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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka styrstrukturers roll för jämställdhetsintegrering. Studien 

utförs på den valda fallverksamheten Skatteverket som fått i uppdrag från regeringen att 

jämställdhetsintegreras. Skatteverket är en myndighet inom offentlig sektor och har därför en 

speciell karaktär, att den präglas av majoriteten kvinnor. Studien utgår ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt och ska med hjälp av teori om genus, isomorfism samt styrning och 

motivation identifiera bakomliggande jämställdhetsmekanismer samt hur chefer styr och motiverar 

medarbetare till måluppfyllelse.   

Studien är utav både kvalitativ och kvantitativ natur och utförs på två utvalda kontor på 

Skatteverket. De empiriska resultaten utifrån datainsamlingen visar på att samhällets bild av 

verksamheten inte stämmer överens med verkligheten, att jämställdhetsperspektivet präglar 

samtliga aktörer men framför allt, hur okunskapen om jämställdhetsuppdraget genomsyrar 

verksamheten och hur de uppsatta målen inte förmedlats ut till medarbetare. Vikten av 

kommunikation, förståelse för verksamhet och syfte bakom uppsatta mål, motivation, innovation 

och frihet, samt kunskap om genus och jämställdhetsfrågor är det som diskuteras utifrån teorier 

och synsätt. 

Nyckelord: Jämställdhet, styrstruktur, motivation, styrning, isomorfism och särkoppling 

  



 

 

Abstract 
 

The aim of this study is to examine control structure roles in gender mainstreaming. The study is 

performed on a case operation, mandated by the government concerning gender integration. 

Skatteverket is an authority in the public sector and therefore have a special character; it is 

characterized by a majority of women. This study is based on a social constructionist approach and 

will be using theory regarding gender, isomorphism and control, and motivation to identify 

underlying gender equality mechanisms, and how managers control and motivate their employees 

to achieve goals. 

The study is being both qualitative and quantitative in nature, and is conducted in two selected 

branches of Skatteverket. The empirical result from the data collection, shows that the society's 

view of the operation is not consistent with the reality, meaning that the gender equality is 

characterized by all coworkers. Above all, the ignorance of gender assignment runs through the 

business, and goals are not communicated to their employees. The importance of communication, 

understanding of business, the purpose of communication, motivation, innovation, freedom, as well 

as knowledge about issues regarding gender and equality, are being discussed in this study through 

theories and approaches. 

Keywords: gender equality, motivation, control, isomorphism, decoupling 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Ett ämne av samhällsrelevans ................................................................................................. 1 

1.1.1   Jämställdhet .................................................................................................................... 2 

1.2 Vill upptäcka ny kunskap ....................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ........................................................................................................................................ 4 

1.4 Disposition .............................................................................................................................. 5 

2. Genuskonstruktioner och styrning i institutioner ......................................................................... 6 

2.1 Studieperspektiv...................................................................................................................... 6 

2.2 Könsrollen i samhället ............................................................................................................ 8 

2.2.1 Valfrihet och arbetsfördelning ............................................................................................. 9 

2.3 Institutionella teorin ................................................................................................................ 9 

2.3.1 Tre huvudpelare .............................................................................................................. 10 

2.3.2 Isomorfism ..................................................................................................................... 10 

2.3.3 Särkoppling .................................................................................................................... 11 

2.3.4 Samspel mellan omgivning och organisation ................................................................. 11 

2.4 Att styra med motivation ...................................................................................................... 12 

2.4.1 I praktiken inom offentlig sektor .................................................................................... 15 

2.5 Genusbetydelse och att styra med motivation ...................................................................... 16 

3. Metod ......................................................................................................................................... 18 

3.1 Val av metod ......................................................................................................................... 18 

3.1.1 Fallverksamhet ............................................................................................................... 18 

3.2 Datainsamling ....................................................................................................................... 19 

3.2.1 Angreppsätt och synsätt ................................................................................................. 20 

3.2.2 Enkäter ........................................................................................................................... 20 

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer .......................................................................................... 21 

3.2.4 Bearbetning av data ........................................................................................................ 21 

3.3 Reliabilitet och validitet ........................................................................................................ 22 

3.3.1 Att mäta på rätt sätt, som teoretisk och praktisk process ............................................... 23 



 

 

3.3.2 Att mäta det man ska mäta, som teoretisk och praktisk process .................................... 24 

4. Fallverksamhet - Skatteverket .................................................................................................... 25 

4.1 Jämställdhetsintegrering i Myndigheter................................................................................ 25 

4.2 Skatteverket .......................................................................................................................... 26 

4.2.1 Skatteverkets jämställdhetsarbete................................................................................... 27 

4.3 Skatteverkets styrstruktur ..................................................................................................... 30 

4.4 Regelstyrning och målstyrning ............................................................................................. 32 

5. Styrstrukturens roll för jämställdhetsarbete ............................................................................... 34 

5.1 Sammanställning enkäter ...................................................................................................... 34 

5.1.1 Mindre styrning? ............................................................................................................ 34 

5.1.2 Lagar och regler ............................................................................................................. 35 

5.1.3 Motivation ...................................................................................................................... 36 

5.1.4 JiM .................................................................................................................................. 36 

5.1.5 Genus .............................................................................................................................. 37 

5.1.6 Vad tar vi med oss från enkätundersökning ................................................................... 38 

5.2 Sammanställning intervjuer .................................................................................................. 39 

5.2.1 Jämställdhetsarbete ......................................................................................................... 39 

5.2.2 Skatteverkets nya styrstruktur ........................................................................................ 40 

5.2.3 Motivation på arbetsplatsen ........................................................................................... 41 

5.2.4 Förmedla uppsatta mål ................................................................................................... 41 

5.2.5 Är din arbetsplats jämställd idag? .................................................................................. 42 

5.2.6 Att påverka eller påverkas .............................................................................................. 44 

5.2.7 Vad tar vi med oss från intervjuer .................................................................................. 44 

6. Bemöta jämställdhetsintegrering med styrstruktur .................................................................... 46 

6.1 Utvecklad analysmodell som verktyg ................................................................................... 46 

6.2 Jämställdhet eller jämlikhet .................................................................................................. 47 

6.3 Påverkan från Riksdag och regering ..................................................................................... 50 

6.3.1 Valfrihet ......................................................................................................................... 50 

6.3.2 Kommunikationsproblem ............................................................................................... 51 



 

 

6.4 Motivationsskapande faktorer och styrning .......................................................................... 52 

6.5 Förhållanden för en lyckad jämställdhetsintegrering ............................................................ 54 

6.5.1 Att skapa förståelse ........................................................................................................ 54 

6.5.2 Jämställdhet är ett kunskapsområde ............................................................................... 55 

6.5.3 Vilja och mandat ............................................................................................................ 55 

6.5.4 Affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering ........................................................... 56 

6.6 Oväntade resultat .................................................................................................................. 57 

6.7 I relation till SKVs handlingsplan ........................................................................................ 58 

7. Organisationers arbete med jämställdhetsintegrering i styrstrukturen ....................................... 61 

7.1 Löpande integrering för att nå uppsatta mål ......................................................................... 61 

8. God balans i styrstrukturen ........................................................................................................ 63 

8.1 JiM tydligt mål och direktiv i styrstrukturen ........................................................................ 63 

8.2 Utvecklad affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering ................................................. 65 

8.3 Metodkritik ........................................................................................................................... 67 

8.4. Implementera normen .......................................................................................................... 68 

8.5 Studien bidrar till jämställdhetsintegrering........................................................................... 69 

Bilaga 1, Enkätfrågor ......................................................................................................................  

Bilaga 2, Semistrukturerade intervjuer ...........................................................................................  

 

  



 

 

Figurförteckning 
Figur 1, Disposition .......................................................................................................................... 5 

Figur 2, Analysmodell .................................................................................................................... 17 

Figur 3, Kartläggning av intervjuer ................................................................................................ 22 

Figur 4, Skatteverkets organisationsstruktur .................................................................................. 26 

Figur 5, Skatteverkets styrningsstruktur ......................................................................................... 31 

Figur 6, Regelstyrning och målstyrning ......................................................................................... 33 

Figur 7, Sammanställning enkäter .................................................................................................. 39 

Figur 8, Utvecklad analysmodell   ................................................................................................. 47 

Figur 9, Affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering ............................................................. 57 

Figur 10, Relation mellan principerna ............................................................................................ 60 

Figur 11, Styrstruktur ..................................................................................................................... 64 

Figur 12, Vilja och förmåga ........................................................................................................... 65 

Figur 13, Utvecklad affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering ........................................... 67 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1, Sammanfattning av teorier ................................................................................................ 7 

Tabell 2, Skillnader i variabler ....................................................................................................... 28 

Tabell 3, Könsfördelning anställda inom SKV .............................................................................. 29 

Tabell 4, Könsfördelning på kontor ............................................................................................... 30 

Tabell 5, Medarbetarenkät fråga 2.1 .............................................................................................. 35 

Tabell 6, Medarbetarenkät fråga 3.2 .............................................................................................. 35 

Tabell 7, Medarbetarenkät fråga 4.2 .............................................................................................. 36 

Tabell 8, Medarbetarenkät fråga 5.1 .............................................................................................. 37 

Tabell 9, Medarbetarenkät fråga 6.2 .............................................................................................. 38 

Tabell 10, Sammanställning av intervjuer ...................................................................................... 45 

Tabell 11, Övergripande principer för jämställdhetsaktiviteter ..................................................... 59 

  

file:///C:/Users/emma/Documents/D%20uppstasen/Slutseminarie/Planeringsrapport%205.0.docx%23_Toc451895708


1 

 

1. Inledning 
Kapitlet inleds med en beskrivning av det valda ämnet - jämställdhet och förklarar de stora 

debatter som finns kring det. Läsaren får lära sig mer om jämställdhetsbegreppet, 

jämställdhetsintegrering samt jämställdhet i Sverige. Vidare presenteras motivation, styrning och 

styrstruktur vilka är andra centrala begrepp för studien. Därefter lyfts problematiseringen utifrån 

forskningsbakgrund och problemdiskussion. Sedan presenteras studiens syfte och vilket perspektiv 

som kommer användas genomgående. Slutligen får läsaren ta del av disposition för att få en 

helhetsbild av studien. 

1.1 Ett ämne av samhällsrelevans 
Efter snart fyra år på Luleå Tekniska Universitet fyllda med nya lärdomar om ekonomi är det nu 

dags för examensarbete. Den specialisering vi haft mot Redovisning och Styrning i 

Civilekonomprogrammet har lett till att ett gemensamt intresse har väckts för främst styrning vilket 

ligger till grund för valt ämne. Under diskussion av ämnesval kom vi i kontakt med Skatteverket 

(SKV) som under år 2014 införde en ny styrstruktur. Utifrån SKVs intresse att studera hur sin nya 

styrstruktur bidrar till jämställdhetsintegrering valde vi att utföra en fallstudie på deras verksamhet.  

Idag är jämställdhet ett välkänt ämne som debatteras mycket bland politiker och i social media. 

Vårt intresse för ämnet grundar sig i dess vikt och det aktuella intresset i samhället, samt hur 

jämställdhet kan påverka verksamheter positivt men likaså negativt. Intresset väcktes när 

regeringen år 2015 gick ut med ett nytt uppdrag till myndigheter, så kallat Jämställdhetsintegrering 

i myndigheter (JiM) som kom till att omfatta 60 av de största myndigheterna i Sverige 

(Regeringskansliet, 2015), samt studier som visat att det finns en markant skillnad gällande 

jämställdheten inom offentlig sektor. Statistiska centralbyrån (SCB) utförde en undersökning 2011 

på anställda mellan 20-64 år och resulterade i att 73 % av offentlig sektor består av kvinnor. 

(Jämställdhetskartan, 2016) 

Enligt Regeringen (2014) innebär jämställdhetsintegrering att; 

“All verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om kvinnors och mäns villkor och 

behov. De som vanligen ansvarar för beslutsprocessen ansvarar också för att processen 

genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv”. (Regeringen, 2014) 

Av detta tolkar vi att vikten av en styrstruktur med jämställdhetsperspektiv är kritiskt för att 

verksamheten ska, på ett hållbart och effektivt sätt, kunna jämställdhetsintegreras. Studien utgår 

ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt för att skapa förståelse för människors samspel mellan 

varandra och hur de olika könen indelats i kategorier av manligt och kvinnligt i samhället. Detta 

synsätt kommer vara användbart för studiens syfte att identifiera bakomliggande institutionella 
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jämställdhetsmekanismer och kartlägga och identifiera centrala faktorer inom 

jämställdhetsintegrering. 

1.1.1   Jämställdhet 
Sverige har i två år i rad, 2014-2015, utsetts till det fjärde mest jämställda landet i världen utifrån 

Global Gender Gaps årliga rapport (World Economic Forum, 2016). Detta delvis tack vare att 

Sverige har världens mest fördelaktiga föräldraförsäkring och den minsta skillnaden mellan män 

och kvinnors lön. Trots detta är det viktigt att uppmärksamma att det Svenska näringslivet 

fortfarande domineras utav män (Höök, 2001). 

Svensk jämställdhetspolitik används därför som en strategi för att uppnå regeringens 

jämställdhetspolitiska mål och fokuserar på att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina 

egna liv i samhället (Jämställ.nu, 2015). I vissa fall kan jämställdhetsfokuset ta över andra viktiga 

samhällsaspekter inom företag vilket kan leda till kritik. Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF ville 

förbättra könsbalansen och gjorde det genom att endast anställa kvinnor en månad, vilket var en 

kreativ idé men Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansåg att det var diskriminerande, då det 

gav intryck av att endast kvinnor fick söka arbete på arbetsplatsen. Det resulterade dock i en ökning 

på 23 % fler kvinnor som sökte till företaget (SVT Nyheter, 2016).  När man talar om jämställdhet 

är det viktigt att förstå skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet då begreppen kan blandas ihop. 

Jämställdhet fokuserar på likheten och skillnaden mellan könen och är därmed begränsad i sin 

omfattning till skillnad från jämlikhet som innefattar människors lika värde (Länsstyrelsen 

Gotlands län, 2016). Vikten av jämställdhet argumenteras ofta utifrån ett rättighetsperspektiv, men 

många teorier visar att ett jämställt samhälle också genererar tillväxt (Jämställdhetskartan, 2016)). 

För att organisationer ska kunna uppnå uppsatta mål om jämställdhetsintegrering och bidra till de 

jämställdhetspolitiska målen anser Covaleski & Dirsmith (1981) att det är viktigt med stöd från 

ledning och organisationens styrstruktur samt att det förs dialoger mellan arbetsgrupper. Enligt 

regeringens studie som utfördes av valda individer, så kallad Arbetsgruppen, med syfte att besvara 

frågan ”Hur jämställdhetsintegreras man?”, visade sig tre huvudsakliga förhållanden som måste 

uppnås med hjälp av styrstrukturen. Detta var att tyngd måste läggas på att klargöra verksamheten 

inom organisationen för att skapa förståelse för arbetssätt och värderingar för samtliga 

medarbetare, samt att utvecklingsarbete kräver tid och stöd både finansiellt och med hjälp av 

stöttande faktorer inom organisationen. Kritiskt är också att förstå att jämställdhet är ett 

kunskapsområde, vilket innebär att kunskap om ämnet och syftet bakom integreringen kan bidra 

till ökad motivation att uppnå de uppsatta målen för arbetet, och till sist att vilja och mandat är 

avgörande vilket också innebär att det är medarbetarnas inställning och engagemang som i 

slutändan avgör måluppfyllelse (Regeringskansliet, 2015). 
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Från ovan kan utläsas att en styrstruktur som har tydliga mål med motiverade bakomliggande syften 

kan bidra till hög motivation hos medarbetare som i sin tur bidrar till en mer effektiv organisation 

med högre grad av måluppfyllelse. Därför vill vi analysera styrstrukturers roll för 

jämställdhetsintegrering, även ta reda på hur styrstrukturen anammas av chefer och medarbetare 

och om den genomsyras genom hela organisationen. Samt hur styrstrukturen bidrar till motivation 

med hjälp av chefernas förmedling. 

1.2 Vill upptäcka ny kunskap 
Den kunskap som finns idag fokuserar på vikten av jämställdhet inom organisationer och vårt 

samhälle. Vägen till att uppnå jämställdhet varierar mellan studierna, dock visar sig ett samband 

mellan en väl utformad styrstruktur och chefer som bidrar till hur styrstrukturen och uppsatta mål 

uppfattas (Larsson & Linnander, 2015). Studier visar på en koppling mellan medarbetares 

prestationer och hur organisationen styrs. Ett fullständigt styrsystem bör innehålla frågeställningar 

med inriktning på hur prestationer kan styras av ledningen. Dessa bör identifieras separat men även 

tillsammans och ligga till grund för strukturen av styrsystemet (Otley, 1999). Därav behövs 

ledningens och chefers engagemang för att styra organisationer på ett prestationshöjande sätt.(ibid)  

Chefers roll är viktig för att nå en lyckad jämställdhetsintegrering och för att kunna förmedla 

uppsatta mål uppifrån och ned i organisationen samt för att motivera medarbetare till 

måluppfyllelse. Ett allmänt antagande är därav att det är viktigt med fokus på kunskap om 

motiverande medel, kommunikation genom hela organisationen samt att verksamheter är beroende 

av information förmedlad till anställda. Information kan definieras som något som reducerar 

osäkerhet hos mottagaren. Mängden information påverkar mottagarens osäkerhet om vad som 

skulle göras. Ju mindre information som finns att tillgå, ju mer tvetydigt är det och större osäkerhet 

råder. Organisatorisk effektivitet har ett starkt samband med osäkerhet och tvetydighet av uppgiften 

samt hur organisationen förmedlar ut information för hur uppgiften ska göras (Tushman & Nadler, 

1978). Styrstrukturens roll är av stor vikt för måluppfyllelse. Denna måste hjälpa till att förbättra 

synligheten av jämställdhet. Enligt Wittbom E. E (2015) kan normer och kultur stödja denna 

förbättring. Interna utbildningar om genuskunskap måste kombineras med aktiviteter för 

jämställdhetsintegrering för att uppnå resultat.  

Dock kan inte endast styrstrukturen bidra till att uppnå uppsatta mål, även om prestationer hänger 

ihop med informationsflöden och styrningen av en organisation. Vikten av motivation diskuteras 

genom många studier och resulterar ofta i att vara en nyckel för måluppfyllelse. Motivation och 

arbetsvilja bidrar till vilka handlingar som utförs av en individ som i sin tur skapar förståelse för 

syftet med uppsatta mål. (Philquist & Sandahl, 2011) 

Tidigare forskning har behandlat stora delar av jämställdhet och jämställdhetsintegrering utifrån 

olika perspektiv och utgångspunkter. Alla studier motiverar inte jämställdhetsarbete som något 
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positivt för ökad jämställdhet i samhället, detta bland annat på grund av de aktuella diskussioner 

som förs om hur jämställdhet egentligen kan mätas. Wittbom E (2009) menar att “det som mäts 

blir diskuterat och diskussionen kan i sin tur bidra till effekter” samt att genusrelationer inte kan 

synliggöras med kvantitativa metoder. Detta indikerar i ett dilemma för samtlig forskning inom 

området jämställdhet och genusskillnader (Wittbom E. , 2009). Malin Rönnblom, genusforskare 

vid Umeå centrum för genusstudier, menar på att effektiva åtgärder är bristande eftersom 

definitionen av jämställdhetspolitik är snedvriden. Jämställdhetspolitik är idag en väl diskuterad 

fråga, men definitionen tenderar att uttrycka jämställdhet genom siffror och statistik som mäter 

antal män respektive kvinnor och nivåskillnader på löner (Rönnblom, 2008).  För att bidra med 

ökad kunskap och mer forskning om ämnet ska vi behandla styrstrukturers roll för 

jämställdhetsintegrering inom offentlig sektor i Sverige. Fallverksamheten får sin originalitet 

eftersom den styrs strikt av lagar och regler vilket bidrar till begränsande resurser för att arbeta med 

jämställdhetsfrågan, men även för att deras jämställdhetsproblem grundar sig i dominansen av 

andelen kvinnor. Genom det starka intresset för det samhällsrelevanta ämnet 

jämställdhetsintegrering och intresset för styrning, samt styrstruktur, formuleras tre viktiga frågor. 

Utifrån problemdiskussionen har följande huvudfråga tagits fram: 

Hur arbetar organisationer med jämställdhetsintegrering i sin styrstruktur, och varför 

arbetar de så? 

Vi vill även analysera och få svar på dessa underfrågor: 

Vilket syfte har organisationer med sitt jämställdhetsarbete?  

Vad kan, inom arbete med jämställdhet, uppnås med ett företags styrstruktur? 

1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet är att skapa förståelse för styrstrukturers roll i jämställdhetsintegrering. 

Detta uppnås genom första delsyftet, nämligen att med hjälp av institutionell teori och genusteori 

utveckla en analysmodell till hjälp för att analysera styrstrukturens roll inom offentlig sektor. 

Modellen baseras på faktorer och mekanismer, därför är andra delsyftet att identifiera och 

karaktärisera bakomliggande institutionella jämställdhetsmekanismer. Det tredje delsyftet är att 

med hjälp av teorier om styrning och motivation, kartlägga och identifiera centrala faktorer av 

styrningen som kan underlätta integreringen, samt hur sektionschefer och medarbetare arbetar med 

dessa faktorer. 
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1.4 Disposition 

 

Figur 1, Disposition 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

  

Inledning

•Centrala begrepp beskrivs: jämställdhet, jämställdhetsintegrering, styrning, styrstruktur och 
motivation. Läsaren får ta del av problemformulering, forskningsfråga, syfte och de glasögon 
som präglar studien. 

Teori

•Genusteori med fokus på könsrollen i samhället, institutionella teorin där vi tar upp 
Isomorfism och särkoppling, samt motivation som styrmekanism.

Metod

•Socialkonstruktuvistiskt synsätt där fallverksamheten, kontaktperson och artiklar 
presenteras samt induktivt angreppsätt och analytiskt- och aktörssynsätt. Vi presenterar hur 
enkätundersökning och intervjuer kommer genomföras och sammanställas. 

SKV

•Beskrivning av fallstudie och valt forskningsobjekt - Skatteverket.

Empiri

•Sammanställning av enkätsvar och av samtliga intervjusvar presenteras.

Analys

•Sammanställningen analyseras utifrån valda teorier för att sedan kunna besvara 
forskningsfrågor.

Slutsats

•Utifrån analysen besvara våra forskningsfrågor.

