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Abstract  

Title: Gender mainstreaming - a study of Eskilstuna 

Author: Salena Denha – 3th July 1990 

Tutor: Joakim Johansson   

Examiner: Mikael Axberg  

Publication year: 2015 

Seminar date: 2015-05-25   

Research questions: How does Eskilstuna municipality's senior officials relate to the 

implementation of gender mainstreaming? How important is that according to respondents for 

Eskilstuna municipality to ensure working on gender mainstreaming? 

What identifies respondent’s obstacles and opportunities in gender mainstreaming? 

In what way, according to respondents working recruiters in Eskilstuna municipality to ensure 

that propel gender mainstreaming? 

Purpose: The purpose of this study is to examine the approach to gender mainstreaming at 

the high administration officials in Eskilstuna. Thus, I examine a central aspect of the 

condition for the implementation of gender mainstreaming in the municipality. 

Method: The method used in this study is a qualitative method, with a deductive approach, 

with the snowball sample, eight interviews were conducted with the help of available units of 

analysis that has helped with additional analysis units, interviews consisted of physical 

meetings with the respondents.  

Conclusion: Eskilstuna municipality is working actively to focus very much on recruiting the 

right person to the right place. Eskilstuna constantly works with gender mainstreaming and 

have plans to develop it more and more, even though it goes very slowly forward. 

Keywords: Gender Mainstreaming, Gender Eqality, Genus, Politics, Gender and Market.    
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1 Inledning  

 

Studiens inledande kapitel ska förmedla läsaren en anblick av vad som kan förväntas av 

denna studie. I inledningen presenteras introduktionen till ämnet. Vidare introduceras 

syftet för att senare ta upp vilka frågeställningar studien baseras på. 

 

1.1 Introduktion 

”Femininitet, maskulinitet och könsskillnader är inte något som givet existerar” skriver Marie 

Nordberg i Jämställdhets spjutspets. Dessutom befinner sig männen på högre positioner än 

kvinnor. Denna strukturella ordning medför att män har en starkare position som medborgare 

än kvinnor (Rothstein, 2001, s. 83). Politiken är viktig för att vi ska kunna få skarpa vägar mot 

jämställdhet, lika så implementeringen som innebär hur politiska beslut genomförs i praktiken 

(Rothstein, 2001, s. 18). De två viktiga parterna som då är viktiga i implementeringsprocessen 

är, beslutsfattaren och tillämparen.  

Vårt samhälle är i ständig utveckling, med mångfald och individer som strävar efter framgång 

och jämställdhet. Jämställdhetsintegrering har sedan decennier tillbaka varit ett aktuellt och 

återkommande ämne inom politiken. Dessutom finns det en del tidigare forskning om 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering (Lindblom, 2011, s. 18). De centrala frågorna som 

har lyfts fram i tidigare forskningar har varit, hur jämställdhet förstås och problematiseras i 

olika länder och organisationer (Lindblom, 2011, s. 18). Dock saknas det i den tidigare 

forskningar bland annat jämställdhetsarbetets praktik och effekter. I denna uppsats kommer 

fokus ligga vid jämställdhetsintegreringsarbetet i ledningen i Eskilstuna kommun.  

Begreppet jämställdhet har funnits sedan slutet av 1800-talet, ordet användes som synonym 

för ”ställa bredvid varandra”, och syftade på likheten mellan människor (Nordberg, 2005, s. 

66). Utifrån ett feministiskt perspektiv riktas fokus mot att det i alla samhällen förekommer en 

uppdelning mellan traditionellt manliga och kvinnliga erfarenheter, värderingar och 

arbetsuppgifter, där de manliga överlag graderas högre (Rothstein, 2001, s. 83). Sedan 1990-

talet är jämställdhetsintegrering den dominerande strategin som valts för att uppnå den 

svenska jämställdhetspolitiken, fenomenet betraktas som internationellt (Lindblom, 2011, s. 

17). Vidare har jämställdhetsintegrering spridits väldigt snabbt inom EU och FN, samt inom 

nationella myndigheter och politiska organisationer (Lindblom, 2011, s. 17). Syftet med 
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jämställdhetsintegrering är att kunna uppnå jämställdhet, dock kan begreppet jämställdhet 

komma att uppfattas på många olika sätt. Jämställdhet handlar om förändring som kräver nya 

normer, för att lärdomar från olika arbetslag ska sprida sig i verksamheten, krävs det även 

ledningens samt de närmaste chefernas stöd (Lindblom, 2011, s. 51).  

Eftersom jämställdhetsintegrering är ett ganska så nytt begrepp har den kommit att bli en 

viktig samhällsfråga som implementeras aktivt i statliga myndigheter. Det råder ingen tvekan 

på att flera forskningar har gjorts inom implementering av jämställdhet, men min avgränsning 

lyfter uppsatsen att studera detta inom just Eskilstuna kommun, vilket ingen har tidigare 

studerat utifrån implementeringsperspektivet.  

Denna uppsats kommer generellt att lyfta upp om det arbetas aktivt med implementering av 

jämställdhetsintegrering i Eskilstuna kommun, delvis kommer den att lyfta upp 

implementering i jämställdhetspolitik och eventuellt koppla det till det så kallade 

implementeringsproblemet. Med hjälp av ett par intervjuer kommer jag försöka förstå hur 

jämställdheten har utvecklats samt hur implementeringen av jämställdheten förs i Eskilstuna 

kommun. Vidare kommer jag med hjälp av lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar fånga 

relevant data, för att komma till en slutsats i avsikt att besvara frågeställningarna och täcka 

syftet med denna uppsats.  

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållningssätt till jämställdhetsintegrering hos de 

höga förvaltningstjänstemännen i Eskilstuna kommun. Därigenom undersöker jag en central 

aspekt av förutsättning för implementering av jämställdhetsintegrering i kommunen.   

 

1.4 Frågeställningar  

1.4.1 Huvudfråga 

Hur förhåller sig Eskilstuna kommunens högre tjänstemän till implementering av 

jämställdhetsintegrering? 

1.4.2 Delfrågor 

Hur viktigt är det enligt respondenterna för Eskilstuna kommun att se till att arbeta med 

jämställdhetsintegrering?  

Vad identifierar respondenterna som hinder och möjligheter inom jämställdhetsintegrering?  
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På vilket sätt enligt respondenterna arbetar rekryterarna i Eskilstuna kommun för att se till att 

driva fram jämställdhetsintegreringen?  

 

2. Teori 

Detta kapitel kommer att lyfta upp teorier som har kopplats till uppsatsens huvudämne. 

Teorier som kommer att förklaras nedan är implementeringsproblemet samt genus – 

jämställdhetspolitik. Vård och omsorgsyrket kommer att lyftas och detta enbart som ett 

exempel p.g.a. kvinnodominansen. 

 

2.1 Implementeringsproblemet  

Implementeringsproblemet går ut på att politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna 

avsett (Rothstein, 2001, s. 19). Detta innebär då att utformningen går ut på att beslut 

egentligen bör genomföras i enighet med beslutfattarnas ändamål. Denna formulering går lätt 

att förknippa med demokratisk teori. Där demokrati innebär att invånarna, eller deras valda 

representanter, under fri åsiktsbildning beslutar de huvudsakliga politiska kriterierna 

(Rothstein, 2001, s. 19).  

En viktig aspekt i implementeringsproblemet är en teoretisk modell, detta för att ordna 

framställningen. Vid detta fall är det lämpligt att utgå från den klassiska styrningsmodellen 

(Rothstein, 2001, s. 20). I samband med detta skiljer vi mellan två funktioner i det politiska 

livet, så kallade beslutsfattarrollen och verkställarrollen (Rothstein, 2001, s. 20). I vissa fall 

kan en och samma aktör spela både rollerna, d.v.s. beslutsfattare och verkställare som 

möjligtvis kallas tillämpare. 

Styrning och kontroll är två termer som beskriver relationen mellan beställaren och 

verkställaren. Styrningen sker i olika former, direkt styrning och indirekt styrning. Direkt 

styrning betyder att beslutsfattaren talar på ett direkt sätt om för verkställaren vad denne skall 

göra (Rothstein, 2001, s. 20). Indirekt styrning innebär däremot hur verkställandet skall vara 

organiserad. Detta med hjälp av tilldelning av resurser för verkställandet (Rothstein, 2001, s. 

20). Detta genom regler för de procedurer som arbetet ska bedrivas genom, samt rekrytering 

av personer som ska ta på sig verkställarrollen. Alltså indirekt styrning innebär att det inte ger 

direkta instruktioner om hur handledandet ska bedrivas.  
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Styrningen kompletteras med kontroll, av hur de politiska besluten genomförs. Kontroll vid 

det här sammanhanget innebär, att beslutsfattaren i efterhand får information om hur 

tillämparen har följt styrningen, detta kan eventuellt ske rutinmässigt (Rothstein, 2001, ss. 20-

21). Ifall kontrollen visar att styrningen inte följts, kan beslutsfattaren komma att ändra 

styrningen, detta kallas återstyrning (Rothstein, 2001, s. 20).  

Det är viktigt att notera att det finns skillnader mellan olika aspekter på styrningen. Då talas 

det om styrningens reliabilitet och validitet. Reliabiliteten gäller i vilken grad som tillämparen 

handlar i enlighet med beslutsfattarens styrning (Rothstein, 2001, s. 21). Validitet handlar 

däremot om i vilken grad de resultatet som uppnåtts stämmer överens med beslutsfattarens 

eftersträvan.  

Implementeringen förklaras utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet kallas för det 

traditionella, med en rationalistisk grund (Rothstein, 2001, ss. 21-22), här handlar det om att 

tillämparen förväntas följa styrningen. Sker inte detta, kan återstyning komma att utföras. I 

detta perspektiv bör styrningens reliabilitet vara hög. I och med att förvaltningen styrs i avsikt 

att åtgärderna ska genomföras, ses förvaltningar som ett instrument för beslutsfattaren. I detta 

perspektiv tas besluten högst upp i organisationen, d.v.s. de politiska beslutsfattarna 

(Rothstein, 2001, s. 23). 

Den andra teorin, som ses som en motpart till det traditionella perspektivet, är 

närbyråkraterna. Denna teori grundades av Michael Lispky år 1980 (Rothstein, 2001, ss. 21-

22). Teorin avser de som mer eller mindre professionellt arbetar med människor, d.v.s. gör sitt 

vardagliga arbete i direktkontakt med klienter, elever, patienter etc. Därför förekommer 

närbyråkraterna inom sjukvården, skolor och socialtjänsten. I och med deras stora 

handlingsfrihet och handlingsförmåga, leder det till att de i självaverket agerar som politiker 

och inte politikerna själva. Därför sägs det att de utformar politiken inom sitt område,. 

Verksamheter som närbyråkrater jobbar inom måste enligt professionella normerna föreskriva 

att de ska vara individuellt anpassade, på grund av detta blir det svårt för politikerna att 

kontrollera en verksamhet med dessa egenskaper. Detta eftersom politikerna saknar som regel 

den professionella kompetensen, därför blir det svårt för de att hantera situationer som kräver 

ständig prioritering och individuell hänsynstaganden (Rothstein, 2001, s. 22). Besluten i 

denna teori tas i lägsta nivå på organisationen.  

