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Förord
Dessa är ibland de sista ord jag skriver för denna uppsats som har följt mig sedan februari då

dokumentet först skapades, rubricerades och således fick sitt syfte. Det var då jag hade praktik vid

Regeringskansliet,  Utbildningsdepartement,  Budgetsekretariatet  och  för  första  gången  mötte

jämställdhetsintegrering och genast blev biten; ”statsvetenskap och sociologi i ett – perfekt!”. Nu är

det dags att klicka på spara för 1239:e gången och lämna in detta arbete. Ett arbete som jag hoppas

och tror kan bidra med något inom såväl den akademiska som den statliga sfären – alltså såväl

vidare studium som användning vid arbete med jämställdhetsintegrering.

Det har varit många sena nätter,  tidiga mornar och tusentals sidor som har forsat förbi – att

avgränsa är inte lätt. Dessutom har syftet, eller perspektivet, ändrats ett antal gånger för att sedan

landa i det som jag initialt satt ut för att göra. Jag vill här tacka Kerstin Alnebratt vid Nationella

sekretariatet för Genusforskning som gav mig denna idé, eller frågeställning, att undersöka. Jag vill

vidare tacka min handledare Christine Hudson för all konstruktiv kritik och stöd. Jag vill tacka alla

ni som har ställt upp för mina intervjuer. Jag vill ännu en gång tacka för chansen att ha praktik i

Regeringskansliet. Slutligen vill jag tacka mina nära och kära för stöd, värmande ord vid precis rätt

tillfällen, och allt tålamod för när jag är helt inne i studiet och kan lägga bort tankarna fören jag

tänkt klart  – vilket kan leda till  spännande svar på enkla frågor – eller  som vi kallar  det ”god

morgon, yxskaft”.

Det har varit en särskilt underbar resa detta, att komma in Regeringskansliet som praktikant och

där  snöat  in  i  jämställdhetsintegrering,  sett  hur  detta  har  arbetats  med;  utbildat  i  jämställd-

hetsbudgetering och nu skriva denna uppsats för att se om det finns utrymme för förbättring, eller

återfinnande. Jag skulle säga att jag hittat ett fält och ett område som jag vill fortsätta inom.

Allt gott,

Daniel Holm  

Göteborg, 2016-05-26
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Abstract
Jämställdhetsintegrering  är  den  huvudsakliga  strategin  för  att  uppnå  Sveriges  jämställd-

hetspolitiska mål. Strategin etablerades 1994 ur propositionen Delad makt – delat ansvar och ska

sedan dess genomsyra all  politisk beslutsfattning och alla politiska processer för att  främja ett

jämställdhetsperspektiv, och se till att inte existerande ojämlikhet reproduceras. Strategin dras dock

med ett antal problem och fallgropar. Att istället faktiskt visst reproducera befintlig könsordning, att

förhöja kvinnor just för att de är kvinnor, och att inte se djupet, roten, i problemet – strukturerna.

Det finns en risk för att denna rädsla, eller okunskap, att rikta fokus på strukturerna förgås av

diskrepans mellan den politiska ambitionen och genomförandet, vilket istället resulterar att bli en

teknikalitet – en bock i en checklista. I denna studie utgår jag från två tolkningar som finns av jäm-

ställdhetsintegrering,  anpassnings-  och  omvandlingstolkning,  där  förstnämnda  ser  jämställd-

hetsperspektivet som något som läggs ovanpå existerande verksamhet och samhälleliga ramar och

där etablera kvinnor; den andra som söker att etablera jämställdhetsperspektivet i verksamheter

och i grunden förändra dem för att främja jämställdhet på ett fundamentalt och strukturellt vis. Jag

vill mena att dessa tolkningar går att härledas till olika feminismer. För att söka svaret på detta så

använder jag mig av Judith Squires olika tillämpningar av jämställdhetsintegrering, vilket hjälper

mig att klassificera materialet och i slutändan ge mig svaret på frågan om Regeringskansliet kan

uppfattas som jämställdhetsintegrerat. 

Resultatet indikerar på att jämställdhetsintegrering har blivit ett mål i sig och inte det verktyg

för att nå de utsatta jämställdhetspolitiska målen. Arbetet har blivit fokus på resultat och till något

tekniskt och kvantitativt framför politiskt och kvalitativt. Även vikten av tydliga politiska signaler

för ett fungerande kvalitativt arbete belyses.

Handledare: Christine Hudson

Antal ord: 25224; antal sidor: 46; inklusive förblad, referenser och bilagor: 61.

Nyckelord: Governance,  Feminism,  Jämställdhet  (Gender  equality),  Jämställdhetsintegrering

(Gender mainstreaming), Nyliberalism (Neoliberalism), Regeringskansliet

2



INNEHÅLL
FIGURER.............................................................................................................................................4
1 INLEDNING.....................................................................................................................................5
1.1 Bakgrund........................................................................................................................................6
1.2 Problemformulering.......................................................................................................................7
1.3 Syfte..............................................................................................................................................11
1.4 Frågeställning...............................................................................................................................12
1.5 Avgränsning..................................................................................................................................12
1.6 Disposition....................................................................................................................................14
2 TEORI OCH RAMVERK...............................................................................................................14
2.1 Tidigare forskning........................................................................................................................15
2.2 Feminism......................................................................................................................................16

 Det socialt konstruerade: kön och genus......................................................................................17
 Liberalfeminism...........................................................................................................................19
 Radikalfeminism..........................................................................................................................19
 Särartsfeminism............................................................................................................................20

2.3 Jämställdhetsintegrering...............................................................................................................20
 Anpassningstolkning....................................................................................................................22
 Omvandlingstolkning...................................................................................................................23

3 METOD OCH DESIGN..................................................................................................................23
3.1 Dokumentanalys...........................................................................................................................24

 Datamaterial – analysenheter.......................................................................................................26
 Analysschema och klassificeringar – kriterier..............................................................................27

3.2 Samtalsintervjuer..........................................................................................................................28
 Etik...............................................................................................................................................30

4 ANALYS OCH RESULTAT............................................................................................................31
4.1 Intervjuerna...................................................................................................................................31
4.2 Regeringskansliets strategi...........................................................................................................36
4.3 Utbildningsdepartementets arbetsplan..........................................................................................37
4.4 Regleringsbrev..............................................................................................................................38
4.5 Instruktioner.................................................................................................................................40
4.6 Propositioner.................................................................................................................................42

 Utgiftsområde 13..........................................................................................................................42
4.7 Promemoria..................................................................................................................................44

 Utvärdering av Strategi för arbetet med jämställdhetsintegreringen i Regeringskansliet............44
5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION..................................................................................45

 Diskussion....................................................................................................................................48
REFERENSER...................................................................................................................................51
VANLIGT FÖREKOMMANDE FÖRKORTNINGAR.....................................................................58
BILAGOR..........................................................................................................................................59

 Bilaga 1. Intervjuguide, -manus – med kompletterande frågor....................................................59
 Bilaga 2. Analysenheter................................................................................................................61

3



Figurer
Tabell 5.1: Tematisk och dynamisk intervjuguide..............................................................................59
Tabell 5.2: Särskilda frågor för specifika positioner...........................................................................60
Tabell 5.3: Intervjumanus...................................................................................................................60
Tabell 5.4: Analysenheter...................................................................................................................61

”Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for
meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable

development and building good governance.” – Kofi Annan

4



1 Inledning
I  Sverige  har  jämställdhetsfrågorna  varit  en  del  av  politiken  sedan  1960-talet  och  Sverige

beskrivs  idag  som  världens  mest  jämställda  land  –  eller  iallafall  ett  av  de  mest  jämställda

(Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2011; Hudson & Rönnblom, 2012, s. 140; Rönnblom, 2011). Det

”behöver dock inte betyda  att det  faktiskt är  jämställt” (Nilsson, 2010, s.  4.  Egen kursivering).

Därmed händer det att jämställdhet uppfattas som något uppfyllt och därför passé. Syftet riktas mot

att kvinnor och män, rent formellt sett (de jure), uppfattas ha samma möjligheter och rättigheter i

livet. Faktum är att villkoren, och det rent informella (de facto), inte alls är jämställda mellan könen.

Fortfarande ser vi betydliga skillnader mellan kvinnor och män i Sverige.1 Problem som belyses i

Sveriges jämställdhetspolitiska målsättning om att alla ska ha makt och medel för sina egna liv.