Avslutande 
diskussion

•Diskussion kring resultatens implikationer och ideér om hur fortsatt framtida forskning skulle 
kunna bedrivas, samt metodkritik där vi visar studiens egna styrkor och svagheter. 
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2. Genuskonstruktioner och styrning i institutioner 
Den teoretiska referensramen inleds med en sammanställning av använda perspektiv och deras 

betydelse för studien. Läsaren får sedan ta del av var och en av dessa, först genusteori och rådande 

könsproblematik. Vidare presenteras institutionella teorin: isomorfism och särkoppling, och 

därefter går författarna in på motivation och styrning samt hur det används i praktiken inom 

offentlig sektor. Avslutningsvis sammanfattas dessa teorier med vår teoretiska analysmodell. 

2.1 Studieperspektiv 
För att kunna uppfylla syftet och kunna se vilken roll en styrstruktur har ur olika perspektiv används 

ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Efter att ha fördjupat oss i detta synsätt är det valt som det främsta 

att prägla studien och skapa förståelse för större del av den teoretiska referensramen. 

Berger och Luckmann (1971) gav begreppet socialkonstruktivism ett större inflytande och menade 

att det sociala samhället formas genom det människor tillsammans skapar utifrån gemensamma 

antaganden. Författarna menar att den värld vi lever i skapas i människans medvetande och 

människors verklighet är socialt konstruerad vad gäller kön, ålder, språk, religion, kultur, miljö och 

natur. Konstruktivisterna anser att människan förstås bäst genom att förstå och känna till det 

färdigkonstruerade system individen själv byggt upp och ska bibehålla. Med alla människors olika 

uppfattningar skapas en gemensam bild av den, där individer tillsammans delar med oss av kunskap 

och social mening. Vidare styrs människan av det fakta som tas in från skola, omgivning och arbete. 

Människan konfronteras ständigt med ny information och tar till sig och förhåller sig till sin 

kunskap utifrån sin personlighet och tidigare erfarenheter. Författarna förklarar att till slut börjar 

människor handla utifrån ett invant handlingsmönster och utifrån dessa gemensamma antaganden. 

Det skapar i sin tur ett mönster av hur saker och ting bör uppfattas och hur det ska vara. Därmed 

anses människans beteende vara delar av sociala handlingsmönster baserat på delad eller 

gemensam kunskap. Människan både styrs av den struktur som finns, samt skapar sin egen sociala 

struktur.  

Vi använder detta synsätt för att skapa en grund och förståelse för hur samhället skapas och därav 

även hur könsrollers innebörd skapas och dess roll att placeras in i samhället. Även hur individen, 

antingen medarbetare eller chefer, påverkas av bakomliggande faktorer på arbetsplatsen och hur 

ny information spelar roll. Det blir lärorikt att studera ifall människan eller organisationen tenderar 

att följa den sociala struktur som finns eller om det ibland är ett måste att försöka gå runt strukturen. 

Med vår fallstudie på en specifik verksamhet som arbetar under staten blir detta intressant då de 

ständigt tar in ny information och måste ta ställning till nya rutiner, processer likväl lagar och 

regler. Detta synsätt ska hjälpa oss att analysera och ge oss en objektiv insikt i valda teorier och 

perspektiv; främst institutionell teori som kan förklara hur organisationer arbetar och varför de 

arbetar och agerar som de gör i olika situationer. Även genusteori och teori om motivation och 
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styrning. Med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt synsätt och de olika perspektiv i form av teorier 

som beskrivs i kapitel två ska vi besvara hur organisationer arbetar med sin styrstruktur för att 

uppnå jämställdhetsintegrering. 

I Tabell 1, Sammanfattning av teorier, får läsaren en sammanställning av de olika perspektiv, 

teorier, studien utgår ifrån för att kunna förstå vilka jämställdhetsmekanismer som behövs för att 

analysera styrstrukturers roll för jämställdhetsintegrering. Tabellen nedan är till för att läsaren ska 

få en uppfattning om varför de valda teorierna används, samt vad de innebär och på vilket sätt de 

är kopplade till studien och studiens syfte. Under rubriken begrepp benämns viktiga begrepp, ord, 

inom teorin. Under rubriken resultat förklaras vad de olika perspektiven står för och under rubriken 

kopplat till studien tydliggörs varför perspektivet är viktig för studien. Till höger nämns de 

huvudreferenser som använts för att hitta dessa teorier. 

 

Tabell 1, Sammanfattning av teorier 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 
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2.2 Könsrollen i samhället 
Eagly & Karau (2002) förklarar genuskonstruktion som betydelsen av manligt och kvinnligt i 

sociala kategorier inom en kultur. När en man eller kvinna införlivar denna kultur skapas kön som 

blir en del av individens identitet. Genom kön förstår individer sig själva i relation till kulturellt 

feminima och maskulina betydelser knutna till man och kvinnor, och kan agera och tänka i enlighet 

med könens aspekter av sitt eget. Genusteorin är en jämställdhetsmekanism som ger ett annat 

perspektiv på jämställdhet, och tar upp könsskillnaden mellan män och kvinnor samt vad kvinnor 

har för möjligheter på arbetsplatsen och i vårt samhälle (Cockburn, 1989). Det finns mycket fakta 

och information om hur kön konstrueras av samhället och hur samt varför det spelar roll i olika 

sammanhang, därav är det viktigt med genusteori. Detta för att på ett djupare plan förstå processer 

om makt och förändring inom organisationer samt för att beakta könsproblematiken och det 

motstånd som råder mot jämställdhet. Genusteorin är därmed en bidragande faktor till att förstå 

styrstrukturers roll inom offentlig sektor. 

Castilla (2008); Corell, Benard & Paik (2007) såg den viktiga skillnaden som finns i 

arbetsfördelningen mellan könen och talar om både jämlikhet och jämställdhet som två viktiga 

begrepp. Det finns fortfarande diskriminering från arbetsgivare vad gäller ojämlika utfall för män 

och kvinnor när det kommer till anställning, befordran och lön. Kvinnors representation i 

chefsbefattningar och mer professionella yrken har ökat (Percheski, 2008), men kvinnor; speciellt 

kvinnor med barn är inte lika benägna som män att fullfölja en yrkesmässig och tidskrävande 

karriär. Enligt Cha (2010, 2013) slutar dessa kvinnor i mitten av sin karriär för att antingen vara 

hemma på heltid eller ändra till ett deltidsjobb som är mer kvinnodominerat. Författarna menar att 

detta fenomen kan uppfattas av offentliga samtal som ofta visar på en stabil skillnad mellan män 

och kvinnor gällande familj- och arbetspreferenser. Detta resulterar i, enligt Belkin (2013), att män 

föredrar mer konkurrenskraftiga yrken, medan kvinnor föredrar att arbeta i mindre krävande 

arbetsmiljöer alternativt välja det av högst värde, nämligen hemmet och familjen. 

Cockburn (1989) har funderat över vad den specifika betydelsen av lika värde och möjligheter är. 

En svårighet att analysera lika möjligheter är att mycket av litteraturen är normativ istället för 

analytisk. Det har tagits fram en bestämmelse om att alla ska bli behandlade lika, så kallad Equal 

Opportunitites (EO) vilken består av ett liberalt samt ett radikalt tillvägagångssätt. De liberala 

företrädarna argumenterar för att lika möjligheter uppstår när alla individer känner sig fria och har 

samma villkor att konkurrera om sociala belöningar. Det är därför viktigt att konkurrensreglerna 

inte är diskriminerande. Det liberala tillvägagångssättet syftar till att få bort kollektiva hinder av 

uttrycket “individuell talang” för liberaler anser att rätt person ska vara på rätt plats, oavsett kön. 

Det radikala tillvägagångssättet skiljer sig från det liberala då det istället syftar till att ingripa direkt 

på arbetsplatsen i syfte att uppnå en rättvis fördelning, det handlar då om resultatet snarare än 

spelregler. Istället för denna liberala och radikala spänning anser Cockburn (1989) att samhället 
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borde föra en jämställdhetspolitik av mindre och större vikt. Som minst vikt behövs individer som 

är partiska i förfaranden såsom rekrytering och befordran. Av större vikt måste 

jämställdhetspolitiken erkännas som ett projekt av omvandling för organisationer på lång sikt, där 

de missgynnade grupperna kan nå en rättvis fördelning av belöningar ur ett radikalt perspektiv. 

Många kvinnor söker sig till politiska rörelser och fackföreningar för att föra diskussionen för lika 

möjligheter. 

2.2.1 Valfrihet och arbetsfördelning 

Genusteorin är relevant eftersom den tar upp synen av samhället som socialt konstruerad och vilken 

syn individer, kvinna som man, har på detta. Även hur verksamheter kan behöva genomgå ett 

omvandlingsprojekt för att officiellt visa att de arbetar med jämställdhetsfrågan. (Eagly & Karau, 

2002) 

Med viktiga begrepp som kvinnors valfrihet och hur arbetsfördelningen ser ut i ett företag anser vi 

att denna teori är viktig att studera för att hjälpa oss att få en bättre förståelse för och kunna 

identifiera bakomliggande jämställdhetsmekanismer. Castilla (2008); Corell, Benard & Paik 

(2007) menar att kvinnans medborgerliga valfrihet går att koppla till det socialkonstruktivistiska 

perspektivet i form av att individer gör som de brukar, utgår ifrån ett invant handlingsmönster och 

är blyga för förändringar. Som författarna även nämner är kvinnans valfrihet är inte lika stark som 

mannens och det indikerar i att ha att göra med människans sociala struktur. Det går även att se en 

koppling mellan att arbetsfördelningen mellan kvinnor och män behöver arbetas vidare med då 

kvinnors arbete värderas mindre vilket går att utläsa ifrån svensk jämställdhetspolitik och EO. Detta 

tyder på mönstret av hur saker och ting bör vara, det finns en lång historia i kvinnors kamp om 

rättigheter och makt i samhället som pågår än idag. Beroende på hur företag arbetar med sin 

styrstruktur kan de antingen vara en del av denna utveckling eller inte, det intressanta är att det är 

företaget själv som väljer och visar hur viktig de tycker denna samhällsfråga är för en gemensam 

framtida utveckling till att nå ett rättvist och jämställt samhälle. (ibid) 

2.3 Institutionella teorin 
Genom att skapa förståelse för den institutionella teorin finns möjlighet att besvara delsyftet och 

kunna skapa en modell för analysen samt kartlägga och identifiera de centrala faktorer som finns 

inom jämställdhetsintegrering. 

Institutionell teori handlar om individers eller organisationers handlingsmönster och hur 

organisationers identitet uppkommer genom handling. Omgivningen påverkar hur organisationer 

utformas. Ett grundläggande perspektiv inom denna teoribildning är ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt med uppfattningar om hur samhället formas utifrån sociala och kulturella aspekter. 

Det är relevant att komma ihåg de invanda mönster individer har samlat på sig under hela sin 

livslängd. (Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & Greenhalgh, 2013) 
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2.3.1 Tre huvudpelare 
Den institutionella teorin består av tre huvudpelare som förklarar handlingsmönster och beteende. 

Dessa är normativ, kognitiv och regulativ. Den normativa pelaren härstammar ifrån hur 

organisationers värderingar, tro och normer ser ut och handlar om de antaganden och förväntningar 

som samhället har på organisationer. Den kognitiva pelaren fokuserar på individers tankesätt och 

hur individer har en tendens att bilda en gemensam bild av samhället, nämligen 

socialkonstruktivstiskt perspektiv. Denna pelare beskriver vad som händer i samhället och hur 

institutioner tenderar att efterlikna varandra med tiden. Den regulativa pelaren är en tvingande 

sådan som består av regler och lagar som organisationer måste följa, nämligen att organisationer 

och individer måste bete sig på ett visst sätt vilket då leder till ett specifikt beteende- och 

handlingsmönster bland individer och i organisationer (Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & 

Greenhalgh, 2013). Trevino, Thomas & Cullen (2008) har utvecklat en modell som integrerar alla 

tre pelare. Författarna motsäger det vanliga synsättet, förespråkat av Scott (1995) & Kostova 

(1997), att institutioner byggs utifrån en typologi och menar istället att institutioner formas utav en 

process. De menar att detta synsätt inte kategoriserar institutioners beteende i de tre grundpelarna, 

utan ser de tre pelarna som underliggande processer som bidrar till institutionella förändringar som 

i slutändan påverkar organisationer på företagsnivå. (Trevino, Thomas, & Cullen, 2008) 

För att besvara våra frågor kring jämställdhetsintegrering och för att kunna identifiera 

bakomliggande jämställdhetsmekanismer är det användbart med den institutionella teorin samt 

dess tre huvudpelare. Dessa angreppssätt är intressanta då de tar hänsyn till faktorer och samspelet 

mellan omgivningen och organisationen, alltså påtryckningar utifrån organisationen som får 

effekter för hur individer agerar och handlar. Alla organisationer väljer sitt beteende vilket innebär 

att de väljer själva om de vill använda sig av styrstruktur eller inte, samt hur de använder sin 

styrstruktur och även vilka centrala faktorer de vill titta på för att nå jämställdhet. Det kan vara 

både positivt och negativt att organisationer tenderar att ta efter varandra med tanke på att 

organisationer bör följa vissa handlingsmönster medan andra inte, det gäller att välja rätt och hela 

tiden analysera konsekvenserna. Det är tydligt hur organisationer påverkas av varandra, det sociala 

samhället och den miljö de verkar inom. 

2.3.2 Isomorfism 
Det finns två huvuddimensioner av institutionell teori; isomorfism och särkoppling. Isomorfism 

förklarar varför företag liknar varandra över tid och avstånd och därmed lämnar ”liknande” 

upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer för att undvika kritik från intressenter. Dimensionen 

kan i sin tur delas in i tre olika former; tvingande, härmande och normativ. Dessa tre förklarar 

varför företag agerar på ett visst sätt. Tvingande isomorfism innebär att organisationer ändrar sitt 

beteende och struktur efter påtryckningar och efterfrågan från regler, lagar och från olika 

organisationer som har en betydande roll för företaget (Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & 
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Greenhalgh, 2013). Härmande isomorfism innebär att organisationer försöker efterlikna varandra 

för att minska osäkerhet och öka legitimitet. Företag har en tendens att införa liknande strategier 

inom samma bransch vilket kan leda till att man sparar tid på något som inte nödvändigtvis lönar 

sig i slutändan. Normativ isomorfism innebär att det kan finnas påtryckningar utifrån på olika 

organisationer att acceptera särskilda institutionella lagar och regler (DiMaggio & Powell, 

1983).  Inom offentlig sektor sker isomorfism ofta utifrån påtryckningar från regeringen i form av 

lagar, riktmärken och normer. Myndigheterna måste följa dessa lagar och normer för att uppnå 

legitimitet och bidra till regeringens trovärdighet i samhället. Lagarna och normerna från 

regeringen bidrar även till att myndigheternas valfrihet på hur verksamheten ska bedrivas minskar, 

och bidrar i sin tur till verksamheternas utformning. 

2.3.3 Särkoppling 
Särkoppling innebär att organisationers faktiska processer, rutiner och metoder kan skilja sig från 

de offentliga och formella. Företag strävar efter att försöka anpassa sig efter externa krav för att 

upprätthålla sin legitimitet. Företag kan utåt sett påstå sig ha ett gott rykte, verka trovärdig och 

legitim, men arbetar sällan på det sätt som de kommunicerar ut. Särkoppling används för att bevara 

intressenter trots eventuella förändringar eller försämringar i företaget, i dessa fall kan det leda till 

ogynnsamma beslut och att felaktig information ges ut. På lång sikt är det farligt för företagets 

rykte och legitimitet. (Haack & Schoeneborn, 2015) 

Haack & Schoeneborn (2015) diskuterar ifall särkoppling håller på att kopplas bort från 

institutionell teori (ibid). Att ta bort politiken från praktiken gör det möjligt för organisationer att 

behålla sin legitimitet inför motstridig institutionell efterfrågan, men i situationer där individer har 

brist på förtroende och god tro blir det negativa påföljder menar (Meyer & Rowan, 1977). 

2.3.4 Samspel mellan omgivning och organisation 
Den institutionella teorin belyser varför organisationer inte fungerar som de rationella verktyg de 

är tänkta att vara. Teorin har uppmärksammat att invanda mönster, tillfälliga trender och 

omgivningsfaktorer styr organisationer, det finns alltså ett tryck utifrån.  De ständigt pågående 

processer som sker i en organisation studeras och ger en förklaring till organisationers konstruktion 

där hänsyn tas till regler, normer och trender. (Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & 

Greenhalgh, 2013) Organisationer påverkas och förändras av avsiktliga handlingar samt utifrån 

värderingar på organisationsstruktur. Många teorier, såsom exempelvis genusteorin och 

institutionella teorin, går att sammankoppla i form av likheter och man kan tydligt se samband 

mellan dem. I den institutionella teorin talar man om samspelet mellan organisationen och dess 

omgivning samt det invanda handlingsmönster som finns. Teorin tenderar att likna genusteorin 

som upplyser synen på könsrollen i samhället och hur människan påverkas eller inte av den socialt 

konstruerade struktur människan lever i (DiMaggio & Powell, 1983). Det är intressant att de olika 
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teorierna bygger på samma socialkonstruktivistiska perspektiv och talar om hur organisationer 

påverkas av sin omgivning. 

2.4 Att styra med motivation 
Syftet med vår studie är att studera hur styrstrukturer påverkar jämställdhetsintegrering. I och med 

att integreringen av jämställdhet sker med hjälp av samtliga medarbetares motivation och 

ageranden samt att målen för integreringen sker genom framtida mål anser vi att det krävs en teori 

om styrning, motivation och målsättning för att förstå processen på ett djupare plan. Under 

industriella decennier användes styrsystem som fokuserade på att ge order och direktiv uppifrån 

och ned för att kunna styra medarbetares beteenden och bevaka arbetssätten  (Simons, 1995). Idag 

har förändringar skett inom konkurrenskrafter och organisationer måste vara flexibla för att kunna 

uppnå kundernas behov och snabbt anpassa sig efter marknaden. Styrsystem kan definieras som 

rutinbaserade system med syfte att bibehålla eller förändra en organisations verksamhet. Därav är 

flexibilitet en nyckelfaktor för designen och utformandet av styrsystem och bidrar till att 

organisationer kan följa dagens komplexa affärsmiljö. (Heinicke, Guenther, & Widener, 2016).  Ett 

problem med styrning av organisationer är hur chefer kan upprätthålla flexibilitet, innovation och 

kreativitet inom verksamheten. Organisationer måste förlita sig på sina anställda och deras initiativ 

för att inte förlora möjligheter och uppnå kunders behov (Simons, 1995). Organisationer 

förespråkar trosbaserade styrstrukturer för att skapa kontroll baserad på kommunikation av värden 

och social påverkan (Marginson, 2008) Värderingar och mål motiverar anställda till att utveckla 

ett mer engagerat beteende som går hand i hand med organisationens huvudsakliga värderingar. 

Detta istället för att vara restriktivt styrda utav policys, regler och rutiner Quinn, Rohrbaugh (1983); 

Henri (2006); Simons (1995) beskriver hur chefer kan främja innovation och motivation utan att 

riskera organisationens lönsamhet och trovärdighet. Författaren menar att det finns fyra olika sätt 

att definiera styrning; Diagnostisk styrstruktur (Diagnostic Control Systems), Trosbaserad 

styrstruktur (Beliefs systems), Begränsningsbaserad styrstruktur (Boundary systems) samt 

Interaktiv styrstruktur (Interactive Control Systems). 

Diagnostisk styrstruktur är ett vanligt system inom de flesta organisationer. Det används i regel för 

att hjälpa chefen att följa den utveckling som sker inom verksamheten, exempelvis att bevaka 

måluppfyllelse, lönsamhet eller utveckling av tillväxt. Trosbaserad styrstruktur är ett äldre system 

som används för att motivera och engagera medarbetare i organisationens vision, mission och 

värdeskapande handlingar. Detta ses som ett inspirerande verktyg med syfte att guida och motivera 

anställda till att genomför värdefyllda koncept (Mundy, 2010). Begränsningsbaserad styrstruktur 

är en strategi som baserar sig på att reglera vad medarbetare inte får göra snarare än vad de får 

göra. Genom att informera om vad som inte får utföras ges medarbetare plats för kreativitet och 

innovation men inom rimliga ramar. Det sista systemet, Interaktiv styrstruktur, använder chefer för 

att personligen engagera sig i beslut som tas inom verksamheten, den syftar även till att chefer ska 
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samla in information om eventuella hot för framtiden. Interaktiva styrstrukturer lägger fokus på att 

konstant förändra strategisk information samt att informationen ska vara tillräckligt viktig för att 

behöva kontinuerlig uppmärksamhet. (Simons, 1995) 

Styrningen inom en organisation sker oftast på ett långt geografiskt avstånd, och då även ett stort 

hierarkiskt avstånd. Det är då viktigt att mål och strategier tydligt implementeras genom hela 

organisationen och är självklara för samtliga medarbetare eftersom att otydliga mål och 

tillvägagångssätt kan skapa förvirring. Simons (1995) nämner vikten mellan makt och kontroll, 

samt att det inte finns något att kalla ”perfekt styrstruktur”. En bra styrstruktur präglas av mer än 

ett av de ovanstående systemen eftersom alla har specifika egenskaper att bidra med. Flexibla 

kulturer har starka kopplingar till trosbaserade styrstrukturer och att detta är ett nyckelverktyg för 

flexibla organisationer (Heinicke, Guenther, & Widener, 2016). Hur mycket styrning som behövs 

beror på organisationens storlek. Större organisationer tenderar till att ha tajtare styrning genom att 

både öka kombinationen av styrstrukturen samt genom att byta ut tonvikten av styrsystemen mot 

mer diagnostiska och begränsningsbaserade styrstrukturer (ibid). Vidare kan konstateras att en bra 

styrstruktur kräver kontinuerliga konversationer samt delaktighet mellan användare och 

beslutsfattare. En bra chef måste uppmärksamma medarbetarnas naturliga initiativ och kreativitet 

och öka motivationen via erkännande och stöd (Simons, 1995). Vi ska använda oss av denna teori 

för att analysera vilken roll styrstrukturen har i jämställdhetsintegreringen samt vad styrstrukturen 

bidrar med. 

För att vi ska kunna identifiera bakomliggande institutionella jämställdhetsmekanismer, och skapa 

förståelse för styrstrukturers roll i organisationers arbete, är det viktigt med förståelse för hur 

organisationens värderingar genomsyrar verksamheten och medarbetare för att skapa motivation 

och effektivitet. Organisationers värderingar präglas av önskvärda mål och beteenden som hela 

organisationen och samtliga medarbetare anser vara av högt värde (Elizur, Borg, Hunt, & Beck, 

1991). Värderingar utförs ofta utav medarbetare, trots att det finns risk för konflikt mellan 

individens värderingar och organisationens värderingar (Leidtka, 1991). Individen kan, genom 

familj, religion eller samhället, ha andra värderingar än de som är satta inom organisationen. 

