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FÖRORD 

Uppsatsen har skrivits under vårterminen 2019 och motsvarar 15 högskolepoäng på C-nivå. Vår 
förhoppning är att arbetet kommer att bidra till ytterligare förståelse för implementering av 
jämställdhetsintegrering och fortsatt forskning kring ämnet.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Johan Sandström som under arbetets 
gång bidragit med kunskap, engagemang och värdefull vägledning. Vi vill också tacka 
medlemmarna i vår seminariegrupp som bidragit med synpunkter och råd. Vill vi även rikta ett 
stort tack till våra deltagare från Luleå kommun som tagit sig tiden att medverka i intervjuer och 
till Luleå kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen som varit hjälpsamma och tillåtit oss att ta del 
av deras material.        
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SAMMANFATTNING 

Jämställdhet är ett omdebatterat ämne som får allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle och 
blivit en allt viktigare del av den svenska politiken. För att arbeta för jämställdhet har Sveriges 
regering beslutat att ha jämställdhetsintegrering som strategi. 2013 skrev Luleå kommun under 
den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR-deklarationen) vilket innebär ett tydligt 
engagemang för att arbeta mot att bli en jämställd kommun. Examensarbetet syftar till att skapa 
förståelse för hur en kommunal verksamhet tillämpar målstyrning för att integrera jämställdhet i 
organisationen och hur målstyrning i praktiken används ur ett vertikalt perspektiv. För att besvara 
studiens syfte har en fallstudie på Luleå kommun genomförts, där fem anställda på olika 
hierarkiska nivåer inom kommunen deltagit i intervjuer. Utöver intervjuer har interna 
styrdokument studerats. För att vidare besvara våra forskningsfrågor har begreppen anpassning- 
och omvandlingstolkning använts för att skapa förståelse för jämställdhetsarbetet. 

Uppsatsen bygger på en deduktiv metod med induktiva inslag där tidigare forskning kring 
jämställdhetsintegrering använts för att förstå det empiriskt insamlade materialet. Resultatet från 
studien visar att Luleå kommuns styrdokument huvudsakligen förhåller sig till 
anpassningstolkning med fokus på kortsiktiga mål. Resultatet visar också att samspelet mellan de 
organisatoriska nivåerna inte ger rätt förutsättningar för jämställdhetsarbetets vertikala resa. 
Resultatet visar att medvetenhet kring att omvandlingstolkningen finns, men att arbetet idag främst 
handlar om att synliggöra obalanser och reglera omedelbara orättvisor med fokus på 
anpassningstolkning. Uppsatsens slutsats är att den kunskap inom ämnet stannar högt upp i 
organisationen vilket medför att jämställdhetsarbetet huvudsakligen innefattar 
anpassningstolkningen. Studien visar att styrning mot jämställdhet är komplex och att målstyrning 
medför att jämställdhetsintegrering huvudsakligen tolkas utifrån anpassningstolkning. 
Avslutningsvis konstateras att om än medvetenhet kring omvandlingstolkningen verkar finnas, 
tycks de kvalitativa aspekterna av jämställdhet i dagsläget inte “fångas” genom målstyrning. 

Nyckelord:  Jämställdhet, Jämställdhetsintegrering, Styrning, Styrsystem, Målstyrning, Offentlig 
verksamhet, kommun 

 

  



                          
                

ABSTRACT 
Gender equality is a discussed topic that is gaining increasing attention in today's society and has 
become an increasingly important part of Swedish politics. To work towards gender equality, the 
Swedish government has decided to have gender mainstreaming as a strategy. In 2013, Luleå 
municipality signed the European Declaration for Gender Equality (The CEMR- declaration), 
which implicates a clear commitment to work towards becoming an equal municipality. The 
purpose of this study is to create an understanding of how a municipality applies management by 
objectives to integrate gender equality into the organization and how management by objectives is 
used in practice from a vertical perspective. To answer the study's purpose, a case study at Luleå 
municipality has been carried out, where five employees at various hierarchical levels within the 
organization participated in interviews. In addition to interviews, internal documents have been 
studied. In order to further answer our research questions the concepts of adaptation and 
conversion interpretation have been used to create an understanding of gender equality work. 
 
The thesis is based on a deductive method with inductive elements, where previous research on 
gender mainstreaming has been used to understand the empirically collected material. The result 
of the study shows that Luleå municipality’s governing documents mainly relate to the adaptation 
interpretation with a focus on short-term goals. The results also show that the interaction between 
the organizational levels does not provide the right conditions for the vertical journey of gender 
equality work. The result shows that awareness of the transformation interpretation exist, but that 
the work today mainly is about making imbalances visible and regulating immediate inequalities 
with a focus on the adaption interpretation. The conclusion of the thesis is that the knowledge on 
the subject stays on higher levels in the organization, which indicates that gender equality work 
mainly involves the adaptation interpretation. The study shows that governance towards gender 
equality is complex and that management by objectives allows gender mainstreaming to be 
interpreted primarily on the basis of adaptation interpretation. Finally, it is stated that, although 
awareness of the transformation interpretation seems to exist, the qualitative aspects of gender 
equality does not seem to be "caught" by management by objectives. 
 
Key words: Equality, Gender Mainstreaming, Management Control, Management Control 
System, Management by objectives, Goal Setting, Public Sector, Municipalities. 
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1.  INLEDNING 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund till det valda ämnet. Därefter presenteras 
forskningsfrågor och uppsatsens syfte. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens disposition. 

 

 
1.1 Bakgrund 

“Jämställdhetsintegrering är ett medel - en strategi - för att uppnå de jämställdhetspolitiska 
målen. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, 

planering och utförande av en verksamhet.” (SCB,2004) 

Debatten rörande jämställdhet är ett aktuellt ämne som uppmärksammas alltmer i dagens samhälle. 
Jämställdhet är omdebatterat och engagerar många människor. I och med ett växande intresse och 
engagemang ökar således också vikten av studier inom ämnet. Jämställdhet handlar om att alla 
individer ska ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet (NE, 
u.d). De senaste decennierna har jämställdhet varit en viktig del av den svenska politiken där 
jämställdhet setts som ett mål i princip alla främjar (Magnusson, 2000). I det svenska 
regeringsvalet 2018 var jämställdhet en av de viktigaste frågorna under valrörelsen (Novus, 2018). 
I januari 2019 presenterade den svenska regeringen sig som “världens första feministiska regering” 
och att jämställdhet ska genomsyra den svenska politiken i allt beslutsfattande (Regeringen, u.å). 
 
Jämställdhetsintegrering är regeringens strategi och handlingsplan för att förverkliga 
jämställdhetsarbetet (Regeringen, 2019). I samstämmighet med EU togs, 1994, handlingsplanen 
‘Europeiska deklarationen för jämställdhet’, CEMR-deklarationen, fram (SCB, 2004). Sedan dess 
har strategin tillämpats av myndigheter som ett sätt att implementera den svenska 
jämställdhetspolitiken (Svensson, Kallerstig, Lindholm, & Sjöberg, 2011). 
Jämställdhetsintegrering som strategi är ett globalt begrepp för att uppnå jämställdhet. Målet med 
integreringen är att, såväl i den dagliga som i den löpande verksamheten, alltid ha ett 
jämställdhetsperspektiv närvarande vid beslutsfattande. (Wittbom, 2015) Jämställdhetsintegrering 
är målstyrt (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016) där målstyrning i avseendet innebär 
att ur politiken komna målformuleringar och finansieringsramar ska styra verksamheten 
(Sundström, 2003).    
 
År 2013 tog Norrbottens samtliga 14 kommuner och Norrbottens läns landsting beslutet att 
underteckna CEMR-deklarationen med tydliga mål om att påverka norrbottningars liv till det 
bättre och ge män och kvinnor samma makt att forma samhället och deras egna liv. Det långsiktiga 
målet för jämställdhet är att bli Sveriges mest jämställda län 2020. (Jämställt Norrbotten, u.å) 
Enligt Länsstyrelsen i Norrbottens kartläggning har det visat sig finnas skillnader mellan hur långt 



                          
                

   2  

respektive kommun kommit i jämställdhetsarbetet (Länsstyrelsen Norrbotten, u.å). Skillnaderna 
låg i hur prioriterad jämställdhetsfrågan var, hur resurser hade fördelats och i de vidtalade 
politikernas och kommunchefernas uppfattningar om hur arbetet skulle bedrivas och aktualiseras. 
(Länsstyrelse Norrbotten, u.å)   
 
Luleå kommun är en av de kommuner i Norrbotten som i december 2013 skrev under CEMR-
deklarationen och de åtaganden det innebär kopplat till att främja jämställdhetsarbetet inom 
kommunen (Luleå kommun, 2018). Enligt en undersökning gjord av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, 2016 är Luleå kommun en av de mest framgångsrika kommunerna i Sverige 
gällande jämställdhet. Rapporten presenterades som “Öppna jämförelser jämställdhet 2016” och 
resulterade i att Luleå kommun placerade sig på en nionde plats när samtliga nyckeltal vägts 
samman (SKL, 2019). 
 
1.2 Problemformulering 
Statistik likt undersökningen från SKL är givetvis bra när nyckeltal identifierar framgång. Det 
indikerar att samhället blivit mer jämställt utifrån kvantitativa mått mätt. Det betyder dock inte att 
arbetet är över och man kan inte utifrån sådana resultat dra slutsatser om att samhället rent 
kvalitativt blivit mer jämställt. (Rönnblom & Hudson, 2012) Istället riskerar arbetet för 
jämställdhet att hämmas, eller att det direkt förhindras (Walby, 2005). Jämställdhetsintegrering 
har ett större syfte än att fördelningen mellan könen är lika. Tidigare forskning kring 
jämställdhetsintegrering som strategi påvisar både fallgropar och framgångsfaktorer, där fallgropar 
likt ovan kommit från att man låtit jämställdhetsfrågan hamna i en kvantifierbar kontext. Orsaker 
som förklarar detta är att kvantitativa mål oftast är konkreta samtidigt som de ger snabba synliga 
resultat. (Wittbom, 2009) En framgångsfaktor för jämställdhetsintegrering är enligt Wittbom 
(2009) en väl fungerande styrstruktur som hjälper till att öka synligheten av jämställdhet där 
utbildning om genuskunskap måste kombineras med aktiviteter för jämställdhetsintegrering för att 
uppnå resultat. För att belysa de olika aspekterna av jämställdhet har tidigare forskning använt 
begreppen anpassningstolkning och omvandlingstolkning där den första handlar om de 
kvantitativa aspekterna, och den andra om de kvalitativa (Mark, 2007; Walby, 2005) 
 
Som tidigare nämnts ligger målstyrning till grund för att jämställdhetsarbetet integreras i 
kommunala verksamheter (Sundström, 2003). Idealmodellen för målstyrning förutsätter mätbara 
mål och har i åtanke att tydligt påvisa om verksamheten är påväg i rätt riktning (Greenwood & 
Hinings, 1996). Målstyrning, ett begrepp kommet ur ekonomistyrningsmodeller, bygger på 
kvantitativ information och tenderar att låta organisationen fokusera på det mätbara (Wittbom, 
2009). Att låta jämställdhetsintegrering uppnås via målstyrning kan således uppfattas paradoxalt 
när jämställdhetsarbetet har som ambition att även ha ett kvalitativt perspektiv (Walby, 2005). 
Kritikerna anser att målstyrning lämpar sig bättre i verksamheter där målen tydligt kan 
kvantifieras. Mål kopplat till jämställdhet kan ofta vara svårdefinierade samtidigt som det kan vara 
svårt att göra målen mätbara. (Rombach, 1991) Wittbom (2009) menar också att en styrstruktur, i 
detta fall målstyrning, i samspel med normer och värderingar kan förespråka ett teknokratiskt 



                          
                

   3  

tänkande vilket skapar en kultur där kvantitativa mål leder till att jämställdhetsaspekten inte fångas 
upp (Wittbom, 2009). Grönlund et al. (2006) menar att jämställdhet är svårt att mäta med 
kvantitativa mått då begreppet innehåller ett flertal kvalitativa aspekter vilka måste tas i beaktning 
för måluppfyllelse av jämställdhetsintegrering.   
 
Det finns kunskap att hämta i ämnet som belyser olika aspekter av jämställdhetsintegrering. Både 
på övergripande nivå, men även studier som gjort djupgående analyser av organisationer och 
verksamheter kopplat till jämställdhetsintegrering. Forskning som fokuserar på målstyrningens 
roll för jämställdhetsintegrering är underrepresenterade. Målstyrning har som ambition att 
möjliggöra för chefer på lägre hierarkiska nivåer att själva fritt styra sin verksamhet för att uppfylla 
målen (Söderholm, 1998). Då arbetet för hur målsättningen ska uppnås ej är förutbestämt ökar 
således också vikten av att skapa förståelse för hur målstyrning för jämställdhetsintegrering 
tillämpas i ett vertikalt perspektiv, där man ovanifrån sätter målformuleringar för att sedan 
efterfråga resultat nedåt i ledet (Pettersen & Solstadt, 2015). Utifrån dessa resonemang finns ett 
samhällsintresse, utifrån ett styrningsperspektiv, att studera hur en kommunal verksamhet, som 
Luleå kommun, tillämpar målstyrning i sitt jämställdhetsarbete.  
 
1.3  Syfte 
Givet ovan problematisering ämnar denna studie skapa förståelse för hur en kommunal verksamhet 
tillämpar målstyrning, som enligt teorin efterfrågar mät- och kvantifierbara mått, för att integrera 
jämställdhet i organisationen. Vidare ämnar studien identifiera hur målstyrning i praktiken 
används ur ett vertikalt perspektiv. Detta för att se hur de övergripande målen “reser ner” i 
organisationen och mynnar ut i aktiv handling. För att besvara studiens syfte kommer begreppen 
anpassning- och omvandlingstolkning användas för att skapa förståelse för jämställdhetsarbetet. 
Med detta som bakgrund är våra forskningsfrågor således: 
 

1.   Hur arbetar en kommunal verksamhet med målstyrning, från högsta ledningen ner till 
specifika verksamheter, för att uppnå jämställdhetsintegrering? 
 