Problemen är tydliga i såväl privat som offentlig sfär, vilket Jane Freedman beskriver att endast

politiska medel och politiskt handlande kan lösa (Freedman, 2003, s. 54). Detta leder oss fram till

strategin jämställdhetsintegrering.  Jämställdhet  är  en ”förutsättning  för  social  rättvisa”  (Squires,

2007, s. 1), och i Sverige söker vi att lösa dessa strukturella problem genom jämställdhetsintegrer-

ing, vilket har kommit att beskrivas som en av de ”riktigt stora utmaningar[na] som de offentliga

verksamheterna  står  inför”  (SOU 2007:15b,  s.  15).  Dels  för  att  det  är  ett  ordentligt  arbete  att

integrera ett jämställdhetsperspektiv i sig, men framför allt för att det finns en problematik kring

vad  jämställdhetsintegrering  faktiskt  är;  och  än  mer  än  så:  vad  jämställdhet faktiskt  innebär.

Diskursen kring jämställdhetsintegrering berättar om dess potential, men också om dess fallgropar.

Problematik kring definition och därmed integrering i fall av beslut och genomförande. Tolkningen

som  möjliggörs  är  ibland  allt  för  vid  för  att  kunna  arbeta  med  på  ett  enhetligt  och  faktiskt

jämställdhetsfrämjande sätt, och riskerar istället att reproducera redan existerande könsordning och

könsmaktsordning.  Jämställdhetsintegrering  som  torde  vara  ganska  oproblematiskt  riskerar  att

istället reproducera ojämlikhet framför att främja lika villkor för alla människor. I denna studie tar

jag  vid  just  där  och  problematiserar  hur  Sveriges  ledande  aktör  och  föredöme  på  området

jämställdhetsintegrering, Regeringskansliet, faktiskt arbetar och genomför jämställdhetsintegrering.

Detta med en utgångspunkt ur feministisk teori där jag låter liberal- och radikalfeminism få dela yta

med de två tolkningarna av jämställdhetsintegrering: anpassnings- och omvandlingstolkning. Jag

undersöker vilken typ av representation som eftersträvas i RK för att således syna den politiska

ambitionen och undersöka hur  arbetet  med jämställdhetsintegrering  går  till;  huruvida  det  är  en

politisk pålaga eller en faktiskt process. Något tekniskt eller drivande.

1 För att inte nämna något särskilt samhälleligt problem för att då riskera att en annan faller bort så hänvisar jag till
ett antal offentliga utredningar (SOU:s): 2005:66; 2007:108; 2009:64; 2010:52; 2010:99; 2014:6; 2014:30; 2014:71;
2014:81; 2015:50; 2015:55; 2015:66; 2015:86. 
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1.1 Bakgrund
Sedan  1994 har  jämställdhetsintegrering  varit  den  huvudsakliga  strategin  som har  använts  i

Regeringskansliet  (RK) för att  genomföra svensk jämställdhetspolitik. RK:s uppdrag är att bistå

regeringen med stöd för att kunna genomföra sin politik. Det handlar om såväl ge underlag för att ta

beslut som att verkställa dem. När det kommer till jämställdhetsintegrering så utgår den vanligtvis

idag från formuleringen av jämställdhetsintegreringen från en expertgrupp hos Europarådet som

definierade det som:2

(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av besluts(verksamhets)proc-
esser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer
och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. 

Sveriges  historia  med detta  arbete  börjar  våren 1994 då det  som skulle  komma att  bli  jäm-

ställdhetsintegrering för första gången presenterades i  propositionen  Delad makt – delat ansvar

(Prop. 1993/94:147).3 Propositionen behandlar ”kvinnor och mäns makt och inflytande – i beslut-

ande församlingar, i ekonomin och i familjen m.m.” (A.a., s. 1), och beskrev strategin för att bemöta

ett antal jämställdhetspolitiska mål och anslog att:

ett jämställdhetsperspektiv måste läggas på alla politikområden. Det innebär att förslag
och  beslut  måste  analyseras  ur  ett  jämställdhetsperspektiv  för  att  klarlägga  möjliga
konsekvenser  för  kvinnor  respektive  män.  Det  gäller  särskilt  inom  utbildnings-,
arbetsmarknads-, närings- och socialpolitiken samt inom den ekonomiska politiken. Det
gäller i synnerhet strukturförändringar i samhället. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas
inom varje  politikområde och insatser  huvudsakligen göras  inom ramen för  berörda
organs ordinarie verksamhet. Även speciella satsningar behövs emellertid för att driva
på utvecklingen i önskad riktning (A.a., s. 17).

Sedan  dess  har  jämställdhetsintegrering  (vilket  hädanefter  förekommer  förkortat  som endast

”integrering”),4 som sagt, varit den huvudsakliga strategin för att genomföra svensk jämställdhets-

politik, vilket i sin tur härleds främja jämställdhet och nå de utsatta jämställdhetspolitiska målen.

2006 reviderades målen från 1994 och det nya övergripande målet, vilket kom till genom reger-

ingens uppfattning om vad som utmärkte ett jämställt samhälle, innebar "ett samhälle där kvinnor

och män har samma makt att på kollektiv nivå forma samhället och att på individuell nivå forma

sina liv" (Prop. 2005/06:155, s. 44). Makt ska i detta sammanhang, enligt regeringen, förstås i bety-

delsen "att kvinnor och män ska ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina

egna liv" (Ibid.). Dessa jämställdhetspolitiska mål är de som gäller än idag.5 (1) En jämn fördelning

2 Så småningom kom även EU och FN att använda denna strategi och definition  (Norrbin & Olsson, 2010; SOU
2007:15b,  s.  19).  Sverige  har  vidare  varit  en  drivande  aktör  för  att  få  igenom  jämställdhetsintegrering  i
internationella institutioner (Ds 2001:64, s. 8).

3 Jämställdhetsintegrering (på engelska ”gender mainstreaming”) som begrepp beskrevs, eller uttalades, för första
gången vid World Conference on Women, 1995 (Diaz, 2013; Norrbin & Olsson, 2010, s. 18).

4 I engelska texter förkortas vanligtvis ”gender mainstreaming” till enbart ”mainstreaming” och jag söker likna detta.
5 Slutbetänkandet av utredningen Mål och myndighet (SOU 2015:86) har dock föreslagit ett antal ändringar av målen.
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av makt och inflytande; (2) Ekonomisk jämställdhet; (3) Jämn fördelning av det obetalda arbetet,

och; (4) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – kroppslig integritet. Det övergripande jämställdhets-

politiska målet är att  kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

(Prop.  2005/06:155).  Alnebratt  &  Jordansson  beskriver  dessa  mål  som  såväl  ”generella  som

tvingande för all statlig verksamhet” och att det ”handlar om grundläggande  lika rättigheter för

kvinnor och män, det vill säga som icke-diskriminering” (Alnebratt & Jordansson, 2011, s. 11).

Jämställdhetsintegrering har för avsikt att rikta om fokus från individerna och huruvida kvinnor

och män innehar betydliga skillnader, till att mer fokusera på ”system, processer, och normer som

genererar” ojämlikhet  (Daly, 2005, s. 438). Jämställdhetsintegrering är verktygslådan, och proces-

sen, som söker att främja ett jämställdhetsperspektiv i all politik redan på det planerande stadiet.

Detta ska göras genom att utvärdera effekter som politiken har för ”respektive situation för kvinnor

och män” för  att  därefter  revidera besluten om så nödvändigt  (Squires,  2007,  s.  39),  så  att  de

faktiskt främjar jämställdhet snarare än reproducera befintlig ojämlikhet. Jämställdhetsintegrering,

menar  Judith  Squires,  åsyftar  en  ”skrutinering”  av  den  politiska  beslutsprocessen  ur  ett

”genusperspektiv”  för  att  således  kunna  ”utveckla  nya  politiska  perspektiv”  som ska  förhindra

strukturell ”genusjäv” (Squires, 2007, s. 9); därmed fokusera på processen. Till skillnad från andra

strategier för att främja jämställdhet, fokuserar jämställdhetsintegrering på att integrera jämställd-

hetsperspektiv in  i  de politiska  beslutsprocesserna,  snarare  än att  fokusera på särskilda politik-

områden  som är  ”typiska  kvinnofrågor”  (A.a.,  s.  39).  Dock  finns  det  ett  antal  fallgropar  och

problem med integrering, vilket kan leda till motsatta effekter på vad det är utsatt att bemöta.  Låt

mig nu gå vidare till det som sedan kommer styra resten av vad som komma skall.