Studier av hur värderingar överensstämmer på en arbetsplats har visat att konflikten mellan 

individers och organisationers värderingar är positivt relaterad till positiva attityder, medarbetares 

tillfredsställelse och delaktighet (Meglino & Ravlin, 1998). 

Med hänsyn till att en organisations värderingar har en stor betydelse för effektiviteten på en 

arbetsplats, eftersom värderingar klargör frågor som “vad” och “varför” någonting ska göras, är 

det viktigt att klargöra processen för hur organisationer utvecklar värderingar för att lyckas 

integrera de ned i organisationen (Kernaghan, 2003; Salaway, 2001). Människor är i regel antingen 

proaktiva och engagerade, eller passiva och tillbakadragna baserat på de sociala förhållanden de 

har utvecklats under. Att studera de villkor som antingen främjar eller hämmar individers potential 
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är dels viktigt för att bidra till formell kunskap om mänskligt beteende, men även viktigt för att 

beskriva utformandet av de sociala miljöer som optimerar individers utveckling och prestation 

(Ryan & Deci, 2000). Författarna Ryan, Kuhl & Deci (1997) skriver om Self-Determination Theory 
1 (SDT) och hur denna teori styr olika typer av individer vid olika tidpunkter. SDT används som 

en metod för att förklara sambandet mellan individers motivation och personlighet. Teorin 

fokuserar på hur människors inre utvecklar personlighet och självreglering, samt hur psykologiska 

behov ligger till grund för inre motivation. 

Ett faktum är att människans natur, simpelt talat, antingen är aktiv eller passiv, motiverande eller 

håglösa. Detta faktum baserar sig inte bara på de organismer som formar människan utan även på 

den sociala strukturen vi rör oss i (Deci & Ryan, 1991). En teori som beskriver hur individer kan 

motiveras och på så sätt engagera sig mer i arbetet och tydligare fokusera på måluppfyllelse 

används i denna studie för att hjälpa oss förstå vilka centrala faktorer inom jämställdhetsintegrering 

som bidrar till integreringsprocessen. Faktum är att majoriteten av mänskligheten som är nyfikna 

och drivna är mer villiga att lära sig nya färdigheter och använda sina talanger (Ryan & Deci, 

2000). Att motivation är en viktig faktor för organisationers måluppfyllelse är inte svårt att förstå, 

men desto svårare att frambringa och framför allt behålla. För att frambringa motivation finns det 

flera olika faktorer och ageranden. En individ kan bli motiverad endast utifrån ett individuellt högt 

intresse av uppgiften eller på grund av ett yttre tvång. Dessa två motiverande faktorer är säkert 

kända för de flesta individer, och skillnaden mellan dessa två har en signifikant betydelse för att 

bibehålla motivation (Ryan & Connell, 1989). Individer som känner motivation baserat på sitt 

individuella intresse har både bättre prestation, noggrannhet och högre kreativitet (Deci & Ryan, 

1991). 

Alla människor har olika motiverande tendenser inom sig som bidrar till det naturliga agerandet 

för spontanitet, notering och behärskning. Denna inre motivation är en viktig faktor och bidrar till 

att individer fullgör sina liv. Dock är denna typ av motivation kritiskt beroende av fördelaktiga 

förhållanden i det sociala samhället vi lever i (Ryan, Kuhl, & Deci, 1997). För att behålla 

motivation hos medarbetare inom organisationer är det då kritiskt att skapa en miljö där man 

undviker faktorer som hämmar motivationen. Vid exemplet av en organisation består det ”sociala 

samhället” av arbetsmiljö, arbetskamrater, chefer, styrstruktur och många fler faktorer. Om dessa 

faktorer tillsammans arbetar med att skapa en fördelaktig miljö kommer motivationen hos 

medarbetare att öka. En stor roll för att uppnå detta ligger hos cheferna vars ansvar gällande 

motivation är att öka och bibehålla den yttre motivationen hos medarbetarna. Den yttre 

motivationen definieras enligt Ryan & Connell (1989) som en aktivitet som utförs med avsikt att 

uppnå avskiljbart resultat som inte grundar sig på den individuella tillfredsställelsen. Engagemang 

kan återspegla sig i både inre och yttre motivation om individen får stöd och erkännande för sin 

                                                 
1 Självbestämmande teorin 
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kompetens och arbetsinsats. Således är kunskap om de faktorer som bidrar till positiv motivation 

nödvändigt hos chefer för att skapa och förbättra motivation, engagemang och effektivitet på 

arbetsplatsen (Ryan & Deci, 2000). 

Paarlberg (2007) försökte genom en studie förbättra organisationers resultat genom att binda 

samman medarbetarnas prestationer med strategiskt uppsatta mål. Ansvaret föll på mellanchefer 

som fick i uppgift att utveckla individuella prestationsförväntningar och framför allt kommunicera 

och skapa förståelse för de anställda om organisationens värderingar samt klargöra hur deras 

individuella arbetsinsats bidragit till organisationen. De resultat studien uppnådde var att 

mellanchefer spelade en avgörande roll i att klargöra de strategiska värderingar som ska genomsyra 

verksamheten för medarbetarna, samt att organisationers mål motiverar anställda i den mån att de 

återspeglar inre motivation. Studieresultatet visade även att mellanchefer bär det största ansvaret i 

att integrera organisationens strategi som baserar sig på samhälleliga, kulturella och religiösa 

upplevelser. Slutligen visade det sig att de enheter som hade den högsta prestandan och 

effektiviteten var de enheter där cheferna använde sig av flexibilitet för att gynna sociala 

interaktioner och på så sätt anpassa sin styrning efter gruppen av individer.  

2.4.1 I praktiken inom offentlig sektor 
För att uppnå tredje delsyftet, att kartlägga och identifiera centrala faktorer av styrningen som finns 

till hjälp för chefer att underlätta integreringen har vi valt att bryta ned styrning som motivation på 

ett plan för offentlig sektor. Under en längre tid har offentlig sektor genomgått en fortfarande aktiv 

reformeringsprocess som bidrar med förändringar för hur offentliga tjänster distribueras och 

produceras, processen har även bidragit till skillnader i kultur och hur offentlig sektor identifieras 

(Bourgault & Van Dorpe, 2013). Denna reformeringsförändring har tillfört ett ökat intresse att 

uppmuntra och stötta innovation inom offentliga verksamheter. Förhoppningen är att innovation 

ska bidra med ökad effektivitet och upplevd kvalitet av offentliga tjänster (Hartley, 2005) 

Inom offentlig sektor är organisationerna ofta centraliserade och toppstyrda med krav från lagar 

och regler från regeringen som utfärdar årliga regleringsbrev till myndigheter med uppsatta mål 

som ska uppnås med hjälp av en budget. Med dessa medföljer även direktiv och instruktioner om 

hur myndigheterna ska återrapportera sina resultat till Regeringen (Holmblad Brunsson, 2008). 

Man kan tro att dessa faktorer bidrar till en minimering av innovation och kreativitet som ofta 

präglas av hög osäkerhet och låg kontroll, men tidigare studier Poole (1983); Gopalakrishnan & 

Bierly (2001); Gopalakrishnan & Damanpour (1994) visar att rädsla för hinder och möjligheterna 

till att fel uppstår kan bidra till motsatsen. I och med att organisationer försöker undvika hindren 

och misslyckande, ökar behovet att söka efter idéer och information som kan hjälpa att möjliggöra 

innovation, precis som en process hos en decentraliserad arbetsplats där kreativitet och innovation 

uppmuntras. Vidare menar Gopalakrishnan & Damanpour (1994) att för kraftigt centraliserade 
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organisationer, så som offentlig sektor, är det väsentligt med kreativitet och decentralisering som 

tillåter kreativitet nedifrån och upp i organisationens led (ibid). 

För att skapa innovation krävs även den proaktiva och engagerade individen. Som vi nämnt finns 

två faktorer som kan bidra till att skapa eller stödja den proaktiva människan, två typer av 

motivation. Det finns mycket litteratur angående hur man skapar motivation i förhållande till 

organisationers värderingar som har fokuserat på karaktären av offentlig sektor. Studier har 

resulterat i att chefer inom offentlig sektor kan förbättra effektiviteten av en förändring genom att 

klargöra och säkerställa att medarbetare uppfattar organisationens identitet på rätt sätt, samt att 

styrstrukturer är ett användbart medel för att uppnå detta (Eisenhardt, 1985). 

Genom att skapa förståelse för organisationens identitet är det lättare att skapa samband mellan 

individens personliga mål och organisationens mål (Franco, Bennet, & Kanfer, 2012).  Perry och 

Wise (1990) föreslog att medarbetare inom offentlig sektor är motiverade utav skyldigheten att 

svara till värderingar förankrade i offentliga organisationer (Perry & Wise, 1990), det har även 

framgått att en unik uppgift kan skapa motivation för medarbetarna (Rainey & Steinbauer, 1999). 

Annan empirisk forskning pekar på att anställda inom offentlig sektor värderar arbete de uppfattar 

som viktigt högre än vad anställda inom privat sektor gör Crawson (1997); Huston (2000); Rainey 

H.G (1982). Detta kan förklaras av Perry & Wise (1990) att medarbetare inom offentlig sektor är 

mer motiverade på grund av deras bidragande till samhället ur ett perspektiv som inte ser på vinst 

i siffror utan i välfärd och rättvisa. 

Forskningen har även tydliggjort att motivation och måluppfyllelse inte bara kan uppstå utav 

medarbetares prestationer. Det behövs även ett stöd genom hela organisationen som ska bidra till 

tillräcklig auktoritet för beslutsfattande och att slutföra uppgiften. Roller och ansvar måste 

säkerställas och klargöras samt att stödet måste tillhandahålla en återkopplingsprocess. Att 

tillhandahålla återkoppling och tillkännage högre prestationer ses som en utav kärnfaktorerna till 

att skapa motivation. (Franco, Bennet, & Kanfer, 2012) 

2.5 Genusbetydelse och att styra med motivation 
Genomgående i den teoretiska referensramen, Figur 2, Analysmodell, används ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv för att förstå sociala handlingar och tänkbara invanda 

handlingsmönster. Detta perspektiv följer med i de olika teorierna. I denna studie är det 

styrstrukturen och dess roll för jämställdhetsintegrering som är studieobjektet och det är även detta 

som är fokus för huvudsyftet. Ovanstående genusteori, institutionell teori med isomorfismens tre 

huvudpelare, särkoppling samt valda teorier om styrning med motivation används för i enlighet 

med första delsyftet skapa en analysmodell, samt att förstå och analysera den kommande insamlade 

data för att analysera studiens andra delsyfte. Genusteori används för att förstå hur manligt 

respektive kvinnligt uppfattas på en djupare nivå än endast könsbaserat, främst med fokus på 



17 

 

fördelning av män och kvinnor i en organisation. Institutionella teorin är ett bra analyserande 

verktyg för att förstå organisationers handlingar och vilka faktorer som påverkar dessa, de tre 

huvudpelarna inom isomorfismen är också användbara för att skapa förståelse av att det är 

organisationen eller individen själv som skapar betydelse och förändring, såvida det inte är lagkrav 

som måste följas. Till sist tas hänsyn till tredje delsyfte genom teorin om att styra med motivation 

samt hur chefer kan påverka den yttre och inre motivationen hos sina medarbetare med hjälp av 

styrstrukturen. Ovannämnt synsätt och teorier ger oss en insikt av vikten av att intressera 

medarbetare i uppsatta mål samt vikten av att öka förståelsen om varför målet är uppsatt, för att nå 

måluppfyllelse. 

 

Figur 2, Analysmodell 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras att studien präglas av kvalitativ och kvantitativ natur, för att på ett 

djupare plan kunna undersöka fallverksamheten - Skatteverket (SKV). Vidare presenteras 

datainsamling av vetenskapliga artiklar, användning av SKVs intranät samt webb. Därefter 

beskrivs användandet av ett induktivt angreppssätt samt ett analytiskt- och aktörssynsätt för att 

enklare kunna sammanställa empirisk data i form av intervjuer och enkäter. Avsnittet avslutas med 

att beskriva studiens trovärdighet med hjälp av reliabilitet och validitet. 

3.1 Val av metod 
För att uppfylla studiens syfte har vi valt att kombinera kvalitativ- och kvantitativ metod utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt för att på bästa sätt uppnå det huvudsakliga syftet att skapa 

förståelse för styrstrukturers roll i jämställdhetsintegrering. I och med användandet av både 

kvalitativ metod som lägger fokus på ord och individers uppfattningar om den sociala verkligheten, 

och kvantitativ metod som fokuserar på information i form av siffror och statistik, kan vi på ett 

djupare plan undersöka fallverksamheten och uppnå en mer fullständig studie. (Bryman & Bell, 

2013) 

Kvalitativ metod bearbetas genom tolkning och analys och ska användas för att undersöka hur 

sektionschefer använder strukturen för att skapa motivation och styra sina medarbetare. Kvantitativ 

metod bearbetas statistiskt och ska användas för att se hur medarbetare uppfattar sektionschefernas 

motivationsskapande mekanismer. Vidare kan detta ge oss en förståelse för de centrala faktorer 

som bidrar till jämställdhetsintegrering inom verksamheten genom att använda sektionschefernas 

svar som grund för våra analytiska slutsatser och medarbetarnas enkätsvar som hjälpmedel för 

antingen en starkare bekräftelse eller en förkastning av sektionschefernas svar och uppfattning. 

(ibid) 

3.1.1 Fallverksamhet 
Vi har valt att utföra en fallstudie på Skatteverket i dess norra region. För att begränsa oss har vi 

valt ut två kontor, Skellefteå- och Luleåkontoren. Skatteverket är intressant då det är en 

förvaltningsmyndighet inom offentlig sektor och som vi nämnde i inledningen har tidigare studier 

visat en markant skillnad gällande jämställdhet inom offentlig sektor. SCBs undersökning visade 

att majoriteten av offentlig sektor består av kvinnor (Jämställdhetskartan, 2016) och samma 

statistik har visat sig genomgående för SKV. I offentlig sektor är 62 % av cheferna kvinnor medan 

det endast är 25 % kvinnliga chefer i privat sektor (Centerkvinnorna, 2016). Det är därmed 

spännande att spekulera i hur det faller sig in att fler kvinnor arbetar inom offentlig sektor och vad 

myndigheten skulle kunna göra föra att nå jämställdhet internt. 

Det som även gör SKV till en spännande fallverksamhet är att de under 2014 införde en ny 

styrstruktur som skulle bidra med förutsättningar till att kunna genomföra SKVs inriktning samt 



19 

 

ett effektivare arbetssätt i form av bättre uppföljning för att ge medarbetare möjlighet att se sitt 

bidrag till verksamheten. Denna styrstruktur har goda möjligheter till att öka motivation och 

förståelse för uppsatta mål hos medarbetare som i sin tur kan bidra med måluppfyllelse. 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett via tre etapper. Första etappen av datainsamlingen började med ett möte 

med vår kontaktperson Therese Johansson på SKVs Skellefteåkontor. Under mötet presenterade 

Therese SKVs organisation samt utseendet på den nya styrstrukturen. Vidare fick vi ta del av 

diverse information om SKVs tidigare arbete om jämställdhet, power point-presentation, 

regleringsbrev, handlingsplanen för JiM-uppdraget samt könsfördelning på samtliga kontor via 

mail.  

För att identifiera bakomliggande institutionella jämställdhetsmekanismer och vilken roll 

styrstrukturer kan ha för jämställdhetsintegrering består datainsamlingens andra etapp av 

bearbetning av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar som varit relevanta till vårt ämne om 

jämställdhet och valda teorier. Vi använde oss av olika sökmotorer så som Google Scholar samt 

Web of Science samt sökorden jämställdhet, styrstruktur, control systems, performance 

management, genus, motivation, isomorfism, social constructivism, gender equality och 

socialkonstruktuvism både separat och tillsammans. För att underlätta för läsaren har dessa teorier 

sammanställts i en tabell där teori, begrepp och sammanfattning anges för en enklare anblick (se 

Tabell 1, Sammanfattning av teorier). Efter att sekundärdata har bearbetats och teorierna är 

utformade har en analysmodell skapats med hjälp av valt synsätt och teorier kopplade till vår studie. 

Det socialkonstruktivistiska synsättet används genomgående och vi använder oss av olika 

perspektiv för att förklara varför organisationer och individer agerar som de gör, samt vilka 

utomstående krafter som påverkar. Teorier om styrning och motivation används för att förklara 

vikten av kunskap om motivation och hur detta kan bidra till måluppfyllelse via inre och yttre 

motivation. 

Den tredje etappen av datainsamlingen har varit i form av kontakt med chefer och medarbetare på 

SKVs kontor i Luleå och Skellefteå. En kontinuerlig kontakt med Therese Johansson har förts 

under hela datainsamlingen, även mail-kontakt med Anna M Gustafsson för att få information om 

vilka åtgärder som är gjorda för jämställdhetsintegreringen i norra regionen. För att skapa förståelse 

för de centrala faktorerna inom jämställdhetsintegrering och hur chefer samt medarbetare arbetar 

med dessa med hjälp av styrstrukturen kommer vi utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

på sektionscheferna på de utvalda kontoren. Vi anser att sektionscheferna är passande aktörer på 

grund av deras roll i organisationen. Sektionscheferna blir både själva styrda av styrstrukturen och 

av högre chefer samt att de även måste föra informationen vidare till övriga medarbetare. 

Sektionscheferna har även en stor roll i motivationsskapande och därav i uppföljningsprocesser 

inom verksamheten. För att skapa ytterligare förståelse och en rättvisande bild av sektionschefernas 
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arbete samt styrstrukturens roll kommer vi att utföra en kvantitativ undersökning på 

sektionschefernas medarbetare i form av enkäter. Den insamlade data ska sedan sammanställas och 

analyseras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att kartlägga jämställdhetsmekanismer 

och bidra till förståelse om styrstrukturens roll inom fallverksamheten samt vilka 

motivationsskapande mekanismer som finns till hjälp. 

3.2.1 Angreppsätt och synsätt 
Med ett induktivt angreppssätt kan den framtagna teorin ses som ett resultat av forskningen. Detta 

innebär att man med sina observationer och resultat skapar en teori om fenomenet som resulterar i 

logiska slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Vår forskning kommer till största del utgå ifrån ett 

induktivt angreppssätt, vilket menas att forskningen fokuserar på analys och tolkning av ord. 

Studien kommer följa en stegvis struktur där teori och information om fenomenet jämförs med 

empirin. 

För vår kvalitativa undersökning i form av intervjuer på sektionschefer kommer vi att använda oss 

av ett aktörssynsätt. Genom användandet av ett aktörssynsätt kan vi tillsammans med aktörerna 

konstruera världar utifrån det vi har med oss sedan tidigare, genom tidigare praktiska och teoretiska 

erfarenheter. Utifrån de svar vi får från aktörerna vi intervjuar försöker vi se samband mellan de 

olika aktörernas egna tolkningar och skapa förståelse för detta. Aktörssynsättet kommer även 

prägla stor del av analysen med egna tankar och reflektioner från intervjuerna. (Arbnor & Bjerke, 

1994) Under livets gång har vi samlat på oss erfarenheter och detta har vidareutvecklats då vi nu 

studerat Civilekonomprogrammet och båda har erfarenhet från arbetslivet. Innan studien 

påbörjades hade vi en förförståelse som vi med stor sannolikhet kommer bygga på med ny kunskap 

under tiden.  

Inom ämnet företagsekonomi finns tre olika metodsynsätt: analytiskt synsätt, systemsynsätt och 

aktörssynsätt. Vi kommer att tillämpa ett analytiskt synsätt för den kvantitativa undersökningen då 

vi utför enkätundersökning på medarbetare, detta skapar vi sedan slutsatser utifrån. Synsättet 

bygger på att helheten är summan av delarna och att kunskapen ska följa en viss logik samt vara 

oberoende av individens upplevelse. Det är därför viktigt att förstå delarna utifrån helheten. Genom 

att skapa en bild av verkligheten skapas en social konstruktion. Genom att tillämpa detta synsätt 

kan vi få en helhetsbild av medarbetarnas åsikter kring jämställdhet och motivation. (ibid) 

3.2.2 Enkäter 
Luleå- och Skellefteåkontoren består av 179 medarbetare, exklusive chefer, eftersom det är ett stort 

antal aktörer förenklar vi det för oss genom att skicka ut en väl formulerad enkät till samtliga 

medarbetare via mail. Genom enkäterna kan vi få förståelse för aktörsgruppen och hur de upplever 

att SKV arbetar med de centrala begrepp som finns för denna studie. Enkäterna kommer utgå ifrån 

nyckelorden jämställdhet, genus, isomorfism, särkoppling, styrstruktur och motivation. Syftet med 
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enkäterna är att få en bild av hur sektionscheferna med hjälp av styrstrukturen arbetar med att 

förmedla handlingsplanen om jämställdhetsarbetet till sina medarbetare utifrån medarbetarens egna 

perspektiv. Enkäten syftar även till att undersöka vilka aktiviteter som utförs samt hur 

medarbetarna känner sig motiverade till jämställdarbetet och vilka centrala faktorer som skapar 

eller motverkar motivation. Ett exempel på en fråga som kommer ställas till medarbetarna är: 

Upplever du att din arbetsplats är jämställd idag? Se Bilaga 1, Enkätfrågor.  

Enkäter är en kvantitativ datainsamlingsmetod som minimerar felaktigheter som snedvridna 

tolkningar och missförstånd hos aktörerna, de effektiviserar även administrationen vilket är av stor 

betydelse för forskarna men även för aktörerna på grund av det stora antalet. Eftersom vissa frågor 

kan vara känsliga bidrar enkäterna med att hålla aktörerna anonyma och undviker risk till att skapa 

konflikter medarbetare och organisationen emellan. Trots att enkäter har många fördelar finns vissa 

nackdelar med denna typ av insamlingsmetod. Det finns ingen möjlighet för forskarna att förtydliga 

frågor som aktören finner otydlig, det finns även risk för bortfall och stora bortfall kan bidra till en 

mindre tillförlitlig studie. Av 179 utskick fick vi 104 svar och därav ett bortfall på 42 %.  