2.   Hur kan målstyrning för jämställdhet förstås i termer av anpassning- och 
omvandlingstolkning? 

 
1.4 Disposition 

 
 
Kapitel 1: Inledning - Examensarbetet inleds med en introduktion till ämnet. Därefter följer en 
problemdiskussion, forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med en disposition över arbetet. 
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Kapitel 2: Teoretisk referensram - Uppsatsens teoriavsnitt behandlar tidigare forskning kring 
det valda ämnesområdet. Begreppen anpassning- och omvandlingstolkning introduceras. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 3: Metod - Examensarbetets tredje kapitel behandlar de metodval uppsatsen resulterat i 
samt valda tillvägagångssätt. Vidare diskuteras arbetets trovärdighet. 
 
Kapitel 4: Empiri - Arbetets empirikapitel behandlar de styrdokument som kommunen använder 
vid jämställdhetsarbetet och det insamlade materialet från intervjuer.  
 
Kapitel 5: Analys & diskussion - Kapitlet utgör analys av styrdokument och den insamlade 
empirin från intervjuer. Analysen bygger på begreppen anpassning- och omvandlingstolkning.  
 
Kapitel 6: Slutsats - Examensarbetets sista kapitel behandlar uppsatsen slutsatser. Även tips till 
fortsatt forskning inom ämnet berörs. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
Kapitlet redogör för studiens teoretiska referensram vilken består av teorier och tidigare studier 
kopplat till jämställdhetsintegrering med inriktning mot kommunal verksamhet. Vidare berörs det 
vertikala perspektivet kopplat till jämställdhetsintegrering. Begreppen anpassnings- och 
omvandlingstolkning introduceras. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen. 

 

 
2.1 Att styra mot jämställdhet 
Jämställdhetsintegrering är en strategi som uppfylls genom målstyrning, där målformuleringarna 
är ur politiken komna. Syftet med målstyrning är att tydliga mål för verksamheten sätts upp och 
att verksamheten sedan styrs därefter. En fördel med målstyrning är att klart definierade mål 
möjliggör för chefer på lägre nivåer att fritt styra sin verksamhet för att på bästa sätt uppfylla 
målen. En förutsättning för detta är att verksamheten är väl medveten om de uppsatta målen 
eftersom det ökar den inre drivkraften till att utföra ett bra arbete. (Söderholm, 1998) Målen går 
sedan från att vara övergripande till att konkretiseras på samtliga organisationsnivåer i olika 
aktiviteter (Lindberg & Wilson, 2011) vilket kan härledas till själva målarbetet eller 
genomförandet för måluppfyllelse. Vidare är en grundläggande förutsättning för målstyrning att 
arbetet systematisk mäts för att veta att målen uppnås och att verksamheten går i rätt riktning 
(Bastøe & Dahl, 1995).   
 
Målstyrning är väl förankrad inom den privata sektorn där de uppsatta målen är av finansiell 
kvantifierbar karaktär, vilket gör att målen och hur företaget presterat enkelt kan mätas och följas 
upp (Rombach, 1991). På 1980-talet gick ledningsmetoden inom offentlig verksamhet till att 
ändras från detaljstyrning till lite lösare ledning, så kallad målstyrning. Politikerna som styr 
förvaltningarna presenterar nu tydliga mål och de resultat som förväntas av respektive förvaltning. 
(Almqvist, 2006; Svensson et. al, 2011) Greenwood och Hinings (1996) menar att idealmodellen 
för målstyrning förutsätter mätbara mål och säger att ur en ekonomisk rationell synvinkel kräver 
dessa målstyrningsprocesser ständig mätning av måluppfyllelse. En grundtanke för målstyrningen 
är att det som mäts blir gjort (Brorström, Lindwall & Solli, 2007). 
 
Målstyrningens krav på mätbarhet kan således vara svår att genomföra. Jämställdhet mäts inte alla 
gånger så lätt i siffror och jämställdhetsarbetet stöter ofta på hinder när betonandet av mätbarhet 
sätts in. Utifrån ovanstående resonemang, där målstyrningen bygger på kvantitativ information, 
tenderar organisationer att fastna i eller fokusera på det mätbara. (Wittbom, 2009) I detta fall menar 
Wittbom (2015) att jämställdhetsintegreringens fullständiga mening går förlorad och att 
jämställdhetsintegreringen hindras från att implementeras i organisationens samtliga processer. 
Lindholm (2011) problematiserar det dock ytterligare och menar att jämställdhetsintegrering inte 
kan utgå från dessa enkla och färdiga modeller. Författaren menar att det är ett linjärt tankesätt, 
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där man förlitar sig på målstyrning, detaljerade aktivitetsplaner och resultatbaserade utvärderingar. 
Ett sådant synsätt bygger på rationella tankemodeller, där det finns entydiga och optimala 
lösningar på ett problem, där man prickar av checklistor och väntar på resultat. 
Jämställdhetsarbetet innefattar snarare konflikter och dilemman som förutsätter hög grad av 
medvetenhet hos de berörda för att sedan kunna ifrågasätta befintliga maktstrukturer. (Lindholm, 
2011) Lorentzi och Lundkvist (2001) menar dock att de delar som krävs för 
jämställdhetsintegrering inte skiljer sig från annat förändringsarbete. Det som krävs är att 
ledningen tar beslut och sedan efterfrågar resultat (Lorentzi & Lundkvist, 2011). 
 
2.1.1 Det vertikala perspektivet för jämställdhetsintegrering 
Målstyrning ska möjliggöra för chefer längre ner i hierarkin att själva styra sin verksamhet för 
måluppfyllelse. En förutsättning för detta är dock att målen är tydligt definierade och formulerade 
från ledningen. (Söderholm, 1998) För att detta ska vara möjligt krävs enligt Covaleski och 
Dirsmith (1981) ett aktivt stöd från ledningen och hög interaktivitet och samspel mellan 
organisationens olika delar för att processen ska fungera. Målen bör också definieras så att de blir 
konkreta på varje nivå och i varje process inom organisationen (Covaleski & Dirsmith, 1981). 
Lindholm (2011) beskriver att förutsättningar och fallgropar för arbetet med jämställdhet ligger i 
att kunna ge chefer på olika organisatoriska nivåer i verksamheten samma möjligheter för 
måluppfyllelse.    
 
Lindholm (2011) menar att det, först och främst, måste skapas balans mellan utveckling och 
driftsfrågor i en organisation. Jämställdhetsfrågor beskrivs sällan som särskilt viktiga för en 
verksamhet och i det fall de gör det, ses de snarare som en utvecklingsfråga än som en driftsfråga. 
Fortsatt menar hon att utvecklingsfrågorna behöver särskilt stöd eftersom de sällan prioriteras i en 
verksamhet. Utvecklingsfrågor förutsätter ett aktivt engagemang hos ansvariga politiker, ledning 
och chefer vilket ger legitimitet och skapar resurser (Lindholm, 2011). Författaren ger exempel på 
“jämställdhetspiloter” eller coacher, som en praktisk lösning för ovanstående problematik. 
Personer med denna funktion kan knyta samman verksamhetens tankar och idéer kring 
jämställdhet vilket skapar ett vertikalt lärande mellan funktioner och nivåer i en organisation 
(Lindholm, 2011). Lindholm (2011) beskriver fortsatt att en förutsättning är att det finns ett 
utvecklat samspel mellan dessa organisatoriska nivåer och att förändringarna löper i samma takt. 
“Jämställdhetspiloterna” kan inte bidra till förändring om det inte ges stöd från ledningen eller tid 
för lärande och utveckling. Vidare belyser hon att en långsiktig förutsättning är att chefer gör 
frågan till “sin” och känner ett aktivt ägarskap till arbetet. Detta gäller på samtliga nivåer i 
organisationen, från förvaltningsledning till enhetschefer. (Lindholm, 2011) Mellanchefernas roll 
i utvecklingsarbetet har visat sig vara avgörande för hur och om arbetet blir en integrerad del av 
verksamheten (Larsson, 2008). Samtidigt finns resultat som visar att mellancheferna saknar den 
förståelse som krävs för att stödja jämställdhetsarbetet och själva verka för genusmedvetna 
organisationer (Andersson, 2009). Chefen måste förstå, kunna och vilja genomföra arbetet. Det 
räcker således inte bara med en vilja, det krävs även kompetens för att implementera jämställdhet 
i arbetet. (Lindholm, 2011) 
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2.2 Jämställdhetsintegrering som strategi 
Jämställdhetsintegrering som strategi har fått en bred spridning för praktiskt arbete för jämställdhet 
(Squires, 2007). Målet med jämställdhetsintegrering baseras på tanken att alla beslut som fattas, 
på samtliga nivåer i en verksamhet, ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Wittbom, 2015). 
Strategin utgår från att det inte räcker med lagar och regler för att eliminera könsdiskriminering. 
Tanken är att jämställdhet ska genomsyra samhället på alla nivåer (Prop. 2005/06:155) och att 
rikta fokus på system, processer och normer som genererar ojämlikhet (Daly, 2005). Wittbom 
(2009) menar att jämställdhetsintegrering har ett vidare syfte än bara jämn könsfördelning. Det 
handlar snarare om att analysera maktförhållanden mellan män och kvinnor (Wittbom, 2009). Med 
jämställdhetsintegrering ska maktskillnader elimineras och jämställdhet uppnås. 
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att genomföra jämställdhetspolitiken och ett verktyg som 
myndigheter i Sverige tillämpar. För myndigheterna har det inneburit att arbeta för att tillgodose 
båda könens behov i all service och tjänster som erbjuds. (Svensson et. al, 2011) 
Jämställdhetsintegreringen kom till efter att man sett att tidigare arbete för jämställdhet bedrivits 
som ett sidospår och att frågorna behöver äga rum där makten existerar (Bacci & Eveline, 2003).  
 
Kritik mot jämställdhetsintegrering menar att jämställdhetsfrågor allt för ofta hamnar och stannar 
i frågor som rör jämn könsfördelning och lika lönenivåer (Rönnblom, 2008). Walby (2005) menar 
att anledningen kan ligga i att mål kopplat till ovanstående parametrar ofta är mer konkreta och 
resulterar i snabba resultat. Detta leder till att strategin hamnar i ett kvantitativt mål och 
resultatstyrningssystem snarare än att synliggöra strukturer och forma nya normer. När strategin 
förespråkas ur sådana teknokratiska termer är det lätt att kulturen inte fångar upp den fullständiga 
meningen med jämställdhetsarbetet. (Wittbom, 2009) Framgångsfaktorer för 
jämställdhetsintegrering är enligt Wittbom (2009) en väl fungerande styrstruktur som hjälper öka 
synligheten av jämställdhet och utbildningar om genuskunskap som kombineras med aktiviteter 
för jämställdhetsintegrering. Strategin kräver att såväl ledning, ansvarig personal och övriga 
organisationsmedlemmar besitter en grundkompetens och en aktiv vilja att förändra (Nyberg 
2010).  
 
Det finns två huvudsakliga tolkningar om av vad arbete för jämställdhetsintegrering innebär. De 
huvudsakliga tolkningarna benämns olika men kommer här benämnas anpassningstolkning och 
omvandlingstolkning. De två tolkningarna bygger vidare på ovanstående forskning och principer. 
Tolkningarna behandlas nedan för att ytterligare skapa förståelse för ämnet.  
 
2.2.1 Anpassningstolkning 
Anpassningstolkning arbetar främst kvantitativt och ämnar att främja en balanserad 
könsrepresentation (Walby, 2005). Utifrån denna tolkning sätts jämställdhetsintegreringen ovanpå 
de övriga politiska processerna (Prop. 2005/06) vilket innebär att man snarare låter 
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jämställdhetsintegreringen bli ett sidospår från resten av den “ordinarie” verksamheten (Walby, 
2005).  
 
Walby (2005) menar att det inte finns några fördelar med att lägga ny politik ovanpå existerande 
processer och policys eftersom det inte kräver någon omorganisation eller omstrukturering. Detta 
leder till att rådande normer och maktstrukturer inte ifrågasätts (Lombardo, 2005) och att arbetet 
fokuserar på att förbättra snarare än förändra (Walby, 2005). Ifrågasättandet beskriver Lombardo 
(2005) som en förutsättning för jämställdhetsintegrering, annars blir arbetet teknokratiskt och som 
ett resultat av detta blir jämställdhetsintegreringen kvantitativ. Arbetet kommer snarare handla om 
att utjämna könsfördelning i form av antal, omfördelning, rekrytering och representation istället 
för att omfördela och ifrågasätta makthierarkier. (Jordansson, 2005) Mark (2007) menar också att 
anpassningstolkningen, och dess kvantitativa ansats, kan leda till att kvinnor och män blir kvar i 
den stereotypa rollen som föreligger könet. Kvinnor och män är rent biologiskt lämpade för olika 
saker. Ur tolkningen kan därför antas att en jämn könsfördelning är bra så länge könen förhåller 
sig till det de är bra på. (Mark, 2007) Detta kan dock bli ett problem ur ett perspektiv där 
upplevelsen att saker och ting redan är jämställt kan förekomma. Att jämställdhetsfrågan redan är 
uppnådd vid framställandet av positiva kvantitativa siffror, jämn könsfördelning och minskade 
löneskillnader. (Rönnblom & Hudson, 2012) Vad som däremot kan vara lockande, och en fördel 
med denna tolkning, är att den snabbt uppvisar resultat eftersom arbetet sker mot konkreta mätbara 
mål (Wittbom, 2015). Samtidigt kan en jämn könsfördelning bidra till en förändrad 
organisationskultur (Walby, 2005). När homogena grupper luckras upp förändras också de interna 
spelreglerna genom att nya erfarenheter och perspektiv tillkommer vilket gör att rådande kultur 
ifrågasätts (Johansson, 2013).   
 
2.2.2 Omvandlingstolkning 
Anpassningstolkningen har kritiserats för att den fokuserar på att kvantifiera 
jämställdhetsintegreringen och att arbetet för jämställdhet sker “på sidan om” resterande 
verksamhet (Walby, 2005; Jordansson, 2005). På samma sätt hävdar Wittbom (2015) att de 
aktiviteter som genomförs för att uppnå jämställdhet ofta separeras från organisationens 
“ordinarie” aktiviteter. Därigenom hindras jämställdhetsintegreringen från att implementeras i 
organisationens samtliga processer (Wittbom, 2015) och den omvandling som krävs för att uppnå 
strategin blir således motarbetad (Acker, 2000). 
 