1.2 Problemformulering
Det  finns  inte  en  enhetlig  bild  av  vad  som  utgör  varken  integrering  eller  jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering i sig – och i förlängningen jämställdhet – är diffusa begrepp som är något

föränderliga (Amundsdotter, 2010, s. 16; Dahl, 2005); ”godtyckligt”, som Johanna Lauri beskriver

det (2010b, s. 4). Till exempel har i princip alla riksdagspartier anammat jämställdhet som begrepp,

men att  de skiljer  sig med vad de anser att  det innebär (Ibid.).  Gülay Caglar  (2013) menar att

politiska aktörer misslyckas i att definiera jämställdhetsmålen, vilket lämnar utrymme för tolkning

och som resultat, skillnader i jämställdhetsarbetet och politik (A.a., s. 337). Integrering blir således

även  ett  ihåligt  begrepp  och  med  för  mycket  tolkningsutrymme  när  det  väl  ska  arbetas  med

(Arvidsson, 2013; Daly,  2005).  Emanuela Lombardo  (2005) menar just att  det finns en risk att

jämställdhetsintegrering blir ett tomt begrepp, vilket resulterar i att ingen vet hur en egentligen ska

gå tillväga med arbetet. Då riskerar arbetet istället att bli ett mål i sig och att arbetet i förlängningen

7



blir en ren teknikalitet; en teknisk process som reduceras till utförandet av ett antal ”procedurer” –

såsom könsuppdelad statistik, effektanalyser, m.m.  (Squires, 2007, s. 14–15).  Mary Daly belyser

hur jämställdhetsintegrering som politiskt begrepp är mer utvecklat än som koncept (Daly, 2005, s.

434) –  dess  fundament  behöver  underbyggas  med  förståelsen  för  vad  problemet  faktiskt  är:

jämställdhet  och  hur  ”relationen  mellan  jämställdhetsintegrering  och  samhällelig  förändring

[artikuleras]” (A.a., s. 433). Att eftersträva en jämställdhetsstyrning såväl i beslutsprocesser som

politik, är givetvis positivt men det måste alltså förgås av vad som utgör ”jämställdhet”  (Squires,

2007, s. 16–17). Genom denna svårighet med formulering och definition av begreppet så uppstår

problem såsom att det finns en uppfattning att saker och ting redan är jämställt och att jämställd-

hetsfrågan  därmed  ”idag  ofta  [betraktas]  som  passé”  (Rönnblom  &  Hudson,  2012,  s.  139).6

Rönnblom & Hudson  belyser  två  skäl  till  detta:  (1)  jämställdheten  är  något  som redan  anses

uppnåtts,  samt;  (2) att  politiseringen av den privata  sfären – såväl  som den offentliga – delvis

”avpolitiserats  i  dagens  nyliberala  tal  om valfrihet”  (Hudson  & Rönnblom,  2012,  s.  139).  Att

jämställdhet,  kvantitativt,  kan  uppfattas  som redan uppnått  när  det  presenteras  statistik  om hur

många kvinnor och män som ingår i regering, respektive riksdag.7 Att det är jämnt är ju givetvis bra,

men det betyder inte att arbetet är över och det innebär sannerligen inte att samhället är jämställt.

Jämställdhet ska ses som en pågående process, likt feminismen (Freedman, 2003). Jag vill härleda

detta till vad Judith Squires beskriver som antingen  beskrivande eller  substantiell representation,

vilket  till  exempel  kan  innebära  att  nya  lagförslag  ska  ha  med  ett  jämställdhetsperspektiv  där

lagföraren ser till att även ”kvinnors behov” tas hänsyn till, men att lagföraren inte nödvändigtvis

behöver vara kvinna (Squires, 2007). Att till exempel riksdagen har en jämn könsfördelning innebär

inte  per  automatik  att  alla  beslut  som tas  innebär  ett  jämställdhetsbefrämjande  (Pitkin,  1967).

Istället risker arbetet med jämställdhet och -integrering hämma, eller direkt reproducera främjandet

av jämställdhet och bemötandet av de jämställdhetspolitiska målen. Problematik uppstår dock även

i  själva  jämställdhetsintegreringsprocessen  då  strategins  antagande  är  i  behov  av  förhandling  i

organisationer  (Walby,  2005).  Detta  riskerar  att  bli  ett  ännu större  problem då det  leder  till  en

variation  mellan  organisationer  då  de  beror  på  de  normer  som gäller  i  organisationen  (Pincus,

1997).

Av  jämställdhetsintegrering  finns  två  huvudsakliga  tolkningar  av  vad  detta  arbete  innebär:

anpassnings- och  omvandlingstolkning.8 Förstnämnda innebär hur jämställdhetsperspektivet läggs

6 Något som även har snappats upp att feminismen skulle ha blivit (Crossley, 2010).
7 11 kvinnor och 11 män i regeringen (“Feministisk regering”, Regeringen.se); Riksdagen har en könsfördelning på

43,6  procent  kvinnor  och  56,4  procent  av  de  349 platserna  (“Den  nya  riksdagen  efter  valet”,  Riksdagen.se);
könsfördelningen  i  Regeringskansliet  (2015)  var  60  procent  kvinnor  och  40  procent  män  av  totalt  4534
(Regeringen.se, u.å.-b)

8 Fördjupning sker i teori-kapitlet. 
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ovanpå all annan politisk beslutsfattning och styrning, medan sistnämnda innebär en fördjupning

genom att rikta fokus på strukturer. Anpassningstolkning arbetar främst kvantitativt och söker att

främja en balanserad könsrepresentation, vilket dock erkänner att det finns betydande skillnader

mellan könen, vilka anses kunna vara till nytta för att få ”båda köns perspektiv”. Det senare har

kommit  att  dominera  den  nutida  diskursen  om jämställdhet  och  jämställdhetsintegrering  (SOU

2015:66,  2005,  s.  430).  Detta  inkluderar  hur  könsstrukturer  ges  i  uttryck  i  institutioner,  såsom

Regeringskansliet,  och  behandlar  hur  normerna  i  en  instutution  konstrueras,  reproduceras  eller

omvandlas. Det riskerar därmed att finnas ett motstånd, även om det inte sker direkt (Pincus, 1997).

Omvandlingstolkning söker att främja jämställdhet i form av lika villkor och erkänner inte direkt

könsskillnader då dessa, oavsett om de finns eller ej, är oviktiga. De jämställdhetspolitiska målen

kan spontant anses behandla omvandlingstolkning, men hur bemöts faktiskt dessa när de arbetas

mot? Arvidsson presenterar problematik kring detta där ”närbyråkrater”, alltså de som ska verkställa

jämställdhetsintegrerande arbete, ofta handlar mer anpassningsinriktat (Arvidsson, 2013, s. 51–53).

Även om nu forskning menar på att dessa två tolkningar kompletterar varandra så bör antagligen

båda då vara närvarande. Visst kan anpassningstolkning ses som de första, möjligtvis stapplande,

stegen – men bör så vara angående en strategi som etablerades för över 20 år sedan? Under den

tiden  hade  möjligtvis  omvandlingstolkning  givit  något  resultat  då  de  anses  ha  mer  långsiktiga

effekter. Nej, det finns en risk med att arbetet fastnar vid anpassningstolkning och inte kommer så

mycket längre – men jämställdhetsarbetet  tar  aldrig slut  (Arvidsson, 2013). I slutbetänkande av

utredningen  Att  styra staten (SOU 2007:75) beskrivs  det  hur  svenska  myndigheter  resultatstyrs

(A.a.,  s.  9),  vilket  min tes  är  att  det  blir  det  lättare  att  arbeta  med en mer anpassningsinriktad

tolkning av jämställdhetsintegrering eftersom det just ger snabbare och mer synliga resultat jämfört

med  omvandlingstolkning  som  har  långsiktiga  resultat.  Att  resultatstyrning  vidare  innebär  en

relation till nyliberalism och NPM som en form av governance.

Att  välkomna  kvinnor  (eller  män)  för  att  de  är  kvinnor  (eller  män)  är  att  vidmakthålla

könsstrukturen och en ”stereotyp förståelse av kön/genus”  (Alnebratt & Jordansson, 2011, s. 24).

Yvonne Hirdman  (1988a, 1988b) teoretiserade  genussystemet  vilket belyser existensen av manlig

överordning där mannen är utgångspunkten och normaliserad, och således är samhället anpassat

efter detta normala emedan kvinnan är avvikaren. Att således bli belönade för att kvantifiera är i sig

förankrat i kulturen och innebär en dörrvakt där mycket makt ges till  universitet och högskolor

(Alnebratt & Jordansson, 2011, s. 23). Det finns i Sverige, likt andra internationella institutioner

som till exempel EU (Booth & Bennett, 2002; Bretherton, 2001; Mazey, 2002; Pollack & Hafner-

Burton, 2000), en rädsla för att ifrågasätta rådande maktstrukturer (Wittbom, 2009), och då blir det

lättare  att  genomföra en mer anpassningsinriktad tolkning av jämställdhetsintegrering där köns-
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perspektiven läggs ovan på existerande politik (Lombardo, 2005).

