar som i sin tur minskar 

handlingsutrymmet (Västerås stad, 2013, s. 3).  

En förutsättning i arbetet med jämställdhetsintegrering är kontaktpersoner som på något vis 

ansvarar för arbetet. Samtliga av kommunens förvaltningar och bolag ska ansvara för att det 

finns en kontaktperson som ska ha i uppgift att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering 

i respektive förvaltning (Västerås stad, 2013, s. 4). Ansvaret för arbetet med 

jämställdhetsintegrering har varje förvaltningschef (Västerås stad, 2013, s. 5). Enligt 

svarspersonen bestämmer förvaltningen om det behövs en handlingsplan gällande arbetet 
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(Västerås stad, 2013, s. 5). Ansvarig tjänsteman för jämställdhetsintegrering i kommunen är 

svarspersonen som fungerar som en resurs i arbetet (personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Personen tar många initiativ och är med och arrangerar olika utbildningstillfällen (personlig 

kommunikation, 6 maj 2015).  

Förutom kunskapsbrist uppstår andra hinder inom ramen för jämställdhetsintegrering. Det kan 

till exempel vara att medarbetare inte ser ojämställdheten och därmed inte förstår sitt eget 

ansvar i arbetet med jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 6 maj 2015). Andra 

medarbetare kan helt enkelt tröttna på arbetet (personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Svarspersonen anser att det inom alla verksamhetsområden finns behov av insatser gällande 

jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

6.11.3	  Sammanfattning	  

Västerås kommun har, precis som Kungsörs kommun och Salas kommun undertecknat 

CEMR-deklarationen. Efter år 2013 används dock inte deklarationen i lika stor utsträckning 

och kommunen upprättade jämställdhetspolicy det året som det i dagsläget arbetas efter 

(personlig kommunikation, 6 maj 2015).  

Västerås kommun använder könsuppdelad statistik som även analyseras. Ett annat verktyg 

som också används är gender budget. Västerås är den enda kommun i Västmanlands län som 

använder detta.  

Ett hinder som kommunen skriver om är kunskapsbristen. Detta har även dykt upp i 

kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör och Surahammar samt i landstinget. 

Trots att det hålls i utbildningar krävs det mer kunskap (personlig kommunikation, 6 maj 

2015). Västerås kommun nämner även ointresse som ett hinder för att arbeta med frågan 

(personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Sala kommun, i form av en interpellation, och Fagersta kommun nämner expertkunskaper 

som en förutsättning för arbete med jämställdhet. Västerås kommun har det gemensamt med 

kommunerna som har en ansvarig tjänsteman i kommunen som arbetar med 

jämställdhetsintegrering (personlig kommunikation, 6 maj 2015).  
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7.	  Slutsatser	  och	  analys	  

7.1	  Verktyg	  

CEMR-deklarationen är ett verktyg som hjälper kommuner och landsting att integrera 

jämställdhet i beslutsprocessen på alla nivåer i organisationen. Av länets landsting och tio 

kommuner har landstinget och tre kommuner antagit CEMR-deklarationen. Dessa är Kungsör, 

Sala och Västerås. De tre kommunerna har alla svarat på frågeenkäten. Kommunernas arbete 

med CEMR-deklarationen skiljer sig åt. Västerås kommun som var den första kommunen i 

Västmanland att skriva under deklarationen, år 2009, har rört sig bort från deklarationen. De 

har sedan 2013 en jämställdhetspolicy som det arbetas utifrån. CEMR-deklarationen fungerar 

numera som ett stöd åt förvaltningarna då deklarationen i stort sett är uppdelad förvaltning för 

förvaltning. Kungsörs kommun antog deklarationen ett år efter Västerås. Utefter CEMR-

deklarationen skrev Kungsörs kommun en handlingsplan som gick ut 2014. En ny 

handlingsplan ska utformas under 2015. Sala kommun som också skrivit under CEMR-

deklarationen gjorde det år 2013. Till skillnad från Kungsörs kommun och Västerås kommun 

har Sala ännu inte skrivit en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Personen som svarade 

på frågeenkäten har nyss fått uppdraget att ta fram förslag till en handlingsplan.  