Det tredje perspektivet, framhäver nätverk av aktörer som avgörande för politiskutformning 

(Rothstein, 2001, s. 23), som även ses som en mellanting mellan de ovannämnda 
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perspektiven. Nätverksperspektivet används till för förståelsen av det offentliga åtgärder, i 

syfte att främja näringslivets utveckling inom en viss region. Implementering av politiken sker 

genom ett samspel mellan olika aktörer, som mer eller mindre ägnar sin tid åt uppgiften 

(Rothstein, 2001, ss. 23-24). Delaktiga aktörer som deltar i implementeringsprocessen, gör det 

utifrån sin position i en formell organisation eller med motivering av sitt egna intressen. Dessa 

aktörer kan antingen vara statliga, kommunala eller privata.  

Vad är skillnaden mellan beslutsprocess och implementeringsprocess? Jo, beslutprocess 

innebär att auktoritativa politiska beslut fattas, medan implementeringsprocessen går ut på att 

dessa beslut omsätts i handlande (Rothstein, 2001, s. 26). Dock är det ingen tvekan på att 

implementeringsprocessen också är en beslutsprocess, i och med att implementering betyder 

fortsatt beslutsfattande.  

Ett implementeringsproblem uppstår när politiska beslut inte genomförs så som beslutfattaren 

avsett (Rothstein, 2001, ss. 29-30). I samband med detta brukar styrningens reliabilitet inte 

vara fullständig. För att kunna fullfölja styrningen måste en rad punkter vara uppfyllda.  

 Att direkt styrningen är uppenbar! 

 Att indirekta styrningen är lämpligt skapad! 

 Att implementeraren gillar beslutet och är motiverad till att försöka slutföra det enligt 

intentionerna!  

 Att implementeraren går att kontrollera! 

 Att externa aktörer inte försvårar implementeringen! 

Om dessa punkter är uppfyllda, kan det hävdas att implementeringen överensstämmer med 

beslutsintentionerna.  

Vad gäller bristande styrningsföljning kan uppmärksamheten riktas till tillämparen, detta går 

enkelt att göra via tre tydliga villkor (Rothstein, 2001, s. 29): 

 Tillämparen ska förstå beslutet. 

 Tillämparen ska kunna genomföra beslutet. 

 Tillämparen ska vilja genomföra beslutet.  

När det gäller första villkoret – förstå, syftar den till att den direkta styrningen ska vara 

entydig. Andra villkoret fokuserar på – kan, d.v.s. att tillämparen har tillgång till resurser som 

krävs för genomförande av beslutet. För att kunna genomföra ett politiskt beslut är 

tillämparen i behov av olika slags resurser, därför har tillämparen alltid anledning till att 
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anskaffa fler resurser (Rothstein, 2001, s. 35). Det tredje villkoret som förutser – vill, avser att 

tillämparen ska ha viljan att genomföra intentionerna.  

Ledningsgrupper som sysslade med implementering av jämställdhetsintegrering, sporrade 

ytterligare viktiga utvecklingar i form av rekommendationer. Den första rekommendationen 

gick ut på att formulera en konkret plan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det 

dagliga arbetet (Sainsbury & Bergqvist, 2009, s. 223). Den andra handlar om att fästa 

nationella handlingsplanen med stor vikt vid budgetprocesser och nödvändigheten att ange 

mål och resultatindikationer (Sainsbury & Bergqvist, 2009, ss. 223-224). Den tredje 

rekommendationen gick ut på att den nationella handlingsplanen meddelade ett 

jämlikhetspolitisk förfrågan, vägbeskrivning, organisering samt effektivisering av 

jämställdhetspolitiken (Sainsbury & Bergqvist, 2009, s. 224).  

2.2 Genus – jämställdhetspolitiken 

”Genus är inget som en individ givet föds med, genus skapas av individen själv” 

Omsorgspolitik är ett område som legat till grund inom flera svensk statsvetenskapliga 

forskningar (Rönnblom & Eduards, 2008, ss. 30-33). Som exempel kan en studie av 

omsorgsarbetet i olika kommuner lyftas. Studien har påvisat att, där barnomsorg främst är 

organiserad i form av daghem, existerar det män och kvinnor i högre utsträckning, där de 

delar på det obetalda omsorgsarbetet (Rönnblom & Eduards, 2008, s. 31). Till skillnad från 

kommuner där individuella lösningar som dagbarnvårdare är normalare (Rönnblom & 

Eduards, 2008, s. 31).  

I syfte att kunna mer övergripande undersöka hur samhälleliga normer och framväxten av en 

”empatisk stat” påverkas, har kvinnors och mäns tilltagande gemensamma intresse för 

barnomsorg studerats.  I ytterligare en studie har analys av moderskap och arbete konstruerats, 

med dagmammor som empiriskt exempel (Rönnblom & Eduards, 2008, s. 31).  

Vad gäller studier gällande hur moderskap samt hur den avskiljs från arbete och vilka 

implikationer denna skillnad får för dagmammors sätt att identifiera sitt arbete i kategorin 

arbete och inte moderskap, har politiska teorier utgåtts ifrån som grund (Rönnblom & 

Eduards, 2008, s. 31) 

Studier om omsorgspolitik kan även komma att betraktas som en startkick till växande 

forskningen om jämställdhetspolitiken. Under de senaste tio åren har både politikers 

föreställningar och jämställdhet som eget policyområde, eller integrerat i andra 
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policyområden fått en allt starkare ställning inom den svenska statsvetenskapen (Rönnblom & 

Eduards, 2008, ss. 31-32).  

Forskning om jämställdhetspolitiken ses inte alltid som en positiv studie. Via forskning om 

området har det visats både möjligheter och hinder inom svenska kommuner gällande 

jämställdhetspolitiken, detta i och med de fattade besluten om jämställdhetsåtgärder.  

Ett påstående som existerar är att statsvetenskapliga studier av jämställdhetspolitiken blivit 

mer ”kritiska”, framför allt i konstruktioner av kön (Rönnblom & Eduards, 2008, s. 33). Då 

menas det kvinnliga och det manliga inom det politiskaområde ligger i fokus. Dessutom har 

genus och arbete studerats under 1990-talet, där forskningen visar att kvinnor inte arbetar på 

samma villkor som män i det svenska arbetslivet (Pettersson, 2002, s. 16). Vilket är ett 

förhållande som kommer att ha konsekvenser för inkomster av betalt arbete, 

karriärmöjligheter, chefskap samt för hälso- och besvärsproblematiken etc. (Pettersson, 2002, 

s. 16). Här berör frågan att organisationer både skapar samt återskapar genusrelationer 

(Pettersson, 2002, s. 16). Tröghet är vad som kännetecknar de svenska 

arbetlivsorganisationerna när det gäller förändring av etablerade könsordningar. I detta fall 

går det inte att förstå dessa organisationer utan genusperspektiv (Pettersson, 2002, s. 17).  

Det är inom sjuksköterskeyrket som vårdbiträden, personligen assistenter, övriga 

kontorspersonal, barnskötare, hotell- och kontorsstädare, förskolelärare samt fritidspedagoger 

som kvinnor finnes (Pettersson, 2002, s. 17). Män arbetar däremot som 

motorfordonsmekaniker, fordonsförare, maskiningenjörer, tekniker etc. (Pettersson, 2002, s. 

17). Vilket även Eskilstuna kommun lyfter, där det råder en enorm könsskillnad i 

ovannämnda yrken. Därför jobbar även Eskilstuna kommun aktivt, för att kunna motverka 

detta och nå en mer jämställd vård- och omsorg.  
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3. Tidigare forskning 

I kapitlet teoretisk referensram har teorier och beskrivningar av jämställdhetsintegrering 

 tagits upp, vilka är viktiga för studiens syfte. Vidare har en utförlig framställning gjorts av 

huvudsakliga begrepp inom ämnet.  

 

3.1 Jämställdhetsintegrering 

Vad är jämställdhetsintegrering? (Lindblom, 2011, s. 13). Detta begrepp förklaras ofta som en 

(om)organisering, vilket då innebär förbättring, utveckling och utvärdering i beslutsprocesser 

(Lindblom, 2011, s. 13). Detta i syfte att lyfta upp jämställdhetsperspektiv i allt 

beslutfattande. Tillvägagångssättet avser uppnå alla övergripande jämställdhetsmål, där 

samtliga makt skillnader mellan kvinnor och män står i fokus. Jämställdhetsintegrering har 

kommit att bli en vanlig definition som tillämpas av svenska myndigheter, som då innebär att 

verksamheten bedrivs så att de tjänster och service de erbjuder medborgarna ska kunna 

motsvara kvinnors och mäns utgångpunkter och behov, samt motsvara båda partens 

förväntningar (Lindblom, 2011, s. 13). Vidare anser befolkningen att offentliga verksamheter 

har demissionen att åstadkomma jämställdhet i samhället.  

Det världsomfattande antagandet av strategin jämställdhetsintegrering har sin rot i FN-

konferensen i Peking 1995 (Verloo, 2005, ss. 12-13) (Sainsbury & Bergqvist, 2009, s. 216). 

Sedan dess går det att indikera början på en ny ansträngning i avsikt att motarbeta 

ojämlikheten mellan könen. EU har sedan Peking varit en av de stora banbrytarna vad gäller 

utvecklingen av jämställdhetsintegrering. Detta genom att starta en process för 

jämställdhetsintegrering inom Europeiska kommissionen (Verloo, 2005, s. 13). En 

omorganisering skedde av EU:s politik för att kunna se till att medlemsstaterna knappt kunde 

undvika att delta i jämställdhetsintegrering. I och med detta har alla medlemsländerna 

inklusive många nya medlemsländer i EU börjat integrera ett jämställdhetsperspektiv (Verloo, 

2005, ss. 13-14).  

Introducering av jämställdhetsintegrering kom att påbörja när en kombination av 

internationella och inhemska styrkor skedde, i avsikt att genomföra ett 

jämställdhetsperspektiv på den politiska dagordningen (Sainsbury & Bergqvist, 2009, ss. 219-

220). Inhemska importen kännetecknades av två källor. Den första var den liberala ministern 

för jämställdheten Bengt Westerberg – och ”femocrats” förkortning av (feminists in the state 

bureaucracy), dessa kom att implementera jämställdhetsintegreringen som en term i 
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regeringsproposition om jämställdhet år 1994 (Sainsbury & Bergqvist, 2009, s. 219). Den 

andra källan utmärktes av en ökning på kvinnors flytande, vilket satte press på 

socialdemokratiska partiet.  