Detta leder fram till problemet med jämställdhetsintegrering är att det saknas feministisk analys

och maktperspektiv i arbetet; såsom en återhållsamhet av ”feministiskt språkbruk” (Sjöberg, 2011,

s. 181–182). För det andra riskerar jämställdhetsarbetet att bli till en form av sidoprojekt, vilket

jämställdhetsintegrering  åsyftat  att  ändra  på  genom  att  integrera  jämställdhetsperspektiv  i

kärnprocessen  (Fogelberg Eriksson,  2011,  s.  9).  Sker inte  arbetet  på ett  korrekt  sätt  så  riskerar

arbetet att inte integreras ordentligt och istället bli till ett sidoprojekt iallafall. Lyckas integreringen

däremot  så  långt,  riskerar  den  istället  två  fallgropar:  assimilering och  essentialisering.  Dessa

innebär att  kvinnor  placeras  i  institutioner  med en  tydligt  ”mansdefinierad”  struktur,  vilka  inte

förändras av kvinnors närvaro, utan vilka istället måste bli mer som män (assimilering); samt att

könsskillnader ”förevigas” genom att skilja på könen (essentialisering)  (Squires, 2007, s. 9). Dels

beskriver dessa fallgropar att arbetet riskerar att leda till motsatsen av det som arbetet strävar efter

att uppfylla, samt att det får jämställdhet(integrering) att avpolitiseras och reduceras till något direkt

tekniskt (Daly, 2005). Jämställdhetsintegrering är dock i grunden såväl någonting praktiskt såväl

som en policy och ska inte ses som något tekniskt – vilket leder till vikten av att undersöka vad som

utgör denna policy. 

Jag ser även, utan att gå in på det för djupt, att det handlar om en fråga om makt;  Regerings-

kansliet innehar en särskild maktposition när det kommer till det svenska jämställdhetsarbetet. Dels

att de har möjlighet att agera en form av gate-keeper där vissa diskurser tillåts medan andra ”tystas

ner” (Börjesson & Rhen, 2009, s. 36). Med det menar jag hur Regeringskansliet i viss utsträckning

kan  bli  handlingsförlamat  angående  arbetet  med  jämställdhet  då  de  existerande  normerna  och

strukturerna naturligtvis vill få fortleva och reproducera sig. Anthony Giddens struktureringsteori

beskriver  hur  aktörers  handlingar  ses  som  skapare  av  strukturer  och  att  aktören  samtidigt  är

begränsade  i  sitt  handlande  av  detsamma  (Giddens,  1990,  2013).9 Policy  påverkar  inte  bara

människor utan skapar dem, som Bacchi & Eveline beskriver  jämställdhetsintegrering (2003, s.

110). Att detta hindrar en omvandlingstolkning från att faktiskt fungera. Detta förutsätter klara mål,

processer och styrning. Men styrs detta arbete på ett nyliberalt sätt, och därmed som New public

management, och därmed mer resultatstyrt och decentraliserat där individer och tjänstemän hjälper

varandra så är de begränsade till vad de vet om problemen. Därför tror jag, att även om målen målas

som att  förutsätta en konkret omvandling,  så tror jag att  det är  lätt  hänt att  arbetet  landar i  en

anpassningstolkning. Dessa två kan mycket väl komplettera varandra och vara till bra stöd, men det

finns en risk att anpassningstolkning in sin form av kvantitativa resultatstyrning slår undan benen

9 Giddens menar att makt ska förstås som ett handlande som skapar skillnad i världen. Därför är det av stor vikt att
förstå den relation som sker mellan aktör och struktur. De båda ”påverkar kontinuerligt varandra [och kan även]
förändra varandra” (Börjesson & Rhen, 2009, s. 41).
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för omvandlingstolkning och sitt förhållande till att kritisera och omvandla existerande normer och

struktur för att på djupet främja kvinnor och mäns lika möjligheter, rättigheter och villkor.

Det saknas även forskning på just denna nivå och detta område med ett  ytterligare fokus på

arbetet och genomförandet av jämställdhetsintegrering (Norrbin & Olsson, 2010). På lokal, regional

och europeisk nivå finns forskning. Nog att det finns utredningar, men det behövs även ögon från

utsidan.  Framför  allt  med  möjligheten  till  en  feministisk-teoretisk  utgångspunkt.  Alnebratt  &

Jordansson  menar  att  det  som ett  resultat  av  jämställdhetspolitiken  kräver  mer  genusforskning

(2011, s. 10). I ytterligare mening så handlar studien om diskursen om vad jämställdhetsintegrering

faktiskt innebär i fallet av Regeringskansliet.  Det finns nyliberala tendenser som anser att  stora

delar av samhället redan är jämställt och att jämställdhetsintegrering redan är implementerad;  att

inte mer arbete "behövs".  Frågan blir dock vad detta innebär – vilken form av jämställdhet och

jämställdhetsintegrering är det som avses i denna mening och vilken form är det som uttrycks i

Regeringskansliets  arbete  och  politik.  Min  hypotes  är  att  det  saknas  en,  vad  jag  vill  mena,

nödvändig kritik mot makt, strukturer och maktstrukturer. Om så är fallet så ges mer utrymme för

att rent kvantitativt arbeta med jämställdhet i form av att främja en jämn könsrepresentation inom

existerande strukturer i befintliga institutioner.

1.3 Syfte
Min avsikt är att undersöka hur det går med jämställdhetsintegreringen i Regeringskansliet som

ledande aktör och förebild på området; om att det om någonstans ska fungera så är det här.  En

problematisering  innebär  att  betrakta  på  nya  sätt.  Ett  glapp  har  belysts  mellan  vad

jämställdhetsintegrering avser att göra, och dess utfall – en risk att motverka det som strategin är

utsatt  att  söka lösa.  Bjereld m.fl.  (2009, s.  13) menar på att  ett  problemområde inkluderar  den

förförståelse av verkligheten ”och verkligheten som vi uppfattar den” (A.a., s. 14). Jag vill mena att

förförståelsen  här  är  att  jämställdhetsintegrering  ska  vara  den lösningen,  eller  verktyget  för  att

kunna lösa, samhällets jämställdhetsproblem, men att verkligheten kan var en annan. Alltså är det

vetenskapliga  problemet  ”skillnaden mellan  vår  förförståelse  och verkligheten  som vi  uppfattar

den” (Bjereld m.fl., 2009, s. 15).

Att undersöka Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering och huruvida det finns en

diskrepans mellan den politiska ambitionen och genomförande. Detta med utgångspunkt ur de två

olika  tolkningarna  av  jämställdhetsintegrering:  anpassnings-  och  omvandlingstolkning.  Jag  vill

mena att det går att härleda huruvida arbetet är tekniskt eller politiskt genom att se vilken typ av

tolkning  som  görs  av  jämställdhetsintegrering,  vilket  i  sin  tur  bygger  på  tillämpningen  av

jämställdhetsintegrering, vilket grundar sig i olika feministiska ideologier. Till hjälp utgår jag från
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Judith  Squires  tre  tillämpningar  av  jämställdhetsintegrering:  inkludering,  uppvärdering,  samt

förskjutning, Dessa tre ska stödja sökandet för att svara på vilken tolkning av integrering som det

arbetas efter, vilket i sin tur hjälper mig att belysa huruvida det finns en diskrepans mellan ambition

och genomförande. Att arbeta mer efter att vara ”nöjd” med kvantitativ, beskrivande, representation

framför kvalitativ, substantiell representation menar jag belyser en sådan diskrepans. Jag vill även

se hur kvalitativt arbetet i sig är – om integrering ses som en politisk pålaga eller kvalitativt arbete. 

1.4 Frågeställning
Den övergripande frågeställningen är huruvida Regeringskansliet är jämställdhetsintegrerat eller

ej. Detta undersöks genom att se vilken tolkning av jämställdhetsintegrering som används; (1) Har

arbetet med jämställdhetsintegrering en mer anpassningsinriktad eller omvandlingsinriktad tolkning

–  söks  det  att  jämställa  kvantitativt,  och  därmed  att  bibehålla  existerande  könsskillnader,  eller

eftersträvas det mer en kvalitativ jämställdhet? Jag ställer mig således frågan (2) om det kan finnas

en diskrepans mellan de jämställdhetspolitiska målen och deras bemötande genom att se om det är

en tolkning av målen och en tolkning som sker i genomförande.  Den slutliga frågan är  (3) om

jämställdhetsintegrering har avpolitiserats och istället blivit en ren teknisk fråga?