3.2.3 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna med sektionscheferna har varit av kvalitativ natur och utförts personligen. Kvalitativa 

intervjuer ger möjlighet till flexibilitet och att anpassa riktningen efter aktörers svar för att ge oss 

mer kunskap. En kvalitativ intervju ger oss även möjligheten till att intervjua en aktör flera gånger 

för att förtydliga svaret eller ställa följdfrågor. Denna typ av intervju kan utföras antingen 

ostrukturerat eller semistrukturerat. En ostrukturerad intervju ger forskaren möjligheten att nästan 

helt fritt ställa frågor, utifrån några lösa anteckningar. Detta liknar ofta ett vanligt samtal och kan 

resultera i att forskaren ställer olika många frågor till olika aktörer, beroende på vilka svar aktören 

ger. I en semistrukturerad intervju har forskaren bestämt vilka teman som ska behandlas, men 

aktören har möjlighet att svara fritt. Om forskaren leder in aktören på frågor som inte är bestämda 

har forskaren möjlighet att även fråga om detta. Vi kommer att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer eftersom vi vill ha friheten till att ställa mer anpassade frågor för att kunna samla in mer 

relevant information och samtidigt kunna gå efter en bas av frågor som ska ställas till alla 

intervjuobjekt (Bryman & Bell, 2013). Se Bilaga 2, Semistrukturerade intervjuer. Innan intervjun 

startade frågade vi om aktörerna ville vara anonyma för att känna sig trygga i sina svar och de flesta 

ville vara anonyma, därmed bestämde vi oss för att kalla aktörerna som aktör 1-8. Vi frågade även 

om medtycke om inspelning för att underlätta vår sammanställning av intervjuerna och det gick 

alla med på. 

3.2.4 Bearbetning av data 
Enkäterna är utformade genom programmet Education Survey Automation Suite (EvaSys). 

Enkätfrågorna är utställda utifrån den teoretiska referensramen och för att det ska bli jämnt fördelat 

har vi försökt utforma lika många frågor till respektive teoridel. Inom varje del finns en gradvis 
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skala, och vissa delar innehåller en följdfråga där medarbetarna själva får fylla i sina tankar. Detta 

gör att det blir enkelt att sammanställa och EvaSys hjälper oss med sammanställning av tabeller, 

medelvärde och standardavvikelse. 

För att bearbeta och tolka intervjuerna renskrivs dem i ett försök att finna samband, likheter och 

frekventa ord för att kategorisera upp svaren på bästa sätt. Med hjälp av analysmodellen kartläggs 

de kategoriserade svaren för att skapa en förståelse för hur sektionschefer själva arbetar med 

jämställdhetsintegreringen, hur de blir styrda av styrstrukturen samt hur de styr sina medarbetare 

till att arbeta med uppdraget. Arbetsprocessen kommer ske i form av Figur 3,  Kartläggning av 

intervjuer. Intervjusvaren analyseras utifrån den teoretiska referensramen och viktiga citat vilka 

visar på trovärdighet, eftersom vi lyfter viktiga citat finns analytiska inslag utöver aktörssynsättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet står för hur pålitlig undersökningen är. För att uppnå hög reliabilitet gäller det att mäta 

på rätt sätt. Validitet visar om man mäter det man ska mäta samt om man mäter rätt sak vid rätt 

tillfälle. Inom kvalitativ forskning ser reliabilitet och validitet lite annorlunda ut till skillnad från 

kvantitativ forskning eftersom man inom kvalitativ forskning inte på samma sätt kan mäta data i 

siffror och statistik. För att uppnå reliabilitet och validitet oavsett om det är en kvalitativ eller 

kvantitativ forskning måste data bearbetas metodiskt och ärligt. (Bryman & Bell, 2013) 

Figur 3, Kartläggning av intervjuer 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 
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3.3.1 Att mäta på rätt sätt, som teoretisk och praktisk process 
För att skapa så hög reliabilitet som möjligt har vi gemensamt diskuterat fram hur tolkning av 

insamlad data ska ske. Vår forskning är i huvudsak av kvalitativ natur, därav har den teoretiska 

processen varit att personligen närvara och deltaga i samtliga sociala sammanhang för att skapa en 

möjlighet till en bättre överensstämmelse mellan insamlad fakta och verkligheten. För att skapa 

reliabilitet genom hela den kvalitativa studien har vi använt en frågebas till samtliga intervjuer, 

denna bas har bidragit med att samma ämnen har behandlats inom alla intervjuer. Frågorna har 

även tänkt ställas på samma sätt inför alla aktörer för att bidra med objektiva svar. Intervjuerna är 

utförda på sektionschefernas kontor för att dels underlätta anpassning efter deras scheman vilket 

bidrar till att fler ställer upp, samt för att de ska känna sig trygga och avslappnade vilket bidrar till 

mer ärliga svar. Som praktisk process gick intervjuerna som tänkt. Aktörerna valde att vara 

anonyma och godtycke inspelning. Skillnaden för intervjuerna mellan teoretisk och praktisk 

process var att vi båda inte alltid hade möjlighet att personligen närvara vid alla sociala 

sammanhang. Dock utfördes alltid alla intervjuer mellan minst fyra ögon för att undvika 

videokontakt som kan bidra med negativ effekt på överensstämmelsen mellan insamlad fakta och 

verklighet. Inspelning av intervjuerna underlättade för att båda skulle kunna sammanställa de i 

form av transkribering samt att båda på så vis kunde höra vilka svar vi fått, samt få en bra 

överensstämmelse mellan fakta och verklighet. 

För att på ett trovärdigt sätt mäta medarbetarnas upplevelser och åsikter valde vi att skicka ut en e-

enkät vilket bidrar till att medarbetarna kan fylla i denna vid tillfälle som passar dem på ett helt 

anonymt sätt vilket bidrar till mindre bortfall. Eftersom enkäterna ska användas som ett stöd till att 

förkasta eller bekräfta sektionschefernas upplevelser har enkäten utformats efter samma frågebas 

och ämnen som intervjuerna, detta för att göra dessa jämförbara. Den teoretiska processen var att 

ställa väl utformade frågor för att underlätta för medarbetarna att ge oss den information vi behöver 

med så lite bortfall som möjligt. I den praktiska processen var e-enkäter ett effektivt sätt att samla 

information som kunde jämföras med svaren från intervjuerna. Dock blev antalet svar 104 stycken 

vilket resulterar i ett bortfall på 42 %, trots att vi efter halva svarstiden skickade ut en påminnelse 

om enkäten via mail till samtliga aktörer. En annan tydlig nackdel var att frågorna inte kunde 

förtydligas för de svarande om de hade några funderingar. Enligt den feedback vi fick hade 

aktörerna önskat ett svarsalternativ där man inte behöver ta ställning i komplement till den gradvisa 

skalan vi använde oss av. De önskade även att vissa frågor skulle förtydligats, eller även där haft 

ett svarsalternativ som inte påverkat resultatet. 

”Ni borde haft ett alternativ för att man inte kan ta ställning. I vissa frågor känner jag att jag 

inte kan svara eftersom jag inte vet vad ni menar. Då vore det bättre med ett alternativ som inte 

påverkar de resultat som ni nu får ut.” 
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3.3.2 Att mäta det man ska mäta, som teoretisk och praktisk process 
För att mäta det vi ska mäta har vi börjat med att utforma frågor till enkäter och intervjuer utifrån 

vårt huvudsyfte, skapa förståelse för styrstrukturers roll i jämställdhetsintegrering, och delsyften, 

att identifiera bakomliggande jämställdhetsmekanismer och kartlägga och identifiera centrala 

faktorer inom jämställdhetsintegrering, men även i syfte att kunna besvara forskningsfrågorna. Vi 

valde att dela upp både enkätfrågor och intervjufrågor i olika ämnesbaser utifrån valda teorier och 

nyckelord, för att inkludera alla delar och begrepp från studien. Denna uppdelning kommer 

underlätta analysen av empirisk data samt göra den mer jämförbar och konkret. 

För att ytterligare säkerställa validiteten var den teoretiska processen att till viss del använda 

responsvalidering, som innebär att forskaren förmedlar sin sammanställning och analys av data till 

aktören för att säkerställa att tolkningen skett på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). För att skapa hög 

validitet är det även viktigt att datainsamlingstekniken ger information om det fenomen som 

undersöks. Vi valde att undersöka sektionscheferna eftersom deras roll innebär både att inta och 

förmedla information uppifrån och ned i organisationen, men även nedifrån och upp. Detta innebär 

att sektionscheferna både har kontakt med sina chefer om mål och arbetsprocesser, men har även 

en insikt i hur sina närmsta medarbetare arbetar och styrs. Medarbetarna kan genom enkäten visa 

hur tydligt uppsatta mål och dess syfte kommuniceras genom organisationen, samt vilka 

motiverande faktorer som krävs. 
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4. Fallverksamhet - Skatteverket 
I detta avsnitt presenteras vald fallverksamhet för denna studie, nämligen Skatteverket (SKV). 

Först presenteras det uppdrag SKV fått från regeringen, JiM-uppdraget (jämställdhetsintegrering 

i Myndigheter). Sedan får läsaren ta del av en noggrann presentation av fallverksamheten samt 

vad verksamheten gör för jämställdhetsarbete. Slutligen presenteras SKVs styrstruktur för att få 

en tydlig bild av vad som är syftet med den och hur de använder sig av den, för att skapa förståelse 

om den kan ha en betydande roll för jämställdhetsintegrering.  

4.1 Jämställdhetsintegrering i Myndigheter 
Enligt Regeringen (2015) är JiM-uppdraget en strategi för att uppnå regeringens 

jämställdhetspolitiska mål med hjälp av att politiska beslut ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv. I Sverige är jämställdhetsintegrering den viktigaste strategin för att skapa 

jämställdhet i vårt samhälle och är ständigt en pågående process (Sweden.se, 2016). 

Likväl andra myndigheter har SKV en skyldighet att arbeta utifrån regeringsformen (1 kap 2§) för 

att uppnå delaktighet och jämlikhet. JiM-programmet inleddes under 2013 av regeringen och SKV 

deltog då som en utav 18 pilotmyndigheter. Pilotmyndigheternas uppdrag var att ta fram en plan 

för hur uppdraget vidare skulle genomföras. 2015 startade den stora satsningen och uppdraget kom 

att omfatta ytterligare myndigheter (Gustafsson, 2016). 

JiM-uppdragets huvudsakliga syfte är att ge ett stöd till statliga myndigheter i deras arbete med 

jämställdhet och på så sätt stärka myndigheternas bidrag till de jämställdhetspolitiska målen. Med 

hjälp av Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, får myndigheterna 

hjälp med planering, genomförande och samordning av kompetenshöjande insatser så som forum 

för erfarenhetsutbyten. För forumet används portalen Jämställ.nu, en hemsida där material om 

jämställdhet samlas (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2015). 

Handlingsplanen som framtogs av pilotmyndigheterna ska säkerställa att jämställdhetsperspektivet 

ska bli en naturlig del i SKV dagliga arbete, rutiner och ordinarie verksamhet. Idag finns centrala 

faktorer inom jämställdhetsarbetet som används av olika kontor i olika omfattning. Dessa faktorer 

består av aktiviteter i handlingsplanen som inriktar sig främst på att förena 

jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet med regelförändringar, kommunikation, analys, 

kvalitetsarbete, förbättringsarbete och företagsinformationsträffar. Den vanligaste 

jämställdhetsmekanismen som aktiviteterna behandlar är kön, och hur individer ser på det. 

Handlingsplanen behandlar även hur chefer och medarbetare kan arbeta med aktiviteterna, som 

riktar sig mot interna processer kopplade till ledarutveckling, rekrytering och statistik för att på 

lång sikt förbättra förutsättningarna för ökad jämställdhet inom organisationen (Gustafsson, 2016). 

Dessa faktorer, aktiviteter och arbetssätt ska utvecklas till en modell för att analysera vilken roll 

styrstrukturen har för jämställdhetsarbetet. 
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4.2 Skatteverket 
Den valda fallverksamheten Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som styrs av uppdrag från 

regeringen. Myndighetens uppgifter består främst av kontroll av beskattning, men även 

fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar och utfärdande av id-kort. SKV 

har kontor över hela landet som sköter delar av eller alla uppgifter som ingår i verksamheten. SKVs 

vision är “Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”, där de vill bidra till en väl fungerande 

samhällsstruktur med strategin “Att göra rätt från början”. SKV har sin paraplyorganisation belagd 

i Stockholm, vilken omfattar ekonomiavdelning, produktion, rättsavdelning med flera. Det 

operativa arbetet sker i regioner uppdelade i södra-, östra-, västra regionen samt 

Stockholmsregionen, mitt- och norra regionen. En sjunde region, SFR, har hand om alla stora 

företag och är inte geografiskt uppdelad (Johansson, 2016). 

Huvudkontoret består av sex avdelningar, se Figur 4, Skatteverkets organisationsstruktur, IT-

avdelningen, Administrativa avdelningen, Rättsavdelningen, Produktionsavdelningen, 

Kommunikationsavdelningen och Ekonomiavdelningen. Dessa leds av generaldirektören och till 

huvudkontoret hör även allmänna ombudet, internrevisionsenheten, personalansvarsnämnden och 

skattenämndens kansli. Generaldirektören utses av regeringen och dennes uppgift är att 

representera Skatteverket. Det finns även en överdirektör vars uppgift är att vara ställföreträdare 

för generaldirektören när denne själv inte kan delta eller vid övriga behov (Skatteverket, 2016). 

 

Figur 5, Skatteverkets organisationsstruktur 
Källa: Skatteverkets intranät 

 

 

 

 

Figur 4, Skatteverkets organisationsstruktur 

Källa: Skatteverkets intranät  

 

SKV är en så kallad enrådsmyndighet vilket innebär att myndigheten leds av en chef som ensam 

inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Inom enrådsmyndigheter finns ingen 

styrelse, istället använder man sig av ett insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i 

verksamheten, myndighetschefen är ordförande i rådet och dennes huvudsakliga uppgift är att hålla 

övriga medlemmar i rådet uppdaterade och informerade om verksamheten. SKV består även av en 
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ledningsgrupp som leds av generaldirektören. Ledningsgruppens uppgift är att lämna stöd och råd 

samt föra diskussioner och samråd i frågor som ska avgöras av generaldirektören (ibid). 

SKV har ett definitivt uppdrag att säkerställa finansieringen av offentlig sektor, bidra till ett väl 

fungerande samhälle för både näringsliv och medborgare samt minimera brottslighet. Ramen består 

av uppdrag från regeringen via en hierarkisk struktur, där finns först och främst de generella 

bestämmelserna Myndighetsförordningen (2007:515) som omfattar alla myndigheters frågor om 

organisation och personal med mera. Under denna förordning finns Förordningen (2007:780) som 

omfattar instruktioner för SKV hur arbetsuppgifter och ansvarsområden ska skötas, samt definierar 

Förordningen (2007:780) vilka delar av Myndighetsförordningen (2007:515) som är aktuella för 

SKV (ibid). 

Utöver dessa ramar finns förvaltningspolitiska krav som utifrån den statliga förvaltningspolitiken 

förser med organisations-, styr-, och ledningsformer. Dessa ramar hjälper myndigheten att uppnå 

de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet samt effektivitet. Innebörden av dessa 

värdeord är att demokratin ställer krav på att förvaltningen skall fullgöra sina uppgifter grundade 

på de beslut som fattas av regeringen. En nyckel för en väl fungerade demokrati är att 

rättssäkerheten och effektiviteten måste hållas på en hög nivå. Övriga centrala faktorer inom en väl 

fungerande förvaltningspolitik är att ett tydligt fokus måste vara på medborgare och att staten ska 

uppnå en föredömlig arbetsgivare (ibid). Eftersom SKV är en politiskt styrd organisation finns en 

regulativ dominans då SKV måste arbeta efter gällande lagtext.  

4.2.1 Skatteverkets jämställdhetsarbete 
År 2015 gav Regeringen ut ett uppdrag (JiM) att arbeta med jämställdhetsintegrering och sträcker 

sig fram till 2018 för samtliga myndigheter. I regleringsbrevet från Regeringen till SKV framgår 

det hur SKV ska rapportera resultaten och genomföra sitt arbete; 

”Skatteverket arbetar med jämställdhetsintegrering och bidrar därigenom till att regeringens 

jämställdhetspolitiska mål uppnås. Skatteverket ska redovisa resultatet av de aktiviteter som 

bedrivs i Skatteverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018. Myndigheten ska 

även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då 

beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.” (Regeringskansliet, 2015) 

SKV har även innan regeringens uppdrag arbetet med jämställdhetsfrågor, då med fokus på 

bemötande ut mot kund. Under 2007 utförde SKV en studie som visade att det fanns en markant 

skillnad i externt bemötande av män och kvinnor på SKVs dåvarande expeditioner. Studierna 

utfördes med hjälp av observationer vid tre olika servicekontor samt medlyssning vid samtal med 

kunder. Studien utfördes på sammanlagt 487 besökare och resulterade i att män fick mer utförlig 

hjälp än kvinnor. Kvinnornas besök var även markant kortare tidsmässigt än männens, vilka oftare 
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fick hjälp med bland annat att fylla i blanketter. Dessa skillnader var tydliga oavsett om 

servicehandläggaren själv var en man eller kvinna (Stenman, Trotzig, & Lindquist, 2014). 

Studien år 2014 undersökte vilka förändringar som skett inom det externa bemötande i förhållande 

till studien 2007 som visade på skillnader i bemötande mellan män och kvinnor på SKVs studerade 

servicekontor. Organisationens sätt att bemöta olika kundgrupper visade på olika fördelar för de 

manliga besökarna. En sammanställning av de skillnader som skett utifrån studien 2014 visas i 

Tabell 2, Skillnader i variabler. (ibid) 

Variabel Skillnad 
(ja/nej) 

Kommentar 

Genomsnittlig besökstid Nej  

Drivande Nej  

Ögonkontakt Nej  

Följdfrågor Ja Oftare för män än kvinnor 

Extra information utanför Skatteverkets område Ja Mer information till män än kvinnor 

Extra information inom Skatteverkets område Nej  

Kallprat Nej  

Kontakt med serviceguide Ja Mer för män än kvinnor  

Tillkallas expert - För liten förekomst (fem stycken) 

Löses ärendet Nej  
 

Tabell 2, Skillnader i variabler 

Källa: Stenman, Trotzig  & Lindquist (2014) 

 

Utifrån tabellen kan utläsas att det finns positiva förändringar som skulle kunna vara ett steg mot 

ett mer jämställt bemötande. Broviard, Gregory & Martin (1988) nämner att det viktigt med en 

jämn fördelning av samhällets service mellan alla medborgare, (Broviard, Gregory, & Martin, 

1988). Idag arbetar regionerna enligt en handlingsplan som utvecklades under 2015 och utgår 

främst ifrån regeringens förslag. I denna framgår det hur de ska gå tillväga för att uppnå målen att 

minska skillnader i det externa bemötandet under 2018 samt säkra att jämställdhetsperspektivet ska 

falla naturligt i SKVs ordinarie verksamhet (Skatteverket, 2016). 

Handlingsplanen är framtagen av en arbetsgrupp med medarbetare under ledning av 

ekonomiavdelningen. Idag ligger ansvaret för jämställdhetsintegrering på SKVs ekonomiavdelning 

eftersom de sköter myndighetens styrmodell och övriga styrningsfrågor men ansvaret att 

genomföra de aktiviteter som handlingsplanen tillhandahåller ligger hos verksamheten i sin helhet 

(ibid). Enligt Johansson (2016) är det en stor grad av variation mellan hur olika kontor arbetar med 

jämställdhetsintegreringen. Vissa kontor har inte alls fokuserat på arbetet med 

jämställdhetsintegrering medan andra kontor aktivt för dialoger på sektions- och kontorsnivå. 



29 

 

Norra regionen är en av de regioner som haft relativt lite fokus på jämställdhetsarbetet och de 

aktiviteter som ingår i handlingsplanen, dock är Skellefteå och Luleå två av de fem kontor inom 

denna region som trots regionens svaga fokus utfört vissa strukturerade aktiviteter (Johansson, 

2016). De aktiviteter som finns tillgängliga är dels en bemötandeutbildning som alla medarbetare 

genomgår med hänsyn till den tidigare studien om personalens bemötande mot kunder. För chefer 

finns olika fördjupningsmaterial som tagits fram för att stödja chefer att leda diskussioner om 

jämställdhetsintegrering med sina medarbetare. I norra regionen används även intranätet för 

publicering av artiklar för att hålla ämnet vid liv. Aktiviteterna skiljer sig mellan olika kontor i 

samtliga regioner och kontoren bestämmer själva hur de vill arbeta med frågan utöver de material 

som finns tillgängligt. Vissa kontor har satt ihop en arbetsgrupp som genomför gruppövningar så 

som diskussionsforum och föreläsningar några gånger under året. Utifrån de få krav och riktlinjer 

som finns att arbeta utifrån, skiljer sig arbetet mycket genom hela organisationen (Gustafsson, 

2016). 

I den interna jämställdheten finns tydliga skillnader mellan könsfördelning av de anställda. SKV 

har i dagsläget 10 370 anställda varav 66 % är kvinnliga medarbetare och 60 % kvinnliga chefer 

(Skatteverket, 2016). Tabell 3, Könsfördelning anställda inom SKV, visar att SKV i sin helhet har 

en stabil majoritet av kvinnliga medarbetare. 
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Den kvinnliga andelen ligger stadigt just under 70 % och den manliga just över 30 %. Tabellen 

visar inte på någon större förändring under åren 2010-2015. Om man tittar på kontorsnivå, mer 

definierat på Skellefteå- och Luleåkontoren, ser vi att de är samma mönster även här, se Tabell 4, 

Könsfördelning på kontor. Vad detta beror på är ovisst, en anledning kan vara som 

Allbrightrapporten (2012) motiverade, att det är mer kvinnor som söker sig till offentlig sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4, Könsfördelning på kontor 

Källa Skatteverkets intranät 

 

4.3 Skatteverkets styrstruktur 
I december 2014 införde SKV en ny styrstruktur för sin verksamhet som ska ge ledningen 

förutsättningar att genomföra SKVs inriktning samt ge medarbetarna möjlighet att se sitt bidrag till 

verksamheten. Vad verksamheten behöver ligger i fokus för den nya styrstrukturen och styrningens 

innehåll är viktigare än styrningens form. Till skillnad från den tidigare strukturen då planering 

skedde varje år vilket ledde till ett hackigt arbetssätt och stressiga årsslut och start på nästa år, 

planerar man nu tre år framåt. Förändringen skedde för att få ett bättre flyt i verksamheten och öka 

möjligheten till uppföljning (Johansson, 2016). 