 

3.2 Jämställdhet 

Jämställdhet kan kortfattat förklaras med att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter samt möjligheter och jämställdhetssatsningar har gjorts på flera vetenskapliga 

fält i flera årtionden  (Glans, 2008, s. 16)  (Jordansson, 2005, s. 23). Lindblom skriver även i 

sin bok – jämställdhet i verksamhetsutveckling - att det överordnade målet för den svenska 

jämlikhetspolitiken är att – kvinnor och män ska ha lika mycket makt att forma samhället och 

sina egna liv. 1994 infördes en skyldighet gentemot alla myndigheter, att jobba med 

jämställdhetsintegrering som strategi, detta i syfte att kunna implementera den svenska 

jämställdhetspolitiken  (Lindblom, 2011, s. 14).  

Jämställdhet skiljer sig från jämlikhet, trots att förutsättningarna i dessa begrepp kan komma 

att blandas ihop. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter (Glans, 2008, s. 16).  Jämställdhetsarbetet går ut på att skapa en bättre service 

för medborgarna (Lindblom, 2011, s. 73). Vidare har jämställdhetsarbetes begränsningar och 

möjligheter vanligtvis utforskats i relation till hur akademiska och meritokratiska normer satt 

gränser för och eventuellt definierat legitima sätt att bedriva jämställdhet samt lägga fokus på 

hur akademin som organisation hanterar jämställdhetsfrågor (Rönnblom M. C., 2012, s. 78).  

 

3.2.1 Jämställdhetslagen 

Jämställdhetslagen kom 1980, 2009 ersattes den med diskrimineringslagen (Lindblom, 2011, 

s. 14)  (Glans, 2008). Syftet med denna lag är att motverka diskriminering samt främja lika 

rättigheter och skyldigheter detta oberoende av kön, religion, etnisk tillhörigheter etc. Mycket 

handlar om att skapa balans mellan utveckling och driftsfrågor i en verksamhet eller 

organisation  (Lindblom, 2011, s. 50). Trots att de flesta kommunerna uppnått 

genusmedvetenhet, saknas det likafullt steg som leder till jämställdhetsintegrerade 

verksamheter. Jämställdhet beskrivs som en förändring med krav på nya normer (Lindblom, 

2011, ss. 50-51). Därför tycker Lindblom det är viktigt med ledningens, framförallt den 

närmaste chefens aktiva stöd, i syfte att lärdomarna från olika arbetslag ska spridas till hela 

organisationen  (Lindblom, 2011, s. 51)  (Lindblom, 2011, s. 51). Tonvikten med detta är att 
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när förändringen åstadkommits, så är chefernas stöd i spetsen viktig, för att hindra en 

återställning d.v.s. att gå tillbaka till gamla ordningen.  

Rönnblom betonar i sin artikel ”gender Equality in Swedish higher Education” att det även är 

viktigt att se på jämställdhet som en neutral, värdefri fråga bortom höger-vänster 

dimensionen. Huvudsaken med jämställdhetsintegrering är att medföra jämställdhet, genom 

att exponera som ett socialt konstruerat fenomen och göra transparenta nya möjligheter för 

omformning samt rättvisare genusarrangemang (Alston, 2013, s. 289). 

3.3 Hållbarjämställdhet  

Lindblom i jämställdhetsutveckling i en verksamhet tar upp ett program för hållbar 

jämställdhets, som hon benämner som den största enskilda satsningen någonsin på 

jämställdhetsintegrering, av offentligt finansierade verksamheter (Lindblom, 2011, s. 55). 

Detta program har finansierat av regeringen och genomförts år 2008-2010 av kommuner och 

landstingen.  

Syftet med programmet var att genomföra 87 olika utvecklingsarbeten för att 

jämställdhetsintegrera verksamheter i kommuner, landsting, samverkansorgan och privata 

företag (Lindblom, 2011, s. 55). Det påpekas även att Sverige har varit framgångsrikt vad 

gäller upptäckter av metoder för jämställdhetsintegrering, så som 4R-metoden som står för - 

kartläggning och analysering av verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv (kommun U. , 

u.d.) och Trappan – är den process som erbjuder en helhetsbild av arbetsgången, samt de 

stegen som är nödvändiga för att skapa hållbarhet (Praktika, 2014) (Lindblom, 2011, s. 56).  

Program för Hållbar Jämställdhet har medfört en utveckling av ett verktyg som underlättar att 

mäta och följa upp arbete med jämställdhetsintegrering (Lindblom, 2011, s. 67). Detta 

innefattar indikatorer för bevakning och kravställande för tjänster där jämställdhet ingår som 

en viktig del, vilket även är en frivillig överenskommelse för möjlighet att arbeta med 

jämställdhet (Lindblom, 2011, s. 67). Idag är det runt 1000 kommuner och regioner i Europa 

samt ett sjuttiotal i Sverige, gått med och undertecknat deklarationen CEMR – (den 

europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation) - för att jobba med 

jämställdhet, som i sin tur kan leda till stor strategisk betydelse om den får legitimitet och 

användas rätt (Jämställ, 2015).  

3.4 Delegationen för jämställdhet 

Rönnblom och Carbin har i sin artikel – Gender Equality in Swedish Higher Education, valt 

att ägnat sig åt att studera det så kallade Delegationen för jämställdhet i högskolan, detta i 
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syfte att ge en bakgrund till, och bygga upp texten inom ramen för svensk 

jämställdhetspolitiken  (Rönnblom M. C., 2012, s. 79). Artikeln påvisar att den senaste 

förändringen av akademin, som kallas autonomireformen innebär istället att den statliga 

styrningen som fanns på jämställdhetsområdet har minskat (Rönnblom M. C., 2012, s. 80). 

Påvisat har den borgerliga regeringen satsat pengar på olika former av jämställdhetsprojekt 

där inte minst kompetens och kunskapshöjning är mittpunkten.   

3.5 Könsfördelning 

Nordberg förespråkar i sin bok – jämställdhetens spjutspets, tre argument inom vård och 

omsorg som orsakar en förändring av den sneda könsfördelningen, så kallade 

jämställdhetsdiskursen.  

Den första utgår från kvinnliga arbetstagare, den andra diskursen fokuserar på brukarna av 

tjänsten (Nordberg, 2005, s. 64), den tredje och sista utgår ifrån manliga arbetstagarna. Syftet 

är att se till att könskodningar av sysslor och könsbaserade löneskillnader på sikt kommer att 

försvinna. Nordberg menar även att de som brukar tjänsterna som i detta fall är barn, föräldrar 

och patienter, dessa är i behov av att bli omhändertagna av båda könen. Den andra diskursen i 

denna process ger möjlighet till att vissa yrken framtås som jämlikhetspolitiskt intressantare 

än andra (Nordberg, 2005, s. 65). Detta sker genom att manliga arbetstagare skildras som 

viktiga förebilder och modeller, för en ny manlighet och ny modern könsrelation, som i sin tur 

utmanar kopplingen mellan kvinnliga individer och omsorg.  

Vård och omsorg är ett yrke som är väldigt uppmärksammad av politikerna, detta på grund av 

könsfördelningen. Jämställdhetsdiskursen medförde att kvinnliga individer nu fick möjlighet 

att försörja sig själva. Vidare påstår Alston i sin artikel Gender Mainstreaming and climate 

change, att jämställdhetsintegrering har kommit att bli ett verktyg för styrning med liberala 

mål, snarare än radikala.  

Dessutom medförde diskursen att könsroll ersattes med könsidentitet. Där könsroll innebar att 

kön ses som kulturella roller som kan förändras och brytas ut (Nordberg, 2005, s. 86). 

Könsidentitet innebär däremot en inre kärna som individer kallade pojkar, flickor, kvinnor 

och män lyfter med sig och som bör bekräftas och släppas fram, samt ansågs vara något som 

finns i individen och gör män och kvinnor olika (Nordberg, 2005, s. 87). Politiken är legitim 

(Jordansson, 2005, s. 24) till att vara inblandad när tillexempel andelen kvinnor på övre 

positionerna bland annat akademisk hierarki är låg, vilket även är acceptabelt ur ett 

demokratiskt perspektiv. Med detta har politikerna tagit sig plikten att via olika 
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jämställdhetssatsningar (Jordansson, 2005, s. 24) åtgärda den kraftiga obalansen som råder. 

Det går inte att neka politikens ingrepp som stärkte kvinnoforskningen (Jordansson, 2005, s. 

26), dock har detta uppfattats som problematisk av kvinnoforskarna.  

3.6 Ledarskap och jämställdhet 

Ledarskap är något som förknippas med jämställdhet just i denna uppsats, dock är jämställda 

organisationer svåra att finna (Petterson, 2002, s. 16). Ledarskap beskrivs oftast ur ett 

könsnutrealt perspektiv, å andra sidan uppfattas den som en självklar mansdominans på 

ledande positioner  (Wahl, 1996, s. 15). Detta leder i sin tur till att det ses ur ett perspektiv 

som osynliggör och förnekar könens roll (Wahl, 1996, s. 15). Vad gäller genus och arbete 

påstår Petterson att kvinnornas och männens värld på arbetsmarknaden är helt skilda. Detta i 

och med att kön är ett grundläggande element i arbetsmarknadens konstruktion (Petterson, 

2002, s. 7). Dock har forskningen bevisat att kvinnor i ledande position möjligen har en annan 

ledarroll. Praktiskt har det däremot klart visat att kvinnor leder med en annan stil, till exempel 

värnar kvinnorna mer om relationer, de är mer omhändertagna som ledare och har förmåga att 

ta socialt ansvar, de är även mer tillgängliga till sina medarbetare (Wahl, 1996, s. 14)  

(Petterson, 2002, s. 10). I och med att vår värld är i ständig utveckling och förändring, därför 

förändras vad som uppfattas som typiskt manligt och typiskt kvinnlig i tid och rum (Wahl, 

1996, s. 15). I samband med den könssegregerade marknaden och hemarbete, leder till att 

kvinnor och män i Sverige lever olika liv, vilket även skapar olika arbetserfarenheter samt 

ansvarsfördelning  (Wahl, 1996, s. 16). 

 

4. Metod 

I metodkapitlet kommer en presentation göras av forskningsdesign, metodval, studiens 

tillvägagångssätt. Vidare kommer en förklaring till hur urvalet av respondenter för denna 

studie har utförts. Eventuellt kommer en motivering till val av undersökningsområde i detta 

kapitel.  

 

4.1 Forskningsdesign & Urval 

Forskningsdesign är ett utav de viktigaste besluten att fatta inom ramen för en undersökning 

(Edaisson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 87). Begreppet står för hela det 

förberedande stadiet i en undersökning, då från problemformulering till uppläggning av 

materialinsamling (Edaisson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 87-88).   
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Forskningsdesign är en omfattning av samling- samt analys av data. Designens struktur styr 

och vägleder hur metoden brukas för dels hur datainsamlingen ska användas och dels hur den 

ska analyseras (Bryman & Bell, 2011, s. 62) (Bryman A. , 2012, s. 48). För att kunna 

redogöra teorin till empirin finns det föreställningar som anger olika sätt undersökaren kan 

arbeta med och dessa är; deduktion, induktion (Bryman A. , 2012, ss. 25-26).  