1.5 Avgränsning
Jag kommer i denna studie att enbart fokusera på Regeringskansliet – i egenskap av att vara den

statligt-nationellt högsta myndigheten. I Sverige är jämställdhetsintegrering något som genomsyrar

allt offentligt arbete på ett skiljt sätt från många andra länder (Daly, 2005), där Regeringskansliet är

på toppen i hierarkin. Därmed kommer inget engagemang att läggas på lokal eller regional nivå –

och knappt heller internationell nivå, förutom en och annan jämförelse. På lokal och regional nivå

har det redan gjorts liknande studier (se bl.a. Arvidsson, 2013; Fogelberg Eriksson, 2011; Hudson &

Rönnblom,  2012;  Rönnblom,  2005,  2008;  Sjöberg,  2011).10 Att  jag  fokuserar  på  just

Regeringskansliet beror även på den hierarkiska ordningen där RK är på toppen av denna pyramid

av svensk politik och svenska myndigheter. Allt arbete de gör kommer att ha effekter neråt – ”leva

som de lär”. Det beror även på RK som ledande aktör för jämställdhetsintegrering. Därmed vilka

effekterna är neråt i hierarkin – ända ner till myndigheter.11 Regeringskansliet, och dess departe-

ment, sätter  kriterierna för myndigheter och är därmed ytterst  ansvariga för jämställdhetsarbetet

som ska genomsyra  arbetet,  och på  grund av detta  ansvar  så  är  det  av stor  vikt  att  undersöka

huruvida deras egna arbete på området är. Utbildning är ett kärnområde för jämställdhetsintegrering,

demokratiska värderingar och kunskap (Holm, 2014). Detta är också en av anledningarna till min

10 Till exempel gör Johanna Lauri (2010) en analys av SKL:s jämställdhetsprojekt Program för hållbar jämställdhet.
11 Johanna Arvidsson (2013) undersöker fyra myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering i sin masteruppsats.
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studies  avgränsning,  den  andra  är  att  jag  hade  en  10  veckor  lång  praktik  vid  Utbildnings-

departementet, vilket jag återkommer till nedan.

Jag har för avsikt att undersöka RK:s arbete med integrering, men eftersom RK innehåller 11

departement – i sin tur med flera enheter, sekretariat och framförallt myndigheter – så har jag gjort

en avgränsning genom att fokusera främst på Utbildningsdepartementet.12 Detta dels för att det är

där jag hade min praktik, men mest betydande är för utbildning och kunskapens roll i arbetet med

jämställdhet. Och varför inte fokusera på det viktigaste området? Om det någonstans bör fungera så

är det här, och fungerar det inte här så fungerar inte jämställdhetsintegreringen (SOU 2007:15a, s.

52).13 Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdoms-

politik. Det är i detta område som analys, kartläggning, forskning och utvärdering har sin grund.

(Skr. 2015/16:52, s. 33). Utbildning anses bland annat vara en ”framgångsfaktor” (Arvidsson, 2013,

s. 13), eftersom ”utbildning är viktigt när [du] utmanar rådande normer” (SOU 2007:15a), vilket jag

skulle  säga blir  förutsättningen för en reform som krävs för jämställdhet.14 Utbildningspolitiska

området är ett av de viktigaste (Prop. 2015/16:1, s. 69) och skolan har alltid varit ett av de största

fokusområdena. För att inte tala om hur mycket arbete det fortfarande finns att göra inom skola och

utbildning – gymnasieprogram är ännu könssegregerade, bland annat, vilket i sin tur leder till en

könssegregerad arbetsmarknad (SOU 2015:86). Hur utbildning har starka kopplingar till såväl hälsa

som arbete; att flickor och pojkar inte har det lika bra i skolan i och med utbildning (SOU 2010:99).

Inom  högre  utbildning,  där  jämställdhet  till  exempel  har  varit  på  tapeten  under  en  lång  tid

(Alnebratt & Jordansson, 2011), därtill, bland annat då det blir allt färre kvinnor ju högre upp i den

akademiska hierarkin som du kommer  (SOU 2015:86). Längre tillbaka var det än värre och den

akademiska världen ansågs inte vara ”i behov av några kvinnor” (Eduards, 2007). Nu ”låter det inte

[så] längre”, vilket Alnebratt & Jordansson noterar och istället beskriver hur det sedan 70-talet varit

ett återkommande tema med fler kvinnor i akademin och i svensk forskningspolitik. Även om det är

bättre så är det inte klart – till exempel så ges de största forskaranslagen till män (SOU 2015:86, s.

126).  Med  detta  i  åtanke  känns  Utbildningsdepartementet  synnerligen  viktigt  för  jämställd-

hetsarbetet.  Dels för att  det ännu finns tydliga könsskillnader,  men även för dess möjlighet  till

reform och förändring. Jag skulle också vilja ta tillfället i akt och berätta att jag anser att skolan är

det mest fundamentala för människa/medborgare  (Holm, 2014; Se även Prop. 2015/16:1, s. 69).

Fokus ligger på det som är aktuellt och gäller idag – det vill säga strategier, planer och aktuella

12 Att svenska regeringar även beslutar kollektivt har ett litet finger med i leken att göra då regeringen, och därmed
Regeringskansliet, har ett gemensamt ansvar för jämställdhetsintegrering, även om varje departementschef har det
huvudsakliga ansvaret för sitt politikområde.

13 Utbildningsdepartementen  strävar  dessutom  efter  att  bli  en  förebild  i  arbetet  med  jämställdhetsintegrering  i
Regeringskansliet (U2016/000910/SAM, 2016).

14 ”Det sitter i strukturerna” (Skr. 2015/16:52, s. 53).
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skrivelser, instruktioner eller regleringsbrev, men även mer eller mindre färska SOU:s.

1.6 Disposition
I detta inledande kapitel har jag gått igenom vad vi behöver för att ta steget in i nästa kapitel,

nämligen det teoretiska. Jag har nu beskrivit vad jämställdhetsintegrering är och dess relation till de

jämställdhetspolitiska  målen  och  de  problem  som  de  söker  lösa.  Jag  har  även  beskrivit  hur

jämställdhet som begrepp är diffust och nu i nästa kapitel ska jag ta det vidare genom att gå igenom

feminism och feministisk teori – detta för att fördjupa det problem som jag enbart skrapat på ytan.

Därefter tar jag vid för att förklara staten, eller staters, arbete för att kunna genomföra politik och

främja jämställdhet – något som inte heller är oproblematiskt även om jämställdhet inte hade varit

diffust. När jag har förklarat ett antal begrepp så har jag de första pusselbitarna till det teoretiska

ramverk som ska användas som grund i tredje och fjärde kapitlet. Men innan det ska jag gå tillbaka

till tidigare forskning angående problematiken kring just jämställdhetsintegrering. I fjärde kapitlet

presenterar jag min metod och argumenterar för valet av denne, samt vad det egentligen betyder

med ”sanning” och hur vi inte kan annat än acceptera att våra erfarenheter och kunskaper påverkar

oss. Jag kommer även att presentera och motivera mitt datamaterial som ska användas i följande

kapitel: analysen. Kapitlet som är självförklarande kommer att presentera mina fynd löpande och

resultera i en sammanfattning och tillhörande diskussion och förklaring av vad vi ser – och vad vi

inte ser, men som vi gärna skulle veta.

2 Teori och ramverk
I detta avsnitt har jag för avsikt att behandla vad som rent teoretiskt utgör jämställdhetsintegr-

ering och hur det skulle kunna göras klarare huruvida Regeringskansliet är jämställdhetsintegrerat

eller ej genom att ställa upp ett antal kriterier utifrån existerande teori och forskning. Jag kommer

att börja med att gå igenom ett antal begrepp och ramverk som är av vikt för att sedan komma in i

diskussionen kring vad som redan tidigare har studerats och hur vi kan samla detta till en teoretisk

utgångspunkt för studiens syfte. Anledningen av genomgång av begrepp kan ses som något självklar

och uppenbar, men jag vill även belysa svårigheten i att de inte alltid är så enkla att definiera och

därmed använda. Därför är det av stor vikt att ha en genomgång av dem för att då sätta ner foten

och definiera dem utifrån deras innebörd, i alla fall i denna studie.

Bjereld m.fl., menar att en ”bra” teori är en som utesluter en del möjligheter och förutsäger andra

(Bjereld m.fl.,  2009, s.  76).  Teorin hjälper oss att  ”precisera vad vi egentligen menar  med den

generella  problemformuleringen,  hur  vi  bäst  går  till  väga  i  det  konkreta  forskningsarbetet?”.

Metodologin har betydelse när vi ska vara säkra på att dessa frågor faktiskt ”mäter” det som ska
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mätas (Bjereld m.fl., 2009, s. 111). Låt oss börja med vad vi redan vet inom det akademiska för att

komma in på feminism och de feministiska perspektiv som jag härleder till de olika tolkningarna.