Omvandlingstolkning skiljer sig från anpassningstolkningen genom att istället fokusera på 
förändring av strukturer och normer genom ett mer kvalitativt arbete. Tolkningen bygger på ett 
maktperspektiv där könsföreställningar och könsnormer bildar en maktordning. (Mark, 2007) 
Mark (2007) menar att könsnormer lett till att kvinnan ses som underordnad mannen. När kvinnan 
i jämförelse med mannen ses som något annorlunda och underordnat minskar förutsättningarna 
för en förändrad maktstruktur där könsskillnader styr (Hirdman, 1988; Gillberg, 2018). 
Omvandlingstolkningen fokuserar på att integrera jämställdhet genom att omvandla och ifrågasätta 
rådande normer och maktstrukturer för att skapa en jämställd verksamhet (Jordansson, 2005). 
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Jordansson (2005) menar att det är enda sättet att etablera ett jämställdhetsperspektiv i alla 
processer och beslut.  
 
Huvudämnet i jämställdhetsintegrering ligger i att omvandla organisatoriska kulturer då kulturen 
utgör det främsta hindret för förändring. (Booth & Bennett, 2002) För att lyckas med 
jämställdhetsintegrering måste även könsnormer ifrågasättas (Wittbom, 2015). Kultur och normer 
måste analyseras för att integreringen ska kunna “få fäste” och inte endast bli punktinsatser för 
jämställdhet (Booth & Bennett, 2002; Wittbom, 2015). Att förändra kvantitativa aspekter för 
jämställdhet, eller formella hinder som Gillberg (2018) benämner dem, är relativt enkelt eftersom 
de ofta kan ske med hjälp av politiska åtgärder och lagändringar. Det kan exempelvis handla om 
att eliminera löneskillnader eller att fördela resurser jämt. Att däremot förändra informella hinder, 
som normer kopplat till kön, är ett betydligt mer omfattande arbete. Bortser man från dessa 
kvalitativa aspekter kommer förutsättningarna för jämställdhet dock inte att finnas och 
ojämställdhet fortfarande vara ett faktum. De föreställningar och normer som finns inom en 
organisation påverkar och skapar beteenden. Människans beteende är en del av sociala 
handlingsmönster baserat på antaganden och inrotade mönster vilka influerar individens agerande. 
Allt har en tendens att bli som tidigare om man inte skapar medvetenhet, ifrågasätter och försöker 
förändra det som blivit taget för givet. Fast förankrade kulturer och normer måste således “brytas 
upp” för att nya ska kunna träda i kraft. (Gillberg, 2018) 
 
Utifrån detta kan konstateras att det krävs en förändring hos rådande normer för att kunna skapa 
en förändring för jämställdhet. För att kunna förändra normer som styr människors beteenden 
krävs en kunnig och beslutsam ledning. Ledningen måste ha förståelse för rådande normer, 
kunskap om konsekvenserna de medför samt kunskap om hur och varför dessa normer leder till 
ojämställdhet. (Wittbom, 2009) Genom att ifrågasätta hur verksamheten fram tills idag figurerat 
kan omvandling mot en mer jämställd verksamhet ske. Så länge normer och maktstrukturer förblir 
oförändrade kommer målen med jämställdhetsarbetet inte uppfyllas och ojämställdhet och 
kvinnors underordnade kvarstå. För att lyckas skapa förändring måste verksamheten driva ett 
normkritiskt och analytiskt arbete vilket i sin tur kräver kunskap kopplat till genus och kön. 
(Jordansson, 2005) 
 
2.2.3 Kombinationen anpassning- & omvandlingstolkning  
Frizén och Sjons (2011) menar att de två tolkningarna av jämställdhetsintegrering inte ska ställas 
mot varandra, utan att man ställer dem mot varandra för att förstå dess skillnader och för att få 
dessa att tydligt framträda. Frågan handlar således inte om vilken av de två tolkningarna som är 
att föredra utan ett arbete som utgår från bägge tolkningarna bör ske. (Mark, 2007) 
Omvandlingstolkning kräver, till skillnad från anpassningstolkning, mer tid och resurser. Med sitt 
fokus på hierarkier och normer krävs kunskap och ett mer omfattande arbete måste till. Frizén och 
Sjons (2011) menar att båda tolkningarna bör användas och att ett arbete enligt 
omvandlingstolkningen bör kombineras med arbete enligt anpassningstolkningen. Detta för att 
påskynda processen genom att rätta till omedelbara orättvisor så som ojämn könsfördelning eller 
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andra obalanser (Frizén & Sjons, 2011). Enligt författarna kan kombinationen av de två 
tolkningarna utgöra ett verktyg för att både på kort och lång sikt etablera målsättningar. Det finns 
dock en risk att arbetet avstannar efter att obalanser rättats till. (Frizén & Sjons, 2011) Gemensamt 
för dessa två teorier är att de båda kan möta motstånd (Walby, 2005). Wallby (2005) menar att 
motståndet beror på hur organisationskulturen är sammansatt och hur befintliga normer och 
värderingar särskiljer sig från den rådande kulturen inom organisationen. Detta motstånd beskriver 
Pincus (1997) kan ta sig uttryck på två sätt, ett motstånd som möts med tystnad där man inte nämns 
att talas om det, vilket gör att det sedermera kommer glömmas bort eller ignoreras. Ett annat typ 
av motstånd är att låta jämställdhetsintegrering ligga med i styrdokument för att ge sken av att 
arbete med frågorna sker, men aktivt händer ingenting. (Pincus, 1997) 
 
2.3 Sammanfattning teoretisk referensram 
Enligt teorin bygger idealmodellen för målstyrning på att mätbara mål formuleras och att dessa 
målstyrningsprocesser kräver regelbunden mätning av måluppfyllelse. Detta i sin tur kan leda till 
att organisationer fastnar i kvantitativ information (Wittbom, 2009). Att kvantifiera 
jämställdhetsarbetet handlar om att utjämna kön- och resursfördelningen och därmed förlorar 
jämställdhetsintegrering ofta sin fullständiga mening. Jämställdhetsintegrering förutsätter att även 
kvalitativa aspekter tas i anspråk och att maktstrukturer, normer och värderingar ifrågasätts 
(Wittbom, 2009). Att båda aspekterna beaktas är således förutsättningen för att låta 
jämställdhetsintegreringen implementeras i organisationens samtliga processer (Jordansson, 
2005). En viktig aspekt ligger således i huruvida målstyrning kan fånga upp de kvalitativa delar 
som föreligger jämställdhetsarbetet. Men också hur målstyrning för jämställdhetsintegrering 
möjliggör chefers arbete för måluppfyllelse ur ett vertikalt perspektiv. Tidigare forskning kring 
jämställdhetsintegreringen har identifierat två dominerande tolkningar, anpassning och 
omvandlingstolkning. De två tolkningar förhåller sig så till vida att den ena är ur ett kvantitativt 
perspektiv, den andra ur ett kvalitativt perspektiv. Den förstnämnda tolkningen handlar om att 
anpassa och förbättra medan den andra snarare handlar om att omvandla och förändra. För att 
uppnå optimal integrering bör de två tolkningar inte ställas mot varandra, utan snarare kombineras 
(Frizén & Sjons, 2011). Den teoretiska referensramen sammanfattas i figur 1 nedan.  
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Figur 1: Teoretisk referensram 

  
Figuren förklarar hur de centrala begreppen anpassning och omvandling kopplas samman med 
målstyrning och jämställdhetsintegrering. Cirkeln i figuren representerar målstyrning. Målstyrning 
har traditionellt riktats mer mot kvantitativa mål vilket den heldragna pilen från målstyrning till 
anpassning representerar. Att med hjälp av målstyrning komma åt de mer komplexa kvalitativa 
aspekterna av jämställdhet är betydligt svårare. Detta illustreras i figuren genom en streckad pil 
mot omvandling. Problematiken kring jämställdhetsintegreringens uppfyllande ligger i om 
målstyrningen lyckas fånga båda tolkningarna. Tolkningarna kan därmed ses som “svävande”, av 
denna anledning har anpassnings- och omvandlingstolkning illustrerats i varsitt moln. För att 
uppnå jämställdhetsintegrering krävs, som tidigare nämnt, både anpassnings och 
omvandlingstolkning. Detta illustreras genom att molnen överlappas och av pilarna i den nedre 
delen av figuren.  
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3. METOD  
I detta kapitel behandlas de metodval som gjorts. Inledningsvis beskrivs uppsatsens 
undersökningsansats. Därefter presenteras val av fallstudie. Vidare berörs den litteratur och 
datainsamling som legat till grund för arbetet. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens trovärdighet. 

 

 
3.1 Forskningsansats 
För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats (Bryman & Bell, 2013). 
Detta för att på bästa sätt skapa förståelse för hur en kommunal verksamhet arbetar med 
målstyrning för att uppnå jämställdhetsintegrering, ett mål som på förhand innehar diffusa och 
komplexa målsättningar. Den kvalitativa metoden är också lämplig då tonvikten låg i att förstå och 
uppfatta hur individerna tolkar verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Detta bearbetades vidare 
genom tolkning och analys, fokus låg i att skapa förståelse, analysera och beskriva beteenden (Yin, 
2013) utifrån ett aktörssynsätt. Aktörssynsättet är en av tre företagsekonomiska metodsynsätt, 
tillsammans med systemsynsättet och ett analytiskt synsätt. Aktörssynsättet hjälpte oss att utifrån 
aktören, i detta fall chefer och strateger, tolka och studera deras uppfattningar kring strategin för 
jämställdhetsintegrering. Därigenom kunde samband identifieras mellan de olika aktörernas 
tolkningar av jämställdhetsintegreringen för att därefter skapa förståelse för arbetet (Arbnor och 
Bjerke, 2009).  
 
Studiens vetenskapliga angreppssätt bestod i huvudsak av deduktiva inslag, där tidigare forskning 
om målstyrning och jämställdhetsintegrering skapade en bra kunskapsgrund för att få djupare 
förståelse i ämnet (David & Sutton, 2016). Den deduktiva forskningsansatsen kombinerades med 
inslag av en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen betyder att forskaren går i motsatt riktning 
och observerar först, för att sedan hitta passande teori för att förklara fenomenet (Patel & Davidson, 
2011). Bryman och Bell (2013) styrker vårt val av att studien innefattar inslag av en induktiv 
ansats. Författarna menar att det kan vara svårt att utgå från en renodlad deduktiv eller induktiv 
ansats utan inslag av den andra (Bryman & Bell, 2013). Efter de tre första intervjuerna upptäcktes 
att mer relevant teori behövdes för att förstå det som observerades, därav inslaget av en induktiv 
ansats. För att inte fastna i insamlingen av teori ansågs detta var ett lämpligt tillvägagångssätt. Det 
har bidragit till att kritiska ståndpunkter till teorin tagits genom möjligheten att komplettera och 
revidera teorin för att i sin tur kunna få en mer omfattande undersökning. 
 
3.2 Litteratursökning 
Litteratur som gav förkunskaper inom studieområdet och som använts i uppsatsen bestod av 
vetenskapliga artiklar, böcker och myndigheters hemsidor. Litteraturen låg till grund för tidigare 
forskning i ämnet och för den teoretiska referensramen som samlats in för att erhålla en så bred 
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kunskapsgrund som möjligt. Teorier om målstyrning och jämställdhetsintegrering utgjorde 
grunden för examensarbetets teoretiska referensram. De vetenskapliga artiklar som använts 
hämtades från Google Scholar och Scopus. De begrepp och nyckelord som använts vid sökning 
av litteratur är: 
 
Equality, Gender Mainstreaming, Management Control, Management Control System, Goal 
Setting, Public Sector, Municipalities. 
 
3.3 Val av fallstudieobjekt 
För att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte har en fallstudie genomförts. En fallstudie 
beskrivs som djupgående studier av specifika enheter (David & Sutton, 2016), i detta fall en 
organisation som består utav individer och grupper. Bryman och Bell (2013) och Yin (2013) 
påpekar att generaliserbarheten kan minska vid undersökning av enskilda specifika fall. Trots detta 
beslutades att göra en fallstudie då vår avsikt aldrig var att generera generella slutsatser, utan att 
skapa en bättre förståelse för hur målstyrning tillämpas för jämställdhetsintegrering. Fallstudien 
hade i avsikt att ur en kvalitativ natur (Yin, 2004) på ett mer djupgående sätt, hjälpa oss att öka 
förståelse för den kommunala verksamhetens arbete för jämställdhetsintegrering genom chefers 
och medarbetares uppfattningar. Det fallstudieobjekt som valdes var Luleå kommun. Luleå 
kommun undertecknade 2013 “CEMR-deklarationen” vilket innebar ett åtagande om att aktivt 
arbeta för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den löpande verksamheten och i alla 
beslutsfattande led (Luleå kommun, 2018b). I januari 2019 anordnade Luleå kommun, tillsammans 
med Sveriges Kvinnolobby, konferensen ‘Forum jämställdhet’ vilket är tecken på att kommunens 
arbetar med dessa frågor (Luleå kommun, 2018b). Därför var Luleå kommun lämplig för vår 
fallstudie. Vidare valdes studieobjektet med hänsyn till dess geografiska närhet.  
 
För att ytterligare få fördjupad förståelse har studien begränsats till huvudsakligen en förvaltning 
inom Luleå kommun samt att genomföras ur ett vertikalt perspektiv. Detta för att identifiera 
eventuella skillnader beroende på vilken hierarkisk nivå målstyrningen befann sig på. Vidare 
bedömdes detta som ett sätt att skapa förståelse för hur utvalda deltagare arbetar med 
jämställdhetsintegreringen, hur de blir styrda av styrstrukturen och hur de styr sina medarbetare 
till att arbeta med uppdraget. Förvaltningen inom Luleå kommun som studien fördjupat sig i är 
Stadsbyggnadsförvaltningen, hädanefter benämnd SBF. SBF är en förvaltning som av tradition 
förhåller sig relativt mansdominerad, samtidigt som förvaltningschefen är av kvinnligt kön, vilket 
ansågs vara intressant vid studerandet av jämställdhet. Vidare har studien avgränsats genom att 
fokusera på en av SBF:s avdelningar och vidare, ytterligare ett steg ned i verksamheten, en 
undersektion till vald avdelning.  
 