 

Till denna undersökning har en deduktiv teori använts, i och med existerande teori varit 

utgångspunkten.  

Den kvalitativa metodens forskare sysslar vanligtvis med målstyrda eller målinriktade urval 

(Bryman A. , 2012, s. 350). Dessa samplingstyper har i avsikt att i huvudsak behandla enheter 

med direkt hänvisning till forskningsfrågor. Dessa enheter kan vara organisationer, individer, 

dokument, avdelningar etc. (Bryman A. , 2012, s. 350).  

Till denna studie har snöbollsurval valts, eftersom att denna urvalstyp är en teknik där de 

analysenheter som är tillgängliga, kan hjälpa till att hitta andra enheter, som vidare hjälper att 

hitta ytterligare analysenheter osv (Edaisson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 

189).   

 

4.2 Metodval 

Materialet till denna studie har bearbetats utifrån den informationen som samlats in i syfte att 

besvara de frågeställningarna som uppsatsen tar upp. Metoden som nyttjats för bearbetning av 

information har varit kvalitativa metoden (Bryman A. , 2012, s. 339). Detta då en djupare 

förståelse för hur de högre tjänstemännen i Eskilstuna kommun förhåller sig till 

implementering av jämställdhetsintegrering eftersträvats. Jag ställer mig kritisk till svaren 

som jag kommer att få in. I och med att respondenterna möjligtvis kommer att vara positivt 

inställda till ämnet just för det berör en kommun se de arbetar i. Det är ytterst vanligt att som 

tjänsteman uppskatta sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.   

 

4.2.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden är känd för att vara mer inriktad på ord än på siffror 

(Bryman A. , 2012, s. 340). Kvalitativ forskning kan kategoriseras i tre grundbegrepp, den 

induktiva, den kunskapsteoretiska och den ontologiska ståndpunkten.  
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Den induktiva beskriver förhållandet mellan teori och praktik, där teorin genereras på 

grundval av de praktiska forskningsresultaten (Bryman A. , 2012, s. 340). En 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, används som synonym till tolkningsinriktad, som då innebär att 

tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman A. , 2012, s. 341). Den ontologiska ståndpunkten 

som även beskrivs som struktionistiskt, som betyder att sociala egenskaper är resultatet av ett 

samspel mellan individer och inte företeelser (Bryman A. , 2012, s. 341).  

Skillnaden i syftet mellan denna metod och kvantitativa metoden är att ge en djupare insyn, 

vilket denna studie eftersträvar, d.v.s. djupare kunskap i jämställdhetsintegrering. Vid 

användningssätt av den kvalitativa metoden behandlas det oftast med ett textmaterial, som 

bland annat intervjuer, böcker, vetenskapliga artiklar etcetera, i mening att kunna besvara 

frågeställningarna (Davdison & Patel, 2003, ss. 118-120). Det unika med kvalitativt arbetssätt 

är syftet att karaktärisera något, alltså att undersöka hur ett fenomen har beskaffat (Olsson & 

Stefan, 2011, s. 106). Avsikten med kvalitet är att undersöka egenskapen eller karaktären hos 

någonting.  

4.3 Samtalsintervjuer  

Samtalsintervjuundersökning innebär att kartlägga människors uppfattningar på ett område för 

att därigenom utveckla begrepp och definiera kategorier (Edaisson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 229). Det kan även handla om frågor som forskaren strävar efter att gå in 

på djupet i, i avsikt att försöka förstå människors tänkande, när det gäller något relativt 

komplicerat som frågeundersökningar inte kan ge svar på (Edaisson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012, s. 229). Ett exempel är som i denna studie, hur människor tänker kring 

jämställdhetsintegrering, hur det fungerar samt hur den borde fungera. Samtalsintervjuer 

bygger på ostrukturerade intervjufrågor.    

Att fråga eller samtala med människor är en mest använda metoden av en samhällsvetare för 

att samla in forskningsmaterial (Edaisson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 227). 

Alla respondenter var med på att delta i en fysisk intervju som i princip ägde rum på 

respektive respondenternas arbetsplats. Miljön där de flesta intervjuerna hölls, var relativt 

lugn, med en bra stämning mellan mig och respondenten. Svarspersonen hade friheten att 

bestämma intervjuplats, även godkänna inspelning av intervjun innan vi startade. Ingen av 

respondenterna valde anonymitet. Jag har även gjort respondenterna medvetna om de etiska 

principerna som Bryman förespråkar i boken samhällsvetenskapliga metoder. Där jag bland 

annat frågat om godkännande för inspelning och anonymitet. 
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Den intervjuteknik som har valts till studien är semistrukturerad intervju. Denna intervjutyp 

handlar om att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska lyftas, dock 

har intervjupersonerna friheten att utforma svaren på sitt sätt (Bryman A. , 2012, s. 415). 

Frågor som inte ingår i teman kan eventuellt ställas knutna till det intervjupersonen sagt. 

Processen i denna intervjuteknik är flexibel, vilket innebär att forskaren inte behöver följa ett 

schema för intervjuerna. Däremot följer någon form av manus eller skript vid användning av 

semistrukturerade intervjuer.  

Till studien har kurslitteratur som berör huvudämnet i underökningen använts, likaså har en 

del tidskrifter kommit till användning. Litteraturen har dels hämtats från Mälardalens 

Högskola och dels från tidigare kurser från samhällsvetenskapliga programmet.  

För att komma åt lämpliga tidskrifter har en del databaser använts. Att söka information via 

databaser medför understödjande av sökning igenom en enorm mängd av datakällor på en kort 

tid (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 99). Internet har därför varit ett mest 

passande medel under studiens omgång.  

Undersökaren har en rad tekniker att välja mellan, intervjuer, enkäter, observationer och 

experiment. Intervjuer är den tekniken som har använts, vilket har skett via fysiska träffar 

med respondenterna. Intervjutillfällena har gett möjlighet till data och empiri insamling, i 

syfte att underlätta att ge svar på frågeställningarna.  

Inför genomförandet av undersökningen gjordes en sökning på Eskilstuna kommunens 

webbsida för att hitta lämpliga personer som jobbar med jämställdhetsintegrering. Därmed 

hittades första lämpliga respondenten, Cecilia Boström. Kontakten med Cecilia Boström 

startade per telefonsamtal, där hon efter ett par samtal hänvisade mig till andra respondenter 

som jag kontaktade vidare.  

Respondenterna kontaktades dels via telefonsamtal och dels per mejl. Vid kontakt med 

respondenterna var dessa positivt inställda och intresserade av deltagandet i undersökningen. 

På grund av tidsbristen valdes intervjulängden till max en timme per respondent.    

 

4.4 Val av undersökningsområde  

Till denna studie har Eskilstuna kommun valts som undersökningsområde. Anledningen till 

valet av området har varit att bland annat intresset för en djupare insyn av hur Eskilstuna 
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kommun jobbar med jämställdhetsintegrering samt med en liten anledning av geografiska 

tillgängligheten.   

Val av undersökningsområdets blev mer självklar i samband med intresset för 

jämställdhetsfrågor samt priser som Eskilstuna kommun har vunnit för sitt engagemang i 

jämställdhetsarbetet.  

Huvudintresset var att ta reda på hur just Eskilstuna kommun jobbar med implementering av 

jämställdhetsintegrering. I och med deras vinst år 2013 för årets jämställdhetsarbete när 

jämställ.nu delar ut priset för fjärde gången (Jämställ.nu, 2016). Trots att det idag går att finna 

relevanta forskningar inom jämställdhetsintegrering men det som gör området ännu 

intressantare är att det tidigare inte gjorts en studie om ämnet i Eskilstuna kommun, d.v.s. 

ingen studie om hur Eskilstuna kommun jobbar med implementering av 

jämställdhetsintegrering. Därför har en avgränsning gjorts till Eskilstuna kommun.   

 

5. Empiri 

Empirikapitlet inleds med en kort presentation av området för att sedan framföra en 

sammanfattning av det data som erhållits från de kvalitativa intervjuer som genomförts med 

samtliga respondenter.  

 

5.1 Eskilstuna Kommun 

Eskilstuna kommun har inom loppet av fem år lyckats utveckla jämställdheten inom den 

offentliga sektorn, detta med hjälp av sitt aktiva arbete med jämställdhet (kommun E. , 2011-

2015, s. 3). Sveriges politiska mål för jämställdheten är att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället samt sina egna liv (kommun E. , 2011-2015, s. 3).  

Med hjälp av ett strategiskt förändringsarbete (kommun E. , 2011-2015, s. 3), har Eskilstuna 

kommun i syfte att nå ett samhälle med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för män 

och kvinnor, flickor och pojkar. Kunskap och utmaningsvilja är vad som krävs för att förändra 

rådande könsnormer.   

5.2 Intervju – Madeleine Rogersten 

Madeleine Rogersten jobbar som chef och ledarförsörjningsstrateg i Eskilstuna kommun. 

Madeleines huvuduppgift är att kunna kompetens försörja organisationen med chefer och 

ledare som behövs på alla nivåer.  
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Madeleine arbetar med ledningskontoret på avdelning HR, och där ingår jämställdhetsarbetet 

som en strimma i allt hon gör. Vidare berättar Madeleine att hon själv har uppföljningar och 

annat, för att titta på hur det ser ut och hur det eventuellt ska kunna förbättra jämställdheten. 

Madeleine hävdar att Eskilstuna kommun från medarbetarperspektivet inte är jämställt, då 

fördelningen ligger på 20 % män och 80 % kvinnor. Däremot ligger chefsfördelningen på 30 

% män och 70 % kvinnor, ”… sen är det vanligt att ju högre upp i chefledande du kommer ju 

tätt blir det med män, men så är det inte i Eskilstuna kommun, utan det är väldigt jämställt i 

högsta linjens chefer… och det är en förändring som har skett på bara 5 år”. Madeleine 

påpekar även att chefer får gå en introduktions utbildning där ingår både rekrytering, 

jämställdhet och mångfald, ”… och det är obligatoriska moment så att alla chefer går de här 

utbildningarna”, avslutar Madeleine sitt svar på frågan med.  

När jag frågar Madeleine om hur hon upplever sin arbetsplats vad gäller jämn könsfördelning 

och hur hon blir bemött av det motsatta könet, anser hon det vara mer jämställd än kommunen 

i övrigt, ”… sen ser det väldigt olika ut på olika förvaltningar…” fortsätter hon, ”… går du till 

miljö och räddningsförvaltningen där du har brandmännen, de är ju nästan män allihopa”. 

Madeleine påpekar däremot att det råder dominans på kvinnor inom vård och 

omsorgsförvaltningen. När det gäller bemötandet är Madeleine jätte nöjd med hur hon blir 

bemött och hon förklarar det som ”… väldigt, väldigt väl bemötande”. 