2.1 Tidigare forskning 
Bacchi & Eveline (2003) ställer sig frågan huruvida jämställdhetsintegrering faktiskt är en vinst

för "feministiska reformatorer" eller om det snarare "underminerar viktiga jämställdhetsinitiativ"

(A.a., s. 98). Såväl jämställdhetsintegrering som nyliberalismens "förståelse av staten och markna-

dens roll", samt "underliggande individuella premisser". De menar att dessa "kontinuiteter" hjälper

oss  att  förstå  den  snabba  spridningen  av  reform  i  organisationer  och  stater  som  är  "starkt

förknippade med nyliberal  agenda"  (A.a.,  s.  99.  Egen  översättning).  Enligt  Bacchi  & Evelines

uppfattning att se på en rekonstruktion av integrering ett sätt att ”nyliberala dagordningar i fråga

kräver en form av förhandsanalyser av jämställdhet vilka omfattar en skrutinering av breda politiska

mål” (Ibid. Egen översättning). Jämställdhetsintegreringen tillkom på grund av frustration över att

kvinnor blivit indelade i separata (sociala) institutioner – gärna bortanför makten. Därmed söker

jämställdhetsintegrering att komma bort från, vad Bacchi & Eveline beskriver som "ghettosering" –

eller vad jag skulle vilja kalla för  könssegregering. Kritik, eller avsaknad på samstämdhet, är att

jämställdhetsintegrering har eller inte har blivit effektivt implementerat.  Jämställdhetsintegrering

kan rent av "tysta kvinnor och ta bort genus från den politiska agendan" (Bacchi & Eveline refererar

till  Guerrina,  2003,  s.  104).  Arbetet  för  jämställdhet  har  tystats  ner/dött  av  då  det  inte  längre

"behövs" eftersom jämställdhet redan har blivit "integrerat" (A.a., s. 100).

Teresa Rees (2005) menar att jämställdhetsintegrering är mer transformativ än tidigare strategier.

Inriktningen avser nu institutionella system, normer och maktstrukturer och hur de ligger till grund

till problemet framför individer och grupper. Men kritiken mot integrering menar att en realisering

av strategin inte är möjlig på grund av dagens nyliberala, ”teknokratiska och marknadsanpassade”,

politiska  styrning  där  myndigheters  arbete  med  jämställdhet  istället  ”reduceras  till  att  enbart

anpassas  efter  rådande  politik”  (Arvidsson,  2013,  s.  10;  Squires,  2007),  där  arbetet  dessutom

riskerar att reproducera den rådande könsordningen och -strukturerna (Rönnblom, 2003). Bacchi &

Eveline (2003) menar att detta syns genom att de dominerande formerna av jämställdhetsintegrering

är ”kongruenta” med ”självförvaltningsmodellen” av governance som återfinns i nyliberal styrning,

så kallade New Public Management (NPM) (A.a., s. 103. Egen översättning).  Avpolitisering har

ersatt  den  politiska  debatten  –  inte  bara  i  fall  av  privatisering  av  offentlig  sektor,  utan  även

individers  sociala  positioner  och  kollektiva  handlingar.  NPM  har  ”expanderat  och  trängt  in

djupare”, där Sverige har varit bland det mest privatiserande i världen  (Edenheim & Rönnblom,

2012; Privatization barometer).
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Jennifer L. Lawless (2015) beskriver hur politisk "operationalisering" av jämställdhetsintegrering

vilar på kunskap och normativa antaganden om vad som är mest passande jämställdhetsroller och

jämställdhetsrelationer,  vilket  i  praktiken  innebär  att  jämställdhetsintegrerande  policy  är  mer

"integrativ",  vad  jag  vill  kalla  för  ”anpassande”,  än  den  är  "omvandlande".  Med  detta  menar

Lawless att ”kvinnors angelägenheter läggs på existerande politik utan att i grunden förändra de

politiska ramarna ur ett feministiskt perspektiv” (A.a., s. 339. Egen översättning). Problemet med

jämställdhet,  och hur  det  ska lösas,  är  "konstruerat  och representerat  på olika sätt  beroende på

politiska aktörers tolkning av vad som problemet faktiskt är (Ibid.). Därför är arbetet med integ-

reringen i stort behov av politiska signaler och ambitioner för att inte riskera bli en ren teknikalitet.

Arvidsson menar att regeringen förespråkar en omvandlingstolkning av integrering ”då denna

tillförsäkrat bestående förändringar och en jämställd tillämpning av den medborgarservice som de

offentliga verksamheterna tillhandahåller”  (Arvidsson, 2013, s. 18). I sitt resultat beskriver dock

Arvidsson  hur  ”närbyråkrater  tenderar  att  ansluta  sig  till  en  anpassningstolkning  av

jämställdhetsintegrering [vilket] inte är överraskande eftersom styrdokument främst stöder en sådan

tolkning”,  vilket  Arvidsson  återkopplar  till  avsaknad  på  en  klar  definition  av  bland  annat

jämställdhet  (Arvidsson,  2013,  s.  51).  Dock  är  det  inte  bara  när  det  avser  styrdokument  som

anpassningstolkning blir  synligt  utan  även  i  tankarna  kring  jämställdhetsarbetet.  Arvidsson slår

huvudet  på  spiken när  hon skriver  att  det  arbetas  för  att  förbättra  verksamheten  och göra mer

tillgänglig  för  båda  könen ”utan  att  komma åt  kärnan av  problemet”  (A.a.,  s.  52).  Något  som

därmed inte ger några långsiktiga lösningar på problemen.15

2.2 Feminism
Jane  Freedman  (2003) beskriver  feminism som just  något  ”ytterst  komplicerat”  gällande  att

besvara frågan ”vad är det?”. Till att börja med så är det egentligen plural: feminismer. Främst

skiljer sig de olika feminismerna sig i erkännandet om det finns eller inte finns en skillnad, eller ska

göras en skillnad, mellan kvinnor och män, i förlängningen och vilken effekt den har eller ska ha i

form av representation (beskrivande och substantiell). Även att det finns stora skillnader mellan de

olika  feminismerna  – liberal,  radikal-,  marxistisk/socialistisk,  samt  black  feminism  (Chancer  &

Watkins, 2009; Freedman, 2003) –  så finns en gemensam kärna av  allierande: ”feminismer upp-

märksammar kvinnors underordnade position i samhället och den diskriminering kvinnor utsätts för

på grund av sitt kön” (Freedman, 2003, s. 7). Därefter skiljer de sig på ett sätt som kan göra de olika

feministiska utgångspunkterna ”direkt motstridiga” (Ibid.).

15 Arvidsson beskriver dock hur hon upplevt en del av intervjuerna som tytt på ”en mer omvandlingsinriktad tolkning
av jämställdhetsintegrering”, och att dessa innebär att söka ”integrera jämställdhet i samtlig verksamhet och inte
bara  beskriva  jämställdhetsintegrering vid  sidan  av  övrigt  arbete”,  något  som jag  inte  instämmer  med  skulle
innebära att de är omvandlingstolkning som behandlas. 
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Det är vidare nödvändigt att belysa att feminism inte är något statiskt utan feminism ska istället

ses som ett kontinuum av en diskurs; en process (Freedman, 2003, s. 12). Det är samma sak med

begreppet jämställdhet, vilket därmed givetvis har en effekt på jämställdhetsintegrering. Låt oss se

närmare på framförallt två av dessa feminismer, vilka jag anser vara av vikt för denna studie –

liberal- och radikalfeminism – men innan dess vill jag diskutera skillnader.

 Det socialt konstruerade: kön och genus

Det klassiska är att dra en gräns mellan kön och genus, vilket i mitt fall görs ur en sociologisk

tolkningstradition  (Chancer & Watkins, 2009, s. 32–39). Att utgå från en sociologisk tolkning av

genus är är att verkligen visa den relation som existerar mellan kön och genus, och ”hur otroligt

omfattande konsekvenserna blir när manlighet och kvinnlighet väl har konstruerats socialt i en värld

som är uppbyggd av binära motsatser” (Chancer & Watkins, 2009, s. 38).16 Dock finns det en risk

vid användningen av genus att det blir ett ersättningsord för ”kvinnor”, vilka fortsätts att definieras

som de ”andra” (Baden & Goetz, 1997). Detta leder till ett språkbruk som istället för att bidra till att

göra  dessa  kategorier  ”förlegade”  så  hålls  distinktionerna  ”kvinnligt”  och  ”manligt”  levande

(Butler, 2007). Andra kritiska röster menar på att begreppet förlorar sin genomslagskraft om det

reduceras till ett enbart socioekonomiskt problem (Wieringa, 1998).17 Kön hänvisas först och främst

till den biologiska, eller  anatomiska  (Bourdieu, 2004, s. 19–35), åtskillnaden mellan kvinnor och

män. En åtskillnad som görs vi födseln. Chancer & Watkins menar att detta är ”neutral” term (A.a.,

s. 32). Genus däremot hänvisar i sin tur till tolkningar om sociala konstruktioner – för att ”förvränga

det sannolikt ’neutrala’” (Ibid.). Genus är det sociala, eller kulturella och inte något som vi föds till

utan något vi blir senare i livet – för att parafrasera Simone de Beauvoir (Det andra könet, 1949):

du föds inte till  kvinna eller man, du blir  det.  Emilé Durkheim konstruerade begreppet ”social

fakta”, vilket är de aspekter och kännetecken för det sociala livet som vi får i samband med att vi

föds – inte något som vi väljer själva – som med ”omedelbar styrka” tillskrivs då människor har

vant sig vid dem  (Chancer & Watkins, 2009, s. 33; Durkheim, 1938).  Under vår uppväxt blir vi

socialiserade till olika sociala grupper, olika socialt handlande och vi internaliserar de normer och

strukturer  för  att  sedan kunna reproducera  det  vidare.  Detta  inkluderar  ”kroppen själv”  –  dess

biologi och dess sociala relation – och det som tillkommer denna sociala relation och kön, såsom

arbetsdelning,  politisk  representation  och  sociala  verklighet,  m.m.  (Bourdieu,  2004,  s.  22).