En grundsten i SKVs styrstruktur är dess inriktning som också präglar den första nivån inom 

styrningen. Inriktningsmålen är en långsiktig definition på vad SKV vill uppnå med sin riktning 

och baseras på viljan att leva upp till regeringens uppdrag, på så sätt stärks normen och 

myndigheten kan arbeta mot kognitiv förändring i målstyrningen. För att tydliggöra SKVs vägval 

och ambitioner är inriktningen uppdelad i fyra delar; vision, bidrag, värden och strategi. Visionen 
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“Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig” beskriver den samhällsnytta SKV arbetar efter och är 

ett definitivt mål med SKVs arbete som myndighet. Att uppnå visionen på egen hand anser SKV 

inte vara rimligt och har därav satt upp vilka delar och faktorer de vill bidra med för att komma en 

bit på vägen. Bidragen består av fyra olika meningar utan inbördes ordning och uppdelning inom 

SKV; - Vi vårdar viljan att göra rätt. - Vi förtjänar medborgarnas och företagarens förtroende. - 

Vi arbetar för att alla betalar rätt skatt. - Vi gör det enklare och smidigare för alla. Tanken med 

bidragen är att dessa ska ha rollen som vägledare och inte ett framtida tillstånd. SKV vill vidare att 

deras karaktär ska utmärkas av värdeorden offensiv, pålitlig och hjälpsam. Dessa faktorer beskriver 

SKVs önskan om hur de vill vara och framstå, och för att lyckas med sina ambitioner är dessa 

värdeord något som stöttar och ska vara till hjälp vid beslutsfattande och vägval. Styrningen ska 

kännetecknas av dessa värdeord och består av en styrningsfilosofi med sju punkter, bland annat 

“Bemötandet i interna dialoger om styrning ska vara lika bra som bemötandet av medborgare och 

företag” (Skatteverket, 2014). Den sista nivån som fungerar som vägledning är strategin. Strategin 

är en beskrivning för hur visionen ska uppnås samt hur arbetet ska se ut internt. I strategin uttrycks 

fem huvudbudskap; - Vår utgångspunkt är alltid respekt för den enskilde. - Vi ser till att det blir 

rätt från början. - Vi gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. - Vi utvecklar smarta lösningar 

i samverkan. - Vi är en attraktiv arbetsgivare. (Skatteverkets intranät) 

Styrstrukturen är ett hjälpmedel att omsätta regeringens uppdrag till genomförande inom 

organisationen. I Figur 5, Skatteverkets styrningsstruktur ser vi hur de uppdrag som regeringen ger 

ut fördelas och implementeras i SKVs verksamhet (Skatteverket, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Skatteverkets styrningsstruktur 

Källa: Skatteverkets intranät 
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Den nya styrstrukturen tydliggör bland annat enligt Johansson (2016) att styrningen går uppifrån 

och ner i organisationen och uppföljningen går nerifrån och upp. På så sätt förtydligas 

medarbetarnas bidrag till verksamhetsresultaten och det säkerställs att verksamheten går åt rätt håll. 

Målstrukturen utifrån den nya styrstrukturen kan delas upp i tre olika nivåer, (Johansson, 2016). 

Nivå ett; Uppdraget från Regeringen och SKVs inriktning följs upp genom SKVs inriktningsmål. 

Dessa fastställs vart tredje år och uppföljning sker varje år utifrån en bedömning av indikatorer på 

om den önskade effekten uppnåtts. Skatteverkets nuvarande inriktningsmål är “Skattefelet är 

minimerat”, “Medborgare och företag har förtroende för Skatteverket” samt “Skatteverkets register 

är korrekta”. 

Vidare följer nivå två; Den treåriga planen som SKV satt upp beskriver även vilken uppföljning 

som ska göras för att säkerställa uppfyllelse av regeringens uppdrag samt SKVs inriktning. Till 

hjälp för måluppfyllelsen formuleras områdesmål som står för de effekter som SKV ska uppnå 

efter tre års tid. Ett krav på uppföljningen är att den ska formuleras så det kan användas som 

rapportering till regeringen. Dessa mål följs upp tertialvis, även här utifrån en bedömning av 

indikationer på om den önskade effekten uppnåtts.  Till sist nivå tre; där icke önskvärda avvikelser 

inom SKVs olika verksamhetsområden som särskilt intresserar ledningsgruppen och som bör 

utvecklas ytterligare följs med hjälp av fokusmål. Ett exempel på detta kan vara att produktivitet, 

enlighet eller kvalitet ska förbättras till en viss nivå. Dessa mål har inget tidskrav, dock måste även 

dessa vara mätbara och avgränsade till en viss önskad förbättring. (ibid) 

4.4 Regelstyrning och målstyrning 
För att tydliggöra SKVs styrning kan man förklara den genom dels regelstyrning med regulativ 

dominans vilken uppnås med de lagtexter som styr SKVs verksamhet, detta innebär en så kallad 

“top down”-styrning från stat ned till individnivå. Regelstyrningen är utåt sett hela organisationens 

formella styrning, medan den informella styrningen istället är målstyrning. Målstyrning kan ses 

som en “bottom up”-styrning med kognitiv dominans vilket på individnivå innebär att individer 

arbetar som de brukar, utifrån invanda handlingar och mönster. Målstyrningen avspeglar SKVs 

arbete i praktiken där fokus ligger på att förändra normer då normerna i dagsläget är vaga och “man 

gör som man alltid gjort”. Förstår SKV skillnaden mellan regelstyrning och målstyrning så kan de 

finna en bra balans mellan dem. 
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Figur 6, Regelstyrning och målstyrning 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

  



34 

 

5. Styrstrukturens roll för jämställdhetsarbete 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av enkätsvar och intervjuer utförda på Luleå- och 

Skellefteåkontoren. Dessa presenteras utifrån teorierna, där enkätsammanställningen visar 

svarens medelvärde och standardavvikelse, samt viktiga citat från aktörerna på frågor som var 

utställda för att aktören själv skulle få motivera. Under rubriken “sammanställning intervjuer” får 

läsaren ta del av text och ett flertal citat från aktörerna för att uppleva en mer intresseväckande 

läsning. 

 

5.1 Sammanställning enkäter  
Enkätundersökningen hade sammanlagt 179 stycken utskick till medarbetare i Luleå och 

Skellefteå. Enkätundersökningen genererade i totalt 104 svar, varav 66 % kvinnor och 34 % män. 

Störst andel av dessa är mellan 36-50 år och har arbetat på SKV i mer än tio år. Svaren består till 

hälften av medarbetare på Luleåkontoret och andra hälften medarbetare på Skellefteåkontoret. De 

som fått svara på enkäten är medarbetare, exklusive chefer. Enkäterna bestod av sex delar med 

frågor fokuserade på olika teman upplagt så att de känsligaste frågorna besvarades sist. Detta för 

att inte avskräcka aktören med personliga och känsliga frågor direkt. Första delen Allmänt innehöll 

frågor om kön, ålder och arbetstid, andra delen Styrstruktur handlade om styrstrukturens roll för 

deras allmänna arbete, specifikt för jämställdhetsintegreringen samt om uppföljning. Tredje delen 

Upplevelse inom verksamheten, samt yttre påverkan baserades på teori om isomorfism och innehöll 

frågor om påverkande faktorer, fjärde delen Motivation fokuserade på frågor om inre och yttre 

motivation och innehöll en frisvarsfråga om vad som specifikt motiverade aktören. Femte delen 

Jämställdhet innehöll frågor om JiM-uppdraget, personliga åsikter om jämställdhet samt en 

frisvarsfråga om hur aktörerna definierar jämställdhet. Sjätte och sista delen Genus gav aktören 

frågor om jämställdhet mellan genus på arbetsplatsen, vikten av lika valfrihet mellan kön samt om 

de ansåg att arbetsplatsen idag är jämställd. Nedan presenteras en sammanställning av enkätsvar 

utifrån EvaSys och egna lärdomar. Se Bilaga 1, Enkätfrågor. 

5.1.1 Mindre styrning? 
Enkäten börjar med frågeställningar angående SKVs styrstruktur. Här visade det sig att många 

upplever att det inte känner till styrstrukturen särskilt väl, störst andel svarade i mitten på den 

gradvisa skalan av 1, håller inte med till 5, håller med. Likaså på om de anser att styrstrukturen 

bidrar till att tydliggöra verksamhetens mål och inriktning, samt om mål och inriktningen är 

tydligare i och med den nya styrstrukturen. En stor procent håller dock med om att de får 

uppföljning som de känner sig nöjda med inom verksamheten. Nedan ser vi aktörernas svar på om 

de upplever att de känner till verksamhetens styrstruktur väl.  
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Tabell 5, Medarbetarenkät fråga 2.1 

Källa: EvaSys 

 
Vissa avsnitt innehöll frågor utställda så att aktören själv kan fylla i tankar och åsikter. Under 

frågan om vad som motiverar medarbetaren på arbetsplatsen svarade en aktör att det är viktigt med 

kreativitet och anser att en organisation inte är i behov av för mycket styrning. 

”Mindre styrning mer egen kreativitet, mindre fokus på kvantitativa mål.” 

5.1.2 Lagar och regler 
Medarbetarna är tydligt medvetna om hur SKV påverkas av yttre lagar och regler utifrån, i bilden 

nedan kan utläsas att 71,2 % håller med.  

 

Tabell 6, Medarbetarenkät fråga 3.2 

Källa: EvaSys 

Om aktörerna anser detta var bra eller dåligt framgår tyvärr inte av enkäterna dock upplever de 

flesta däremot inte att myndigheten påverkas av påtryckningar från andra organisationer men att 

institutionella regler påverkar myndigheten. På frågan om SKV anser att de lever upp till sina 

värdeord offensiv, pålitlig och hjälpsam svarar störst del att de håller med. 
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5.1.3 Motivation 
De allra flesta medarbetare anser att sin arbetsinsats blir erkänd inom verksamheten och att deras 

egna värderingar ligger parallellt med organisationens värderingar. Många anser att motivation är 

viktigt och att motivation ges av medarbetare och chefer sinsemellan. 

 
 

Tabell 7, Medarbetarenkät fråga 4.2 

Källa: EvaSys 

 

Under fjärde delen av enkäterna med rubriken Motivation fick aktörerna chansen att själva skriva 

och motivera fritt om vad som ökar deras motivation. Återkommande svar var att feedback och 

beröm är en motiverande faktor för medarbetarna. Nämndes gjorde även att glada och positiva 

medarbetare, utmaningar och återkoppling samt erkännande av arbetsuppgifter motiverar.  

“Ett bra bemötande från cheferna. Konstruktiv feedback från kollegor och chef. Stöd, 

uppföljning, gemensam målsättning, medarbetarsamtal, utmaningar, utvecklingsmöjligheter och 

måluppfyllelse.” 

Tidigare har nämnts hur individer drivs av en inre motivation. Denna motivation är den som finns 

medfödd och baseras på individuella intressen och prioriteringar. Utifrån frisvarsfrågan gav några 

utav aktörerna svar som indikerar på befintlig inre motivation till det arbete de utför. 

”Känslan av att hjälpa människor rätt i ett komplicerat regelverk. Se till att alla betalar rätt 

skatt, enligt gällande lagstiftning.” 

5.1.4 JiM 
77,4 % svarade att de inte känner till handlingsplanen för JiM-uppdraget och mindre än hälften 

svarade att de anser att kontoren inte arbetar med aktiviteter för att öka jämställdheten. De 

aktiviteter som sker mest är diskussioner i grupp och seminarier och föreläsningar. Ett flertal 

svarade att de anser att de inte får det stöd som behövs från sin närmsta chef för att uppnå uppsatta 

mål om jämställdhetsintegrering.  
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Tabell 8, Medarbetarenkät fråga 5.1 

Källa: EvaSys 

Många ansåg att jämställdhetsfrågan inte drivs på kontoret vilket indikerar att 

jämställdhetsintegrering inte är implementerad trots den regulativa dominansen från regeringen. 

Normen är fortfarande under utveckling och aktörerna har hittills lite kunskap om området. 

”Jag har egentligen ingen vetskap om det på kontoret bedrivs något arbete om jämställdhet.” 

På frågan vad aktörerna anser att jämställdhet är svarade de att alla ska ha samma förutsättningar, 

behandlas och bedömas lika oberoende av kön, ålder och etnicitet. Exempelvis lönemässigt, 

arbetsmässigt, utbildning, uppdrag och bemötande. Individen ska bli bedömd utifrån sina 

prestationer. Vid rekryteringar ska rätt person vara på rätt plats. En del medarbetare har reflekterat 

mer över begreppet jämställdhet, andra mindre. De som reflekterat mer menar att sättet jämställdhet 

diskuteras är oengagerade då den tenderar att ofta bli ensidig. 

En del aktörer resonerade över vad jämställdhet är för just SKV och menade att bemötandet internt 

är minst lika viktiga som bemötande externt.  

”Att vi bemöter varandra likvärdigt både internt inom organisationen och externt gentemot de 

skattskyldiga oavsett kön.” 

5.1.5 Genus 
De allra flesta håller med om att det finns chans till vidareutveckling och karriärmöjligheter för 

alla medarbetare, oavsett kön. Alla tycker det är viktigt att kvinnor och män har lika valfrihet i 

samhället. Däremot är det inte alla som anser att arbetsplatsen är jämställd idag. 
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Tabell 9, Medarbetarenkät fråga 6.2 

Källa: EvaSys 

Många aktörer var osäkra i frågan om JiM-uppdraget är ett stort omvandlingsprojekt för 

organisationen i syfte att bidra till ökad jämställdhet inom den.  

“Vet tyvärr inte vad JiM-uppdraget är.” 

5.1.6 Vad tar vi med oss från enkätundersökning 
Enkätundersökningen visar att synen på jämställdhet varierar, en del medarbetare känner väl till 

begreppet medan andra blandar ihop begreppen jämlikhet och jämställdhet. En stor andel kände 

inte till JiM-uppdraget vilket även tyder på att jämställdhetsintegrering inte är integrerat i 

styrstrukturen, samt att det inte förmedlats på det sättet det borde ha gjort. Det finns därför ingen 

uttalad och stark norm kring jämställdhetsintegrering vilket behöver implementeras. Eftersom 

uppdraget kommer från regeringen upplevs en regulativ dominans, baserat på regler, i detta där 

medarbetare inte är tillräckligt informerade och därför inte kan arbeta i enlighet med målen. Många 

anser dock att jämställdhet är en viktig fråga och detta indikerar i att de verkar vilja arbeta i enlighet 

med samhällets förväntningar, samt regeringens.  

Likaså var det flera som inte kände till den styrstruktur SKV arbetar i enlighet med, och 

medarbetare efterfrågar hellre mer kreativitet. Frågan är om medarbetarna efterfrågar kreativitet 

för att de har förutbestämda tankar om vad en styrstruktur är eller brukar vara och det låter roligare 

att arbeta mer kreativt. SKV styrs både utav regelstyrning, alltså från lagtext ned till individnivå, 

men även målstyrning där man sätter upp delmål och fortsätter i vanlig ordning och mer eller 

mindre “gör som man brukar”. Stor del av SKVs arbete handlar om att visa ett gott ansikte utåt då 

de arbetar med servicetjänster och bemötande. Det krävs därför en förståelse mellan alla led så att 

SKV kan arbeta på bästa sätt ut mot kund. Det myndigheten arbetar för internt kan tendera i att 

spegla av sig externt. Jämställdhetsfrågan behöver därför bli mer kognitivt förankrad så att denna 

blir en del av vardagen. Då många medarbetare upplever att de har rätt motivation och får det stöd 
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som behövs av sin sektionschef, är frågan om sektionscheferna även kan lyckas implementera 

jämställdhetstänket och motivera medarbetarna till det. 

5.2 Sammanställning intervjuer 
Intervjuerna har utförts på åtta aktörer i form av sektionschefer, varav fem män och tre kvinnor. På 

respektive kontor utfördes fyra intervjuer. Intervjuerna innehåller nyckelorden: jämställdhet, 

styrstruktur, motivation, styrning, genus, isomorfism och särkoppling. (Se Bilaga 2, 

Semistrukturerade intervjuer). Inom varje nyckelord fick aktören besvara omkring tre frågor varav 

de först får berätta lite om sina upplevelser för att sedan besvara om de ser negativt eller positivt 

på det och därefter ställs möjligen någon följdfråga, frågorna utställdes i ett försök att inte få några 

“ja”-, eller “nej”-svar. 

Nedan presenteras en sammanställning av sektionschefernas svar på intervjufrågorna. 

Sammanställningen presenteras utifrån en uppdelning utifrån nyckelorden som kommer att 

presenteras i ordningens följd ovan, se Bilaga 2, Semistrukturerade intervjuer. 

 

Figur 7, Sammanställning enkäter 

Källa: NVivo 

I figuren ovan har viktiga begrepp och svar från aktörerna sammanställts med hjälp av NVivo, detta 

för att skapa ett helhetsintryck om de svar som nedan kommer att sammanställas.  

5.2.1 Jämställdhetsarbete  
Jämställdhet är ett omtalat begrepp och för Skatteverket har jämställdhetsintegrering haft en ny 

roll. Frågor ställdes angående om aktörerna har bra kunskap kring de uppsatta målen för SKVs 

jämställdhetsintegrering och hur de fått kunskap om målen, i syfte att förstå om målen har 
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förmedlats eller inte. En annan fråga var vad de själva driver för aktiviteter inom sin sektion för att 

stödja jämställdhetsarbetet och om de anser att jämställdhetsarbetet är viktigt. En del aktörer kände 

inte till jämställdhetsarbetet lika bra som andra och vissa kände till att det förs jämställdhetsfrågor 

men inte specifikt de uppsatta målen kring det. 

“Hyfsad, om du hade stannat vid ”uppsatta mål” hade jag sagt ja!” 

Aktörerna har visat sig ha bra koll på SKVs huvudsyfte samt de uppsatta mål de ska följa men inte 

de uppsatta målen kring SKVs jämställdhetsintegrering vilket har yttrat sig genom våra intervjuer. 

Svaren indikerar på att aktörerna känner motivation och medvetenhet om frågor gällande 

jämställdhet, men utan full förståelse för syftet bakom just JiM-uppdraget. 

“Ja jag skulle vilja säga att jag hoppas att jag gör det utan att tänka på det…” 

Svaren visar på förmåga att se och förändra, även vilja till att bidra till jämställdhetsarbetet, dock  

råder osäker på vad som görs och förståelse för regeringens bakomliggande syfte med målen. Att 

viljan till förändring är en viktig del indikeras av svaren. Utan vilja brister förmågan att se vad som 

kräver förändring, samt förståelse om vad det innebär. 

“Jag tycker inte att man utser två personer att jobba med det utan jag tycker man hittar två 

personer som är intresserade. Det är viktiga frågor som krävs intresse för, annars blir det inte 

trovärdigt.” 

5.2.2 Skatteverkets nya styrstruktur 
Skatteverket införde 2014 en ny styrstruktur som medförde en del förändringar för verksamheten, 

bland annat tydligare syfte för att alla medarbetare skulle förstå vad de ska arbeta efter. Aktörernas 

svåraste fråga var hur de upplever styrstrukturens roll för jämställdhetsarbetet, vilket även är 

studiens forskningsfråga. De fick även uttala sig om hur de anser att styrstrukturen används för att 

driva jämställdhetsarbetet framåt, i syfte att förstå om styrstrukturen faktiskt har en påverkan för 

att vara till hjälp för arbetet. Aktörerna fick även ta ställning till om de upplevt att den nya 

styrstrukturen bidragit negativt eller positivt till jämställdhetsarbetet, eller om den bidragit över 

huvud taget. Genom att få svar på detta kan vi se om styrstrukturen har en viktig roll för 

jämställdhetsarbetet eller inte. Många aktörer menar att styrstrukturen inte är en direkt bidragande 

faktor till jämställdhetsarbetet men som aktören nedan säger så kan styrstrukturen hjälpa 

verksamheten på traven.  

“...vi har någon sorts struktur som hjälpt oss på traven att det här är någonting som vi måste 

tänka på. Men jag kan inte ge något exempel så att det är några mallar, arbetsbeskrivningar 

eller rutiner.” 

Svaret indikerar på att SKV fångat upp vikten men det är inte säkert att de vill arbeta på så vis att 

de kvoterar in i olika projekt. Direktiv måste komma högre upp ifrån så att det förankras tydligare 
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hos samtliga individers dagliga tanke. Flera av aktörernas svar tyder på att de vill se förändring 

men att normen ännu inte är tillräckligt utvecklad inom organisationen.  

5.2.3 Motivation på arbetsplatsen 
I studiens teoridel har vi diskuterat inre och yttre motivation som en bidragande faktor till 

måluppfyllelse. Svaren indikerar att ett trivsamt arbete med god återkoppling bidrar till att känna 

motivation till sina arbetsuppgifter. Genom att ställa djupare frågor om motivation kan vi vidare 

studera om detta är personligt eller om de flesta ställer sig till liknande motivation, vad som just 

motiverar var och en. Först och främst besvarades hur de arbetar på individnivå för att bibehålla 

eller öka motivationen hos anställda för att sedan besvara om detta är viktigt och sedan vilka 

faktorer inom sitt eget arbete som motiverar honom eller henne själv. Svaren visar på att det förs 

kontinuerliga dialoger med alla medarbetare för att undvika överraskningar och tydliggöra arbetet. 

Genom dialoger känner medarbetare delaktighet och de får vara med och påverka sitt eget arbete. 

“Jobba med väldigt tydliga uppdrag, jag som individ ska veta vad och vilket mål det är jag 

jobbar mot. Varför jag jobbar med det, vad är syftet med mitt arbete.” 

För att skapa motivation på både ett inre och yttre plan hos medarbetare är det av vikt att förmedla 

syftet och anledningen till uppsatt mål eller arbetssätt samt uppmuntra kreativitet och innovation. 

Eftersom offentlig sektor, i detta fall SKV, styrs av lagar och regler från regeringen är det av större 

vikt från chefer att uppmuntra till kreativitet och delaktighet. Hos våra aktörer har det framgått att 

de arbetar teambaserat och med hög fokus på delaktighet för samtliga medarbetare. De arbetar 

mycket med målstyrning vilket innebär att ansvar överlämnas till medarbetare. Sektionschefen kan 

själv ta stöd och hjälp från medarbetare genom att delegera ut uppgifter som i huvudsak är hens 

eget ansvar. Detta bidrar till att medarbetare känner större delaktighet och att återkoppling sker 

mellan sektionschef och medarbetare åt båda håll. 

“Jag tycker inte om att detaljstyra och gå in i alla delar, utan att man lämnar över ansvaret.“ 

5.2.4 Förmedla uppsatta mål 
Nyckelordet styrning handlar om hur aktören arbetar med att förmedla uppsatta mål angående JiM-

uppdraget till sina medarbetare och om de anser att det är viktigt att förmedla målen samt syftet 

bakom dessa. 

“Nej jag har ju inte förmedlat det tyvärr över huvud taget faktiskt…det är verkligen något som vi 

måste ta tag i också.” 

Frågor ställdes även för hur cheferna arbetar för att uppnå så bra uppföljning som möjligt för både 

medarbetarnas och sin egen arbetsinsats. Svaren indikerar på bra uppföljning för både medarbetare 

och sig själva, samt att de förstått vikten bakom kontinuerlig uppföljning.  
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“Det följs upp regelbundet. För det första genom samtal med medarbetare, och sen även får de ut 

medarbetaruppdrag så alla vet vad som ska göras, det planeras på individnivå.” 