När det gäller implementering av jämställdhetsintegrering i olika företag/verksamheter/bolag 

anser Madeleine det vara jätte viktigt. ”… det är ju så man når bättre resultat och ökad trivsel 

med mångfald rätt generellt”. När det kommer till inkomstskillnader mellan könen, svarar 

Madeleine med en säker ton att en skillnad inte existerar. Detta eftersom att de tidigare i 

Eskilstuna kommun har gjort en genomlysning för att titta på om det finns några egentliga 

löneskillnader mellan män och kvinnor. Hon hävdar att det kan förekomma skillnader dock är 

de väldigt små, och att genom gå en genomlysning och titta på alla tjänster och medarbetare är 

en jätte apparat och kräver en del jobb oh resurser. På hennes arbetsplats behandlas inte män 

och kvinnor utifrån löneperspektivet, ”… man har lika löner när man har lika arbeten”.  

Madeleine berättade under intervjun lite om hur kommundirektören har lyft upp unga kvinnor 

och blandat upp, just för att kunna få bra könsfördelning i ledningen i Eskilstuna kommun. 

Därmed påpekar Madeleine att kvinnor och deras traditionella kvinnliga möjligheter har fått 

bättre inflytande idag, dock anser hon det gå sakta. Däremot ser hon positivt på att kvinnor 

har tagit sin ställning i arbetsmarknaden, ”… det är ju många kvinnor som jobbar i kommunen 
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och Eskilstuna går ju bra, vi vinner priser, å utifrån att vi är majoriteten kvinnor så är ju att vi 

kvinnor hävdar oss bra” säger hon med ett skratt.  

På frågan gällande jämställdhetsintegreringsmålen anser Madeleine att vi har nått dessa helt 

och hållet när vi har lika löner för lika arbeten, och har samma makt och inflytande i 

samhället, mellan män och kvinnor. ”… och politiken måste sätta ljus på den där frågan om vi 

ska nå fram” avslutar Madeleine intervjun med.  

 

5.3 Intervju – Britt-Inger Klingensjö  

”Jag heter Britt-Inger Klingensjö jobbar som kommunstrateg inom HR området och jobbar 

framför allt med medarbetar delen och medarbetar försörjning.  Jag har jobbat länge inom 

området på olika sätt med olika HR frågor, jag har varit på förvaltningar och olika kommuner. 

Jag har jobbat mer specificerat och nu jobbar jag mer strategiskt och det handlar om hela 

kontexten försörjningsprocessen egentligen för hela kommunen. Jag har en lång bakgrund och 

jobbat i kommunen länge” startade Britt-Inger intervjun med.  

När jag ställer frågan om vad som värdesätts bland erfarenheter, kompetens eller kön vid 

rekrytering av nya medarbetare, hävdar Britt-Inger är kompetens och erfarenheter är mest 

avgörande, ”… kön däremot styr inte på det sättet för det finns inget rätt yrke till rätt kön”. 

Hon fortsätter ”… vi har jämställdhetsplaner och jobbar efter de, där vi strävar efter att hitta 

den jämna könsfördelningen”. Britt-Inger hävdar starkt att det är rätt person till rätt yrke som 

de strävar efter, ”… man bryter könsnormerna när det gäller yrken”.  

För att vara delaktiga inom jämställdhetsarbetet berättar Britt-Inger att de har specialister 

inom jämställdhetsområdet, och vad gäller jämställdhetsintegrering menar hon är deras arbete 

ut mot brukarens. ”Förvaltningarna får redovisa varje år sitt jämställdhetsarbete och vi gör ju 

jämställdhetsplaner som är 3 åriga, då enligt jämställdhetslagen då dessa följs upp via 

politiska utskottet, hur arbetet utlöper, alla förvaltningar har en jämställdhetsplan som man 

jobbar med” berättar hon.  

Precis som Madeleine berättade om nya kommundirektörens insats att jämna 

könsfördelningen tar Britt-Inger upp samma exempel. ”… när våran nya kommundirektör 

började hade vi på vår högsta chefsnivå överväganden, män, och han har då aktivt arbetat för 

att få jämnare könsfördelning och nu är vår högsta ledning jämn, men det är inte så att han har 

föredragit kvinnor, alltså han har inte gett avkall kompetenskraven utan han har lyckats hitta 

kvinnor utifrån de kompetenskrav som är ställda…” tillägger hon. Däremot tycker hon inte att 
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kommunen i helhet är jämställd, men hon påpekar att det aktivt jobbar för att kunna komma 

dit.  

Britt-Inger anser inte att de har uppnått den jämställdhet som Eskilstuna kommun skulle 

kunna uppnå, men det är ingen tvekan om att man liksom ska jobba på hela tiden och tänka på 

jämställdheten, påpekar hon. Hon anser precis som Madeleine att vissa förvaltningar så som 

vård och omsorg är totalt kvinnodominerande, därför tycker hon inte alls att det är 

jämnfördelat. Hon är däremot inte tveksam på att det har gått framåt, dock anser hon att det 

går att göra mer. Britt-Inger berättar även att medvetenheten har ökat bland unga när det 

gäller jämställdheten, ”… när det gäller t.ex. delad föräldraledighet och sådana saker, så det 

har ju gått rasande fort…” avslutar hon med.  

 

5.4 Intervju – Jörgen Axelsson 

Jörgen Axelsson jobbar som rekryteringchef och har gjort det i 3,5 år, under dessa år har 

Jörgen byggt verksamheten, anställt massa personal och rekryterat konsulter framför allt. Idag 

är det 20 rekryterade som sköter ungefär det mesta inom rekryteringar. ”Så vi sköter allt från 

timanställningar till tyngre tjänster, så att förra året gjorde vi ungefär 1700 rekryteringar åt 

verksamheter, och det är oerhört många, ungefär är hälften av dessa tim- och poolanställda” 

berättar Jörgen.  

Jörgen är inte tveksam på att de som arbetsgivare har en stark fokus på jämställdhetsfrågan 

och jobbar med det aktivt, ”… jämställdhetsfrågan har ju varit i fokus och länge” fortsätter 

han med. Däremot är det 80 % mer kvinnor än män som söker tillägger han. När jag frågar 

Jörgen om hur utbildning och kompetens ser ut könen i mellan, svarar han att kvinnor har 

högre utbildning. ”… det är ju kvinnor som har högre utbildning gäller både Eskilstuna och 

hela landet… ”. Jörgen påpekar även att det är fler kvinnor som söker till offentliga sektorn.  

Under intervjun berättade Jörgen om att det aldrig är bra med antingen mansdominerade eller 

kvinnodominerade yrken. Enligt honom är det aldrig bra med bara tjejer eller bara killar. Han 

påpekade precis som de tidigare intervjuerna med Madeleine och Britt-Inger att inom vården 

är det en tradition med väldigt många kvinnor och lika så inom skolor. Jag och Jörgen 

diskuterade val av utbildning könen i mellan som vi påpekade kan vara en anledning till att 

några yrken är enkönsdominerade. Därmed konstaterar Jörgen att det generellt sätt är mer 

kvinnor som är högutbildade än män.  
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Att kvinnor är de som mest söker offentliga yrken är Jörgen helt fast vid. Däremot påpekar 

han att det är väldigt vanligt att många har fördom att kommunala jobben inte kräver speciellt 

mycket utbildning, vilket Jörgen fastställer är helt fel. 

 

5.5 Intervju – Cecilia Boström 

Cecilia Boström jobbar i Eskilstuna kommun på kommunledningskontoret sedan 3 år tillbaka. 

”Jag jobbar dels med service och tjänster men också med att se till att Eskilstuna kommun 

bidrar med att vi uppnår alla flera politiska mål som vi har i Sverige” hävdar Cecilia. 80 % av 

hennes jobb består av jämställdhetsarbetet, hon jobbar därmed en del med mänskliga 

rättigheter.  I och med detta anser Cecilia jämställdhetsintegrering i en kommun vara väldigt 

viktigt, ” jag ser det som en jätte viktigt del av kommunens kvalitets arbete och som ett sätt att 

fylla i kommunallagen, att vi ska behandla invånarna lika om det inte finns själ till att 

behandla de olika”.  

När jag och Cecilia diskuterar jämnfördelningen av makt och inflytande och om denna råder i 

Eskilstuna kommun, svarar Cecilia direkt nej med en säkerton. ”alltså om man tittar på den 

politiska makten så har vi väl lite drygt 40 % kvinnor i kommunfullmäktige…” fortsätter 

Cecilia. Däremot hävdar hon att det är ganska jämn fördelat i kommunstyrelsen. Dock påstår 

Cecilia att det har varit ännu jämnare, men de senaste valen har det gått bakåt litegrann. När 

det gäller de tunga posterna från tunga nämnderna berätta Cecilia att det är män som har dessa 

poster. Däremot vad gäller makten på tjänstemannasidan hävdar Cecilia ”… … så har vi väl 

också en relativ jämnfördelning om man tittar på översta toppen, med kommunchefer och 

förvaltningschefer…”. När jag lyfter frågan om jämnkönsfördelaning i Eskilstuna kommun 

existerar, svarar Cecilia även där med ett nej. I och med detta anser Cecilia att det aktivt bör 

jobbas med jämställdhetsintegrering politiskt, vilket hon beskriver som ett väldigt viktigt 

område att ta in. Vid rekrytering av nya arbetare uppmanar dem alltid underrepresenterade 

kön och gör olika ansatser för att balansera könsfördelningen på olika förvaltningar.  

Vidare beskriver Cecilia sin glädje över att verka i en ganska modern kommun, ”… en 

kommun som ser värdet av att jobba med de här frågorna”. Hon berättar även om Eskilstunas 

stora engagemang i implementering av jämställdhetspolitik, där ganska många politiker lyfter 

jämställdhetsfrågor. ”… vi har jämställdhetsberedningen som jobbar som ett organ under 

kommunstyrelsen, som har tillsärskild att bevaka jämställdhetsfrågor i Eskilstuna kommun” 

berättar Cecilia. På det viset förklarar hon engagemanget i jämställdhetsfrågor, vilket hon 



21 
 

anser vara super viktigt, ”… engagemanget för jämställdhet kan falla om man inte lyckats att 

engagera politikerna av olika färg av arbetet”. Hon är dessutom positiv till kvantiteten av 

resurser som Eskilstuna kommun erbjuder för jämställdhetsarbetet.  

 Trots Cecilias positiva inställning vad gäller Eskilstuna kommuns och politikernas 

engagemang i jämställdhetsintegreringen tycker hon fortfarande att det råder en underordning, 

”… det finns inte ett område i livet som är helt jämställt, men många tror att vi är det”.  

Cecilia är tveksam vad gäller invånarnas medvetenhet om jämställdhetsfrågor, dock anser hon 

medvetenheten öka för varje generation  

 

5.6 Intervju – Anneli Johansson 

Anneli jobbar som HR konsult på kultur och fritidsförvaltningen, ”… jag har jobbat med 

jämställdhet utifrån att jag har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor” börjar Anneli med. 

Tidigare jobbade hon på miljö och räddningsförvaltningen, en utav hennes arbetsuppgifter att 

lägga upp långsiktiga plan där man i slutändan ska kunna verksamhetsutveckla varje år 

kopplad till jämställdhet. Idag jobbar inte Anneli särskilt mycket med jämställdhet, dock ingår 

jämställdheten i hennes arbete i alla fall.  