Flera av Västmanlands kommuner har författat styrdokument rörande jämställdhet. Dock är 

det olika, kommun för kommun, om styrdokumentet rör jämställdhet eller 

jämställdhetsintegrering. Västerås kommun pratar uttryckligen om jämställdhetsintegrering. 

Övriga kommuner som har en jämställdhetspolicy pratar om jämställdhet i allmänhet. 

Landstinget har en jämställdhetspolicy som skrevs 2009. Landstinget vill att 

jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla beslut och alla verksamheter. Även om det inte 

står jämställdhetsintegrering här så är detta vad jämställdhetsintegrering innebär. Fagersta 

kommun arbetar utefter en jämställdhetsstrategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen, 

något som även jämställdhetsintegrering strävar efter. Arboga kommun antog en 

jämställdhetsplan år 2009. Denna skulle räcka i tre år framöver, vilket gör att slutdatumet för 

planen skulle vara under 2012. Det finns ingen ny plan att hitta och det gör det svårt att veta 

hur arbetet i kommunen ser ut i dagsläget. Av kommunerna Arboga, Fagersta samt landstinget 

var Fagersta den enda som svarat på frågeenkäten.  

En annan kategori bland länets kommuner är huruvida det finns planer på att upprätta ett 

styrdokument för jämställdhetsintegrering. Det gäller Hallstahammar, Köping och 

Surahammar. Hallstahammars kommun ska ta upp frågan rörande jämställdhetsintegrering 
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senare i år för att få fram ett styrdokument. Köpings kommunfullmäktige ska under 2015-

2016 arbeta fram en handlingsplan för jämställdhet. Surahammars kommun planerar att 

upprätta en jämställdhetspolicy under 2015. Utifrån den ska sedan en handlingsplan skrivas. 

Det som skiljer dessa kommuner åt är att Hallstahammar nämner jämställdhetsintegrering 

medan de två andra kommunerna ska ta fram dokument för jämställdhet. Sala är ytterligare en 

kommun som under året ska författa en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Detta ska 

ske i enighet med CEMR-deklarationen. Av kommunerna i denna kategori är det 

Hallstahammars kommun och Salas kommun som besvarat enkäten.  

De två kommunerna som det saknas information om huruvida de har ett styrdokument eller 

planer på att upprätta ett är Norberg och Skinnskatteberg. De har inte heller svarat på enkäten. 

Flera kommuner arbetar med verktyget könsuppdelad statistik. Enligt diskrimineringslagen 

ska en lönekartläggning som är könsuppdelad göras var tredje år. Arbogas kommun och 

Fagerstas kommun uttryckte att de arbetar med detta årligen. Detta för att upptäcka eventuella 

osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män med likvärdigt arbete. I Hallstahammars 

kommun årsredovisning från 2014 redovisas könsuppdelad statistik angående sjukfrånvaro. 

Syftet är att visa hur sjukfrånvaron ökat bland de yngre medarbetarna, vilket är något som 

kommunen ska analysera. Kungsörs kommun använder könsuppdelad statistik för att 

synliggöra ojämställdheten. Könsuppdelad statistik används till exempel inom skolan. 

Dessutom undersöks det hur sporthallens tider fördelas mellan könen där en jämn fördelning 

är målet. Västerås kommuns verksamheter använder könsuppdelad statistik. Det kan vara 

inom skolan gällande flickor och pojkars skolresultat och psykiska hälsa. Utöver detta 

undersöks även bemötande och tjänster inom äldreomsorgen.  

Västerås kommun är den enda kommunen i Västmanlands län som arbetar med verktyget 

gender budget. Detta görs i samarbete med ekonomiavdelningen på kommunen. Arbetet med 

gender budget flyter dock inte på problemfritt. Många tycker att det är ett svårt ämne. I 

kommunen hålls utbildningar angående gender budget och utbildningarna har vanligtvis 

många deltagare.  

7.2	  Förutsättningar	  och	  hinder	  i	  arbetet	  med	  jämställdhetsintegrering	  	  

Att arbeta med jämställdhet i allmänhet och jämställdhetsintegrering i synnerhet kräver vissa 

förutsättningar. Om inte dessa förutsättningar finns skapas hinder i arbetet.  