Historiskt sett så har denna sociala åtskillnad ”blockera[t] kvinnors jämlika möjligheter att delat i

alla mänskliga projekt” (Chancer & Watkins, 2009, s. 32).

16 Se även konstruktivism. 
17 Wieringa  (1998)  menar  att  begreppet,  ihop  med  feminism,  ska  fokusera  på  att  ”maximera  den  omvandlande

potentialen” som ett givet program eller projekt innehar.
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Feminism handlar nödvändigtvis inte om att jämna ut alla tänkbara skillnader mellan människor

och sociala grupper – som vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”  – utan handlar om att alla män-

niskor ska ha samma villkor. Kanske är det inte så farligt, rent objektivt, att en särskild färg anses

”tillhöra” flickor eller pojkar, utan problemet ligger i denna färgs relation till makt och villkor som

går hand i hand med vad som sedan anses vara ”manligt” och kvinnligt” . Denna relation går inte att

utesluta.  Personligen anser jag att det inte spelar någon roll om det finns ”betydande” skillnader

mellan könen i den vida bemärkelsen att de är inte betydande nog för att motivera en diskriminering

av det ena eller andra könet, och ett ojämställt samhälle. Vare sig det finns skillnader eller inte är

irrelevant  för  att  eftersträva  ett  jämställt  samhälle  eftersom att  vi  alla  är  människor  –  oavsett

biologisk eller  social  tillhörighet.  Jag vill  därmed passa på att  referera  till  ett  i  sammanhanget

talande citat angående just detta, eftersom det också givetvis finns skillnader mellan oss alla – vad

de har för relevans är dock en annan fråga. Citatet kommer från boken Att göra kön (Thomsson &

Elvin-Nowak, 2003, s. 122):

”Ingen  könsteoretisk  forskare  skulle  någonsin  drömma om något  så  korkat  som att
förneka att människor i många avseenden ser olika ut och uppvisar en del olikheter vad
gäller kromosomuppsättning, hormonnivåer och förmåga att föda barn. Det feminister
och könsteoretiska forskare pratar om handlar om vilka innebörder vi lägger i dessa
skillnader. Att vi väljer just dessa skillnader och inga andra och hur vi knyter just dessa
skillnader till status och makt.” 

Simone de Beauvoir skrev boken Det andra könet (2006) och utforskar den historiska vidgning

som har  tillkommit  efter  att  se  ”manlighet” som något  ”primärt”  och ”kvinnlighet”  som något

”sekundärt”.18 Även om livet redan inledningsvis är missgynnande för en annan struktur än den som

finns, så tillkommer ytterligare strukturer senare i livet. Pojkar som inte får samma emotionella

spelrum märker efter en tid av den patriarkaliska känslan av att istället inneha makt och privilegier.

I hemmets värld stannar flickorna, och pojkarna tar steget ut i det offentliga. Så har det varit, och så

sker ännu. Även om kvinnor kommit utanför hemmet så sker deras arbete i högre grad i hushålls-

nära tjänster.19 Kvinnor har även kommit att etablera sig allt mer i tidigare mansdominerade yrken,

men  det  är  värre  åt  andra  hållet.  För  män  att  riskera  sin  manlighet  är  att  riskera  sin  sociala

position.20

18 Pierre Bourdieu (2004) beskrev hur könsuppdelningen var inskriven i även de ”produktiva aktiviteter vi associerar
med begreppet arbete, liksom mer generellt i fördelningen av arbetet med att underhålla det sociala och symboliska
kapitalet (A.a., s. 61).

19 Förutom, vilket belyser problemet ytterligare, om det är något professionellt såsom matlagning, för då dominerar de
högre och näst välbetalda positionerna; samt är de mest ”synliga representanterna på fältet” (Chancer & Watkins,
2009, s. 36).

20 Något som ytterligare visar på heteronormativitet.
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 Liberalfeminism 

Jane  Freeman  beskriver  hur  ”liberala  feminister  inbegriper  alla  som  propagerar  för  lika

rättigheter för kvinnor inom den liberala statens ram” (Freedman, 2003, s. 12) och har således sina

rötter i själva liberalismen där det centrala bland annat behandlar rösträtten och rättigheter rörande

privat egendom – ”rättigheter, autonomi och förnuft”  (Groenhout, 2002). Liberalismen ”gagnade”

dock inte  även kvinnors  individuella  rättigheter  så  mycket  som mäns,  vilket  liberalfeminismen

föddes som ett resultat av (Chancer & Watkins, 2009, s. 50). Drivande liberalfeminister var först

och främst  filosofen  Mary Wollencraft,  men även John Stuart  Mill  & Harriet  Taylor  Mill  som

tillsammans skrev boken Förtrycket av kvinnorna, 1869 .21 Dock är det inte fören på 1970-talet som

begreppet började användas ordentligt. Enligt detta feministiska perspektiv så har kvinnor inte fått

ta del av den offentliga sfären som män har, och söker att rätta till detta. Inledningsvis behandlades

diskriminering och kom sedan att behandla ”lika lön för lika arbete” i samband med att allt fler

kvinnor ”tågade in på arbetsplatser som de traditionellt hade varit utestängda från – såsom polis,

brandkår och inom juridiken (A.a., s. 52). Dock ”hemsökte” de problemen som redan var kända hos

liberalismen ”i allmänhet”: uppfattad jämlikhet var i ”praktiken bara vissa individers rättigheter”

(Ibid.).22 Något som  Svart feminism söker belysa (Freedman, 2003). Detta perspektiv tillåter inte

kritik av vad som skapar uppdelningen, utan erkänner den så till vida att även inkludera kvinnor i

”manliga” institutioner  (Rolin, 2004). Åsikten är att de existerande strukturerna i den existerande

staten ”är sund” och att det ska ”utvidgas” till kvinnor – att kvinnor ska ges ett ”medborgarskap

som är lika värt mäns” (A.a., s. 13). Liberalfeminism har dock fått utstå ytterligare kritik för att

skilja på könsuppdelad representation mellan privat och offentlig sfär. Den liberala feminismens

mål har varit att ”förflytta kvinnorna från fångenskapen i hemsfären till yrkesarbetets värld, eller

kulturens”  (Chancer & Watkins, 2009, s. 53). Därmed inte att ta hänsyn till de strukturerna som

återfinns hemmet – eller  de i det offentliga som nu kvinnor ska inkluderas i,  vilka är mannens

normer och strukturer.

 Radikalfeminism

Där liberalfeminismen söker jämställdhet mellan könen i ramarna för det nuvarande samhället,

söker radikalfeminismen att  förändra dessa ramar  (Gemzöe, 2014).  Problemet med jämställdhet

ligger  just  i  de  samhälleliga  strukturerna  och  inte  i  representationen.  Att  jämna  ut  könsre-

presentation  i  maktförgyllda  institutioner  som  domineras  av  män  förändrar  inte  könsmakts-

ordningen, utan upprätthåller den – fast på ett nytt sätt då kvinnor behöver bli mer som män. Detta

21 Talande  i  detta  sammanhang är  att  boken  var  utgiven  under  endast  John Stuarts  Mills  namn då  det  inte  var
accepterat att kvinnor lade sig i politiken (Freedman, 2003; ”Liberalfeminism”, Wikipedia)..

22 Något som i till exempel USA har uttryckts i att inte ta hänsyn till de problemen hos svarta kvinnor, eller kvinnor i
olika klasser (Chancer & Watkins, 2009, s. 52–53). Något som även radikalfeminist fått kritik för.
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perspektiv uppstod (på 1960-talet) således som en kritik mot den liberala feminismen och att denna

inte tog hänsyn till strukturerna, och att endast det offentliga togs i hänsyn. Radikalfeminismen vill

undersökte  källan,  eller  roten,  till  kvinnans  underordning  och  uppdelningen  mellan  ”natur  och

kultur, offentligt och privat” (Chancer & Watkins, 2009, s. 53) – vilken därmed behöver omvandlas.