 

I teoridelen diskuteras vikten av att mål och strategier tydligt måste implementeras genom en 

organisation för att inte skapa förvirring hos medarbetare. Ett sätt att lyckas med detta är att 

förmedla ett tydligt tillvägagångssätt samt bakomliggande syfte för att nå respektive mål. 

Aktörernas svar tyder på att jämställdhetsmålen inte är tillräckligt genomarbetade och att det skulle 

kunna vara bättre. När vi frågade aktörerna om de hade någon kunskap om målen för 

jämställdhetsintegreringen löd svaren enligt nedan. 

“Jag vet att det är viktigt och att man ska jobba med det och jag känner att man tar till sig det 

men däremot har jag ingen kunskap om vad vi ska nå.” 

Det visade sig att hälften av aktörerna svarade att de inte visste vad målen var medan resterande 

svarade att de har “hyfsad koll”, oavsett svar så visade aktörerna på ambition och kunskap om 

ämnet, samt att de önskat att kunskapen om målen kunde vara bättre. Styrstrukturen kräver även 

kontinuerliga konversationer och diskussioner mellan samtliga medarbetare, både användare och 

beslutsfattare, för att vara ett verktyg som tillsammans med organisationens värderingar bidrar till 

måluppfyllelse. Trots att organisationens värderingar präglas av mål och beteenden som samtliga 

medarbetare anser vara värdefulla kan dessa värderingar kollidera med individens enskilda 

värderingar. Aktören menar att de har en möjlighet att driva på lagförändringar om de anser att det 

behövs en förbättring. Dock finns beslutsfattande faktorer som väger in vid beslut av lagar, och 

kan bidra till att förändringen inte blir enligt SKVs önskemål. Dessa faktorer är ofta utav politisk 

natur och prioriteras högre än anledningen till en förbättring för undvika “politisk självmord”. I 

frågan om lagar och uppsatta mål är svåra att följa visade det sig att inte alltid organisationens mål 

och aktörernas individuella mål går hand i hand. 

”Ja det är de i vissa fall, naturligtvis går det väl upp och ned men det kan vara både utifrån att 

man känner att man inte vet själv om man riktigt…kan känna sig bekväm med den här 

lagstiftningen, med det här sättet att hantera saker, men det är ju en mer personlig del man får 

jobba med själv.” 

5.2.5 Är din arbetsplats jämställd idag? 
Genus är en viktig del av denna studie då det berör kvinnans valfrihet och kvinnor och mäns 

arbetsfördelning i samhället. På Skellefteåkontoret lutade aktörerna mot ett ja, gällande om SKV 

är jämställt idag. De motiverade att jämställdhet är en faktor som alltid präglar verksamheten och 

alla beslut som tas, dock får det inte gå över till den enda avgörande faktorn. Samtliga sektioner på 

Skellefteåkontoret deltog i en utställning på Skellefteå Stadsbibliotek som handlade om 

genusskillnader i samhället och hur kön skapas. Utställningen “Han, Hon, Hen” fick från samtliga 
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sektioner bra kritik och sågs som en väckarklocka för ämnet. Denna bidrog till att ögonen öppnades 

på nytt för hur det egentligen ser ut i samhället angående jämställdhet och ny motivation och 

förståelse för vikten av jämställdhet skapades. Trots att samhället de senaste åren har kommit en 

bit på vägen är det en lång bit kvar, utställningen bidrog till reflektioner och diskussioner inom 

sektionerna. 

På Luleåkontoret lutade alla chefer mer mot nej när vi frågade om SKV är jämställt idag, de ansåg 

att det finns mycket mer jobb att göra. Detta indikerar i deras förståelse i att SKV representerar 

samhället, som inte är jämställt idag och därför kunde de inte heller anse att SKV var jämställt. De 

motiverade även att “det beror på…”, räcker det bara med att man tänker på ämnet när man ska ta 

beslut? Eller behöver det verkligen genomföras och mätas i siffror innan man kan kalla det 

jämställt? En fråga som även dök upp på majoriteten av intervjuer var om det är män eller kvinnor 

som VABar och hur det ses som jämställt eller inte.  

“... På min sektion är det vanligare att kvinnorna kanske VABar men, där kan ju inte jag gå in 

och säga att ”nä nu får du ringa till din karl som får vara hemma i morgon” men… Jag försöker 

föregå med gott exempel själv och VABa i lika stor utsträckning som min fru.” 

En viktig fråga som frambringade mycket spekulationer från aktörerna var, vad anledningen är till 

att organisationen består av majoriteten kvinnor. Svaren resulterade i att det inte bara är sådana 

faktorer, nämnda i citatet nedan, som påverkar utan även vad SKV har för syn utåt och hur de 

annonserar utåt. Ett återkommande svar var att en annorlunda annonsering hade förändrat 

medvetenheten om vad det innebär att arbeta på offentlig sektor.   

“Det finns många - lönen, att jobba som statlig tjänsteman på folkbokföringen är historiskt ett 

kvinnoyrke, administrativa arbetsuppgifter är historiskt ett kvinnoyrke och det kanske finns en 

koppling då till lönerna också.” 

Ovan lyder den vanligaste spekulationen i denna fråga. Aktörerna nämnde även att det var 

intresseväckande att få fundera över detta. Många påpekade att det ofta är lika många kvinnor som 

män som söker sig till Skatteverket men att männen inte når upp till den meriten eller den 

kompetensen de eftersträvar hos individen. Då det är kunskap som väljs, inte utifrån kön, bakgrund 

eller ålder kan detta vara en förklaring till varför SKV består av majoriteten kvinnor.  

“…. Sen har vi ju våra egna rekryteringar till kontoren och så, och dit får vi ju ganska lika 

ansökningar mellan kvinnor och män, det är bara det att de som är från kvinnor är ofta lite mer 

meriterande eller ser lite mer intressanta ut på det sättet. Så männen kanske blir så att i 

konkurrenssituationer så håller de inte riktigt…..” 
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Svaren indikerade även att män med hög kompetens och bra meriter söker sig till annat arbete, men 

många lyfte att det finns flera faktorer som kan locka män till organisationen, som de tror att män 

inte vet om. 

“Ja, nej men just att det är en attraktiv arbetsplats och att det finns både möjligheter till 

utveckling… Någonstans handlar det om att vi fortsätter vårda och visar att vi är en bra 

arbetsgivare, då tror jag männen också upptäcker att det här är något man definitivt vill jobba 

med.” 

Vikten av att vårda sitt rykte och visa att verksamheten är en bra arbetsgivare där det finns möjlighet 

till utveckling. I svaren kring frågor om varför det är mest kvinnor i organisationen och hur män 

skulle kunna lockas ser vi likheter mellan aktörernas svar, de gav även tips på hur annonseringen 

kan förbättras vilket de nyligen diskuterat inom verksamheten.  

5.2.6 Att påverka eller påverkas  
Isomorfism och särkoppling täcker frågor kring hur arbetsplatsen påverkas av yttre faktorer så som 

lagar, regler, rutiner och processer, eller påtryckningar från andra organisationer och institutionella 

regler. Samt om det påverkar SKVs styrning positivt eller negativt och om dessa lagar, regler, 

rutiner och processer ibland är svåra att följa. I och med att SKV är en offentlig sektor styrs de mer 

eller mindre direkt att staten men svaren gav oss ett nytt perspektiv i att verksamheten själv kan 

sätta upp lagförslag och vara med och påverka. 

“Lagar och regler det är ju hela tiden...det blir ju förändringar hela tiden, och så blir det ju så 

att vi måste anpassa vår verksamhet utifrån de regler som kommer” 

5.2.7 Vad tar vi med oss från intervjuer 
Vi har sammanställt svaren i Tabell 10, Sammanställning av intervjuer med hjälp av påståenden 

skapade utifrån centrala delar i intervjuerna. I tabellen presenteras vår upptäckt samt de viktigaste 

citaten från aktörerna. 
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Tabell 10, Sammanställning av intervjuer 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 
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6. Bemöta jämställdhetsintegrering med styrstruktur 
I det här avsnittet presenteras först vår utvecklade analysmodell och med hjälp av den analyseras 

empiriska observationer utifrån teorier, vilken analysen är uppdelad efter. Stegvis i fem delar går 

vi  igenom de olika teorier som använts i studien för att inte missa någon viktig aspekt som kan 

vara nyttig att jämföra empirin med. Därefter presenteras Arbetsgruppens tre huvudsakliga 

förhållanden för att uppnå jämställdhetsintegrering. Vidare presenteras en egen utförd 

affärsmodell för hur SKV ser ut i dagsläget och slutligen studiens oväntade resultat. 

 

6.1 Utvecklad analysmodell som verktyg 
Den hittills utformade analysmodellen, figur 2 Analysmodell, är uppdelad efter huvudsyftet och 

alla tre delsyften för att ge en grund till analys av insamlad data. Under studiens gång och efter att 

ha sammanställt empiri kändes det som att något saknades i modellen, nämligen vilja och förmåga 

vilket Giessen et al. (2009); Ortner (2008) motiverar behövs inom en verksamhet för att nå 

måluppfyllelse. För att de anställda på SKV ska kunna bemöta arbetet med jämställdhetsintegrering 

med hjälp av sin styrstruktur krävs förmåga att se vad de ska arbeta för och nå den kunskap som 

krävs inom arbetet, samt att vilja se problemet och vilja göra något åt det för att lyckas åstadkomma 

(ibid). Därför har analysmodellen utvecklats, för med hjälp av medarbetares och sektionschefer 

vilja och förmåga kan måluppfyllelse nås, se Figur 8, Utvecklad analysmodell. Den utvecklade 

analysmodellen används genomgående i analysen för att reflektera över det insamlade material och 

valda teorier som använts under studiens gång. Analysmodellen genomsyras fortfarande av ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt och för att analysera och uppnå huvudsyftet utgår analysen ifrån ett 

styrningsperspektiv där bakomliggande institutionella jämställdhetsmekanismer identifieras. 

Första delsyftet var att utveckla en analysmodell med hjälp av mekanismerna och institutionell 

teori och genusteori, se Figur 8, Utvecklad analysmodell. Vidare analyseras bakomliggande 

institutionella jämställdhetsmekanismer i syfte att besvara studiens andra delsyfte. Slutligen 

analyseras empirin utifrån teorier om styrning och motivation med grund i måluppfyllelse för att 
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kunna besvara tredje delsyftet som var att kartlägga och identifiera centrala faktorer som kan 

underlätta integreringen, samt hur sektionschefer och medarbetare arbetar med sådana faktorer.  

 

 

Figur 8, Utvecklad analysmodell  

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

6.2 Jämställdhet eller jämlikhet 
I denna del analyseras studiens andra delsyfte som var att identifiera och karaktärisera 

bakomliggande institutionella jämställdhetsmekanismer. Studieresultatet indikerar att det är vanligt 

att inte veta skillnaden på jämställdhet vilket enligt Cockburn (1989) innebär särbehandling av kön, 

och jämlikhet som innefattar människor lika värde. Resultatet visar på tendenser att det är viktigt 

med lika värde och valmöjligheter, därmed märks ett tydligt större fokus på jämlikhet än 

jämställdhet Castilla (2008); Corell, Benard & Paik (2007). De liberala företrädarna i Equal 

opportunities (EO) argumenterar för att alla individer ska känna sig fria och ha samma villkor att 

konkurrera om sociala belöningar, Cockburn (1989) menar att konkurrensreglerna därför inte ska 

vara diskriminerande. 

“All verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om kvinnors och mäns villkor och 

behov. De som vanligen ansvarar för beslutsprocessen ansvarar också för att processen 

genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv” (Regeringen, 2014). 

Skatteverket har jämställdhet i åtanke vid rekrytering men i slutändan är det kompetens som är 

avgörande för vem som får en anställning, utan att det blir diskriminerande för den sökande. Genom 

att välja en person med rätt kompetens kan lika möjligheter uppfyllas och rätt person hamnar på 

rätt plats, oavsett kön (Cockburn, 1989). Det radikala tillvägagångssättet syftar istället till att direkt 

på arbetsplatsen uppnå en rättvis fördelning där resultatet är viktigare än spelregler (ibid). 

Organisationer behöver tydligt uppsatta syften för varje arbetsområde samt förståelse för att kunna 

nå bra resultat. Frågan är vad som anses som jämställt på SKV? I allmänhet finns det inget konkret 

sätt att mäta jämställdhet, utan hur det mäts beror på hur det definieras. För att fastställa om SKV 
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är jämställt eller hur deras dagliga arbete bidrar till en mer jämställd arbetsplats behövs mål, fasta 

rutiner och processer som präglas av ett jämställdhetsperspektiv, samt en egen definition om vad 

de anser är jämställt för att göra integreringen mätbar eftersom definitionen av vad som är jämställt 

varierar från individ till individ (Haack & Schoeneborn, 2015). Att det varierar från individ till 

individ avspeglar vikten av att tydliggöra uppsatta mål för aktiviteter som kan utföras samt 

handlingsplanen för JiM-uppdraget (Paarlberg, 2007). Om organisationen gemensamt har en 

överblick på vad som ska göras, hur det ska uppnås samt vad definitionen av målet är kommer 

arbetet bli mer sammanhängande och mätbart (Haack & Schoeneborn, 2015). En gemensam 

överblick skulle kunna hjälpa arbetet av JiM-uppdraget i sin helhet. Frågan är om de 

jämställdhetspolitiska målen ska bestå av att föra statistik över den procentuella könsfördelningen? 

Jämföra eventuell särbehandling mellan könen eller till och med mer än så? För att uppfylla syftet 

bakom JiM-uppdraget och bidra till regeringens jämställdhetspolitiska mål behöver det klargöras 

för samtliga uppdragstagande myndigheter att de gemensamt, med samma definition, ska arbeta 

mot målen. Detta med hjälp av mycket uppföljning av individers och myndigheters arbete, men 

med vikt på förståelse av det gemensamma huvudsyftet. Det är viktigt att inte bara syfta målen på 

lön eller belöningar utan även arbetsinsats och en rättvis fördelning (Franco, Bennet, & Kanfer, 

2012). 

Studiens resultat visar att anledningen till att Skatteverket består av majoriteten kvinnor kan bero 

på normer, att kvinnor historiskt sett haft mer administrativa yrken, uppväxt eller att kvinnor söker 

sig till arbeten som anses vara trygga med bra möjligheter för VAB och ledighet, medan män söker 

sig till arbeten där de anser att möjlighet till karriär, framgång och högre lön är mer trolig. Resultatet 

visade tendenser på att individer har en bild på offentlig sektor som en toppstyrd arbetsplats utan 

innovation och utvecklingsmöjligheter. Belkin (2013) som forskat i kvinnors karriärmöjligheter 

nämner att män föredrar mer konkurrenskraftiga yrken medan kvinnor hellre arbetar i mindre 

krävande arbetsmiljöer. Resultatet av studien visar även att många förknippar offentlig sektor med 

att inte kunna göra karriär vilket därför, enligt Belkin (2013), skulle kunna vara en anledning till 

att män med rätt kompetens söker sig till andra yrken än myndigheter, där de tror att de kan lyckas 

bättre karriärmässigt (ibid).  Resultatet indikerar dock god väg till utveckling och karriärvägar på 

Skatteverket. Eagly & Karau (2002) förklarade att män respektive kvinnor agerar i enlighet med 

könens aspekter vilket indikerar på att det kan vara så att många medborgare har en förutfattad bild 

av vad det innebär att arbeta på en myndighet för respektive kön, en förutfattad bild av att män 

exempelvis tror att de inte skulle kunna göra karriär på SKV, (Eagly & Karau, 2002). Anledningen 

till det är, i enlighet med Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & Greenhalgh (2013), att SKV 

förmedlar fel bild utåt då organisationen beter sig på ett visst sätt efter ett specifikt beteende- och 

handlingsmönster. Citatet nedan från en sektionschef tydliggör att de män som arbetar inom 

organisationen besitter högre tjänster. 
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”…om vi bara tittar på SKV så finns det ju mer kvinnor inom lite lättare arbetsuppgifter, så ser 

man då till andelen män som jobbar på revision där det kanske krävs mer utbildning så är det 

mer män och det tror jag avspeglas i det här vad man vill och ambitionerna” 

Percheski (2008) förklarar att andelen kvinnor i chefsbefattningar och mer professionella yrken har 

ökat men det påvisar inte myndigheten. Cockburn (1989) menar att många kvinnor söker sig till 

politiska rörelser och fackföreningar för att föra diskussionen för lika möjligheter för att bidra till 

ett mer jämställt samhälle, anledningen till det grundar sig kvinnors långa kamp mot jämställdhet. 

Vidare påstår författaren att det behövs individer som är opartiska i förfaranden såsom rekrytering 

och befordran vilket cheferna på SKV är och även anses ha varit under de senaste tio åren. 

Jämställdhetspolitiken måste även erkännas som ett projekt av långsiktigt arbete för organisationer 

och samhället för att nå ett hållbart resultat. Än så länge är myndigheterna i startgropen med 

jämställdhetsfrågorna vilket måste förbättras med insikt att det är ett långsiktigt projekt som kräver 

en plan för hur de ska ta sig an. Enligt handlingsplanen som är upplagd för integreringen under 

2014 till 2018 ska jämställdhetsperspektivet sakta men säkert integreras i redan befintliga rutiner 

och processer för ett långsiktigt resultat. Studieresultatet visar att jämställdhetsperspektivet redan 

finns naturligt hos medarbetare, därmed är frågan om det räcker för att organisationen ska bli mer 

jämställd eller om det krävs tydligare direktiv för aktiviteter som kan bidra till att integreringen 

prioriteras högre upp i det dagliga arbetet (Gustafsson, 2016).  

I Allbrightrapporten (2012) motiverades att fler kvinnor än män söker sig till offentlig sektor, 

därför fanns en tro i början av den här studien att det kunde vara en anledning till att majoriteten 

som arbetar på SKV består av kvinnor. Resultatet indikerar att ansökningar till Skatteverket visar 

att det är ungefär lika många män och kvinnor som söker men flera av sektionscheferna menar att 

kvinnor i de flesta fall haft bättre meriter och därför fått jobbet före en man. Det handlar då inte om 

att det är en kvinna eller man utan vem som har den bästa kompetensen. I SKVs fall har det 

genererat i att många kvinnor fått anställning, det är därför viktigt att Skatteverket vårdar sitt goda 

rykte och visar att de är bra arbetsgivare med utvecklingsmöjligheter och innovativa 

arbetsuppgifter, genom det kan fler män med rätt kompetens lockas till att också vilja arbeta på 

SKV (Hartley, 2005). Individer gör, enligt Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard & Greenhalgh 

(2013), ofta som de brukar och följer ett invant handlingsmönster vilket kan förklara fenomenet. 

Förr ansågs den typen av administrativt arbete vara lämpat för kvinnor vilket kan vara en trend och 

invant mönster som håller i sig även idag (ibid). Det är positivt att andelen män som söker sig till 

den typen av tjänster ökar men det behövs i SKVs fall att män med rätt kompetens söker, för att 

kunna konkurrera med de kvinnliga sökandena och få det mer jämställt gällande fördelningen av 

män och kvinnor.  
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6.3 Påverkan från Riksdag och regering 
Skatteverket styrs direkt av tvingande isomorfism eftersom det är en offentlig sektor. Kopplat till 

Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & Greenhalghs (2013) definition om tvingande 

isomorfism, alltså påverkan från yttre faktorer, tydliggörs att myndigheter direkt påverkas av yttre 

faktorer då de är direkt styrda från staten, (ibid). Anställda på SKV får anpassa sig efter de lagar 

som finns och förhålla sig till dem, en aktör förklarar därför att det är viktigt att hela tiden ställa 

sig frågan “är det rätt?” vilket genomsyrar alla led i organisationen. Studiens resultat indikerar att 

sektionschefer upplever att de kan vara med och påverka själva i form av nya önskemål, exempelvis 

om ny lagstiftning om de upplever att en förändring behövs, även här besvaras studiens andra 

delsyfte.  

Offentlig sektor kan ses som regeringens förlängda armar ut till samhället och har därav krav på 

sig både från samhällets förväntningar och tillit men även från regeringens mål. Regeringen har 

med hjälp av de förlängda armarna försökt implementera en norm av ett jämställdhetsperspektiv. 

Att endast förvänta sig att samhället ska lösa dagens jämställdhetsproblem är inte lika troligt. 

Regeringens uppdrag är därför att ta hjälp av myndigheter för att uppnå de jämställdhetspolitiska 

målen, vilket de gör genom att lyfta frågan, skapa medvetenhet om de problem som råder i 

samhället samt att föregå med gott exempel. I jämställdhetsfrågan kopplat till rekryteringar ställs 

myndigheterna inför normativ isomorfism vilken DiMaggio & Powell (1983) beskriver som vad 

samhället har för förväntningar på organisationen. SKV tvingas undgå värderingar och förutfattade 

meningar från samhället och normer kan sitta kvar sedan lång tid tillbaka när man talar om 

begreppet genus och den aktuella könsproblematiken (Cockburn, 1989).  

Myndigheter kan trots sin strikta styrning göra valfria beslut då resultatet visar att SKVs 

medarbetare inte verkar uppleva direkta påtryckningar från andra organisationer eller ny 

lagstiftning, därför ser verksamheten inte den normativa isomorfism som något problem. En 

eventuell nackdel från studiens resultat är utifrån det perspektiv att SKV representerar samhället 

och hur ibland mediala händelser kan påverka medborgares tillit till verksamheten. En aktör menar 

att det är viktigt att uppmärksamhet läggs på social media för att uppmärksamma 

omgivningsfaktorer som kan påverka medborgares syn på myndigheten. Det hjälps av det faktum 

att de själva kan vara med och påverka och driva på förändringar utifrån sina egna upplevelser över 

problem och felaktigheter. För en förvaltningsmyndighet är det viktigt med samspelet mellan 

omgivningen och organisationen, det är “a” och “o”. (Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard, & 

Greenhalgh, 2013) 

6.3.1 Valfrihet 
SKV måste leva upp till omgivningens efterfrågan och därför blir de direkt påverkade, däremot 

utan att bli påverkade av andra organisationer. DiMaggio & Powell (1983) nämner att det kan 

finnas påtryckningar utifrån på olika organisationer att acceptera särskilda institutionella lagar och 
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regler, SKV styrs och har ett beteende utifrån lagar och regler men ändrar inte sitt beteende och 

struktur efter påtryckningar från andra organisationer. I början av den här studien fanns tron att 

organisationer inom offentlig sektor påverkar varandra, även genom användandet av det 

socialkonstruktivistiska synsättet att organisationer försöker efterlikna varandra med tiden för att 

minska osäkerhet och öka legitimitet. Studiens resultat indikerat istället att myndigheter har ett 

självständigt beteende utan påtryckningar från andra organisationer, där de själva väljer hur sin 

styrstruktur ska se ut och hur den kan påverka verksamheten, men där de med hjälp av staten i form 

av lagar och regler samt ifrån medborgare ökar sin säkerhet (ibid). Myndigheterna kan följa sina 

kunder, medborgare och lära sig vad de efterfrågar, för att därefter arbeta utifrån det samt ge 

lagförslag om så skulle behövas.  