3.3.1 Struktur Luleå kommun 
Målstyrning handlar om att skapa förutsättningar för att alla chefer inom organisationen kan styra 
sitt arbete mot måluppfyllelse. Avsikten att genomföra examensarbetet ur ett vertikalt perspektiv 
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medförde därför behovet att skapa förståelse för Luleå kommuns organisationsstruktur. Genom 
förståelse för hur strukturen var uppbyggd kunde de olika hierarkiska nivåerna identifieras inom 
kommunen och SBF. Inläsning kopplat till Luleå kommuns organisationsstruktur gjordes därför. 
Utifrån denna kunskap kunde intervjudeltagare sedan väljas. Eftersom studien tog utgångspunkt i 
det vertikala perspektivet förutsattes att deltagarna representerade olika hierarkiska nivåer. Nedan 
illustreras ovan nämnd organisation med fokus på en av Luleå kommuns förvaltningar. Figuren 
visar på de olika nivåer som intervjudeltagarna representerat. 
 

 
Figur 2: Organisationsstruktur Luleå kommun 

 
3.3.2 Styrdokument 
Utöver genomförda intervjuer analyserades de två styrdokument som Luleå kommun och SBF 
tagit fram kopplat till jämställdhetsarbetet. Dokumenten som studerades var Luleå kommuns 
strategi för jämställdhetsintegrering och SBF:s handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Det 
övergripande styrdokumentet är kommunens strategi som ligger till grund för hela kommunens 
jämställdhetsarbete. SBF:s handlingsplan bygger på kommunens strategi och är förvaltningens 
specifika styrdokument. I SBF:s handlingsplan har förvaltningen tagit fram riktlinjer för arbetet 
mot jämställdhetsintegrering. I handlingsplanen anges hur SBF vill förändra och följa upp sin 
verksamhet. Då handlingsplanen är det dokument som anställda på förvaltningen huvudsakligen 
har att förhålla sig till ansågs det vara relevant att analysera. Vidare analyserades Luleå kommuns 
strategi för jämställdhetsintegrering då det är de dokument som används som styrdokument av hela 
kommunen samtidigt som det ligger till grund för SBF:s handlingsplan. Förståelse för strategin 
bedömdes således relevant för att skapa förståelse kring förvaltningens egna styrdokument. En 
kvalitativ textanalys har tillämpats, detta för att identifiera eventuella tolkningsmöjligheter hos 
styrdokumenten. I en kvalitativ textanalys är meningen att analysera texters innehåll, mening eller 
avsikter (David & Sutton, 2016). 
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3.4 Intervjuer & urval 
Examensarbetet har varit av kvalitativ natur där intervjuer med anställda inom Luleå kommun 
genomförts. Fallstudien innefattade fem intervjuer med verksamhetsanställda inom kommunen, 
både kvinnor och män med spridning i ålder och anställningstid. Två av deltagarna var män och 
tre var kvinnor. Samtliga intervjudeltagare hade olika hierarkiska befattningar, se figur 2. Ett 
strategiskt urval har tillämpats, där de personer som valdes till intervjuerna besatt antingen en 
specifik erfarenhet eller specifik position inom kommunen (Alvehus, 2013). Genom ett strategiskt 
urval kunde det vertikala perspektivet säkerställas genom att personer på olika hierarkiska nivåer 
intervjuades. Valda intervjudeltagare var således aktuella eftersom de var och en antingen hade en 
chefsposition i rakt nedstigande led eller var verksam strateg och fungerade som bollplank för 
jämställdhetsfrågorna. Tre av deltagarna var anställda på SBF medan resterande två arbetar inom 
andra delar av Luleå kommuns organisation. Vid val av intervjudeltagare diskuterades etik kopplat 
till den personliga relation som en av författarna har till en av deltagarna. Material insamlad från 
denna intervju skulle inte kunna ses som oberoende (David & Sutton, 2016). Trots medvetenheten 
om att bias skulle kunna förekomma intervjuades personen eftersom den personliga relationen 
troligen inte skulle påverka deltagarens svar. För att minimera risken för oberoende höll icke 
berörd författare i intervjun med berörd deltagare. Författaren med personlig relation till deltagaren 
deltog endast vid intervjun i assisterande syfte. 
 
Samtliga intervjuer har genomförts personligen. Detta för att minimera risken för missförstånd. 
Anledningen till att kvalitativa intervjuer valdes var på grund av de anpassningsmöjligheter de 
medför. Intervjuer kan vara antingen strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. (David 
& Sutton, 2016) Vid semistrukturerade intervjuer har deltagaren möjlighet att fritt svara och 
formulera sina svar, men frågornas form och ordning är bestämda (David & Sutton, 2016). För att 
kunna anpassa våra intervjufrågor och styra att relevant information samlades in tillämpades 
semistrukturerade intervjuer. Detta bidrog även till möjligheten för följdfrågor vilket kunde stärka 
vår förståelse ytterligare och således bidrog till att uppfylla syftet. De semistrukturerade 
intervjuerna har baserats på en intervjuguide där frågorna bygger på vår teoretiska referensram, se 
bilaga 1. På detta sätt kunde frågornas form och ordning styras (David & Sutton, 2016). Inför 
vardera intervju fick respektive deltagare ta del av intervjuguiden. På så sätt kunde deltagarna 
fundera över sina svar inför intervjutillfället. Deltagarna gavs i och med detta också tid att på 
förhand ta fram eventuella dokument att visa under intervju. Detta bidrog dels till mer genomtänkta 
svar från deltagarna, dels till bättre förståelse för oss författare då dokument som togs upp kunde 
studeras och förklaras på plats. Valet att dela intervjuguiden med intervjudeltagarna i förväg 
gjordes i vetskap om att det även kunde resultera i anpassade svar. Det fanns en risk att deltagarna, 
medvetet eller omedvetet, besvarade frågan i enlighet med vad som är bäst för dess organisation. 
Detta hade kunnat resultera i en lägre trovärdighet då svaren ej matchas mot verkligheten. För att 
undvika denna problematik erbjöds deltagarna anonymitet. I examensarbetet benämndes 
intervjupersonerna som deltagare 1 till och med deltagare 5. Detta val gjordes för att anonymitet 
skapar en säkerhet och trygghet hos deltagaren, där känslan att våga tala öppet om åsikter stärks 
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(David & Sutton, 2016). Deltagarnas anonymitet medförde dock inte endast fördelar. Risken för 
förvrängda svar fanns då deltagarna, på grund av anonymitet, inte behövde ansvara för sina svar. 
Trots medvetenhet om denna risk beslutades att hålla deltagarna anonyma. För att ytterligare skapa 
en känsla av säkerhet och öppna upp för privata, ostörda dialoger genomfördes intervjuerna i 
avgränsade rum eller på avskilda ytor.  
 
Vid varje intervju tillfrågades deltagarna om inspelning fick ske. Samtliga deltagare godkände 
inspelning. Valet av inspelning gjordes efter noga övervägande av dess för och nackdelar. Vid 
intervjuer ges utrymme för egen tolkning vilket kan påverka studiens trovärdighet och leda till att 
den försvagas (Creswell & Creswell, 2017). Den som intervjuar kan inte säkerställa att frågorna 
inte missuppfattas av deltagarna. På samma sätt kan resultatet påverkas om tolkning av författarna 
vägs in i deltagarens svar. (Creswell & Creswell, 2017) För att minimera risken för detta, 
säkerställa att materialet användes korrekt samt säkerställa att deltagarnas svar var det som faktiskt 
användes spelades intervjuerna in. Inspelningarna har sedan lyssnats igenom och transkriberats i 
syfte att erhålla deltagarnas exakta svar. Transkribering skedde direkt efter genomförda intervjuer 
för att nyttja minnet av hur intervjusamtalet gestaltat sig. Därmed erhölls en tydligare bild av vad 
som sades och hur det sades, vilket vid kvalitativa studier är av intresse (Bryman & Bell, 2013). 
Varje deltagare erbjöds, efter att transkriberingen genomförts, godkänna respektive transkribering 
innan intervjudata analyserades. Detta val gjordes för att ge deltagarna ytterligare en känsla av 
säkerhet samt för att erbjuda deltagarna möjligheten att välja om något på inspelningen skulle 
elimineras (Bryman & Bell, 2013). Vidare gavs därmed deltagarna möjligheten att säkerställa att 
hens budskap framgått och att det som sagts faktiskt var vad hen menat. 
 
3.5 Analysprocess 
För att på bästa sätt fånga upp det mest intressanta och relevanta ur det empiriskt insamlade 
materialet, som i sin tur hade i avsikt att hjälpa oss besvara studiens syfte, valdes att utföra en 
tematisk analys. En tematisk analys är en form av kvalitativ innehållsanalys där verbal 
kommunikation, exempelvis intervjuer, stegvis analyseras (David & Sutton, 2016). Den tematiska 
analysen hjälpte oss identifiera, rapportera och analysera specifika mönster i det insamlade 
materialet (Braun & Clarke, 2006; David & Sutton, 2016). Inledningsvis lyssnades intervjuerna 
igenom och materialet transkriberades vilket sedan gicks igenom, samtidigt som anteckningar 
fördes. Efter att samtliga intervjuer och transkriberingar var genomförda lästes allt insamlat 
material igenom enskilt för att skapa förståelse för ämnet och för deltagarnas svar. Vidare 
påbörjades en kodning av det mest centrala delarna av det insamlade materialet. Kodningen 
genomfördes manuellt där de mest relevanta och intressanta delarna av intervjuerna markerades. 
För att se om teorin kunde förklara det som identifierats i empirin förhöll sig kodningen till vår 
teoretiska referensram. Det material som identifierats lyftes sedermera ut i ett separat dokument. 
Därefter delades materialet in i teman som identifierats som centrala teman och förutsättningar för 
målstyrning, dessa teman var; målsättning & förståelse, genomförande & målarbete samt 
uppföljning & mätbarhet.  
 



                          
                

   17  

Utifrån våra teman har kommunens arbete med att jämställdhetsintegrera genom målstyrning 
sedan analyserats. Detta gav oss goda förutsättningar att tolka målstyrningsarbetet i termer av 
anpassning- och omvandlingstolkning. Den valda analysprocessen hjälpte oss att skapa tydligare 
förståelse för hur valda deltagare arbetar med jämställdhetsintegreringen och de styrdokument de 
anställda har att förhålla sig till, kopplat till vår teoretiska referensram. 
 
3.6 Studiens trovärdighet 
Vid kvalitativa studier diskuteras studiens kvalitet utifrån kriterier där begreppen trovärdighet och 
autenticitet är en central del. Trovärdighet kommer från andras uppfattning kring hur författaren 
beskriver studien medan autenticitet kopplas till studiens äkthet och om studien uppvisar en rättvis 
bild. (Bryman & Bell, 2013) Vår analys byggde på den teoretiska referensramen och det empiriska 
materialet som samlades i form av interna styrdokument och genom intervjuer. Det genomförda 
intervjuerna fungerade som levande bevis och källa på hur Luleå kommun och den valda 
förvaltningen arbetar för att uppnå jämställdhetsintegrering. Intervjufrågorna formulerades i syfte 
att tillsammans med vald teori hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Därigenom skapades 
förståelse för kommunens jämställdhetsarbete. Genom att ställa relevanta frågor stärktes således 
trovärdigheten för uppsatsen.  
 
Att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer bidrog också till att analysen hade en hög 
trovärdighet då intervjuerna kan ses som tillförlitliga. Tillförlitlighet är enligt Bryman och Bell 
(2013) en del av den trovärdighet studien speglar. Intervjudeltagarna valdes, som tidigare nämnts, 
utifrån ett strategiskt urval. Vår studie byggde på ett vertikalt perspektiv vilket medförde att 
intervjuer med personer på olika organisationsnivåer var av relevans. Ett strategiskt urval av 
intervjudeltagare säkerställde således att personer relevanta för studiens syfte intervjuades, vilket 
stärkt studiens trovärdighet. Uppsatsens trovärdighet stärktes ytterligare genom att varje deltagare 
inför intervjun fick ta del av en intervjuguide med utdrag av de frågeställningar intervjun 
behandlade. Detta gjorde det möjligt för deltagarna att reflektera över frågorna och formulera mer 
genomtänkta och tydliga svar genom att de, inför intervjun, kunde förbereda sig och gå igenom 
frågorna. Personerna i studien har, efter transkriberingen, fått ta del av det material som de bidragit 
med. Detta för att bekräfta att deras ord tolkats på rätt sätt vilket har bidragit med att ge en 
rättvisande bild av det som presenterats.  
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4. EMPIRI  
Kapitlet inleds med en beskrivning av de styrdokument som styr jämställdhetsarbetet. Kapitlet 
behandlar vidare det insamlade empiriska datamaterialet som samlats via fem intervjuer. Empirin 
från intervjuerna struktureras utifrån de teman som identifierats.  