Sju av Västmanlands kommuner ser kunskap som en viktig förutsättning i arbetet med 

jämställdhet. Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör och Västerås är kommuner som i 
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varierande mån gett möjligheter till utbildning gällande jämställdhet. Surahammars kommun 

har ännu inte arbetat fram ett styrdokument. Kommunen ser dock att förutsättningen för deras 

arbete med jämställdhet kräver mer kunskap i ämnet. Kommunerna Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör och Västerås pratar om kunskap gällande jämställdhetsintegrering och genus. 

Anledningen till varför de skriver arbetet med jämställdhetsintegrering kan vara för att de 

besvarade enkäten där det uttryckligen står om jämställdhetsintegrering. Övriga kommuner, 

Arboga och Surahammar samt landstinget besvarade inte enkäten men i dokument från 

hemsidan är det kunskap gällande jämställdhet och genus som nämns.  

Kommunerna Arboga, Fagersta och Kungsör upplevde hinder i arbetet med jämställdhet som 

låg inom ramen för arbetsprocessen. I tabell 1 nedan nämns detta hinder som Arbetsprocess. 

Arboga anser det nödvändigt att jämställdhetsperspektivet kommer ut bland verksamheterna 

för att få effekt. Jämställdhetsperspektivet kan alltså inte stanna på central nivå. Fagersta 

upplever att det finns svårigheter med att få in jämställdhetsintegreringen som en naturlig del i 

rutinerna. Medarbetarna i verksamheterna har ansvar för att jämställdhet integreras men de 

behöver stöd för att arbetet ska fortgå. Svårigheter med att få in jämställdhetsintegrering i det 

vardagliga arbetet är något som även Kungsörs kommun ser som ett hinder.  

En förutsättning som tre kommuner, Fagersta, Sala och Västerås, skrev om var att ha en 

ansvarig tjänsteman i kommunen som arbetade med jämställdhetsintegrering. Fagersta vill ha 

en kontaktperson inom varje förvaltning som kan samordna arbetet med 

jämställdhetsintegrering. I interpellationen i Salas kommun anses expertis som en 

nödvändighet för att kunna arbeta fram en handlingsplan som i tur blir en förutsättning för 

jämställdhetsintegrering i kommunen. Västerås kommun är den enda kommunen i länet som 

har en tjänsteman som ansvarar för jämställdhetsintegrering. Personen är en resurs i arbetet 

och är med och arrangerar utbildningar i ämnet. För att få ett arbete som är helt integrerat av 

jämställdhet måste dessa förutsättningar finnas. Det är bristen av förutsättningarna som bildar 

hinder i arbetet och dessa måste minimeras. 

7.3	  Tabeller	  

Två tabeller kommer att ge en bild av hur kommunerna och landstinget i Västmanlands län 

arbetar. Tabell 1 redogör översiktligt svaren på frågeställningarna om vilka verktyg som 

används samt vilka förutsättningar och hinder som kommunerna upplever i arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Ett hinder som nämns bland kommunerna ligger inom ramen för 

arbetsprocessen. Det kan till exempel vara svårigheter med att få in jämställdhetsintegrering 
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som en naturlig del i arbetet. I tabellen har detta kategoriserats till Arbetsprocess under 

kolumnen för förutsättningar och hinder i arbetet.  

Tabell 2 ger en bild av hur arbetet faktiskt ser ut i landstinget och kommunerna. Den har 

utformats med hjälp av sakkunnig i jämställdhet på länsstyrelsen i Västmanland. Den ger en 

konkret bild av vilka styrdokument som antagits. Det finns även en kolumn som redogör 

strukturen för arbetet, vilket till exempel kan handla om utbildning. Även uppföljning av 

arbetet tas upp samt vilka exempel på jämställdhetsintegrering det finns i länet.  De tomma 

rutorna i tabellen betyder att inget pågående arbete under respektive kategori finns.  