Anneli anser implementering av jämställdhetsintegrering vara väldigt, väldigt viktigt. ”… 

tycker det är 10 av 10, det här handlar om rättigheter” påpekar hon. Speciellt när det handlar 

om mångfald av människor anser Anneli jämställdhetsintegrering blir ännu viktigare, ”… 

själva grunden i det här tycker jag är att man ska ha lika bemötande oavsett kön, etnicitet, 

religion osv” tillägger Anneli.  

Anneli känner sig inte alls tveksam på det jobbet Eskilstuna kommun gör beträffande 

jämställdheten, ” Alltså jag tycker att Eskilstuna kommun har ett fantastiskt fokus på 

jämställdhet”. Hon nämner jämställdhetsutskottet som hon anser gör ett väldigt bra jobb, 

genom att kartlägga Eskilstuna kommuns jämställdhetsmångfaldsplaner. Hon tror på 

resonemanget att behandla varandra rättvist, vilket enligt Anneli leder till ett bättre samhälle, 

som många mår bättre av. För att kunna implementera jämställdhetsintegrering i 

arbetsmarknaden anser Anneli rekrytering av personer med rätt kompetens vara mest 

lämpligt. ”Alla förvaltningar måste jobba med jämställdhetsintegrering, finns liksom ingen 

annan väg…” fortsätter hon med.  
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Hinder som Anneli anser vara aktuella just när det gäller utvecklingen av jämställdhet är 

bland annat att ”… för många är det fortfarande en icke-fråga, man har inte förstått 

innebörden av att vi inte är jämställda”. I samband med detta anser hon att invånarnas attityd 

gentemot jämställdhetsintegrering vara mer av ett frågetecken, ”… alltså vad är 

jämställdhetsintegrering, jag tror inte man är särskilt jämställdhetsinsatt…” menar Anneli.   

Vidare tycker Anneli att Eskilstuna kommun fortfarande är ojämn könsfördelad. ”… vi är 

flest kvinnor som jobbar i kommunen, kan tänka mig att inom landstinget är det mer kvinnor” 

Anneli fortsätter ”… och kvinnorna har arbetena med lägre lön, för att det är vi som vårdar 

barnen, patienterna och de gamla, männen bygger fortfarande vägarna och släcker bränderna. 

Mm”. Sammanfattningsvis påpekar hon jämställdhetsintegrering vara viktigt, överallt!   

 

5.7 Intervju – Marianne Karlberg 

Marianne jobbar som kommunstrateg inom HR-området tillsammans med Cecilia Boström. 

”Mitt uppdrag är att kvalitetssäkra att våra service, tjänster och bemötande av kommunens 

invånare sker på ett jämställt och jämlikt sätt” inleder Marianne. Däremot jobbar hon deltid 

med jämställdhetsintegreringsfrågor, tidigare var det på heltid.  

Implementering av jämställdhetsintegrering i en kommun anser Marianne generellt vara en 

grundläggande demokratifråga, vilket hon anser gälla alla kommuner. ”Jag tycker att det är 

jätte viktigt” berättar hon om jämställdhetsintegrering, att bygga jämställdhetssamhälle för 

henne innebär att bygga rättigheter och skyldigheter.  

Marianne tycker att Eskilstuna kommun har väldigt aktiva politiker och de jobbar ständigt 

med jämställdhetsfrågor, vilket hon anser vara viktigt. Därigenom tycker hon att resurs 

tillgångarna varierar, ”… senaste åren har de lagt väldigt mycket resurser…” fortsätter hon.  

Marianne och hennes kollegor jobbar väldigt mycket med att uppmuntra det traditionella 

yrkesvalen, i samband med detta försöka lyfta de icke traditionella yrkesutövare i vissa 

sammanhang. Detta sker då ”… via skolansarbete och arbetsgivarnas…” relaterar hon.  

Jämställdhet är en kunskapsfråga enligt Marianne, ”… vi har ju utbildat oerhört många 

nyckelpersoner, vi har ju varit med i Sveriges kommuner och landsting hållbara-

jämställdhetsutveckling…”. Marianne anser att en kunskap krävs för att kunna förstå 

jämställdhetsfrågan. ”Man måste lära sig att kartlägga med metoder som är korrekta och göra 

analyser, så att kunskap, metod och analys krävs…” hävdar hon, samtidigt anser Marianne att 
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det ska föras in i vardagsarbete. ”Det handlar om attityder och normer, man tror att man redan 

kan, vilket man inte alls kan alla gånger…” fortsätter hon med. ”… hindret är okunskap” 

tycker Marianne.  

När det gäller jämnkönsfördelning svarar Marianne med dubbelt nej! Eftersom att som det ser 

ut är det 80 % kvinnor och 20 % män, ”… men då kan man säga såhär, männen har mycket 

mer begränsad marknad än kvinnor”. Jämställdhet bör implementeras i alla verksamheter 

eftersom det är en grundläggande kvalitetsfråga, avslutar Marianne med.   

5.8 Intervju – Karin Gagner 

Karin jobbar som kommunstrateg på kommunledningskontoret, och har arbetet med 

jämställdhetsfrågor sedan 2009. Idag 80 % av hennes arbete läggs på jämställdhetsintegrering 

på olika sätt. Hon ser implementering av jämställdhetsintegrering vara jätte viktig för 

kommuner, ”… det har med kvalitet och göra, kvalitetssäkra alla sina tjänster som man har 

inom kommunen” berättar hon.  

Karin tycker att Eskilstuna kommun är en kommun som satsar väldigt mycket på 

jämställdhetsintegrering, ”… Eskilstuna kommun ligger som en förebild för jätte många andra 

kommuner” hävdar hon. Därmed anser hon Eskilstuna kommun lägga tillräckligt med pengar 

på de här frågorna, vilket enligt Karin är super, super bra.  

Att politiker ska styra jämställdhetsfrågor anser Karin vara en självklar sak. ”… politiker 

måste styra uppifrån” påpekar hon. Därigenom hävdar hon att för att kunna bidra till en 

jämställdhetsintegrerad arbetsmarknad måste kommunen jobba med sina egna rekryteringar. 

”Om arbetsmarknaden ska bli jämställdhetsintegrerad då gäller det att bryta fördomar redan 

när barn väljer sin gymnasieutbildning” konstaterar Karin.  

Det hinder som Karin anser påverka jämställdhetsintegrerings utveckling är bland annat att 

inte få mandat att driva jämställdhetsfrågor. ”… stöd och mandat är jätte viktigt, likaså 

uthålligheten, att ha tålamod för att förändringar ska ske…” fastställer hon.    

Avslutningsvis berättar hon om vikten av att implementera jämställdhetsintegrering i alla 

verksamheter. ”… det är jätte viktigt att inte grotta in sig på ett ställe...” avslutar Karin med.  
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5.9 Intervju – Anna Bergfors Fall 

Anna Bergfors Fall jobbar som förvaltningschef på trafikförvaltningen sedan 1,5 år tillbaka. 

”Jag jobbar med trafik och tranportsfrågor” inleder hon med. Vad gäller 

jämställdhetsintegrering hävdar Anna ”… Det har jag tagit väldigt bokstavligt och ser att det 

är som ett uppdrag för mig själv”.  

Jämställdhetsintegrering är en av de viktigaste fråga oberoende av vilket samhälle man lever i 

anser Anna. Därmed anser inte Anna jämställdhet vara viktigare för oss i Eskilstuna kommun 

än någon annan, det är även en globalt mänsklig fråga enligt Anna.  

Enligt Anna handlar det inte om hur resursmängden, för att driva jämställdhetsintegrering, ”... 

jag ser inte det som en resursfråga, så jag tycker att vi i Eskilstuna kommun har en bra nivå på 

hur vi tänker att det här arbetet ska genomföras” konstaterar hon. Vidare bekräftar hon att det 

är super, super viktigt att jobba med jämställdhetsimplementering i förvaltningar, ”… vi är ju 

en politiskt styrd organisation” berättar Anna. ”Jätte viktigt att politikerna har den här 

kunskapen och viljan, och att de ser det som ett ansvarsområde som de har” påpekar hon.  

Anna påpekar att det kan finnas flera förklaringar till hinder av jämställdhetsintegrering, ”… i 

hela landet, har vi en väldigt, väldigt könssegregerad arbetsmarknad” anser hon. Däremot tror 

inte Anna att invånarna är medvetna om att kommunen jobbar aktivt med 

jämställdhetsintegrering. Vilket hon bekräftar kan bero på att Eskilstuna kommun kan vara 

dålig på att informera i det här fallet.  

 

6. Analys  

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras i avseende att kunna koppla 

det till den teoretiska referensramen. Därmed kommer en jämförelse att göras mellan dessa. 

 

Implementering av jämställdhetsintegrering anses vara en viktig samhällsfråga både globalt 

samt för Eskilstuna kommun. Därför har Eskilstuna kommun aktivt jobbat med 

jämställdhetsintegrering och gör det fortfarande. Därigenom förekommer det att kommunen 

har inom loppet av fem år vällyckats utveckla jämställdheten.  

Jämställdhetsintegrering förklaras som en förbättring, utveckling samt utvärdering i 

beslutprocessen (Lindblom, 2011, s. 13). Utifrån dessa tre fenomen försöker även Eskilstuna 

kommun utveckla sig genom implementeringen av jämställdhetsintegrering. Alltså att 
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verksamheter och myndigheter som Eskilstuna kommun ansvarar för bedrivs så att de tjänster 

och service de erbjuder medborgarna ska fylla upp till både könens utgångspunkter och 

behov. Vilket vidare går att koppla till Lindbloms definition av jämställdhetsintegrering i 

boken jämställdhet i verksamhetsutveckling.   

Eskilstuna kommun jobbar med två perspektiv av jämställdhetsintegrering, den utåtriktade 

och det inåtriktade perspektivet. Det utåtriktade arbetar med de tjänster, den service och det 

bemötande som flickor och pojkar, kvinnor och män som är invånare, brukar och/eller kunder 

i Eskilstuna kommun får/köper av Eskilstuna kommun. Ett exempel kan vara hur de jobbar 

jämställt i förskola, skola så resurser ska fördelas jämnt. Eskilstuna kommuns 

jämställdhetsintegreringsansvariga jobbar eventuellt med jämställt bemötande av barn och 

föräldrar. Vidare kontrolleras hur resurser används och fördelas i form av personal, lokaler, 

drifter, när det gäller fritidsgårdar, idrottsanläggningar, museer m.m. Det Marianne Karlberg 

och Cecilia Boström arbetar med är alltså att kvalitetssäkra utifrån det utåtriktade 

jämställdhetsperspektivet.  

Det interna perspektivet arbetar däremot med HR-arbetet som berör frågor som rör 

förhållandet, arbetsgivare och arbetstagare. Det vill säga hur Eskilstuna kommun arbetar i 

förhållningssätt till de kvinnor och män som är anställda i kommunkoncernen. Det interna kan 

handla om bland annat lönekartläggningar, möjligheter till kompetensutveckling osv. I det här 

området hittar vi Madeleine Rogersten och Britt-Inger Klingensjö.  