 

 
4.1 Luleå kommuns styrdokument  
I arbetet med att jämställdhetsintegrera har Luleå kommun tagit fram ett antal styrdokument som 
anställda inom kommunen kan använda och förhålla sig till i sitt arbete. Styrdokumenten utgörs 
av Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering och SBF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering som båda bygger på CEMR-deklarationen. (Luleå kommun, 2015; Luleå 
kommun 2018c) CEMR - Council of European Municipalities and Regions - är de europeiska 
kommun- och regeringsförbundens samarbetsorganisation. CEMR har tagit fram en 
handlingsplan, Europeiska deklarationen för jämställdhet (SCB, 2004), för Europas kommuner, 
landsting och regioner i syfte att främja och uppmuntra till ett ställningstagande där det ska råda 
jämställdhet mellan kvinnor och män. CEMR-deklarationen bygger på sex principer och 30 olika 
artiklar (SKL, 2009) och är avsedd fungera som ett verktyg vid politiskt beslutsfattande och inom 
praktisk verksamhet för att i praktiken uppnå jämställdhet. De som genom underskrift förbinder 
sig till deklarationens åtagande ska upprätta en handlingsplan för jämställdhet, som i sin tur ska 
fungera som ett hjälpmedel i arbetet med jämställdhetsintegrering där prioriteringar, åtgärder, 
ändamål och resurser ska finnas med. (SKL, 2009) 
 
Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering är ett av kommunens övergripande 
styrdokumentet och de dokument som de huvudsakligen utgår från (Luleå kommun, 2015). 
Vardera förvaltning har sedan i uppdrag att upprätta en handlingsplan som konkret följs upp. Detta 
har resulterat i SBF:s handlingsplan för jämställdhetsintegrering som bygger på kommunens 
övergripande strategi. (Luleå kommun, 2018c) Figur 3 illustrerar hur dokumenten hänger ihop. 
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Figur 3: Styrdokument Luleå kommun 

 
4.1.1 Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 
Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering inleds med en förklaring kring det åtagande 
kommunen antagit sig i och med undertecknandet av CEMR-deklarationen. Strategin innebär ett 
arbete för jämställdhetsintegrering där jämställdhetsperspektivet till fullo ska beaktas i politik, 
organisation och praktiskt handlande. För att nå målet måste jämställdhetsarbetet integreras i den 
löpande och den dagliga verksamheten, samtidigt som medvetenhet och förståelse för arbetet är 
av central betydelse. I dokumentet stadgas Luleå kommuns övergripande mål för jämställdhet som 
är fastställt av fullmäktige: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och 
välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Vidare i dokumentet definieras begreppen 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald. (Luleå kommun, 2015) 
 
Dokumentet stadgar att kommunen ska verka för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen. Att 
kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alla ska ges lika 
rättigheter, samma möjligheter och samma skyldigheter. För att nå de nationella målen ska Luleå 
kommun arbeta för att resurser fördelas likvärdigt, att makt och inflytande fördelas jämställt och 
att likvärdig service ges till flickor, pojkar, kvinnor och män. Luleå kommuns strategi för 
jämställdhet belyser också att jämställdhetsintegrering som strategi innebär ett varaktigt 
förändringsarbete och att en tydlig framgångsfaktor för att införliva ett jämställdhetsperspektiv på 
samtliga nivåer i en verksamhets beslutsfattande ligger i att arbetet bedrivs systematiskt och 
långsiktigt. Dokumentet redogör för att jämställdhetsarbetet ska följa den struktur som finns för 
övrigt kvalitetsutvecklingsarbete och att varje förvaltning ska genomföra utbildningsinsatser där 
kommunledningsförvaltningen ansvarar för att ta fram ett utbildningspaket. (Luleå kommun, 
2015)  
 
4.1.2 Stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
För att uppnå kommunens övergripande mål gällande jämställdhetsintegrering har varje 
förvaltning inom kommunen fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan. SBF:s handlingsplan för 
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jämställdhetsintegrering inleds med bakgrund kopplat till CEMR-deklarationen och det åtaganden 
påskriften av deklarationen innebär. Här stadgas att jämställdhetsfrågan inte bara ska vara ett 
politiskt perspektiv och att kommunen ska arbeta för att jämställd service och möjlighet till 
inflytande ges till kommunens samtliga medborgare och kunder. (Luleå kommun, 2018c) 
 
Dokumentet bygger på CEMR-deklarationens artiklar och består av delmål och aktiviteter för hur 
vardera avdelning inom förvaltningen ska arbeta med frågan. Handlingsplanen baseras på de tre 
artiklar från CEMR-deklarationen som SBF valt att prioritera, vilka ligger till grund för de 
aktiviteter och delmål som sedan tagits fram. De tre artiklarna handlar om säkerhet och trygghet, 
stadsplanering och lokal planering samt rörlighet och transport. Vidare redogörs kortfattat för de 
tre artiklarnas innehåll. Utöver dessa tre ska SBF även prioritera och arbeta med en artikel som 
handlar om att bekämpa stereotyper och en artikel om jämställdhetsanalyser. Dessa två CEMR-
artiklar har kommunfullmäktige beslutat att alla förvaltningar ska prioritera. (Luleå kommun, 
2018c) 
 
Åtgärderna för att nå de övergripande målen i Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 
omfattar ett flertal mål och aktiviteter. Det handlar exempelvis om jämställd parkskötsel, att 
snöröja jämställt och att höja kompetensen hos nyanställda. Handlingsplanen sammanfattas i en 
aktivitetsplan där de kortsiktiga mål och aktiviteter respektive avdelning inom SBF satt upp 
beskrivs. I aktivitetsplanen redogörs även för vem som står som ansvarig för de olika åtgärderna. 
När det gäller utvärdering anges i aktivitetsplanen att utvärdering av aktiviteter och mål ska ske 
1–2 ggr/år, alternativt löpande. Hur uppföljningen ska genomföras anges också, vilken varierar 
beroende på mål eller aktivitet. Som exempel anges att vissa mål eller aktiviteter ska utvärderas 
genom att visualisera före och efter, medan andra utvärderas genom statistik över kvinnlig och 
manlig representation. Sammanfattningsvis kan konstateras att handlingsplanen inte innefattar 
någon definition av jämställdhet, detta finns däremot i dokumentet Luleå kommuns strategi för 
jämställdhet som handlingsplanen bygger på. Handlingsplanen innehåller inte heller Luleå 
kommuns övergripande målsättning för jämställdhet. (Luleå kommun, 2018c) 
 
4.2 Intervjuer 
Här presenteras det insamlade empiriska materialet utifrån identifierade teman. Figur 4 illustrerar 
den hierarkiska ordning som föreligger varje intervjudeltagare. Detta för att illustrera det vertikala 
perspektivet.   
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Figur 4: Deltagarhierarki 

 
4.2.1 Målsättning & förståelse 
Luleå kommun undertecknade CEMR-deklarationen 2013 vilket innebar ett åtagande om att aktivt 
arbeta för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den löpande verksamheten och i alla 
beslutsfattande led. När deltagarna ges frågan om att definiera jämställdhetsintegrering ges 
samstämmiga svar där samtliga deltagare beskriver hur jämställdhet ska integreras i den ordinarie 
verksamheten, från alla beslutsfattande led ut i den operativa verksamheten. Tre av deltagarna 
beskriver undertecknandet av CEMR-deklarationen som det enskilt viktigaste beslutet för 
kommunen att ta vad gäller jämställdhetsfrågan. Arbetet gick därmed från att vara ett perspektiv i 
allt till att faktiskt integreras i verksamheten (Deltagare 1, 2 & 3). Jämställdhetsintegreringen får 
inte låtas bli ett sidospår till ordinarie verksamhet, den ska integreras i verksamheten (Deltagare 
2). Deltagare 1 konstaterar att innan undertecknandet av deklarationen (2013) utgjordes arbetet för 
jämställdhet av ett projekt. Deltagaren beskriver närvaron av en styrmodell, men att jämställdhet 
bestod av en modifierad “tarm” på sidan om resterande styrning istället för en del av den befintliga 
styrningen, vilket deltagaren inte uppfattar som framgångsrikt.  
 
När deltagarna berättar om vad det främsta syftet med jämställdhetsintegrering i deras specifika 
verksamhet är, förhåller sig svaren väldigt olika. Deltagare 1 beskriver syftet som ett övergripande 
syfte utifrån kommunens perspektiv där hen menar att det ligger i kommunens uppdrag att erbjuda 
en likvärdig service till alla och då måste ett jämställdhetsperspektiv finnas. Deltagare 4, och 
dennes uppfattning kring syftet, förhöll sig lite annorlunda: 
 

“Men det handlar ju om tillväxt, och det är ett krasst syfte. Sen mår man bättre med en 
blandning på en arbetsplats, folk mår bättre. Det blir inte sådär som jag nämnde att det var när 
jag började. Får man en blandning av kön, ålder osv. så blir det bättre. Alla får som en chans att 
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bidra, alla är bra på olika saker. Men om det är en kultur som råder så får kanske inte alla 
chans att bidra. Det blir helt enkelt en bättre organisation. Folk trivs bättre, presterar bättre 

osv.” - Deltagare 4 
 
För Deltagare 5 var jämställdhetsintegrering ett nytt förekommande begrepp som hen blivit bekant 
med så sent som hösten 2018. Personen ifråga hade fått kommunens uppsatta mål upplästa för sig 
en gång och kom således heller inte ihåg dem. Deltagare 5 beskrev ändock det arbete som bedrevs 
för att integrera jämställdhet i verksamheten på ett utförligt sätt, utan att veta om huvudsyftet med 
det. De övriga deltagarna uttrycker sig ha goda kunskaper i kommunens uppsatta mål för 
jämställdhetsintegrering. Fyra av deltagarna berättar också att det på olika sätt fått utbildning i 
ämnet, medan en, Deltagare 5, inte fått utbildning i ämnet. På frågan om deltagaren fått utbildning 
i jämställdhet uttrycker sig hen så här: 

 
“Nej, inte det. Möjligt att det i så fall kan ha kommit nått erbjudande om att gå någon utbildning 

som jag i så fall har missat.”- Deltagare 5 
 
Deltagarna som fått utbildning i jämställdhetsintegrering berättar att det antingen varit via olika 
typer av ledningsgrupper och/eller på eget initiativ. Därefter är det upp till förvaltningscheferna 
huruvida man går vidare med utbildningar i respektive förvaltning. Deltagare 3 berättar att på deras 
förvaltning ska alla ha fått utbildning i vad jämställdhet och jämställdhetsintegrering är. Senast en 
sådan utbildning ägde rum var 2017, berättar både deltagare 3 och deltagare 4. Deltagare 4 säger 
också att möjligheten till utbildning alltid finns. Det sker inte ofta att utbildningen är för samtliga 
inom kommunen utan att det är upp till respektive chef att hålla dessa löpande, fortsätter deltagare 
4. Deltagare 5, som inte fått någon utbildning, ställer sig positiv till utbildning. Hen anser att 
konsulter bör tas in i ämnet så att budskapet förmedlas från en och samma röst som besitter en 
expertis i ämnet hellre än att chefer i respektive led förmedlar budskapet: 
 
“Jag tror att det kan bli ganska urvattnat när det ska gå genom många innan det når längst ner. 

Och det krävs då att alla är lika engagerade i alla led, vilket man kanske inte alltid är.” - 
Deltagare 5 

 
Två av deltagarna nämner konferensen “Forum jämställdhet” som Luleå arrangerade i januari 2019 
(Deltagare 1 & 2). Deltagare 1 berättar att ansökan som lämnades in för att få arrangera 
konferensen var i syfte att “lobba” dessa frågor och att man upplevde att det var viktigt att få dessa 
frågor till Luleå. Deltagare 2 beskriver “Forum jämställdhet” som ett enda stort utbildningspaket. 
Även om alla fick komma var det dock främst personer på chefsnivå som blev ditbjudna. Den 
viktigaste faktorn för ett lyckosamt arbete med jämställdhetsintegrering, enligt deltagare 2, är 
kunskap och utbildning.  

 
När personerna som deltog i respektive intervju blir tillfrågade om när de tror att arbetet med 
jämställdhetsintegreringen är uppnått förhöll sig deltagarna relativt olika. Deltagare 1 menar att 
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det är ett arbete som aldrig riktigt blir färdigt. Deltagare 4 resonerade kring att det är den dagen 
alla känner sig lika bedömda och deltagare 5 menade att det är den dagen då de har en blandad 
arbetsgrupp. Jämställdhetsintegreringen är uppnådd den dagen vi kan säga att alla beslut som tagits 
har varit med “jämställdhetsglasögonen” på, men det är ett tufft mål, speciellt då kommunen satt 
upp som riktlinje att detta ska vara ett faktum år 2021 (Deltagare 3). Deltagare 1 uttrycker sig på 
följande sätt om de uppsatta målen för år 2021: 
 

“Då ska alla perspektiv räknas in, lika lön osv. alla ojämställdhetsfaktorer. Men om vi har 
kommit en bit på vägen, frontat viktiga frågor gällande att exempelvis jämn resursfördelning 
2021, har en palett med bra exempel på vad vi har gjort osv, då är jag nöjd.” - Deltagare 1 

  
4.2.2 Genomförande & målarbete 
När det kommer till det praktiska arbetet och genomförandet av strategin för 
jämställdhetsintegrering anser Deltagare 2 att det är lite rörigt. Deltagaren beskriver inledningsvis 
att det tidigare tillämpade “Balanced Scorecard” som modell för styrning, inte lämpade sig så bra 
då nya mål formulerades årligen. Detta medförde att man aldrig riktigt fick tid till att göra klart 
arbetet och att utrymmet för analyser var minimalt. Det var lätt hänt att chefer endast tog till sig 
de mål som låg dem nära, ibland struntade man till och med i målen (Deltagare 2). Deltagaren 
nämner att kommunen gjort om sin styrmodell och nu använder sig av strategisk plan och budget 
och att det också finns något som heter “Vision Luleå 2050”, som innefattar ett 
jämställdhetsperspektiv. Förhoppningen är att jämställdhetsperspektivet ska in i den ordinarie 
verksamheten och de strukturer som finns. Det betyder att det ska synas i alla styrdokument, 
policys och riktlinjer Vidare berättar Deltagare 2 hur den befintliga styrstrukturen upplevs: 
 
“Vi ser att målstyrningen gällande jämställdhet ibland fungerar dåligt, den är svår, den behöver 

mycket handpåläggning, det behövs mer utbildning” 
- Deltagare 2 

 
Några av deltagarna nämner också att jämställdhet finns med som ett av de fyra övergripande 
utvecklingsmålen som kommunen valt att arbeta med (Deltagare 1, 2 & 3). Dessa mål är typiska 
horisontella mål där jämställdhet tillsammans med klimatmål, ekonomi och tillväxt ska prioriteras. 
Deltagare 1 och 2 förhåller sig lite olika i deras åsikter vad gäller jämställdhet som ett av de fyra 
prioriterade målen:  
 

“Det jag också haft en bidragande orsak till är de fyra prioriterade utvecklingsområden här i 
Luleå som vi ska jobba med, där ett av dem är just jämställd fördelning av makt och resurser. 