7.3.1	  Tabell	  1	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
 

Kommun Svarat+på+enkät Antagit+CEMR8
deklaration

Antagit+
styrdokument

Planer+på+att+
införa+

styrdokument+

Förutsättningar+
och+hinder

Könsuppdelad+
statistik Gender+Budget

Arboga Nej Nej* Ja Nej*
Arbetsprocess

Kunskap
Ja Nej

Fagersta Ja Nej Ja Nej

Arbetsprocess

Kunskap

Kontaktperson

Ja Nej

Hallstahammar Ja Nej Nej Ja Kunskap Nej Nej

Kungsör* Ja Ja* Ja Nej

Arbetsprocess

Kunskap

Resurser

Ja Nej

Köping Nej Nej* Nej Ja Information*
saknas Nej Nej

Landstinget Nej Nej* Ja Nej Kunskap Nej Nej

Norgberg Nej Nej* Nej Nej Information*
saknas Nej Nej

Sala Ja Ja Nej Ja
Handlingsplan*

Resurser
Nej Nej

Skinnskatteberg Nej Nej Nej Nej Information*
saknas Nej Nej

Surahammar Nej Nej Nej Ja Kunskap Nej Nej

Västerås Ja* Ja* Ja Nej

Kunskap

Vilja

Kontaktperson

Ja Ja
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7.3.2	  Tabell	  2	  
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8.	  Avslutande	  diskussion	  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Västmanland läns kommuner och landsting 

arbetade med jämställdhetsintegrering samt vilka förutsättningar och hinder som uppstår i 

arbetet. För att möjliggöra detta ledde syftet in i två frågeställningar som handlade om vilka 

verktyg kommunerna och landstinget använder i arbetet med jämställdhetsintegrering och 

vilka förutsättningar och hinder som uppkommer i arbetet. Kommunerna och landstinget har 

haft möjlighet att svara på en frågeenkät i ämnet och material från kommunernas och 

landstingets hemsida har granskats kvalitativt. Genom detta har en bild av hur arbetet ser ut 

skapats. Det kan diskuteras om studien hade kunnat utföras utan frågeenkäterna då 

svarsfrekvensen var låg. I Västmanlands län finns det tio kommuner och ett landsting och 

endast fem kommuner svarade på enkäten. Dock hade enkäterna relevant fakta att bidra med. 

Det är också intressant att se att de kommuner som arbetar mest aktivt med 

jämställdhetsintegrering var de som svarade på enkäten. Undantaget kan tyckas vara 

Hallstahammar, men som det går att se i tabell 2 arbetar kommunen med uppföljning av 

jämställdhet i planprocesser och i förskolan. Salas kommun som inte har ett aktivt arbete med 

jämställdhetsintegrering besvarade också enkäten. Kommunen har dock antagit CEMR-

deklarationen för två år sedan och ska nu påbörja ett arbete med jämställdhetsintegrering.  

Efter att ha undersökt kommunerna och landstinget fann jag det föga förvånande att Västerås, 

länets största kommun befolkningsmässigt, arbetar mest aktivt med jämställdhetsintegrering. 

Att Skinnskatteberg, länets minsta kommun befolkningsmässigt, är en av kommunerna som 

verkar arbeta minst aktivt med jämställdhetsintegrering är inte heller förvånande. Förutom 

Skinnskatteberg finns det andra kommuner som i dagsläget inte antagit ett styrdokument för 

vare sig jämställdhet eller jämställdhetsintegrering. Dessa kommuner är Köping, Norberg, 

Surahammar och Hallstahammar. Av dessa är det bara Hallstahammar som svarat på enkäten. 

Kommunerna som har antagit ett styrdokument är Arboga, Fagersta, Kungsör, Sala och 

Västerås samt landstinget. Av dem här har fyra kommuner, Fagersta, Kungsör, Sala och 

Västerås, svarat på enkäten. En hypotes är att de kommuner som arbetar med jämställdhet i en 

någorlunda stor utsträckning finner det lättare att svara på enkäten då frågorna är mer aktuella 

för dem. De kanske också besitter större kunskap i ämnet och känner sig bekväma i frågorna.  

En intressant iakttagelse som blir tydlig i tabell 2 är hur tre kommuner har styrdokument, 

struktur, uppföljning och konkreta exempel. De har också fått finansiella medel från SKL. 