En given definition är att det fortfarande existerar mansdominerade och kvinnodominerade 

yrken. Vi finner kvinnor mest på vård- och omsorgsförvaltningen och männen för det mesta i 

miljö- och räddningstjänst i Eskilstuna kommun. Däremot siktas det generellt att se till att 

upphöra könsbaserade löneskillnader i framtiden, vilket berör hela Sverige. På grund av den 

ojämna könsfördelningen i vård- och omsorgsyrket, uppmärksammas yrket väldigt mycket av 

politikerna. Anledningen till att kvinnor och män väljer traditionella yrken beror bland annat 

på svårigheten att bryta normer som människor växer upp med. Däremot finns det bevis på att 

den borgerliga regeringen har satsat pengar på olika former av jämställdhetsprojekt där 

kompetens och kunskapshöjning är centrala mål. 

Ett resonemang som Wahl betonar i sin artikel företagsledning som konstruktion av 

manlighet, är att kvinnor och män i Sverige lever olika liv. Med denna orsak råder 

könssegregerad marknad och hemarbete. Däremot på grund av den intensiva förändringen 

som beskriver vår värld förändras parallellt det som uppfattas typiskt manligt och typiskt 
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kvinnligt i tum och tid. Det är kortsagt det Eskilstuna kommun försöker jobba efter, anpassa 

sig efter och samtidigt bevisa.  

Medvetenheten i de flesta kommuner berörande genus har lyckats, trots att det saknas faser 

som leder till jämställdhetsintegrerade verksamheter, vilket även respondenterna resonerade 

kring. Eftersom att fortfarande som det ser ut i Eskilstuna har jämställdheten inte 

åstadkommits fullt ut, däremot jobbas det aktivt med det, men det går väldigt sakta framåt. I 

och med detta kan inte en utveckling förnekas däremot anser Anna Bergfors Fall att 

Eskilstuna kommun inte är så aktiv med att informera invånarna om hur mycket insatser det 

gör i jämställdheten.  

En orsak till invånarnas attityd gentemot jämställdheten är okunskapen kring området. Många 

invånare i Eskilstuna kommun tror att målen med jämställdhetsintegreringen är nådda. I 

samband med detta är intresset för området inte så aktuellt. Kommunstrateg Marianne 

Karlberg anser att information och kunskap berörande jämställdhetsintegrering bör redovisas 

redan vid förskolor och skolor, det vill säga väldigt tidigt. Emellertid har medvetenheten om 

jämställdhetsfrågorna ökat från generation till generation. Dock är det normalt för många att 

förväxla jämställdhet med jämlikhet, vilka är två olika begrepp med olika innebörd. 

Jämställdhetspolitiken har som huvudsakliga vision att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv.  

Det är viktigt för Eskilstuna kommun att implementering av jämställdhetsintegrering drivs 

politiskt, d.v.s. uppifrån för att tjänstemännen kan ta del av och driva frågan vidare. Processen 

för jämställdhetsintegrering startade inom Europeiska kommissionen, där fick flera EU-länder 

inklusive andra medlemsländer, skriva under deklarationen, i syfte att fullfölja 

jämställdhetsintegreringen.  

Vidare kan orsaker förekomma vad gäller egenskaperna hos tillämparen som orsakar 

implementeringsproblem är då denne inte gillar det politiska beslutet. Här kan en koppling 

göras till närbyråkraterna som till stor del går efter sin egen handlingsförmåga. När 

tillämparen reagerar mot beslutsfattarens förändring och anser beslutet som olämpligt, kan det 

kopplas till tillämparens professionella kompetens. Därför kan den professionella 

kompetensen medföra ibland att tillämparen får en legitim grund att motsätta sig politiska 

beslut.     

Eskilstuna kommun har sedan den nya kommundirektören blivit mer jämställt speciellt inom 

de högre posterna där könsfördelningen är 50/50. Kommundirektören Pär Eriksson har enligt 
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majoriteten av respondenterna jobbat aktivt med att rekrytera kvinnor med rätt kompetens till 

de högre posterna i kommunledningskontoret. Därmed bekräftar respondenterna att 

kommundirektören inte har diskriminerat något kön, utan han har lyckats hitta kvinnor med 

lämplig kompetens för att jämna ut. Däremot påpekar samtliga respondenter att kommunen i 

helhet inte är jämställd, men att det aktivt jobbas för att kunna nå de fastställda målen.  

Vid rekrytering av nya arbetare har Eskilstuna kommun som arbetsgivare stark fokus på 

jämställdhetsfrågan. Därigenom tas det tillvara att anställa personal av det könet som 

efterfrågas i yrken som är enkönade. Valet ska genereras till kompetenta personer, det vill 

säga att rekryteringen inte ska ske i syfte att jämna ut oberoende av kompetens och 

erfarenheter av yrket i fråga. Jörgen Axelsson berättar att det aldrig är positivt med antingen 

mansdominerade eller kvinnodominerade yrken. Trots det är majoriteten av de som söker till 

offentliga sektorn kvinnor. Samtidigt har flera arbetssökande fördomar att kommunala yrken 

inte kräver speciellt mycket utbildning, vilket Jörgen säger emot. Därför finns 

rekryteringsområdet som Jörgen Axelsson är chef över. Detta område berättigades inte för så 

länge sen, den har existerat sedan 3,5 år tillbaka. Jörgen tillsammans med hans konsulter 

jobba som stöd för chefer som är ute efter nytt personal. Det görs olika ansatser vid 

rekrytering av nya arbetare i syfte att uppmana det underrepresenterade könet i avsikt att 

balansera könsfördelning i förvaltningen i fråga.  

I övrigt ses jämställdhetsintegrering vara en viktig politisk fråga både ur empiriskt och 

teoretiskt perspektiv, därför att den formar en jämlikhet mellan könen i fråga samt 

effektiviserar marknaden och att samhället inte ska gå miste om lämpliga kompetenser och 

erfarenheter. Detta kan kopplas till det respondenterna förespråkar och det 

implementeringsprocessen innebär. Det vill säga om politikerna, vilket i detta fall är 

beställaren, om denne inte ger mandat att lyfta jämställdhetsintegreringsfrågan kan inte 

verkställaren jobba med denna, alltså implementera jämställdhetsintegreringen, om inte denna 

har en handlingsfrihet som i närbyråkraternas fall. Däremot är det inte endast beställningen 

som bedöms som viktigast eftersom att verkställaren måste i sin tur ha viljan och resurserna 

för att driva frågan. Med den anledningen finns det specialister med tillräckligt kompetens 

inom jämställdhet i Eskilstuna kommun i syfte att kunna använda dessa som verkställare av 

beställningen som kommer från politikerna. Det förekommer inga klagomål från 

respondenterna på resurserna som politikerna erbjuder Eskilstuna kommun för att kunna 

implementera jämställdheten. Vidare ska beställaren följa upp processen i syfte att kunna få 

information om hur implementeringsprocessen utförts. I annat fall kan politikerna ge 
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reformen en vag formulering, just för att ge förhandlingsutrymme åt de involverade aktörerna 

som kommer att svara för implementeringen.  

7. Slutsats 

I denna del besvaras de frågeställningar som lyfts upp i det inledande kapitlet. Vidare 

kommer en diskussion om det resultat som erhållits i denna studie. 

 

Hur förhåller sig Eskilstuna kommunens högre tjänstemän till implementering av 

jämställdhetsintegrering? 

Eskilstuna kommuns tjänstemän ser på jämställdhetsintegrering som en väldigt viktig aspekt, 

inte bara nationellt utan även globalt. Att implementera jämställdhetspolitiken är en utav de 

huvudsakliga uppgifterna för respondenterna i denna uppsats, om det inte ingår i 

arbetsuppgifterna är delaktigheten av jämställdhetsintegrering ändå en del. Eskilstuna 

kommun är väldigt engagerad i jämställdheten och siktar uppåt vad gäller implementering av 

jämställdhetsintegrering i alla förvaltningar, bolag, organisationer etc. De satsar även på att 

vara en förebild för andra kommuner när det kommer till framgången av 

jämställdhetsintegreringen, vilket de idag är. Satsningar ska i sikte börja förmedlas vid en 

tidig ålder i förskolor och skolor för att medvetenheten om jämställdhetsfrågor ska öka 

generation för generation.  

Eskilstuna kommun har även resursmässigt gjort insats i flera förvaltningar för att utveckla 

och utbilda personal för ökad kunskap inom jämställdhet. Speciellt har flera interna 

utbildningar hållits i syfte att utbilda chefer att sätta på de jämställdhetsglasögonen, vilket de 

menar ska rinna ner till undermedarbetarna. Likaså har Eskilstuna en jämställdhetsutredning 

som sprider ut medvetenheten mer eller mindre till alla organisationer, förvaltningar och 

bolag. Här kan implementeringsproblemet lyftas, där resurser är en utav de viktiga kriterierna 

för att stärka möjligheten till att fullfölja implementeringsprocessen (Rothstein, 2001, s. 39).  

Jag anser och samtidigt som en Eskilstunabor upplever ett aktivt arbete av Eskilstuna 

kommun när det gäller jämställdheten., dock i samband med uppsatsen och efter att jag fick 

träffa respondenterna. Dels för att jag personligen inte hade den kunskapen och fortfarande 

behöver lära mig mer och mer, dels för att kommunen inte informerar invånarna flitigt. Jag 

fick under min intervjuperiod reda på att Eskilstuna kommun har ett dokument kallad ”på 

spaning efter jämställdhet” samt en utställning på stadsbibliotek ”Han, hon och hen” som 
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hölls under en kort period under maj-månad. Med detta vill jag påpeka att jag om inte det vore 

för denna studie hade jag ännu inte haft en aning om det Eskilstuna kommun åstadkommit vad 

gäller jämställdhetsintegrering.  

 

Hur viktigt är det enligt respondenterna för Eskilstuna kommun att se till att arbeta 

med jämställdhetsintegrering?  

”Super, super viktigt”, ”väldigt, väldigt viktigt” var två återkommande meningar av samtliga 

respondenter. Intervjupersonerna påpekade ständigt att det handlar om att kvalitetssäkra samt 

balansera enkönade yrken. Samtidigt anser respondenterna att politikernas engagemang och 

kunskap är minst lika viktiga som själva implementeringen. Det är även av betydelse att 

politikerna har viljan samt ser detta som ett ansvarsområde. 

I och med att det handlar om rättigheter och skyldigheter är det av vikt att se allvarligt på 

jämställdhetsfrågan. Ingen utav samtliga respondenter känner sig tveksam berörande 

utvecklingen av jämställdhetsintegreringen. I samband med detta anser majoriteten av 

respondenterna att rekrytering av personal med lämpligt kompetens vara viktigt. Anneli 

Johansson konstaterade under intervjun att jämställdhetsintegrering är ett måste i 

förvaltningar, enligt henne finns det ingen annan väg.  