Det är ganska tungt mål. Jämställd fördelning av makt och resurser, de säger ju allt.”  
 - Deltagare 1 

 
Deltagare 2 anser dock att man hade kunnat göra det annorlunda. Deltagaren menar att mål som 
till exempel fler invånare i Luleå, bättre näringslivsklimat, fler trygga stadskärnor bör formuleras 
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för att sedan utifrån dessa integrerar jämställdhet i det, för att uppnå ett bättre resultat. Detta för 
att inte låta jämställdhet hamna utanför den ordinarie verksamheten. Deltagare 2 uttrycker sig på 
följande sätt:  
 

“Sen integrera jämställdhet i det, horisontellt, vad kan vi göra t.ex. med jämställdhet i det 
området, istället för att ha ett jämställdhetsområde som går rakt ner i styrningen. Och det här 

har blivit ett litet problem tycker jag.” - Deltagare 2 
 

Två av deltagarna nämner handlingsplanen, som varje förvaltning har i sitt förfogande att upprätta 
(Deltagare 3 & 4). Utifrån handlingsplanen bestäms målsättningar och aktiviteter för respektive 
avdelning. Här anser Deltagare 3 att man har tagit kliv i rätt riktning när de väljer att involvera 
avdelningarna mer i processen men också att man är långt ifrån vad som är optimalt och att resan 
dit kvarstår. Deltagare 2 är anställd av kommunen för att arbeta med dessa frågor och ska vara en 
stöttande funktion ute i verksamheten vad gäller jämställdhetsarbetet. Deltagare 3 beskriver hur 
Deltagare 2 fungerade som ett “bollplank” vid framtagandet av SBF:s handlingsplan. Deltagare 2 
beskriver en del av sitt arbete: 
 

“Det kan tex vara att man sitter ner med någon avdelning eller ett kontor någonstans som 
jobbar med någon fråga och ser att ja men vad behöver göras och hur ser er verksamhet ut, vad 

mäter ni, vad har ni för siffror? Ser ni några mönster, har ni några utmaningar vad gäller 
jämställdhetsarbetet på plats? Men det tar väldigt mycket tid och man hinner inte med allt men 
ju längre ner “på golvet” man hamnar, desto bättre blir jämställdhetsarbetet.” - Deltagare 2 

 
Detta är dock svårt att hinna med upplever deltagare 2. Dels för att det är ett omfattande arbete 
som behöver göras men också för att det är svårt att hinna med kommunens samtliga verksamheter 
och känna att man lyckas få ett djup i arbetet (Deltagare 2). Deltagaren berättar även att ytterligare 
en resurs anställts som har gjort punktinsatser på en utvald förvaltning i kommunen och där 
upplever Deltagare 2 att man kommit väldigt långt i arbetet. Där kunde resursen sitta och prata, 
diskutera och ifrågasätta med berörda chefer på plats vilket varit väldigt framgångsrikt. (Deltagare 
2) Här efterfrågas dock fler funktioner. Det måste finnas mer än en person som arbetar med detta. 
Det måste vara fler chefer som jobbar med frågan och det skulle kanske vara på sin plats att ha en 
verksamhetsutvecklare på respektive förvaltning för att faktiskt komma någon vart (Deltagare 2).  
 
Deltagare 3 nämner också, när handlingsplanen diskuteras, att det är upp till avdelningscheferna 
att bära med sig budskapet ner i organisationen. När Deltagare 4 berättar om handlingsplanen 
nämner personen bland annat de aktiviteter som tas upp, hur de sly-röjer i otrygga områden och 
åtgärder kring trasiga lampor och armaturer i dessa områden. Utöver handlingsplanen nämner 
deltagaren också arbetet kring rekryteringen och likställda löner för de anställda. När frågan kring 
handlingsplanen ställs till Deltagare 5 berättar hen att detta är inget personen har erfarenhet kring 
eller deltagit i. Deltagare 5 berättar ändock om de aktiviteter som utförs utifrån handlingsplanen 
och beskriver arbetsgången för gång- och cykelvägar bland annat. Samtidigt berättar deltagaren 
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om hur en kvinnlig arbetsledare börjat reflektera över de redskap som används i arbetet och 
huruvida dessa är anpassade för män, vilket också ledde till åtgärder:  
 
“Vilket naturligtvis är självklart. Och när man haft arbetsledare som alltid har varit män så har 

dom köpt det som varit bra utifrån deras förutsättningar.” - Deltagare 4 
 
Deltagare 5 berättar också att när personen ifråga själv jobbade nere på “golvet” så levde uttrycken 
“planteringstjejerna” och “gräsklipparkillarna” vilket deltagaren valde att plocka bort när denne 
fick rollen som chef.  
 
För att summera detta avsnitt av empirin avslutar vi med deltagarnas tankar kring de styrdokument 
som Luleå kommun väljer att tillämpa när det det kommer till jämställdhetsintegrering. 
Majoriteten av deltagarna tycker att styrdokumenten som kommunen använder sig av är bra och 
att de ger bra förutsättningar och vägledning.  
 
4.2.3 Utvärdering & mätbarhet 
När vi frågar deltagarna huruvida det är lätt att mäta jämställdhet resonerar deltagarna på liknande 
sätt och konstaterar att det inte är lätt att mäta. Samtliga resonerar kring svårigheten med att mäta 
attitydförändringar och att det är väldigt omfattande:  
 

“Men vi är fortfarande, som alla andra, famlande i vad är det som är viktigt att mäta. Vad är 
viktigt att följa? För det är lätt att hamna i att man följer upp men att man gör desto mindre.” 

-Deltagare 1 
 
Deltagare 2 resonerar kring hur jämställdhetsutmaningarna ser olika ut beroende på vart i 
organisationen man kollar. Men också att det är lätt att hamna i det kvantitativa och då kan det 
vara att man mäter representation och hur resursfördelning ser ut. Hen fortsätter: 

 
“Och det är som det första steget vi har tagit nu, på Luleå kommun, där jobbar vi just nu.” 

-Deltagare 2 
 
De kvalitativa delarna berättar Deltagare 2 blir mer en diskussion, där man diskuterar hur man kan 
tänka annorlunda. Deltagaren resonerar också kring att man kanske inte behöver mäta de delarna, 
de kvalitativa, och att det i sin tur inte behöver betyda att man inte jobbar med frågorna. Deltagare 
3 är inne på samma sak och konstaterar att det återigen handlar om utbildning och att synliggöra 
fördelningen av makt och resurser men också att det man inte sätter mål på tyvärr många gånger 
tenderar att bli ogjort.  
 
Vad gäller det som deltagarna anser går att mäta följs upp i ett verksamhetssystem som kallas 
“Stratsys”. De som mäts och följs upp är de mål och aktiviteter som upprättats i handlingsplanen 
för, i detta specifika fall, SBF. Målen följs upp fyra gånger per år i form av delårsrapporter där 
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samtliga nyckeltal vägts samman, till exempel byte av belysning, hur lång tid det tar etc. 
Avvikelser kopplat till detta åtgärdas sedan så fort som möjligt. Deltagare 5 var dock inte bekant 
med ovanstående och kunde inte konkret säga på vilket sätt arbetet följdes upp. Deltagaren 
förklarade att:  
 
“Det är ju liksom vanligt arbete där man ska göra vissa grejer och sen så kollar man så att det 

blir gjort.”- Deltagare 5 

Deltagare 5 berättar också att före- och efterbilder ska tas och att det är en del av arbetsgången, 
men gissade sig sedermera fram och sa att bilderna ska väl in i “någon” mapp på datorn. Deltagaren 
visste inte heller om detta var något som sedan personens chef skulle ta del av. Deltagare 2 anser 
att det finns mycket att jobba på och resonerar kring huruvida kommunen har en resa att göra vad 
gäller styrningen generellt för hur saker och ting ska mätas och följas upp. Deltagaren konstaterar 
att detta inte riktigt är på plats, vilket betyder att hur man mäter jämställdhet inte heller är på plats. 
Deltagare 1 är inne på samma spår och konstaterar att det finns ett system men att innehållet i allt 
kommunen mäter inte är optimalt ännu. 

Deltagarna är dock rörande överens om framgångsfaktorer för hur jämställdhetsintegreringen ska 
vara och förbli en verksam verklighet. Samtliga belyser vikten av att, först och främst ha en politisk 
ledning som fattar beslut och att chefer på respektive nivå nedåt i ledet efterfrågar resultat:  
 

”Ja, mycket av kärnan i att få ett lyckat jämställdhetsarbete tror jag ligger i inställning hos 
chefer och personer i någon typ av maktposition. Om dom tycker att det är viktigt så blir det 

viktigt.”- Deltagare 4 
 
Deltagare 1 resonerar och konstaterar dock att på så vis är jämställdhetsintegreringen väldigt skör. 
Likt detta konstaterar Deltagare 3 att styrdokument bara är ett dokument så länge ingen ser till att 
frågan lever:  
 

”Det är klart att det skulle ske lite jämställdhetsarbete men nu finns det ju ett helt annat tryck 
och dokument som ska följas upp. Men återigen, det är bara dokument så länge ingen ser till att 

frågan lever.” - Deltagare 3 
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5. ANALYS & DISKUSSION 
Kapitlet inleds med analys av Luleå kommuns styrdokument. Därefter följer analys av 
intervjumaterialet. Analysen utgår från vår teoretiska referensram och begreppen anpassnings- 
och omvandlingstolkning. 

 

 
5.1 Luleå kommuns styrdokument 
Nedan följer analys av Luleå kommuns styrdokument. De dokument som analyseras är Luleå 
kommuns strategi för jämställdhetsintegrering och SBF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. Analysen struktureras utifrån våra identifierade teman; målsättning & 
förståelse, genomförande & målarbete samt utvärdering & mätbarhet.  
 
5.1.1 Målsättning & förståelse 
I teoriavsnittet kunde det konstateras att målstyrning är tillvägagångssättet för att uppnå en strategi 
som bygger på jämställdhetsintegrering (Sundström, 2003). Målstyrning syftar till att på ett 
samordnat sätt styra verksamheten utifrån tydligt uppsatta mål. Genom att tydligt förmedla 
gemensamma mål kommer medarbetarnas och ledningens visioner överensstämma med varandra. 
(Söderholm, 1998) I Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering stadgas de övergripande 
målet för jämställdhet inom kommunen (Luleå kommun, 2015). Enligt SBF:s handlingsplan 
upplevs målsättningen vara att samtliga medborgare, brukare och kunder inom kommunen ska ges 
jämställd service och möjlighet till inflytande samt att frågan kring jämställdhet ska vara mer än 
bara ett politiskt perspektiv. Det övergripande målet för jämställdhet, som stadgas i kommunens 
strategidokument, benämns dock inte. (Luleå kommun, 2018c) Baserat på detta kan slutsatsen att 
en förutsättning för full förståelse ligger i att båda dokumenten tillämpas parallellt dras. Då 
kommunens övergripande mål för jämställdhet inte behandlas i båda dokumenten begränsas 
förståelsen för arbetet mot jämställdhetsintegrering som helhet. De anställda förutsätts arbeta med 
ett flertal målsättningar samtidigt vilket kan göra det otydligt. Detta kan resultera i att 
målstyrningen försvagas om individen inte förstår hur, eller på vilket sätt, förvaltningens enskilda 
mål kopplas till det övergripande målet för kommunen. 
 
Målstyrning bygger på tanken att chefer på lägre nivåer själva ska kunna styra arbetet mot att 
verksamhetens övergripande mål uppnås. En förutsättning för att målstyrning ska fungera ligger 
dock i att målen är klart definierade. Desto tydligare mål desto tydligare är riktlinjerna för de 
anställda vilket gör att ledningens avsikt tydligare framgår. (Söderholm, 1998) Luleå kommuns 
strategi för jämställdhetsintegrering innehåller en definition av begreppet jämställdhet (Luleå 
kommun, 2015). Detta återfinns dock inte i SBF:s handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
(Luleå kommun, 2018c). Även här kan konstateras att de två dokumenten bör ses som komplement 
till varandra och att jämställdhetsarbetet på förvaltningen kräver att dokumenten tillämpas 
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simultant. Då definitionen kommunen valt att förhålla sig till ej förekommer i båda dokumenten 
finns risken att en gemensam definition frångås. Detta menar Jordansson (2015) öppnar upp för 
anpassningstolkning då anställda själva lämnas med möjligheten att ge jämställdhet innebörd 
genom individuella uppfattningar och tolkningar för vad begreppet innebär. Samtidigt ges här inte 
heller antydan på att en förändring eftersträvas vilket enligt Jordansson (2005) och Wittbom (2015) 
är en förutsättning för omvandlingstolkning. När anställda själv får tolka begreppets innebörd 
riskerar ojämställdhet att förbli ett faktum eftersom individuell tolkning inte öppnar upp för 
ifrågasättande av rådande kultur och normer. 
 
En förutsättning för ett jämställdhetsarbete är kunskap (Lorentzi & Lundkvist, 2001; Wittbom, 
2009). Verksamhetens samtliga medlemmar måste inneha grundkompetens i ämnet (Nyberg, 
2010). För att skapa förståelse för arbetet mot jämställdhetsintegrering kan således konstateras att 
de krävs kunskap i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Utan kunskap kommer förståelsen 
för ojämställda normer och dess konsekvenser inte att finnas. (Wittbom, 2009) Inget av de två 
analyserade styrdokumenten innehåller förklaringar till, eller information om, varför kommunen 
anser arbetet för jämställdhet vara viktigt (Luleå kommun, 2015; Luleå kommun, 2018c). I Luleå 
kommuns strategi för jämställdhetsintegrering identifieras indikationer på varför 
jämställdhetsarbetet är av relevans. Någon direkt förklaring till detta eller bakgrund till problemet 
kan dock ej utläsas. (Luleå kommun, 2015) I SBF:s handlingsplan kan inte heller någon förklaring 
kring arbetets mening eller betydelse identifieras (Luleå kommun, 2018c). Att inkludera 
anledningen till varför kommunen valt att driva ett jämställdhetsarbete i berörda styrdokument 
skulle bidra till ökad förståelse hos de anställda. När detta i dagsläget inte är fallet öppnar 
dokumenten upp för anpassningstolkning snarare än omvandlingstolkning. 
Omvandlingsperspektivet kräver kunskap och förståelse för hur verksamheten, maktstrukturer och 
normer ser ut i dagsläget för att man därefter ska kunna skapa förändring. 
 