Med hänvisning till tidigare forskning som nämns i avsnittet med samma namn menar 

Olofsdotter Stensöta (2009, 2. 39) att bakom ett framgångsrikt arbete med 
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jämställdhetsintegrering beskrivs ledningens stöd som det viktigaste. Fagersta, Kungsör och 

Västerås är tre kommuner som antagit övergripande styrdokument för 

jämställdhetsintegrering. I samtliga av dessa kommuner har kommunfullmäktiga ansvaret för 

undertecknandet av styrdokumenten. Detta gör att Olofsdotter Stensötas teori stämmer i 

Västmanlands län. När ledningen stödjer arbetet med jämställdhetsintegrering går detta lättare 

ut bland verksamheterna. Skillnaderna mellan de här tre kommunerna är att det i Västerås och 

Fagersta finns konkreta exempel från effekter på medborgarnivå, vilket det inte gör i 

Kungsörs kommun. Sala kommun har antagit CEMR-deklarationen. Anledningen till varför 

detta ännu inte resulterat i något på verksamhetsnivå är att ingen handlingsplan utifrån 

deklarationen tagit fram. Det finns alltså inget färdigt styrdokument att handla utifrån. 

Landstinget är undantaget här. Trots att landstingsfullmäktige antog en jämställdhetspolicy 

har inte mycket konkret arbete dokumenterats.  

En besvikelse i studien var att strategin jämställdhetsintegrering inte verkar särskilt utspridd i 

länet. Landstinget skriver till exempel att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla 

beslut på alla nivåer. Detta beskriver jämställdhetsintegrering men eftersom inte landstinget 

använder det begreppet ville inte jag göra det när jag skrev om hur landstinget arbetade. Det 

var även trist att det bara var Västerås kommun som arbetade med gender budget. Det hade 

varit intressant att få en bild av hur det arbetas med verktyget i andra kommuner.  

Ett flertal kommuner har planer att under året författa ett styrdokument. Kommunerna det 

gäller är Hallstahammar, Köping, Sala och Surahammar. I Salas fall handlar det om att 

författa en handlingsplan med utgångspunkt i CEMR-deklarationen. Detta vore intressant att 

följa upp och något att forska vidare på.  

Ett problem med jämställdhetsintegrering som tagits upp under tidigare forskning är hur 

jämställdhetsintegrering kan leda till att reproducera könsskillnader istället för att utmana 

dem. Med könsuppdelad statistik och pratet om kvinnor och män som två kön finns risken att 

den stereotypiska bilden av hur kvinnor och män är, upprättas. Jämställdhetsintegrering ligger 

inom ramen för genusvetenskapen som i sin tur vill röra sig bort från den stereotypiska synen 

på kön. Problematiken här blir att jämställdhetsintegrering bygger på att synliggöra 

könsskillnader vilket då kan reproducera dem. Å andra sidan skulle inte 

jämställdhetsintegrering få en effekt om inte dessa skillnader uppmärksammades och 

analyserades. Detta skulle vara ett intressant ämne att basera framtida forskning på.  
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10.	  Bilagor	  	  

10.1	  Bilaga	  1:	  Sveriges	  jämställdhetspolitiska	  mål	  

 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män 

ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och 

att forma villkoren för beslutsfattandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete 

som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha 

möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor 

och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet (jämställ, 2013).  
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10.2	  Bilaga	  2:	  CEMRs	  samarbetspartners	  

CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 

utarbetades 2005-2006 i samband med ett projekt av CEMR och ett antal samarbetspartners 

som nämns nedan (CEMR, 2006).   