Jag anser att ett aktivt arbete med jämställhetintegrering gynnar företaget och organisationer i 

längden. Det innebär mycket mer än effektivisering och kvalitetssäkring. 

Jämställdhetsintegrering berör möjligheter och skyldigheter att forma samhället och sina egna 

liv könen i fråga. Det handlar om att se till att ge hopp till mänskligheten att varje individ är 

benägen att bidra med något till samhället oberoende av kön, kultur etnicitet, religion osv. Vi 

funkar inte på samma sätt därför ersätter vi varandra som individer i syfte att bidra med en 

säker, bekväm och framgångsrikt samt hållbart samhälle till våra barn, barnbarn etc. 

Vad identifierar respondenterna som hinder och möjligheter inom 

jämställdhetsintegrering?  

Vad gäller hinder som kan komma att hejda jämställdhetsintegrering från att utvecklas har 

respondenterna olika uppfattningar om. Däremot är majoriteten av respondenterna en aning 

säkra på att bristen på kunskapen kan vara en viktig aspekt som hindrar 

jämställdhetsintegreringen. Därför har Eskilstuna kommun tagit sig i uppgift att utbilda 

oerhört många nyckelpersoner i de flesta förvaltningarna för att kunna förmedla kunskapen, 
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som Eskilstuna kommun har i avsikt att sprida vidare i förvaltningen via dessa 

nyckelpersoner.  

Ytterligare en aspekt som var återkommande är att många av invånarna i Eskilstuna kommun 

tror att målen med jämställdheten är uppnådda. Enligt respondenterna tror många att 

jämställdhetsfrågan är löst och att Eskilstuna är tillräckligt jämställt. Vilket även jag trodde att 

så det var, däremot ser det annorlunda ut om en undersökning i ämnet inleds. Det räcker med 

att få veta att Eskilstuna kommun som består av ca 8500 arbetare varav 80 % är kvinnor och 

20 % är män, där började jag tänka om och tänka till. Däremot har en utveckling skett sedan 

nya kommundirektören börjat, 2009. Det är alltså ett motiv för Eskilstuna kommun att inte 

släppa jämställdhetsfrågan, annars kan den falla. Således är det väldigt viktigt att se på 

jämställdhetsfrågan som ett vardagsarbete som bör hållas aktiv.  

Vidare är Eskilstuna kommun enligt Anna Bergfors Fall dålig på att informera. Det Anna 

menar alltså är att Eskilstuna kommun inte informerar hur mycket de jobbar med 

jämställdhetsfrågor samt vilka visioner kommunen har och vad kommunen har i sikte att nå 

med jämställdhetsintegrering. Vilket även jag kan hålla med om som jag tidigare nämnt, med 

tanke på att jag inte hade en aning om den insatsen och engagemanget Eskilstuna kommun 

hade i implementering av jämställdhetsintegrering.  

På vilket sätt enligt respondenterna arbetar rekryterarna i Eskilstuna kommun för att 

driva fram jämställdhetsintegreringen?  

Eskilstuna kommun har sedan 3,5 år sedan startat central rekryteringsveksamhet med Jörgen 

Axelsson som uppdragsskötare d.v.s. rekryteringschef i verksamheten. Därmed har Jörgen 

byggt verksamheten samt anställt massa personal och rekryterat konsulter framför allt. 

Eskilstuna kommun jobbar med att höja kvalitet av rekryterarna samt jämnotydlig 

arbetsgivarevarumärken. Verksamheten har i uppgift att jobba med alla rekryteringar vilket 

även är obligatoriskmoment för alla verksamheter utifrån kommunledningens beslut.  

Rekryteringen sker till stor del enligt kompetensnivån, det första som läggs när en kund 

kommer till Jörgens verksamhet är att kartlägga en kravprofil utifrån chefens behov, därefter 

arbetas det på att hitta lämplig person till chefen utan att diskriminera något kön. Jörgen 

berättar även att de sätter stop för en kund som sätter krav på vilket kön denne chefen är ute 

efter. Syftet är definitivt att rekrytera i samband med detta även se till att jämställa 

organisationer, att ta chansen att anställa till exempel en kille med rätt kompetens till vård- 

och omsorgsyrket, eller en kvinna med rätt kompetens till miljö- och räddningstjänst. Här kan 
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en koppling till omsorgpolitik göras, där kvinnodominansen i vård- och omsorgsyrken är rejäl 

(Rönnblom & Eduards, 2008, ss. 30-33). Vilket även har blivit en stor politisk fråga för 

Eskilstuna kommun, i hopp att i framtiden kunna balansera könsskillnaderna. Patienterna är i 

behov av omsorg från båda könen.   

För rekryteringsverksamheten är det viktigt att konsulterna som rekryterar har en hygglig 

kompetens inom jämställdhetsområdet för att kunna fullfölja jämställdhetsfrågor. Däremot är 

det oerhört mer kvinnor än män som söker till offentliga sektorn hävdar Jörgen, vilket kan 

vara på grund av att kvinnor anser offentliga sektorn vara mer trygg som arbetsgivare. 

Samtidigt är det högre andel kvinnor som bär på en högskoleutbildning än män. Vilket jag ser 

som ett hinder för Eskilstuna kommun att kunna balansera marknaden, med rekrytering som 

stöd. Detta enligt mina kunskaper börjar redan vid tidigålder därför anser jag detta bero på 

uppfostran samt de normer en människa växer med. Som även jag och Cecilia Boström 

diskuterade under intervjun. Att bryta dessa normer för en människa som är född och uppväxt 

med är otroligt svårt om inte omöjligt. Det kommer från hemmet redan när barnet är litet, 

d.v.s. vad som betraktas ”tjejigt” respektive ”killigt”. Detta beror eventuellt på vilka normer 

och uppfattningar våra föräldrar är uppväxta med, osv.  

 

8.1 Diskussion  

I detta kapitel kommer jag lyfta upp egna tankar och resonera kring dessa, eventuellt 

diskutera bristerna i studien. Vidare kommer jag att avsluta kapitlet med förslag på vidare 

studier. 

 

Jag har fått ett stort bagage av kunskaper med hjälp av denna undersökning som jag är oerhört 

glad och tacksam över. Jag ser hur Eskilstuna kommun aktivt jobbar med 

jämställdhetsintegrering samt har planer på att utveckla det mer och mer även fast det går 

väldigt sakta framåt, dels på grund av hinder som nämndes ovan och dels på grund av 

okunskapen.  

Jag som en invånare i Eskilstuna blev oerhört tagen av hur positiva respondenterna var under 

intervjutillfället när det gäller jämställdhetsfrågor samt hur de brann för det de gjort/gör och 

stolt berättade, om hur glada de är över att jobba på en kommun som tar jämställdheten så 

pass allvarligt. Jag fick även lära mig att det jobbas på jämställdheten från två perspektiv, det 

inåtriktade och det utåtriktade perspektivet.  
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Att rekrytera och se till att rätt person hamnar på rättplats är ett mål Eskilstuna satsat väldigt 

mycket på, därmed startat en rekryteringsverksamhet som förvaltningar måste vända sig till 

när dessa är ute efter nya rekryteringar. Vilket enligt mig kan leda till att Eskilstuna kommun 

kan ha bättre koll på vad invånarna bär på för kompetens samt vilka erfarenheter dessa har för 

att inte gå miste något som samhället kan dra nytta av.  

Det glädjande var hur samtliga respondenter såg på jämställdheten som en väldigt viktig fråga 

att ta del av både globalt och i Sverige. De var villiga att fortsätta lyfta frågan även om 

kommunen i flera år satsat otroligt mycket på implementering av jämställdhetsintegrering. 

Likaså ansåg de värdigheten av att inte släppa jämställdhetsfrågan för att inte tappa den vilket 

kan vara möjligt. Vilket jag håller med till fullo, eftersom att Eskilstuna kommun är ett 

mångkulturellt samhälle där invånarna bär på olika värderingar, normer, kultur, etnicitet etc. I 

samband med detta anser jag att ständiga informeringar till invånarna av den insats Eskilstuna 

kommun gör vara betydelsefull.  

8.2 Förslag till vidare studier 

Denna studie har rätt generellt endast tagit del av hur Eskilstuna kommun jobbar med 

implementering av jämställdhetsintegrering. I och med att Eskilstuna jobbar med 

jämställdhetsintegrering utifrån två perspektiv, kan jag föreslå att studier kan göras i syfte att 

undersöka dessa perspektiv separat för att kunna jämföra arbetssätt av dessa. Ytterligare en 

rekommendation är att göra en kvantitativ studie i form av enkätstudie i avsikt att studera 

invånarnas medvetenhet om Eskilstuna kommunens insats i jämställdhetsintegrering, samt om 

hur långt de anser kommunen har kommit med jämställdheten. Slutligen anser jag att jag 

borde begränsat studien ytterligare till antingen det inåtriktade eller utåtriktade perspektivet.      
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Bilaga 1 

1. Vad har du för yrkesposition/yrkesbeteckning? 

2. Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. I hur stor utsträckning ingår jämställdhetsarbete i dina arbetsuppgifter?  

4. Hur viktigt tycker du det är att ha jämställdhetsintegrering implementerad i 

företag/verksamhet/organisation?  

5. Anser du att Eskilstuna kommun har en jämn könsfördelad arbetsmarknad?  

6. Hur ser inkomstskillnaderna ut? Finns det en inkomstskillnad bland chefer och ledare i den 

offentliga sektorn i Eskilstuna kommun? Vad gör man i så fall för att motsträva detta? 

7. På vilket sätt tror du att Eskilstuna kommun försöker kombinera hållbar utveckling med 

jämställdhet? 

8. Anser du att kvinnor och deras traditionella kvinnliga möjligheter har fått bättre inflytande 

idag? 

9. Hur mycket tycker du att politiken bör ägna sig åt jämställdhetsintegrering? När anser du att vi 

har nått målen med jämställdheten? 

10. Hur viktigt tycker du det är med implementering av jämställdhetsintegrering i Eskilstuna 

kommun?  

11. Anser du att Eskilstuna kommun lägger tillräckligt med resurser på jämställdhetsintegrering? 

12. På vilket sätt bidrar Eskilstuna kommun till en jämställdhetsintegrerad arbetsmarknad? 

13. Hur viktigt är det för er att se till att kommunförvaltningar jobbar med 

jämställdhetsintegrering? 

14. Vad tror du det kan finnas för hinder som orsakar att jämställdhetsintegreringen går sakta 

framåt?   

15. Anser du att offentliga sektorn i Eskilstuna kommun är jämn könsfördelad? 

16. Hur viktigt anser du jämställdhetsintegrering vara för Eskilstuna kommun? 

17. Hur ser du på invånarnas attityd i Eskilstuna kommun gentemot jämställdhetsintegrering? 

18. Hur arbetar ni här i ditt område med jämställdhetsintegrering? 

19. Vart tycker du man borde implementera jämställdhetsintegrering som mest?  

 