5.1.2 Genomförande & målarbete 
Målstyrning är enligt Rombach (1991) svårare att genomföra i kommunala verksamheter. I teorin 
kunde också konstateras att arbetet försvåras ytterligare i de fall målstyrningen bygger på ett 
kvalitativt mål som jämställdhet. En framgångsfaktor till ett lyckat jämställdhetsarbete ligger i en 
väl fungerande styrstruktur (Wittbom, 2009). Stöd och vägledning kan således konstateras vara av 
hög relevans för att arbetet ska få önskad effekt och utöver kunskap i ämnet behövs styrdokument 
som guidar de anställdas praktiska jämställdhetsarbete. Stöd och vägledning kan identifieras i både 
Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering och i SBF:s handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. Kommunens strategidokument innehåller vägledning, både för hur 
förvaltningarna genom att utgå från artiklarna i CEMR-deklarationen ska ta fram förutsättningar 
och information om nuläget men också för hur respektive förvaltnings handlingsplan kan användas 
i det praktiska arbetet. I SBF:s handlingsplan framgår beslutade åtgärder för respektive avdelning 
och tydlig vägledning för det praktiska arbetet kring dessa åtgärder. Med grund i handlingsplanen 
finns således gott stöd och vägledning för anställda på SBF. 
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I de åtgärder som SBF:s handlingsplan stadgar kan stöd för både anpassnings- och 
omvandlingstolkning identifieras. Åtgärderna består dock övervägande av kvantitativa aktiviteter 
och mål. Detta tyder på ett anpassningsperspektiv då det handlar om att på kort sikt åtgärda och 
bekämpa ojämställdhet snarare än att identifiera och skapa förståelse för rådande normer och 
strukturer i syfte att skapa förändring. Handlingsplanen innehåller dock även åtgärder som mer 
riktar sig mot ett förändringsarbete. Bland annat stadgas åtgärder kopplat till att eliminera 
stereotypa könsbilder i sociala medier, mål- och styrdokument och på hemsidor men också 
åtgärder kring tillhandahållandet av utbildning kring jämställdhet hos nyanställda. Detta indikerar 
att omvandling och förändring börjar ta plats och att man inom verksamheten fokuserar på att 
skapa medvetenhet om jämställdhet, normer och värderingar. Omvandlingstolkning kräver, som 
tidigare nämnt, ett mer omfattande arbete. Att SBF i detta fall i första hand fokuserar på att sprida 
kunskap och skapa medvetenhet kring dagsläget signalerar att ett första steg mot ett långsiktigt 
omvandlingsarbete tagits. 
 
5.1.3 Utvärdering & mätbarhet 
För att lyckas med ett långsiktigt förändringsarbete, som jämställdhetsintegrering är, krävs 
uppföljning och utvärdering. Enligt Lorentzi och Lundkvist (2001) måste ledningen efterfråga 
resultat som sedan följs upp, annars tenderar arbetet att inte bli av. I kommunens strategi för 
jämställdhetsintegrering belyser kommunen själva att arbetet är ett långsiktigt åtagande (Luleå 
kommun, 2015). SBF:s handlingsplan, som är delmål till att uppnå huvudmålet, utgörs främst av 
kortsiktiga mål med tydliga redogörelser för vem som ansvarar för att ett specifikt mål uppfylls 
samt hur, och hur frekvent, målen ska följas upp (Luleå kommun, 2018c). Med detta som bas kan 
konstatera att det finns tydlig vägledning vad gäller den uppföljning och utvärdering som 
ledningen förväntar sig. Vid studerandet av handlingsplanen tyder sig anpassningstolkningen 
utgöra den huvudsakliga delen. Handlingsplanen har framförallt ett kortsiktigt fokus, med ett fåtal 
undantag, vilket medför att rutinarbetet kopplat till utvärdering bygger på att följa upp just 
kortsiktiga mål. Samtidigt riktas en del mål mer mot ett långsiktigt förändringsarbete där det 
exempelvis handlar om att utbilda nyanställda i ämnet. Trots fokus på anpassningstolkning tyder 
medvetenheten kring att ett långsiktigt arbete måste till på omvandlingstolkning. Det kan därför 
konstateras att det tycks finnas förståelse för att jämställdhetsintegreringens båda tolkningar bör 
tas i beaktning och att arbetet, om än det i dagsläget handlar mer om kvantitativa aspekter av 
jämställdhet, även handlar om att arbeta med jämställdhetens kvalitativa delar. 
 
5.2 Intervjuer 
Nedan följer analys av det empiriska materialet som samlats in genom intervjuer. Analysen bygger 
på de svar intervjudeltagarna delgett och vår teoretiska referensram. Även här har analysen 
strukturerats utifrån de tre teman som identifierats.   
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5.2.1 Målsättning & förståelse 
Inledningsvis i intervjuerna efterfrågades respektive deltagares definition av 
jämställdhetsintegrering där samtliga deltagare uttryckte sig samstämmigt och i linje med 
definitionen som ges av myndigheter (SCB, 2004). Härmed diskuteras dock att bara för att 
definitionen av jämställdhetsintegrering kan återges behöver det inte betyda att förståelse för vad 
det handlar om finns. Vidare ansågs det vara av intresse att låta respektive deltagare berätta vad 
det främsta syftet med jämställdhetsintegrering är på verksamhetsområdet respektive deltagare var 
verksamma i. Här skiljer sig uppfattningarna åt, dels för att deltagarna är verksamma i olika nivåer 
av verksamheten, dels på grund av olika uppfattningar om vad det praktiska arbetet föll ut i. 
Deltagarna förhöll sig olika när det kommer till antingen enbart anpassnings-spåret eller 
kombinationen av både anpassning och omvandling. De deltagare som förhöll sig enbart till 
anpassningstolkningen var de personer som var verksamma längre ner i hierarkin och dessa 
personer är även de som antingen fått mindre eller ingen utbildning alls i ämnet. En av deltagarna 
uttryckte sig i termer om blandning av kön och ålder, där alla ska få en chans att bidra med det 
man är bra på (Deltagare 4). Detta är något som Mark (2007) problematiserar och konstaterar att 
det är lätt att hamna i, enligt anpassningstolkningen, stereotypa könsroller och att man därmed 
låter jämställdhetsintegreringen hamna i att jämn könsfördelning är bra så länge könet förhåller 
sig till det de är bra på. Men denna typ av tolkning kan även medföra positiva effekter, där 
Johansson (2013) menar att när homogena grupper luckras upp, förändras också de interna 
“spelreglerna” vilket i sin tur bidrar med ifrågasättande av rådande kultur och maktstrukturer.   
 
De studier som tidigare gjorts i jämställdhetsintegrering har genomgående mynnat ut i ett 
gemensamt tema. De belyser och framhäver vikten av kunskap och utbildning. Utbildning i 
genuskunskap kombinerat med aktiviteter för jämställdhetsintegrering hjälper till att öka 
medvetenheten och synliggör befintliga strukturer (Wittbom, 2009). Lorentzi och Lundkvist 
(2001) konstaterar också att kunskap är en förutsättning för att sätta upp jämställdhetsmål och 
Lindholm (2011) menar att lärandet är en grundbult för strategin för jämställdhetsintegrering. 
Samtliga deltagare var samstämmiga vad gäller vikten av utbildning och kunskap i ämnet, där en 
av deltagarna efterfrågade konsulter med spetskompetens för att minimera risken att budskapet 
urvattnas när det reser ner i verksamheten. Det framgår dock ett flertal gånger under intervjuerna 
att det är upp till respektive chef att hålla dessa utbildningar löpande och att det är dennes ansvar 
att avgöra i vilken omfattning detta ska ske. Här blir det tydligt i empirin att samspelet mellan de 
organisatoriska nivåerna inte ger rätt förutsättningar för jämställdhetsarbetets vertikala resa. Det 
indikerar också avsaknaden kring huruvida respektive chef inte gjort frågan till “sin” vilket hindrar 
att arbetet blir särskilt prioriterat (Lindholm, 2011). En av deltagarna berättar att senast en sådan 
utbildning ägde rum på förvaltningen var 2017. Då var också samtliga deltagare i studien 
verksamma inom kommunen.  
 
De personer som förhöll sig till kombinationen omvandling- och anpassningstolkning, var också 
de personer som erhållit utbildning i ämnet. Utbildningarna hade antingen skett på eget initiativ 
eller i olika former av ledningsgrupper. Denna typ av utbildning förhöll sig således på en viss typ 
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av nivå i hierarkin vilket blir tydligt i empirin.  Nyberg (2010) poängterar att strategiuppfyllelse 
förutsätter att såväl ledning, ansvarig personal och övriga organisationsmedlemmar besitter en 
grundkompetens för att kunna uppnå ett framgångsrikt arbete för jämställdhet. Samtidigt 
problematiserar Larsson (2008) det faktum att det är just chefer på “mellan-nivån” som har den 
mest avgörande rollen för jämställdhetsarbetet. Det har också visats sig att det är just dessa chefer 
som saknar den förståelse som krävs för att själva verka för genusmedvetna organisationer 
(Andersson, 2009). 
 
I empirin framgår det att jämställdhetsarbetet tidigare utgjordes av olika “projekt för jämställdhet”. 
Detta var dock något som inte uppfattades som framgångsrikt. I empirin resonerar deltagarna likt 
Walby (2005), att förlägga arbetet för jämställdhet i projektform gör att jämställdhetsintegreringen 
bli ett sidospår till resten av verksamheten vilket inte kräver varken omorganisation eller 
omstrukturering. När jämställdhetsarbetet separeras från den ordinarie verksamheten hindras 
jämställdhetsintegreringen från att implementeras i organisationens samtliga processer och den 
omvandling som krävs blir motarbetad (Wittbom, 2015). 
 
Vidare ges det upphov till anpassningstolkning i empirin när en av deltagarna resonerar kring 
Luleå kommuns uppställda mål för 2021 och ambitionen att vara jämställdhetsintegrerade tills 
dess. Deltagaren uttrycker sig i termer om lika lön och jämn resursfördelning. Jordansson (2005) 
menar att detta förhållningssätt är teknokratiskt och kommer låta jämställdhetsintegreringen förbli 
kvantitativ. Arbetet kommer således hamna i att utjämna könsfördelningen eller i omfördelning 
och representation snarare än att ifrågasätta makthierarkier (Jordansson, 2005). Vidare kan 
diskuteras huruvida år 2021 är ett långsiktigt eller kortsiktigt mål. Frizén och Sjons (2011) menar 
att de två tolkningarna av jämställdhetsintegrering inte ska ställas mot varandra, de ska 
kombineras. Anpassningstolkningen kan vara ur ett kortsiktigt perspektiv, som kombineras med 
det långsiktiga tänket som omvandlingstolkningen handlar om, för att påskynda processen och 
reglera omedelbara orättvisor och för att synliggöra obalanser. (Frizén & Sjons, 2011) 
 
5.2.2 Genomförande & målarbete 
Det praktiska arbetet för strategin jämställdhetsintegrering tillämpades inledningsvis i en 
styrmodell kallad “balanserat styrkort”. Kommunen upplevde modellen som komplex och att den 
inte gav utrymme för utvärdering och analys. Styrkortet reviderades varje år och nya mål skulle 
formuleras vilket blev ett problem då målen sträckte sig över en längre tidsperiod. Utrymmet för 
analys och utvärdering blev sedermera knapp. Ytterligare ett problem som en av deltagarna 
uppfattade med det “balanserade styrkortet” var att det var lätt hänt att chefer endast tog till sig de 
mål som låg personen i fråga nära, alternativt ignorerade målen. Pincus (1997) beskriver att 
problemet kan ligga i att denna typ av styrmodell ger upphov till att låta jämställdhetsintegreringen 
ligga med i styrdokument för att ge sken av att man arbetar med frågorna, men i realiteten sker 
inget aktivt arbete. Från empirin utgår det att kommunen sedermera börjat tillämpa målstyrning 
men att den upplevs fungera dåligt vad gäller jämställdhet. Det krävs mycket handpåläggning och 
att det behövs mer utbildning generellt vad gäller målstyrningsprocesser. Det kan också vara så, 
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som Lindholm (2011) menar, att jämställdhetsintegrering inte kan utgå från rationella, linjära 
tankesätt och de färdiga modeller som föreligger målstyrningen. Jämställdhetsintegreringen är ett 
komplext utvecklingsarbete som inte har entydiga, optimala lösningarna på ett problem 
(Lindholm, 2011).  
 
I empirin går deltagarnas uppfattningar isär när de reflekterar över det faktum att 
jämställdhetsarbetet ligger med som ett av de fyra övergripande och prioriterade 
utvecklingsområden som Luleå kommun har. Jämställdhet tillsammans med klimatmål, ekonomi 
och tillväxt utgör de övergripande mål som ska ligga “ovanpå” all annan styrning, och som 
sedermera ska rinna ner i övrig styrning. En av deltagarna menar att detta är en tydlig aktion vilket 
också belyser vikten av hur prioriterat jämställdhet är för kommunen (Deltagare 1). Deltagaren 
som motsätter sig detta menar, likt Walby (2005), att när man låter jämställdhet ligga som ett täcke 
över all annan styrning ges inget upphov för omstrukturering eller omorganisering. Det leder heller 
inte till att rådande normer och maktstrukturer ifrågasätts utan handlar snarare om att förbättra 
snarare än att förändra (Walby, 2005). Således kan detta likställas med att föra jämställdhetsarbetet 
i projektform. Deltagaren som problematiserar menar att man borde definiera andra övergripande 
områden och låta jämställdhet bli en del av respektive område (Deltagare 2). För att ge 
förutsättningar för att jämställdhet prioriteras menar Lindholm (2011) att man måste hitta en balans 
mellan utvecklings- och driftsfrågor. Utvecklingsfrågor behöver ett särskilt stöd eftersom de sällan 
prioriteras i en verksamhet. Utvecklingsfrågorna förutsätter ett aktivt engagemang hos ansvariga 
politiker, ledning och chefer.  
 
Lindholm (2011) ger exempel på “jämställdhetspiloter” som en lösning för att hitta balansen 
mellan dessa frågor. Personer med denna funktion kan knyta samman verksamhetens idéer med 
ansvariga som kan genomföra dom. Detta skapar ett vertikalt lärande mellan olika funktioner och 
nivåer i en organisation och ger underlag för bättre beslut. En av deltagarna som deltagit i studien 
innehar en sådan funktion och arbetar med dessa frågor inom Luleå kommun. Deltagaren upplever 
att arbetet är väldigt omfattande och att det inte hinns med i den utsträckning hen hade önskat. 
Deltagaren anser att det krävs mer resurser för att ge arbetet rätt förutsättningar. Det krävs att fler 
chefer engagerar sig i frågan och möjligtvis en funktion i respektive förvaltning som driver frågan 
(Deltagare 2). Lindholm (2011) argumenterar för samma sak och menar att chefers aktiva 
ägarskap av jämställdhetsarbetet är en förutsättning för att få långsiktiga effekter. 
 