Genom att följa de institutionella lagar och regler samt normer som påverkar offentlig sektor och 

myndigheter uppnås legitimitet genom att bidra till regeringens trovärdighet i samhället. Haack & 

Schoeneborn (2015) menar att företag strävar efter att försöka anpassa sig efter externa krav för att 

upprätthålla sin legitimitet, den strävan finns ständigt inom offentlig sektor. Det märktes att 

sektionscheferna är väl medvetna och uppdaterade om ständiga förändringar, vilket krävs i deras 

yrkesroll. Utifrån DiMaggio & Powells (1983) definition på normativ isomorfism bidrar regeringen 

till att myndigheternas valfrihet på hur verksamheten ska bedrivas minskar, vilket i sin tur bidrar 

till verksamhetens utformning. Det stämmer delvis samtidigt som de anställda inte känner sig 

begränsade utan någon valfrihet, vilket är viktigt att komma ihåg.  

6.3.2 Kommunikationsproblem 
Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig (Johansson, 2016). Angående 

jämställdhetsuppdraget visar resultatet att sektionschefer inte har prioriterat den tillgängliga 

informationen och handlingsplanen kopplat till uppdraget, inte heller förmedlat det till sina 

medarbetare, därmed visade det sig att medarbetare knappt kände till JiM-uppdraget. Chefer som 

anser att de redan använder sig av ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete anser att de 

arbetar med jämställdhetsfrågor, men känner inte till det tydliga syftet bakom just JiM-uppdraget. 

Haack & Schoeneborn (2015) diskuterar om organisationer arbetar på det sätt de kommunicerar ut 

och i SKVs fall finns tendenser till ett kommunikationsproblem i alla led, både uppifrån 

regionledningen och ned till sektionschef, och från sektionschef till medarbetarna,. Myndigheten 

arbetar utifrån sitt goda rykte att vara en god arbetsgivare och de lämnar ut ett gott ansikte utåt 

genom sina värdeord: offensiv, pålitlig och hjälpsam. När frågan om jämställdhetsintegrering 

väcks, så finns en viss osäkerhet vilket kan kopplas till särkoppling i form av det 

kommunikationsproblem som råder. SKVs vision av ett samhälle där alla vill göra rätt för sig faller 

också inom ramarna för integreringen. På grund av att JiM-uppdraget inte förmedlats ut som det 

borde inom verksamheten bidrar inte SKV i dagsläget till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen 

och samhällsnyttan lika bra som de har möjlighet till, i enlighet med Haack & Schoeneborns (2015) 
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diskussion kring att trovärdighet på lång sikt är viktigt för att värna om företagets rykte och 

legitimitet (ibid). 

Mcfarlane, Barton-Sweeney, Woodard & Greenhalgh (2013) uppmärksammade att 

omgivningsfaktorer som invanda mönster, tillfälliga trender och omgivningsfaktorer styr 

organisationer och i myndigheters fall styr omgivningsfaktorerna verksamheten mycket. SKV tar 

hela tiden hänsyn till omgivningen och som offentlig sektor indikerar det en medvetenhet om hur 

pass mer påverkade de är jämfört med andra organisationer som inte känner det lika tydligt och 

direkt. Myndigheten behöver aktivt vara medveten om vad som händer i samhället för att leva upp 

till statens bestämmelse samt leva upp till kundernas efterfråga. Eftersom verksamheten är styrd av 

staten finns tendenser till att de blir mer benägna till att vilja påverka mer själva och de anstränger 

sig desto mer för det, att vara med och bidra till förbättringar då Mcfarlane, Barton-Sweeney, 

Woodard & Greenhalgh (2013) menar att organisationer ändrar sitt beteende efter de påtryckningar 

som finns och efterfrågan från regler, lagar och olika organisationer. Många sektionschefer är 

tävlingsinriktade och blir motiverade då de själva får vara med i nya beslut och vara med i nya 

bestämmelser vilket kan tendera i minskad osäkerhet och ökad legitimitet (ibid). 

6.4 Motivationsskapande faktorer och styrning  
Simons (1995) beskriver att chefer måste upprätthålla flexibilitet vilket enligt Heinicke, Quenther 

& Eidener (2016) är en nyckelfaktor för organisationers styrstrukturer för att de ska kunna följa 

dagens komplexa affärsmiljö med snabba förändringar, därav är innovation och kreativitet inom 

verksamheter av stor vikt, men även att kunna förlita sig på sina anställda och deras initiativ för att 

inte förlora möjligheter. Studiens resultat visar tendenser på att kreativitet är viktigt och att många 

blir motiverade av att få vara med och påverka. De berättade även hur de styr över vad som ska 

göras men inte över hur, vilket gör att medarbetarna får ta egna initiativ vilket är bra då företaget 

når bättre flexibilitet och en mer effektiv organisation (ibid).  

Diagnostisk styrstruktur handlar enligt Simons (1995) om att chefens uppföljning på det som sker 

inom verksamheten är viktig, exempelvis att bevaka måluppfyllelse, lönsamhet och utveckling av 

tillväxt. Mundy (2010) menar att guidning och motivation är nyckeln till genomförande av den 

typen av styrning. Det här avsnittet besvarar studiens tredje delsyfte och resulterar i att många 

medarbetare upplever att de får uppföljning på det de gör. SKV arbetar ständigt med delmål, utan 

bevakning på hur medarbetare arbetar kan chefer inte fortsätta sitt arbete med vad de måste nå för 

att sedan gå vidare. Franco, Bennet & Kanfer (2012) anser att tillhandahålla återkoppling och 

tillkännage högre prestationer är motivationsskapande handlingar, den här studien styrker att det 

är viktigt att följa upp målen och se hur det gått för att genom det även kunna ge återkoppling till 

medarbetarna.  
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Eisenhardt (1985) menar att förändringar kräver klargörande av organisationens identitet till 

medarbetare, samt att styrstrukturer är ett användbart medel för att uppnå förändring. Genom att 

hela organisationen är medveten om vad de arbetar efter, utifrån vision, mission och värdeskapande 

faktorer, kan de anställda bli motiverade och engagerade enligt trosbaserad styrstruktur. SKVs 

vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig och de empiriska erfarenheter som upptäckts 

genom den här studien indikerar att myndigheten alltid strävar efter ett sådant samhälle. 

Styrstrukturen har dock inte så stor igenkänningsfaktor och påverkan som den skulle kunna ha. 

Resultatet indikerar att styrstrukturen är ett faktum för många, något att dagligen följa, medan andra 

inte använder sig lika mycket av den för att istället försöka skapa mer kreativitet. Inom offentlig 

sektor är medarbetare begränsade till att följa regeringens restriktioner och lagar, trots det finns det 

plats för kreativitet och innovation. I enlighet med Simons (1995) används en interaktiv styrstruktur 

som är till hjälp för att personligen engagera sig i beslutstagande. Eftersom myndigheten ständigt 

måste ta hänsyn till sin omgivning är informationen viktig, dels för egen arbetstrivsel men även för 

att de är medvetna om medborgarna. 

Studieresultatet indikerar hur viktigt det är att chefer förmedlar syftet bakom uppsatta mål till sina 

medarbetare. I Paarlbergs (2007) studie klargjordes hur uppsatta mål bidrog positivt till 

medarbetares prestationer, kopplat till det kan vi med vår studie visa att medarbetare likväl chefer 

har förstått innebörden av att tydliggöra bakomliggande syfte bakom uppsatta mål. Studieresultatet 

visar tendenser på en känsla av att alla kan känna sig delaktiga och på så sätt ökar den yttre 

motivationen när chefer kommunicerar ned till medarbetare. Kommunikationen bidrar till att nå 

motivation och medarbetare kan mer effektivt arbeta efter uppsatta mål (Ryan, Kuhl, & Deci, 

1997). En styrstruktur med tydliga mål och motiverade bakomliggande syften kan bidra till hög 

motivation hos medarbetare vilket i sin tur bidrar till en mer effektiv organisation med högre grad 

av måluppfyllelse (Bourgault & Van Dorpe, 2013). Styrstrukturen borde därför ha en stor roll för 

SKVs jämställdhetsarbete men det finns även många andra viktiga faktorer, Geissen & Krott 

(2009); Ortner (2009) nämner exempelvis att vilja, förmåga, inställning och diskussioner är viktiga. 

Simons (1995) menar att en bra styrstruktur bidrar med kreativitetsskapande, måluppfyllelse och 

begränsningar. Det krävs kontinuerliga konversationer där chefer uppmärksammar medarbetarnas 

initiativ och kreativitet för att öka motivation via erkännande och stöd. Resultatet av vår studie 

visar att det inte är styrstrukturen i sig som bidrar till kreativitetsskapande, måluppfyllelse och 

begränsningar eftersom den inte känns till av alla och då alla sektionschefer inte arbetar efter den. 

Medarbetare känner kreativitetsskapande tack vare att de tillsammans med sektionschefen och 

arbetsgruppen kan vara med och påverka hur arbete ska ske. Det är därför snarare sektionschefer 

som känner att styrstrukturen bidrar, än vad medarbetare upplever att det är tack vare styrstrukturen 

de upplever motivation. 
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Det är viktigt att de individer som arbetar närmast de lagar och regler som styr organisationen får 

påverka eftersom de tydligast ser vilka förändringar som krävs och hur samhället påverkas. En 

sådan styrning bidrar till en stor valfrihet för hur arbetsuppgifter ska utföras vilket kan kopplas till 

Simons (1995) begränsningsbaserade styrstruktur. Vad som ska göras och vilka mål som ska 

uppnås kommer från lagar och regler från regeringen men hur målen ska uppnås finns det sällan 

direktiv om, SKVs styrning är därför begränsningsbaserad. Det föreligger klarhet om vad som ska 

uppnås och vilka medel som inte får användas för att ta sig dit. En begränsningsbaserad styrning 

kännetecknar att bidra till innovation och eget tänkande hos medarbetare och chefer, vilket i sin tur 

ökar motivation, delaktighet och arbetsglädje. Om sektionscheferna skulle arbeta desto mer med 

styrstrukturen skulle ökad innovation och eget tänkande nås, det krävs då att medarbetare förstår 

vikten av att arbeta med styrstrukturen och i vilket syfte det är positivt. 

6.5 Förhållanden för en lyckad jämställdhetsintegrering 
Från och med den här delen presenteras Arbetsgruppens tre huvudsakliga förhållanden. 

Huvudsyftet i studien är att skapa förståelse för styrstrukturers roll i jämställdhetsintegrering. 

Enligt Arbetsgruppens studie som utfördes i syfte att svara på hur jämställdhetsintegreringen hos 

myndigheter ska gå till väga svarar vi på huvudsyftet, vilket resulterar i tre huvudsakliga 

förhållanden för att uppnå en lyckad jämställdhetsintegrering. De tre förhållandena är beroende av 

styrstrukturens mångsidighet och användning. Förhållandena grundade sig i faktorer som att skapa 

förståelse för organisationen, att jämställdhet är ett kunskapsområde samt att vilja och mandat krävs 

för måluppfyllelse (Skatteverket, 2015). 

6.5.1 Att skapa förståelse 
För att medarbetare ska arbeta i enlighet med organisationens mål och värderingar är det viktigt att 

verksamheten inom organisationen klargörs på bästa sätt för samtliga inblandade. Att medarbetare 

har förståelse för verksamheten och kunskap om arbetssätt, mål och värderingar ökar chansen till 

att det följs och att det skapas en bidragande faktor till verksamheten. (Eisenhardt, 1985) I vissa 

fall kan individens enskilda värderingar skilja sig mot organisationens. 

“ Ja det är dom i vissa fall, naturligtvis går det väl upp och ner men det kan vara både utifrån att 

man känner att man inte vet själv om man riktigt…kan känna sig bekväm med den här 

lagstiftningen, med det här sättet att hantera saker, men det är ju en mer personlig del man får 

jobba med själv.“ 

Franco, Bennet & Kanfer (2012) menar att samband mellan individers personliga mål och 

organisationers mål skapas genom att tydliggöra organisationens identitet för medarbetarna,. Det 

är därav viktigt för organisationer att tydliggöra framför allt varför någonting ska göras för att 

klargöra processen för måluppfyllelsen, för att integrera värderingar ned i organisationen trots att 

Perry & Wise (1990) menar att medarbetare inom offentlig sektor är motiverade av skyldigheten 
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att svara till värderingar förankrade i offentliga organisationer. Det som kan fastställas utifrån 

studieresultatet är att intresse och förståelse för vikten av att jämställdhet diskuteras generellt sett 

är förstådd inom offentlig sektor. I enlighet med Perry & Wise (1990) motiveras anställda av sitt 

bidragande till samhället ur ett större perspektiv än endast vinst i form av siffror (ibid). Anställda 

motiveras av samhällsfrågor som enligt medborgare ses som viktiga och aktuella, studieresultatet 

indikerar att det finns motivation till att bli en jämställd arbetsplats men det brister vid information 

om hur det ska uppnås.  

6.5.2 Jämställdhet är ett kunskapsområde 
För att uppnå ett effektivt jämställdhetsarbete menar Cockburn (1989) att det krävs kunskap om 

ämnet. Kunskap är viktig för att väcka frågan inom organisationen men även individuellt för 

enskilda medarbetare, oavsett om medarbetare på myndigheten anser att sin egen sektion, sitt eget 

kontor eller till och med hela verksamheten har ett jämställt arbetssätt och bidrar till jämställdheten 

i samhället. Organisationer måste uppmärksamma och påminnas av jämställdhetsperspektivet 

eftersom risken är minskat fokus för ämnet vilket kan uppkomma genom åsikten att arbetet redan 

utförs. Av att väcka frågan kontinuerligt kommer organisationer och individer få en påminnelse 

om att ta med sig ett “jämställdhetstänk” i sin vardag. För att skapa ihållande motivation och fokus 

för jämställdhetsarbetet behöver samtliga medarbetare kontinuerligt uppdatera sig för hur det ser 

ut i organisationen som helhet och även i samhället som helhet (Regeringskansliet, 2015).  

Vad som definierar jämställdhet verkar vara den svåra punkten inom verksamheten eftersom 

studieresultatet inte kan påvisa en gemensam definition på vad som anses som jämställt. För vissa 

är det att “tänket” om jämlikhet ska prägla verksamheten och alla beslut som tas, och för andra är 

det att mäta jämlikhet i statistik och siffror. Definitionen varierar mellan att män respektive kvinnor 

inte särbehandlas i frågor om lön, positioner och utvecklingsmöjligheter, till att andelen av 

medarbetarnas könsfördelning ska vara lika. En annan upptäckt är att skillnaden mellan 

jämställdhet och jämlikhet inte heller är solklar inom verksamheten och hos samtliga medarbetare 

och sektionschefer. 

6.5.3 Vilja och mandat 
Avgörande för måluppfyllelse, bortsett från förståelse och kunskap, är vilja och mandat. För att 

uppnå jämställdhet måste ämnet prioriteras och ligga i åtanke hos de som kan genomföra 

integreringen. Vilja och mandat går hand i hand, ibland är det viljan som behöver hjälp på traven 

och ibland är det mandaten. Hos SKVs medarbetare finns viljan att uppnå en mer jämställd 

arbetsplats och att bidra till samhällets jämställdhet, dock ligger det i lä för andra mål och 

prioriteringar. Studiens resultat visar att det inte genomförs några kontinuerliga aktiviteter för att 

uppnå målen, inte heller att handlingsplanen är förmedlad ned genom organisationen, trots att 

mandaten vilken i den här studien är JiM-uppdraget från regeringen, finns. Det är vilja och mandat 
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som i slutändan avgör måluppfyllelse oavsett vilka mål det är, därav är det relevant att ta vara på 

den vilja och mandat medarbetarna har för att uppnå målen om jämställdhetsintegrering. (ibid) 

6.5.4 Affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering 
Likväl att skapa förståelse för organisationen, att jämställdhet är ett kunskapsområde samt att vilja 

och mandat krävs för måluppfyllelse, behövs enligt Osterwalder, & Pigneur (2010) även 

affärsmodeller i organisationer. Författarnas definition av en affärsmodell är att den beskriver den 

logiska grunden för hur en organisation skapar, levererar och fångar värde. Affärsmodeller är till 

hjälp för att visa vad ett företag står för, få medarbetare att förstå mål samt bryta ned dem, därför 

har vi utifrån analysen tagit fram en affärsmodell för SKV för att visa hur organisationen ser ut i 

dagsläget. Se Figur 9, Affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering. Affärsmodellen är 

uppdelad i tre delar; infrastruktur, värdeerbjudande och kunder. 

De jämställdhetspolitiska målen är inte förmedlade som de borde vilket beror på att flera delar i 

affärsmodellen saknas. För vår studie har nyckelresurserna varit män och kvinnor för att öka 

kunskapen om genus och jämställdhet. För att specificera kunskapen valdes medarbetare och 

sektionschefer ut som nyckelpersoner för att förstå deras uppfattningar och åsikter kring främst 

styrstrukturen och jämställdhetsmålen. Ett resultat av vår studie visar att kommunikationen mellan 

leden brister då många sektionschefer inte fått behövlig information och därför inte heller har 

kunnat förmedla den till medarbetare, vilket indikerar att fler nyckelaktiviteter behövs. SKV har 

tidigare forskat i sitt externa bemötande varpå resultatet visade att de är mer tillmötesgående och 

hjälpsamma mot män, för vår studie behövs faktorer internt som ska vara till hjälp för Luleå- och 

Skellefteåkontoren att agera mer jämställt. I dagsläget går kunskap först och “rätt person på rätt 

plats” är det viktigaste, därför fokuseras främst jämlikhet och inte jämställdhet. SKV tenderar att 

ha ryktet att det är svårt att göra karriär och utvecklas inom organisationen och därför tror aktörer 

att män med rätt meriter söker sig till andra yrken vilket kan bero på SKVs offentliga bild och att 

organisationen behöver förnya sina kundkanaler, samt öka nyckelaktiviteter. 
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Figur 9, Affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

6.6 Oväntade resultat  
Många utav resultaten som har framgått av studien har varit väntade och vissa näst intill självklara. 

Det kom inte som en chock att offentlig sektor påverkas av yttre faktorer eftersom de styrs av 

Riksdag och regering, inte heller är det förvånansvärt att samtliga i verksamheten finner det viktigt 

med jämställdhet både inom organisationen men även i samhället i stort. Dock höjer vi lätt på 

ögonbrynen då studiens resultat visar att kunskap om de uppsatta målen för JiM-uppdraget är dåligt 

förmedlat. Eftersom uppdraget är direkt från regeringen till hjälp att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen, är det förvånansvärt att målen inte integrerats eller förmedlats på 

samma sätt och med lika stor vikt som andra mål uppsatta av regeringen. Paarlberg (2007) beskriver 

att prestationer förhöjs med uppsatta mål och det ansvaret faller på mellanchefer. Myndigheterna 

arbetar med uppdraget under en uppsatt tidsram vilket bör indikera till ännu större vikt att så snabbt 

som möjligt förmedla vad och eventuellt hur uppdraget ska uppnås. Ur ett legitimitetsperspektiv 

bör myndigheterna, som påverkas av medborgares förväntningar, lägga större vikt vid JiM-

uppdraget eftersom det är en samhällsaktuell fråga.  

Det är också förvånansvärt att de arbetar så olika inom verksamheten och mellan kontoren. 

Kontoren i Härnösand och Sundsvall har exempelvis kommit långt i jämställdhetsfrågan sedan 

myndigheten utförde sin studie på externt bemötande, nu präglas kontoren av ett 

“jämställdhetstänk” utifrån utbildningar och det finns inte någon medarbetare som missat 

information om att det är viktigt med ett jämställt bemötande (Skatteverket, 2016). Studien har 

visat hur kontoren var för sig arbetar enskilt eller inte alls efter målen, och alla utifrån olika fokus. 
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Det är förvånansvärt att de inte gemensamt arbetar efter målen, eftersom viljan att uppnå målen till 

2018 finns. Det bör tas i beaktning att respektive kontor kan vara i olika behov av 

jämställdhetsaktiviteter för att uppnå målen eftersom inget kontor är det andra likt gällande 

medarbetare, arbetsfördelning eller uppgifter. Det kan kopplas till Castilla (2008); Corell, Benard 

& Paik (2007) teori om att individer gör som de brukar, utgår ifrån ett invant handlingsmönster och 

är blyga för förändringar. Att skillnaden är så pass omfattande och att organisationen på ett 

grundligt plan varken förmedlat målen, syfte, definition av jämställdhet eller några obligatoriska 

aktiviteter är det som förvånat oss mest.  

6.7 I relation till SKVs handlingsplan 
Nedan följer en tabell, se Tabell 7 Övergripande principer för jämställdhetsaktiviteter, som är en 

egen jämförelse av studiens resultat med hur SKV arbetar med integreringen. Handlingsplanen 

visar nämligen en jämförelse av hur SKV har tänkt gå tillväga för att jämställdhet ska integreras 

med hur de faktiskt arbetar med integreringen. Utifrån fyra övergripande principer som skall vara 

till hjälp för att styra arbetet i rätt riktning och genom det lättare uppnå resultat, tydliggörs SKVs 

handling. Handlingen reflekteras utifrån studiens referenser för att påvisa om handlingen är 

uppnådd eller inte. (Skatteverket, 2015) 
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Tabell 11, Övergripande principer för jämställdhetsaktiviteter 

Källa: Skatteverkets intranät 
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Figuren nedan, se Figur 10, Relation mellan principerna, ger ett exempel på relationen mellan de 

principer som ligger till grund för SKVs handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Integreringen av 

ett jämställdhetsperspektiv i de befintliga strukturerna, jakten på ny kunskap samt att tänka 

långsiktigt genom att jobba med succesiva steg, är alla principer som kan kopplas ihop till att lyckas 

med jämställdhetsintegreringen. Den här delen besvarar studiens huvudsyfte och resulterar i att de 

tre omliggande principerna grundar en tanke och det som kan anses vara den viktigaste faktorn för 

integreringen, nämligen att tänka “kön” men inte bara kön. De yttre principerna fungerar även som 

påtryckande faktorer för att skapa ytterligare fokus och motivation till att uppnå målen om 

jämställdhet, utan samtliga medarbetares medvetenhet och fokus på just genusperspektiv och 

faktorer utöver genus, skulle jämställdhetsintegreringen inte vara möjlig. Kort sagt måste alla fyra 

principer samarbeta och fungera i symbios för att uppnå en lyckad integrering. 