 

Kommunfullmäktige i Bulgarien 

Kommunförbundet i Cypern 

Förbundet för städer och kommuner i Tjeckien (SMO CR) 

Finska kommun- och regionförbundet 

Franska sektionen av CEMR (AFCCRE) 

Tyska sektionen av CEMR (RGRE) 

Centralförbundet för städer och kommuner i Grekland (KEDKE) 

Kommunförbundet i Ungern (TÖOSZ) 

Italienska sektionen av CEMR (AICCRE) 

Toscanas sektion av AICCRE 

Förbundet av städer och kommuner i Luxemburg 

Polska stadsförbundet (ZMP) 

Spanska kommun- och provinsförbundet (FEMP) 

Baskiska kommunförbundet (EUDEL) 

Staden Wien (Österrike) 

Staden Saint Jean de la Ruelle (Frankrike) 

Staden Frankfurt am Main (Tyskland) 

Staden Cartagena (Spanien) 

Staden Valencia (Spanien) 

House of Time and Mobility Belfort-Montbéliard (Frankrike) 

Standing Committee Euro-Mediterranean Partnership of the Local and Regional Authorities 

(COPPEM)  



 45 

10.3	  Bilaga	  3:	  Frågeenkät	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 (4)  
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 
721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 

VÄSTERÅS 
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) jamstalldhet.vastmanland@lansstyrelsen.se 
 

 

  
  

Enkät angående jämställdhetsintegrering i 
kommunens/landstingets verksamheter i Västmanland 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå jämställdhet inom alla 
politiska områden. Det innebär att alla beslut, på alla nivåer i kommunens/ 
landstingets verksamhet ska involvera ett jämställdhetsperspektiv. Med 
jämställdhet avses lika villkor för de kvinnor och män, vilka utgör målgrupper för 
verksamheten. 
 
Denna enkät avser inte arbete enligt diskrimineringslagen, d.v.s. arbete med 
jämställdhet ur ett personalperspektiv.  
 
Vänligen spara ner enkäten i din dator, besvara frågorna direkt i dokumentet och 
maila den till mathilda.lennmark@hotmail.com, senast den 30 april 2015. Har du 
frågor ring Mathilda på tel. 076-6530947. Enkäten kan komma att följas upp med 
en telefonintervju med förtydligande frågor. 
 

Ledning/Styrning 
1. Har din kommun/landsting antagit hela eller delar av CEMR-

deklarationen? Den är framtagen av de europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation CEMR, som ett verktyg för 
ledning och styrning av arbetet med jämställdhetsintegrering. 

 
 
 

2. Har din kommun/landsting antagit något annat styrdokument för 
jämställdhetsintegrering? Ange i så fall vilket och skicka gärna med det i 
enkätsvaret.  

 
 
 

Mål 
3. Har din kommun/landsting antagit mål för arbetet med jämställdhets-

integrering?  
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  2 (4)  
   

   

 
a. Kommunövergripande mål? Ge exempel. 

 
 
 
 

b. Verksamhetsmål? Ge exempel.  
 
 
 

 
 
4. Ingår arbetet med jämställdhetsintegrering i kommunens/landstingets 

budget? Beskriv i så fall på vilket sätt. 
 
 

 
 

Insatser i verksamheten  
 

5. Arbetar din kommun/landsting systematiskt med jämställdhetsintegrering? 
På vilket sätt? Ge exempel. 

 
 
 
 
 

6. Vilka verksamheter arbetar med jämställdhetsintegrering? 
 
 
 
 
 
 
 

7. Har medarbetare och chefer fått utbildning i jämställdhetsintegrering?  
I vilken omfattning? 

.  
 
 
 



 47 

 

 
 

 

 

  3 (4)  
   

   

 
 

Resultat 
8. Har rutiner i någon verksamhet ändrats som ett resultat av 

jämställdhetsintegreringen? Ge exempel.  
 
 
 
 

9. Kan ni ge exempel på hur ert arbete med jämställdhetsintegrering har fått 
effekt på medborgarnivå? 

 
 

 
 
 

 
 

10. Kartlägger kommunen/landstinget könsskillnader i verksamheten? Ge 
exempel.  

 
 
 
 
 
 
 

11. Har ni mött problem/hinder i arbetet med jämställdhetsintegrering? Ge 
exempel. 

 
 
 
 
 

Uppföljning 
 

12. Hur följer kommunen/landstinget upp arbetet med 
jämställdhetsintegrering? 

 
a/ Finns rutiner för återrapportering? Ge exempel 
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  4 (4)  
   

   

 
 

b/ Använder kommunen/landstinget könsuppdelad statistik i sin uppföljning 
av verksamheten?  