I empirin nämns handlingsplanen. Här berättar deltagarna om utformandet av målsättningar och 
hur dessa bryts ner i aktiviteter för respektive avdelning. En av deltagarna konstaterar att 
upplevelsen är att man är på rätt väg och belyser vikten av att involvera avdelningarna i dessa 
processer. En förutsättning är att respektive avdelningschef sedan bär med sig detta ner i 
verksamheten (Deltagare 3). I empirin framgår det att en av deltagarna inte är bekant med 
handlingsplanen vilket tillåter oss att ifrågasätta samspelet mellan de olika organisatoriska 
nivåerna samt huruvida respektive chef väljer att prioritera frågan (Lindholm, 2011). Deltagaren 
beskriver ändock de aktiviteter som genomförs i enlighet med handlingsplanen när personen ska 
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återge arbetet för jämställdhetsintegrering. Deltagaren, och ytterligare en deltagare, beskriver 
arbetet i linje med anpassningstolkningen och till det som går att mäta. Detta kan förklaras dels 
genom bristen på kunskap men kan även vara effekten av att handlingsplanen inte riktigt fångar 
de kvalitativa aspekterna som är en förutsättning för jämställdhetsintegrering. Lindholm (2011) 
problematiserar det faktum att helt förlita sig på dessa detaljerade aktivitetsplaner och 
resultatbaserade mått. Ett sådant synsätt bygger på rationella tankemodeller, där det finns enkla 
och optimala lösningar på ett problem. Jämställdhetsarbetet innefattar snarare konflikter och 
dilemman som förutsätter hög grad av medvetenhet hos de berörda, för att sedan kunna ifrågasätta 
befintliga maktstrukturer som i sin tur inte fångas av målstyrningen (Lindholm, 2011). 
 
En av deltagarna, som uttrycker sig sakna kunskap om handlingsplanen och heller inte fått någon 
utbildning i jämställdhetsintegrering, beskrev ett scenario på arbetsplatsen gällande redskap 
anpassade för män. Redskapen hade bytts ut för att anpassas för både kvinnor och män. Stereotypa 
uttryck såsom “planteringstjejerna” och “gräsklipparkillarna” hade också eliminerats i samband 
med att deltagaren tillträtt som chef (Deltagare 5). Detta tyder på en medvetenhet och ger 
förutsättningar för att låta omvandlingtolkningen bli en del av processen. När Andersson (2009) 
resonerar kring det faktum att det är just cheferna på den här nivån som saknar kunskap att verka 
för genusmedvetna organisationer, indikerar detta motsatsen. Det som reflekteras över är huruvida 
denna omedvetna kunskap tillvaratas inom organisationen? Detta ger återigen upphov till att 
konstatera att utbildning kan göra att personer blir medvetna om de tankar och värderingar de 
redan besitter, men att detta kanske blir “gömt under dammet” av alla kvantitativa aktiviteter och 
styrdokument.  
 
5.2.3 Utvärdering & mätbarhet 
I empirin framgår det att deltagarna delade uppfattningen om att jämställdhet inte är lätt att mäta. 
Deltagarna upplever att det är lätt att hamna i det kvantitativa; att utjämna resurs- och 
könsfördelning. En av deltagarna resonerar kring huruvida det är relevant att mäta de kvalitativa 
delarna och att det för den saken skull inte behöver betyda att man inte arbetar med frågorna. Detta 
motsätter sig det faktum att allt som mäts sedermera också blir gjort (Brorström et al., 2007). I 
empirin resonerar fortsatt en annan deltagare kring att det man inte sätter mål på ofta tenderar att 
inte bli av. Det kan i sin tur leda till att det arbete som krävs för att uppnå jämställdhet i sin 
fullständiga mening “glöms bort” och därmed stannar i att kvantifiera jämställdhetsarbetet i 
enlighet med anpassningstolkning (Rönnblom, 2008). Att man låter strategin hamna i ett 
kvantitativt mål- och resultatstyrningssystem snarare än att synliggöra strukturer och forma nya 
normer (Wittbom, 2009). Jämställdhetsintegreringen vill försöka eftersträva en kombination av de 
bägge tolkningarna, anpassning och omvandlingstolkning (Frizén & Sjons, 2011). Men vad händer 
om man låter det som kan mätas målstyras och kombinerar detta med ett verktyg som hjälper till 
att öka synligheten av de kvalitativa aspekterna av jämställdhet, där utbildningar om genuskunskap 
kombineras med aktiviteter (Wittbom, 2009) för att fånga de kvalitativa aspekterna av 
jämställdhetsintegrering. Aktiviteterna kan då i enlighet med Wittbom (2009) handla om 
utbildning och lärandeprocesser, därmed aktiviteter ur ett kvalitativt perspektiv.   
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De kvantifierbara målen följs upp i “Stratsys” fyra gånger per år i form av delårsrapporter. Det 
som mäts och följs upp är de mål och aktiviteter som upprättats i handlingsplanen för respektive 
avdelning. En av deltagarna var inte bekant med uppföljning kopplat till jämställdhetsarbetet och 
menar att det tillhör det vanliga arbetet och likt det vanliga arbetet följer man upp om det har blivit 
gjort eller ej. Deltagaren kände heller inte till om det är någon person som sedan följer upp det 
arbetet. Ovan resonemang tyder på att jämställdhetsarbetet för deltagaren snarare blivit en 
driftsfråga än en utvecklingsfråga (Lindholm, 2011). Detta förstärker efterfrågan på samspel i de 
olika organisatoriska nivåerna och efterfrågan på ytterligare resurser i verksamheten för att kunna 
tillgodogöra sig det vertikala lärandet (Lindholm, 2011).  
 
När deltagarna resonerar kring framgångsfaktorer för jämställdhetsintegreringen framgår det 
tydligt i empirin att majoriteten av deltagarna trycker på att man ovanifrån efterfrågar resultat. 
Tycker ledning och chefer på respektive nivå av organisationen att frågan är viktig, så blir den 
också viktig. Det är bara ett dokument så länge inte någon ser till att frågan lever. (Deltagare 3) 
Lorentzi och Lundkvist (2001) hävdar att jämställdhetsarbetet inte skiljer sig åt från annat 
förändringsarbete. De anser att det som krävs är att ledningen tar beslut och sedan efterfrågar 
resultat. Lindholm (2011) belyser vikten av ett aktivt engagemang från politiker, ledning och 
chefer i dessa frågor, eftersom frågorna sällan annars prioriteras. Vilket deltagarna upplevde fanns 
och tydligast blev det vid undertecknandet av CEMR-deklarationen 2013. I empirin framgår också, 
utifrån ovanstående resonemang, hur skör jämställdhetsintegreringens närvaro är när den hänger 
på endast ett fåtal personer. En viktig förutsättning är att chefer måste förstå, kunna och vilja 
genomföra arbetet. Det räcker således inte bara med vilja, det krävs även kompetens för att 
implementera jämställdhet i arbetet. (Lindholm, 2011) 
 
Vad som framgår i empirin är dock det faktum att styrningen som helhet inte är på plats hos Luleå 
kommun. Det upplevs rörigt och det är många dokument att förhålla sig till. Avslutningsvis kan 
därför konstateras att kommunen har en resa att göra vad gäller hur saker och ting ska mätas och 
följas upp. Så länge detta inte är på plats är inte heller hur man mäter jämställdhet på plats. Detta 
menar även deltagare 1 och konstaterar att det finns ett system, men innehållet i allt som mäts är 
inte optimalt.  
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6. SLUTSATSER 

Detta kapitel redogör för examensarbetets slutsatser. Här presenteras svar på våra 
forskningsfrågor. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom ämnet.

 

 

6.1  Examensarbetets forskningsfråga 

Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse för hur en kommunal verksamhet tillämpar 
målstyrning för att integrera jämställdhet och hur målstyrning används ur ett vertikalt perspektiv. 
För att besvara syftet formulerades två forskningsfrågor: 

1.   Hur arbetar en kommunal verksamhet med målstyrning, från högsta ledningen ner till 
specifika verksamheter, för att uppnå jämställdhetsintegrering? 
 

2.   Hur kan målstyrning för jämställdhet förstås i termer av anpassning och 
omvandlingstolkning? 

En central förutsättning för målstyrning är att målen är tydligt formulerade för att aktörer ska förstå 
vad som efterfrågas (Söderholm,1998). Likt tidigare forskning påvisar denna studie vikten av 
kunskap och utbildning för att förstå den fullständiga meningen med jämställdhetsintegrering. 
Kunskap och utbildning är en viktig förutsättning för att synliggöra och för att skapa medvetenhet 
kring de befintliga maktstrukturer som föreligger, för att sedermera kunna ifrågasätta dem. Studien 
visar att den kunskap som finns, hos Luleå kommun och SBF, stannar högt upp i hierarkin vilket 
begränsar arbetet och jämställdhetsintegreringen till att huvudsakligen handla om 
anpassingstolkning. Luleå kommuns beslut om att anställa en “jämställdhetspilot”, som Lindholm 
(2011) kallar det, kan hjälpa till och låta det vertikala lärandet stänga gapet mellan de olika 
organisatoriska nivåerna. Däremot måste man beakta det faktum att en resurs kanske inte är nog 
för att ge kraft till arbetet. Likt Andersson (2009) påvisar även vår studie att det är just cheferna 
på “mellan-nivå” som saknar den grundkompetens som krävs för att uppnå ett framgångsrikt arbete 
för jämställdhet. I empirin framgår det dock att det undermedvetet finns goda förutsättningar för 
att låta omvandlingstolkningen bli en del av processen, vilket ger Luleå kommun förutsättningar 
att tillvarata den kompetensen. Utbildning kan således öka medvetenheten om de tankar och 
värderingar de redan besitter. En reflektion är att detta dock “göms under dammet” av alla 
kvantitativa aktiviteter och styrdokument.  
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Studien har, i linje med tidigare forskning, kommit fram till att styrning mot jämställdhet är 
komplext och att lösningar på problemet inte är linjära och rationella. Vår studie visar att 
målstyrningen tillåter jämställdhetsintegreringen hos Luleå kommun att huvudsakligen tolkas 
utifrån anpassningstolkning. Om än medvetenhet kring omvandlingstolkning och vikten i att 
förändra rådande strukturer och normer verkar finnas, tycks de kvalitativa aspekterna av 
jämställdhet i dagsläget inte riktigt “fångas” genom målstyrningen. Det empiriskt insamlade 
materialet visar också att Luleå kommuns styrdokument huvudsakligen bygger på kortsiktiga mål 
och därmed förhåller sig till anpassningstolkningen. Vidare har Luleå kommun en resa att göra 
vad gäller styrning generellt, vilket också empirin påvisar. Därmed har man heller inte optimala 
lösningar för att styra mot jämställdhet vid tillämpandet av målstyrning.    

 

6.2 Begränsningar 

Studien har endast innefattat en av Luleå kommuns sju förvaltningar. För att bättre kunna spegla 
hela kommunens arbete för jämställdhetsintegrering bör fler nivåer och förvaltningar studeras. I 
och med att samtliga intervjudeltagare besitter olika erfarenheter och egna uppfattningar, men även 
innehar olika kunskap i ämnet, skiljer sig deras uppfattningar kring arbete till viss del åt. Arbetet 
begränsas därmed eftersom att en generalisering för samtliga individer, i detta fall, inte kan göras. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Problematiken kring att styra mot jämställdhet och dess svårighet till mätbarhet har vid upprepade 
gånger lyfts fram i examensarbetet. I och med detta finns anledning att vidare forska i styrning 
mot jämställdhetsmål. Mätning och formulering av jämställdhetsmål innefattar ett flertal hinder 
och komplexiteten i att styra mot jämställdhet bör därför studeras vidare. För att uppnå fullständig 
integrering av jämställdhet krävs att jämställdhetsarbetet omfattar både kvantitativa och kvalitativa 
aspekter av jämställdhet. Huruvida målstyrning är rätt verktyg att tillämpa vid implementering av 
jämställdhetsintegrering bör därför studeras vidare. Jämställdhetsintegrering ligger inom ramen 
för genusvetenskap som handlar om att förflytta sig bort från stereotypa könsroller. Därmed ges 
förslag till framtida forskning att lägga ett genusperspektiv på styrningen.  
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BILAGA 1 - Intervjuguide 
Intervjuguide - Luleå kommun, jämställdhetsintegrering 
Denna intervju kommer att handla om ert jämställdhetsarbete och beröra er strategi för 
jämställdhetsintegrering. Syftet med intervjun är att skapa förståelse för och öka kunskapen kring 
strategin och hur den är att jobba med i praktiken. Det är alltså inte fråga om något förhör och det 
finns inga rätta eller felaktiga svar. Vi vill ta reda på din upplevelse, erfarenhet och tankar kring 
arbetet med jämställdhetsintegrering. 
 
Inledande frågor:  

1.   Vad heter du och har du för befattning? 
2.   Hur länge har du jobbat på SBF, Luleå kommun? 
3.   Kan du berätta kortfattat om hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig? 
4.   Vad betyder begreppet jämställdhetsintegrering för dig? 
5.   I ditt arbete på kommunen, hur har du kommit i kontakt med kommunens arbete för 
jämställdhetsintegrering? 
6.   Känner du till de uppsatta målen för Luleå kommuns jämställdhetsintegrering? 

a.   Hur har du fått kunskap om målen? 
b.   Vad tycker du om målen? 

7.   Har du fått någon utbildning i jämställdhetsintegrering? 
8.   Hur kommunicera du uppsatta mål angående jämställdhetsintegrering till dina 
medarbetare? 

a.   Pratar ni normer, värderingar? 
 

Jämställdhetsintegrering och målstyrning 
9.   Vad är det främsta syftet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering (hos er)? 
10.   Hur ser era rutiner för jämställdhetsarbetet i er verksamhet ut? Hur arbetar ni? 
11.   Finns det något styrdokument ni använder er utav i arbetet? 

a.   Om ja, är verktyget bra? Ger den tillräcklig vägledning? 
12.   Hur gör ni för att följa upp ert arbete för jämställdhetsintegreringen? 

a.   Vad och hur mäter ni arbetet? Är det lätt att mäta? 
b.   Hur följer ni upp arbetet? Hur utvärderar ni arbetet? 

13.   Tycker du att allt som är relevant går att mäta? 
a.   Hur gör ni med sånt som är svårare att mäta? 

14.   När skulle du säga att man uppnått målet för jämställdhetsintegrering? 
15.   Ges tillräckligt med utrymme på området för att göra ett bra arbete? 

a.   Vad kan göras bättre? 
16.   Håller ni i utbildningar för att göra medarbetarna medvetna om jämställdhet? 
17.   Tycker du att det är viktigt att förmedla uppsatta mål och syftet bakom dessa till dina 
medarbetare? 
18.   Hur upplever du att arbetet med jämställdhet har påverkat dig? 