 

Figur 10, Relation mellan principerna 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 
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7. Organisationers arbete med jämställdhetsintegrering i 

styrstrukturen  
I slutsatsen besvaras forskningsfrågorna, nämligen hur organisationer arbetar med 

jämställdhetsintegrering i sin styrstruktur och varför de arbetar så. Även vilket syfte organisationer 

har med sitt jämställdhetsarbete och vad som inom jämställdhetsarbete kan uppnås med ett 

företags styrstruktur. 

7.1 Löpande integrering för att nå uppsatta mål 
Arbetet med jämställdhetsintegrering är än så länge nytt för organisationer och SKV arbetar 

löpande med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den nya styrstrukturen, dock finns det inga 

direkta verktyg och tydliga mål för jämställdhetsarbetet idag. Handlingsplanen lyfter tydligt fram 

vikten av att integrera ett jämställdhetsperspektiv i redan ordinarie strukturer och processer för att 

inte framstå som ett sidoprojekt och en till börda. Perspektivet ska naturligt följa det vardagliga 

arbetet för samtliga medarbetare, för att växa fram till en hållbar och långsiktig faktor att ta med 

sig i sitt arbetssätt och beslutstagande. På grund av att JiM-uppdraget fortfarande är i “start fasen” 

och är relativt nytt så är det inte fullt integrerat i styrstrukturen. Jämställdhetsfrågan har väckts men 

tydliga tillvägagångssätt för att arbeta med jämställdhetsintegrering i styrstrukturen är fortfarande 

ett arbetsmoment. I och med att styrstrukturen även är relativt ny indikerar studieresultatet att det 

kan vara ovant att arbeta utifrån en ny struktur ifall man arbetat på ett annat sätt tidigare. Ett företags 

styrstruktur är till för att sätta upp en tydlig övergripande bild av hur organisationer arbetar och vad 

syftet med varje arbetsuppgift är. Genom styrstrukturen är alla medarbetare väl medvetna om vad 

de arbetar med och hur de uppnår syftet med sitt arbete. Om arbetet med jämställdhet hade varit 

tydligt förmedlat genom styrstrukturen i form av tydliga mål och direktiv, hade frågan varit mer 

lyft i verksamheten och mer bekant för både sektionschefer och medarbetare, vilket i sin tur 

förhoppningsvis bidragit till större resultat för integreringen.   

Syftet med jämställdhetsarbetet är att nå regeringens mål 2018, alla delaktiga behöver få kunskap 

kring syftet för att organisationen ska lyckas nå målen. Jämställdhetstänket har funnits med i 

Skatteverket redan innan styrstrukturen infördes 2014 men kunskapen om uppsatta mål, 

handlingsplanen och framförallt syftet om varför SKV har fått uppdraget har inte klargjorts. 

Eftersom SKV är en myndighet som arbetar efter strikta mål inom sin verksamhet är det likaså 

viktigt att definiera mål för jämställdhetsintegrering för att undvika att det nedprioriteras. Därefter 

krävs att normen kring jämställdhetsarbetet implementeras. Med vilja och förmåga kan mycket 

uppnås med ett företags styrstruktur och studieresultatet indikerar att en stor vilja och intresse samt 

motivation finns till att arbeta för jämställdhet. Styrstrukturen används som en grundpelare för att 

på ett smidigt sätt kunna nå uppsatta mål, vilket är sektionschefernas ansvar eftersom de förmedlar 

mål och direktiv uppifrån och ned till medarbetare, samtidigt som de ansvarar för att förmedla 
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åsikter och information nedifrån och upp. De ansvarar även för att delegera ut arbetsuppgifter och 

vilka mål som ska prioriteras, samt att motivera sina medarbetare till att uppnå målen genom att ge 

medarbetarna ansvar och tillit. Anledningen till att SKVs arbete med jämställdhetsintegreringen är 

så svag och otydlig för samtliga medarbetare är för att arbetssättet och mål inte tydligt har blivit 

förmedlade eller prioriterade nog högt. 
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8. God balans i styrstrukturen 
Det här avsnittet är studiens avslutande kapitel där rekommendationer till fallverksamheten lyfts 

utifrån en avslutande diskussion. Genom att lyfta rekommendationer till SKV får vi möjlighet att 

dela med oss av den kunskap vi fått på vägen. Vidare förs en diskussion kring studiens metod, det 

förs positiv och negativ kritik för att komma fram till vad vi skulle kunna gjort bättre samt för att 

hjälpa andra författare till sina studier. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 

8.1 JiM tydligt mål och direktiv i styrstrukturen   
Jämställdhetsarbetet är regulativt påtalat och formellt råder regulativ dominans i hela 

organisationen på grund av det finns oklarheter i kognitionen och SKV inte för ett gemensamt 

arbete för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, myndigheten gör istället som de alltid gjort. 

JiM-uppdraget hade kunnat vara ett tydligt mål och direktiv i styrstrukturen, på så vis hade det varit 

lättare för sektionschefer att visa att samhällsfrågan är viktig för en gemensam framtida utveckling 

samt för att det ska bli mer naturligt att förmedla jämställdhetsfrågorna till sina medarbetare. 

Jämställdhetsintegreringen behöver stöd från styrstrukturen genom att normen, det vill säga 

”tänket” implementeras genom organisationen. Regler och normer kan utvecklas för att klargöra 

ett arbetssätt och tydliggöra vikten av integreringen. Myndighetens tidigare utförda externa 

forskning har lett till ny kunskap för att förbättra externt jämställt bemötande, hela organisationen 

känner till arbetet om jämställt externt bemötande. Vår interna forskning kan vara ett bidrag till att 

skapa förståelse för att JiM-uppdraget behöver uppmärksammas. 

Genom att organisationen arbetar tillsammans mot de uppsatta målen utifrån en implementerad 

norm och förmedlade direktiv kan den kognitiva dominansen brytas och de jämställdhetspolitiska 

målen kan uppnås. Dock behövs styrstrukturen och den har en viktig roll i organisationen, men 

styrstrukturen skulle behöva integreras med ett jämställdhetsperspektiv för att organisationen ska 

kunna bidra till regeringens krav. SKV skulle kunna arbeta desto mer med att försöka få fram 

kreativitet men att göra det med hjälp av styrstrukturen, att ha den som en grundpelare till att vilja 

arbeta kreativt samt efter ett jämställdhetsperspektiv. Bilden nedan, Figur 11, Styrstruktur, visar 

hur SKV kan lyckas skapa en norm av kreativitet och är ett förslag på hur SKV kan hitta en god 

balans i sin styrstruktur. 

Om både kognition och regulativ är låg skulle inga tydliga direktiv finnas och det skulle råda hög 

osäkerhet om arbetssätt där uppgifter utförs på olika sätt varje gång. Om både kognition och 

regulativ istället skulle vara hög skulle det finnas tydliga arbetssätt utan utrymme för flexibilitet 

och innovation. Det optimala är om det råder jämvikt mellan den informella och formella 

styrningen. Myndigheten har i dagsläget både hög regulativ i den formella regelstyrningen och hög 

kognition i den informella målstyrningen. För att få det att fungera krävs en balans mellan de två 

styrsätten utan att den ena dominerar den andra. I regelstyrning dominerar regler, medan i 



64 

 

målstyrning dominerar kognition. Båda styrsätten har därför en tendens att dra starkt åt det ena 

hållet och av vad som kan utläsas från empirin behövs starkare och mer implementerade normer 

då det kommer till jämställdhetsarbetet, därför borde SKV arbete i mitten, se “arbeta här” i Figur 

11, Styrstruktur. Jämställdhetsintegrering verkar än så länge inte vara implementerad, därmed är 

inte heller normer utvecklade och individerna gör istället som de alltid gjort. SKV bör därför 

utveckla normen och se till att jämställdhetsintegreringen implementeras för att få mer klarhet i 

individers kognitiva beteende. Studieresultatet visar att styrstrukturen är en “hjälp på traven” men 

det är formellt sett ingen utvecklad norm och något som medarbetare följer, därmed krävs att 

myndigheten förankrar jämställdhetsintegrering kognitivt. En styrstruktur behöver därmed 

innehålla både det informella och det formella. SKV behöver arbeta mycket med normer och öka 

incitament till att nå högre kunskap kring de jämställdhetspolitiska målen. 

 

Figur 11, Styrstruktur 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

 

Det är även viktigt att medarbetare och sektionschefer visar på vilja, att vilja se problemet och vilja 

bli bättre och vara en jämställd organisation. Så snart de ser och har viljan, förstår de vad det 

innebär och kan skapa förmåga att förändra utifrån det de ser och förstår. SKVs mål är att nå de 

jämställdhetspolitiska målen 2018 och för att lyckas är det viktigt med förståelse för att 

måluppfyllelse och vilja och förmåga går hand i hand, se Figur 12, Vilja och förmåga. När individer 

har hög vilja och hög förmåga är även måluppfyllelsen hög, i det läget vill individen förändra och 

ser problemet och har därmed förmåga att förändra. Om individen istället har låg vilja och låg 

förmåga blir det svårare att nå måluppfyllelse då individen i det läget inte visar att hen vill förändra 
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och inte heller visar någon kunskap eller förståelse. Om förmågan är hög och viljan låg så finns all 

behövlig kunskap och förståelse att se problemet och möjlighet att kunna förändra men individen 

vill inte. I Skatteverkets fall är det dock tvärtom, viljan är hög men förmågan att förmedla JiM är 

låg på grund av okunskapen kring området i och med att sektionscheferna endast känner till arbetet 

ytligt och inte på djupet. Viljan att förändra finns då sektionschefer förklarar att de önskar att 

kunskapen finns och de vill nå målet till 2018. Måluppfyllelse kan även motivera att öka viljan och 

förmågan. Generellt sett motiveras individer av att lyckas, därav kan hög måluppfyllelse motivera 

individen att känna högre vilja och större förmåga till att uppnå kommande mål. Giessen & Krott 

(2009); Ortner (2008) 

 

Figur 12, Vilja och förmåga 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

8.2 Utvecklad affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering 
Affärsmodeller är viktiga för att ett företag ska kunna förstå mål samt bryta ned dem enligt 

Osterwalder & Pigneur (2010) vilket nämndes tidigare och visades i Figur 9, Affärsmodell för SKVs 

jämställdhetsintegrering. Det fattas däremot en del faktorer för att organisationen ska nå de 

jämställdhetspolitiska målen till 2018, därmed har affärsmodellen utvecklats och tillagda faktorer 

är markerade med en stjärna. 

Kunskapsnivån kring jämställdhetsintegrering är fortfarande låg och normen är inte 

implementerad. Först och främst är vår rekommendation att det behövs utvalda nyckelpersoner 

som kan sätta sig in och specialisera sig i ämnet och arbeta med det dagligen, antingen som ett 

heltidsprojekt eller sidoprojekt beroende på hur mycket tid de känner att de behöver lägga på det. 
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De personerna är till för att utifrån sin egen vilja och förmåga, fördjupa sig och skaffa ännu mer 

kunskap om jämställdhet för att genom det kunna förmedla kunskapen vidare till alla anställda 

genom övertygelsen av att jämställdhetsarbetet är viktigt. Sektionschefer är de främsta som 

behöver kunskap vilken kan införskaffas via information från de utvalda personerna samt genom 

exempelvis olika aktiviteter, för att sektionscheferna därefter ska kunna förmedla det till 

medarbetare som i sin tur får ta del av aktiviteter och nå högre kunskap. Genom att kunskapen 

förmedlas skapas en medvetenhet. Därefter är det var individs egen vilja och förmåga som är 

avgörande för om jämställdhetsarbetet kan föras framåt eller inte. Den viktiga biten ligger i att 

lyckas förmedla de uppsatta målen och syftet med dem så att de anställda förstår syftet bakom 

målen och får behövlig kunskap för att kunna förändra, därefter får de själva ta ställning. Det är 

inte bara förmågan som krävs, utan även viljan och där kommer nyckelaktiviteterna in som en 

hjälp. Aktiviteter skapar medvetenhet och av våra erfarenheter, utifrån den här studien, motiveras 

anställda av att få känna sig delaktiga och vara med och påverka samt påverkas. 

Flera nyckelaktiviteter har lagts till i den utvecklade affärsmodellen, se Figur 13, Utvecklad 

affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering. Ett förslag för att lyckas förmedla målen är att 

integrera styrstrukturen med jämställdhetsmål. Om jämställdhetsmålen integreras i styrstrukturen 

och alla har något att följa finns en möjlighet till ett mer jämställt bemötande, både externt och 

internt. Informationen kan även ges via skrift, förslagsvis att medarbetare får ta del av en kort 

rapport varje månad för att se hur jämställdhetsarbetet ser ut i dagsläget och vad medarbetarna 

behöver fokusera mer på, se “skriftligt” under rubriken värdeerbjudande i figuren nedan. 

Bemötande är viktigt för genom det har SKV chansen att visa att de strävar efter ett jämställt 

bemötande och en positiv offentlig bild, det interna avspeglar nämligen ofta det externa i ett företag. 

En rekommendation till SKV är därför bättre annonsering vilket kan ändra verksamhetens rykte 

samt den offentliga bilden, och visa att det finns god chans till karriärutveckling inom 

organisationen så att fler män med rätt kompetens kan få anställning. 

* = uppdaterad från tidigare affärsmodell 
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Figur 13, Utvecklad affärsmodell för SKVs jämställdhetsintegrering 

Källa: (Holmkvist & Jonsson, 2016) 

8.3 Metodkritik 
Sammantaget känner vi oss nöjda med dispositionen och upplägget av arbetet. Vi har genomgående 

varit eniga om vad vi vill undersöka, hur vi ska gå tillväga och samarbetat bra, trots det har studien 

sina svagheter. Studiens metod består av både kvalitativ och kvantitativ natur, i form av intervjuer 

och enkäter. Eftersom jämställdhet är ett svårdefinierat ämne som kräver många reflektioner och 

olika förhållanden har vi känt att det var nödvändigt med båda typer av metoder. Ämnet 

jämställdhet är ett ämne som inte till fullo går att mäta med kvantitativ metod i form av siffror och 

grafer just för att “det beror på hur man ser det..”. Studieresultatet indikerar olika syn på vad som 

definierar jämställdhet och vad som är jämställt. Trots det är vi nöjda med formulerade 

forskningsfrågor och syfte eftersom vi med dem kunde komma fram till svar och tydliga 

rekommendationer till fallverksamheten.  

I fråga om enkäter så resulterade de i ett förhållandevis stort bortfall på 42 % vilket bidrar till att 

enkätsvaren inte fullständigt speglar samtliga medarbetares åsikter. För att få högre svarsprocent 

hade vi kunnat ge aktörerna längre tid på sig att svara då vi gav dem 11 dagar, alternativt skicka ut 

ytterligare en påminnelse via mail. I samband med enkätutskicket skickade vi även, med hjälp av 

vår kontaktperson på SKV, ett meddelande till samtliga aktörer där vi presenterade oss och vårt 

arbete. Att skicka ut ett meddelande ett tag innan enkäten skulle skickas ut, för att förbereda 

aktörerna och göra dem medvetna om att studien utfördes, hade också kunnat öka andelen svar. I 
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efterhand har vi fått feedback från respondenterna där de efterfrågat ett svarsalternativ där de inte 

behövt ta ställning. Vi anser att ett sådant svarsalternativ både kan göra gott och ont. Resultatet kan 

bli felaktiga om respondenten tvingas välja när de faktiskt inte vet, dock ansåg vi också att ett 

sådant svarsalternativ ger respondenten möjlighet att inte fullt reflektera över frågan och istället 

strunta i att svara, därav valde vi att bara ha med svarsalternativ där respondenten tar ställning.   

En annan svaghet med vår studie är att fler kontor borde ha undersökts. För studien undersöktes 

två kontor inom den norra regionen, vilka arbetar relativt lika med jämställdhetsintegreringen. 

Under studiens gång har det framgått att kontor inom andra regioner arbetar desto mer med 

integreringen och det uppdrag som regeringen gett ut. För att ytterligare jämföra hur SKV arbetar 

med JiM-uppdraget och hur dess styrstruktur har bidragit, eller kan bidra, hade det varit av värde 

att undersöka ett kontor som till högre grad arbetar med uppdraget. Det hade kunnat ge tydligare 

och helt andra resultat samt reflektioner.  

8.4. Implementera normen 
Flamholtz et al. (1985) beskrev organisationers kultur som en uppsättning av värden, övertygelser 

och sociala normer som tenderar att delas av dess medlemmar och i sin tur, påverka deras tankar 

och handlingar.   

“the set of values, beliefs and social norms which tend to be shared by its members and, in turn, 

influence their thoughts and actions” (Flamholtz, Das, & Tsui, 1985) 

De befintliga normer myndigheten har nu är det som ger grund för hur medarbetare arbetar och 

eftersom jämställdhetsarbetet fortfarande är relativt nytt krävs förändring. För att 

jämställdhetsintegrering ska kunna integreras krävs först och främst att kunskapen kring 

jämställdhet nås för att genom den kunna implementera normen. När normen väl är implementerad 

kan de anställda börja tänka och handla utifrån sin vilja och förmåga. 

För vidare forskning kan vi rekommendera att undersöka hur jämställdhet kan mätas. Det finns 

kritik gällande hur jämställdhet mäts utifrån kvantitativa undersökningar, eftersom forskare anser 

att jämställdhet är mycket mer än andelar av kön. Under vår studie har vi upptäckt att definitionen 

av jämställdhet inte heller är självklar och det finns delade meningar om hur man ser på 

jämställdhet vilket även ger en indikation på att definitionen måste klargöras för att studier om 

jämställdhet ska utföras på rätt sätt. 

För att se om myndigheterna uppnår uppsatta mål gällande jämställdhetsintegreringen kan med 

fördel en ny studie göras efter 2018. Utifrån den här studien kan förändringar i normer, styrstruktur 

och genusmedvetande visa sig och därigenom visa på vilka förändringar JiM-uppdraget från 

regeringen givit myndigheten. 
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Vår studie har baserats på ett socialkonstruktivistiskt synsätt med teorier om genus, institutionella 

faktorer samt styrning och motivation. Intressant skulle vara att utföra en liknande studie men 

utifrån andra faktorer och mekanismer för att se om det finns andra faktorer som bidrar till 

jämställdhet, eller vad som krävs för att utföra ett jämställdhetsarbete. Under studiens gång har det 

framgått att det finns kontor inom organisationen som arbetar mer specifikt med 

jämställdhetsintegreringen. Att undersöka ett sådant kontor, antingen enskilt eller jämfört med ett 

annat, kan visa på andra resultat och vad som eventuellt skiljer kontoren emellan. 

Till sist kan vi rekommendera att undersöka hur samhället ser på offentlig sektor som arbetsgivare. 

Studien visar tendenser på att myndighetens offentliga bild kan vara en anledning till minskat 

intresse som arbetsgivare utifrån mäns perspektiv. Inom verksamheten visar tendenser att det är en 

innovativ och kreativ arbetsplats med mycket fri styrning, goda karriärmöjligheter samt andra 

positiva förmåner. Medan den offentliga bilden till större del kan matcha de förutfattade meningar 

som samhället har av myndigheter och offentlig sektor, det skulle därför vara av intresse att 

undersöka om det exempelvis beror på okunskap eller utgångspunkten att verksamheten styrs av 

staten. 

8.5 Studien bidrar till jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsintegrering är ett faktum och för att myndigheterna ska lyckas nå målen till 2018 

krävs en bra struktur på hur de ska göra. SKV har inte tidigare gjort någon studie om jämställdhet 

internt i verksamheten. Eftersom jämställdhetsintegrering är ett krav från regeringen behöver 

myndigheter snarast fundera över hur de ska gå till väga. Studien bidrar till ökad kunskap om 

jämställdhetsintegrering och styrstrukturers roll för att uppnå integreringen. I studien förs en 

diskussion om styrstrukturers roll inom offentlig sektor och bidrar därför med förståelse om vad 

inom en verksamhet som kan uppnås med styrstrukturen och hur det kan leda till andra positiva 

effekter för medarbetare, exempelvis måluppfyllelse och motivation. Studien bidrar även till analys 

av bakomliggande institutionella jämställdhetsmekanismer, samt centrala faktorer som kan 

underlätta integreringen och hur sektionschefer och medarbetare arbetar med faktorerna. 
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Bilaga 2, Semistrukturerade intervjuer 
 

Intervjuer med sektionschefer 

Nyckelord: jämställdhet, styrstruktur, motivation, styrning, Isomorfism och 

särkoppling 

 

Allmänt 
1. Kön   

2. Anställning 

3. Kontor 

Isomorfism och särkoppling 
1. Berätta hur du tycker att din arbetsplats påverkas av yttre faktorer så som lagar och regler, 

rutiner och processer eller påtryckningar från andra organisationer och institutionella 

regler. 

a. Påverkar det er styrning positivt eller negativt? 

b. Är dessa lagar, regler, rutiner och processer svåra att följa? 

2. Hur har du blivit informerad om JiM-uppdraget (Jämställdhetsintegrering i Myndigheter) 

Styrstruktur 
3. Hur upplever du styrstrukturens roll för jämställdhetsarbetet? 

a. Hur anser du att styrstrukturen används för att driva jämställdhetsarbetet framåt? 

b. På vilket sätt upplever du att den nya styrstrukturen bidragit negativt eller positivt? 

Motivation 
4. Hur arbetar du för att bibehålla eller öka motivationen hos dina anställda? 

a. Anser du att det är viktigt att motivera dina anställda, och skapa förståelse för 

uppsatta mål? 

b. Vilka faktorer inom ditt arbete motiverar dig? 

Styrning 
5. Hur arbetar du för att förmedla uppsatta mål angående JiM-uppdraget till dina 

medarbetare? 

a. Anser du att det är viktigt att förmedla uppsatta mål och syftet bakom dessa till 

dina medarbetare? 

b. Hur arbetar du för att uppnå så bra uppföljning som möjligt för både 

medarbetarnas oh din egen arbetsinsats? 
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Jämställdhet 
6. Känner du att du har bra kunskap om de uppsatta målen för SKVs 

jämställdhetsintegrering? 

a. Hur har du fått kunskap om målen? 

7. Vad driver du för aktiviteter inom din sektion för att stödja jämställdhetsarbetet? 

8. Vad gör du själv för att bidra till jämställdhetsarbetet? 

9. Anser du att jämställdhetsarbetet är viktigt? 

Genus 
10. Anser du att din arbetsplats är jämställd idag? 

11. Vad tror du är anledningen till att organisationen genomgående består av majoriteten 

kvinnor? 

a. Vad tror du kan locka mer män till verksamheten? 

 

 