 
 
 
 

13. Vilka insatser skulle kommunen/landstinget behöva göra för att förbättra 
sitt arbete med jämställdhetsintegrering? 

 
 
 
 

14. Inom vilka verksamhetsområden ser ni behov av insatser för 
jämställdhetsintegrering? 

 
 
 
 
 

 
 
15. Har kommunen/landstinget någon ansvarig tjänsteman för jämställdhets-     
integrering? Vilket är dennes uppdrag? 

 
 
 
 
 

16. Ange kontaktperson för eventuellt fördjupande muntliga frågor: 
 
Namn: 
Telefon: 
E-post: 
 
 
17. Övriga synpunkter: 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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10.4	  Bilaga	  4:	  Missiv	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1 (2)   
   Datum 

    

Enkät ang jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting 
Västmanland 2015  
  

Länsstrategi Västmanland  
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att stödja arbetet med 
jämställdhetsintegrering i länet, främst på regional nivå. Under 2013 togs det på 
regeringens uppdrag fram en länsövergripande strategi för arbetet med 
jämställdhetsintegrering 2014-2016. Syftet med strategin är att fokusera på ett 
antal områden och insatser för att utveckla arbetet i länet i samverkan med olika 
aktörer i länet.  

Under 2015 har strategiarbetet fokus på jämställdhetsintegrering i kommuner, 
landsting och statliga myndigheter, dvs jämställd medborgarservice. Strategins 
insatser på området är:  

• Inventera arbetet med jämställdhetsintegrering och behov av stöd i arbetet 
hos länets kommuner, landsting och statliga myndigheter.  

• Initiera samverkan kring jämställdhetsintegrering mellan länets kommuner 
och landsting inom olika verksamhetsområden.  

  

Enkät för inventering  
Bifogad enkät ska ligga till grund för en inventering av det jämställdhetsarbete 
som pågår hos kommuner och landstinget i Västmanland. Syftet är att identifiera 
områden där arbete i samverkan i länet skulle kunna utvecklas och vilket stöd som 
skulle behövas för detta. Samverkan kan ske inom många olika områden och 
omfatta olika typer av insatser.  

I arbetet med enkäten har vi tagit hjälp av Mathilda Lennmark, studerande vid 
Mälardalens högskola, vilken kommer att använda enkäten som ett underlag för 
sin C-uppsats i statsvetenskap. Alla uppgifter från enkäterna kommer att vara 
avidentifierade i uppsatsen.  

Ni skickar den ifyllda enkäten till henne och hon kommer också att ta kontakt med 
er för eventuella frågor för att förtydliga svaren. Eventuella frågor som ni har kring 
enkäten besvaras av Mathilda, se kontaktuppgifter i enkäten.  

   
 

Postadress  Besöksadress  Telefon/Fax  Webb/E-post  

  
2015-04-17     

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING   
Jämställdhet  
Eva-Karin Wedin    
Telefon 010-224 90 00       eva-karin.wedin@lansstyrelsen.se  
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721 86  VÄSTERÅS  Västra Ringvägen 1  010-224 90 00 (vx)  www.lansstyrelsen.se/vastmanland  
 VÄSTERÅS  010-224 91 10 (fax)  jamstalldhet.vastmanland@lansstyrelsen.se  

  
  

     2 (2)   
   Datum     
 2015-04-08     

  
Resultatet från enkäten kommer att sammanställas och återkopplas till er i en 
dialog om möjlig samverkan under hösten.   

Resultatet kommer också att tjäna som ett underlag i planeringen av höstens 
utbildningar för politiker och chefstjänstemän i jämställd medborgarservice, vilka 
VKL, Länsstyrelsen och Landstinget arrangerar, se bifogad inbjudan.   

  

Ett stort tack i förskott för att ni besvarar enkäten!  

  

  

  

Eva-Karin Wedin  

Sakkunnig i jämställdhet  

  

  

Bilagor:  

1. Enkät  

2. Strategi för jämställdhetsintegrering i Västmanlands län 2014-2016  

3. Politikerutbildning i Social hållbarhet (inkl jämställd medborgarservice)  