Jane Freedman beskriver hur radikalfeminister ”ser mäns dominans av kvinnor som ett resultat av

det patriarkala systemet, vilket är oberoende av alla andra sociala strukturer – det vill säga, det är

inte en produkt  av kapitalismen”  (Freedman, 2003, s.  13).23 Patriarkatet,  kortfattat,  innebär den

manliga  dominansen  i  såväl  institutioner  som  kultur.  I  ett  patriarkalt  samhälle  innehar  män

”maktpositionerna i  mer  eller  mindre alla  beslutsfattande sfärer”  (Chancer  & Watkins,  2009,  s.

54).24

 Särartsfeminism

Kallas  även  för  essentialism,  kortfattat  för  att  jämföra  med  ovan,  är  ett  perspektiv  där  det

efterfrågas ett ”kvinnligt synsätt” och att kvinnor behövs i verksamheter för att de är kvinnor och

således kan bidra med ett ytterligare, homogent, perspektiv (Rolin, 2004). Kvinnors ”egenskaper”

och  kunskap  sätts  i  första  rummet  (Björk,  1996,  s.  5).  I  likhet,  men  till  skillnad  från

radikalfeminism, erkänner  detta  perspektiv en skillnad mellan könen  (Groenhout,  2002).  Denna

skillnad är dock överspelad och riskerar att motverka syftet (Ibid.).

2.3 Jämställdhetsintegrering
Judith Squires  (2005) beskriver tre olika tillämpningar av jämställdhetsintegrering (A.a., s. 9):

(a) inclusion; (b) reversal och; (c) displacement (Jmf. med Verloo, 2007, som inte alls håller med

om dessa). Johanna Lauri  (2010b, s. 8) översätter dessa till ”inkludering” (a), ”uppvärdering” (b)

och ”förskjutning” (c), och jag återanvänder här den översättningen. Squires jämför  inkludering

med liberalfeminism,  vilket  berättar  hur  lika  möjligheter  för  kvinnor  i  jämställdhetsarbetet  ska

inkluderas i befintlig verksamhet utan att i grunden ändra den. Detta riskerar dock att ”leda till

assimilering av kvinnor, det vill säga en anpassning utan någon genomgripande förändring” (Ibid.)

Strukturerna  och verksamheterna  är  formade efter  män,  och kommer  att  bestå  oförändrade  när

kvinnor enligt denna tillämpning intar verksamheten  (Squires, 2007, s. 9).  Uppvärdering å andra

sidan  kan  härledas  till  särartsfeminism  där  risken  är  för  essentialisering  där  fokus  läggs  på

skillnader utan att  egentligen problematisera dessa.  Squires menar att den tillämpningen som är

mest fördelaktiga är  förskjutning,  vilket jag härleder till  ett  radikalfeministiskt perspektiv vilket

23 Freedman  beskriver  en  ytterligare  feministisk  kategori,  marxistisk  eller  socialistisk  feminism,  som  anser  att
ojämlikhet mellan könen beror på kapitalismen – och dess vidare innebörd (Freedman, 2003, s. 13). Alla grupperar
dock inte marxistisk och socialistisk feminism som samma kategori, men att de har likheter (se bl.a. Chancer &
Watkins, 2009).

24 Jag kommer här att inte nödvändigtvis ta upp allt som diskuteras utan det som i huvudsak är av intresse för studien.
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åsyftar att faktiskt förändra strukturernas fundament  (Jmf. Lauri, 2010a).25 Detta görs genom att

ifrågasätta  och  ändra  institutioner  och  normer.  Denna  tillämpning  utesluter  inte  andra  sociala

grupper, såsom könsmaktsordning, utan innehar mer intersektionella egenskaper där människor är

människor. 

Jämställdhetspolitiken konstitueras av tre principer: närvaro, röst,  samt process (Carnolf, 2010,

s. 12). Medan de två förstnämnda handlar om ren (beskrivande) könsrepresentation så handlar den

tredje mer om ett innehåll (substantiell) i representation. Det är detta som jämställdhet har för avsikt

att innebära – att förändra processerna. Detta beror i sin tur på hur en ser på representation; det finns

två  typer:  beskrivande och  substantiell  representation (Squires,  2007).  Jämställdhetsintegrering

bedöms  främst  genom  substantiell  representation,  vilket  innebär  ett  kvalitativt  mått  på  hur

jämställdhetsperspektiv inkluderas i det politiska beslutsskapandet. Beskrivande syftar å andra sidan

åt ett kvantitativt mått på balansen mellan kvinnor och män i politiska beslutsskapandet  (Squires,

2007,  s.  11).  Jämställdhetsintegrering  har  en  inbyggd  funktion  för  att  fånga  upp  den  rent

beskrivande representationen,  vilket  lämnar  kvotering  överflödigt  då det  urholkar  ”behovet”  av

positiv  representation;  eller  för  att  parafraser  Squires:  lagförslag  måste  ha  ett  jämställdhets-

perspektiv, men behöver inte vara skrivna av kvinnor  (Squires, 2007, s. 12). Jag vill mena att att

dessa två representationer – och senare även tolkningar av integrering –  bottnar i  kvantitet och

kvalitet,  där  förstnämnda  handlar  om  könsrepresentation  i  samhällets  institutioner,  emedan

sistnämnda handlar om vilken makt och inflytande kvinnor och män innehar.

Judith  Squires  beskriver  två  fallgropar  med  jämställdhetsintegrering:  assimilering  och

essentialisering (Squires,  2007,  s.  9).  Assimilering  innebär  hur  kvinnor  ”sätts  in”  i  existerande

mansdominerade  institutioner;  och  essentialisering,  eller  essentialism innebär  att  könsskillnader

förevigas då biologiska skillnader betonas; istället för att frigöra könen från typisk könssegregering

av utbildning och arbete så söker arbetet att höja upp typiska ”kvinnoyrken” (Björk, 1996). Tanken

är  att  samhället  gynnas  av  ett  ”kvinnligt  perspektiv”. Dessa  båda  fallgropar  är  något  som den

”feministiska  jakten  på  politisk  jämlikhet”  dragits  med  länge.  Detta  härleder  Squires  till

förflyttning, vars syfte är att ”omvandla normerna och institutionerna på ett sådant sätt att de tillåter

ett mer jämlikt ingrepp” (Ibid.). Eva Wittbom (2009) beskriver även i sin tur hur hela jämställdhets-

integrering  som  strategi  inte  har  fått  bli  en  naturlig  del  av  verksamheten  utan  istället  har

”assimilerats” in i befintlig verksamhet – istället för att ta tag i maktstrukturer och normer. Detta

leder i sin tyr till hur kvinnor måste anpassa sig till verksamheten och dess struktur (Wittbom, 2009,

s.  196).  Jämställdhetsintegrering  som  process  ”söker  en  omvandling  av  den  politiska  besluts-

25 Lauri  härleder  radikalfeminism  till  uppvärdering  och  förskjutning  till  en  mer  postmodernistiskt  perspektiv.
Sistnämnda må så vara, men att radikalfeminism är essentialisering anser jag vara helt felaktigt. Istället handlar
uppvärdering av en mer särartsinriktad feminism.
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processen så att denna bättre representerar de rent substantiella intressena hos kvinnor, och därmed

syfta till att producera politik och beslut som är mer fördelaktiga för jämställdhet än de tidigare”

(Squires,  2007,  s.  39.  Egen  översättning).  Tanken  är  att  motverka  framtida  reproducering  av

könsstrukturer och -diskriminering genom att vara ett aktivt perspektiv från början. På detta sättet

menar  Squires  att  integrering ifrågasätter  den rent  ”antagna neutraliteten” hos  alla  byråkratiska

beslut, vilka riskerar att reproducera existerande mönster och strukturer och inte se effekterna av

nya politiska beslut.  Squires belyser  hur formuleringen av integrering fokuserar  på de politiska

processerna,  och  inte  på  enskilda  ”kvinnofrågor”  (Squires,  2007,  s.  40).  Trots  detta  finns  två

distinkta tolkningar av jämställdhetsintegrering, där en inte handlar om samma omvandling som

strategin understryks.

 Anpassningstolkning

Jämställdhetsintegrering  innebär  att  ett  jämställdhetsperspektiv  läggs  ”ovanpå”  de  övriga

politiska  processerna  (SOU  2005:66,  s.  239).  Sofia  Arvidsson  förklarar  det  som ”en  form av

verksamhetsutveckling där jämställdhetsarbetet fokuserar på att förbättra snarare än förändra”, och

ett sätt att effektivisera och förbättra existerande verksamhet (Arvidsson, 2013, s. 16). Arbetet med

jämställdhet fokuserar på att förhindra könsdiskriminering,  samt främja jämn könsrepresentation

inom  befintlig verksamhet.  Arbetet  är  ”teknokratiskt”  och  jämställdhetsfrågan  ”avideologiseras

eftersom omfördelning och makthierarkier inte diskuteras” (Ibid.). Som ett resultat för att sträva

efter ett utjämnande av könsfördelning blir denna tolkning av jämställdhetsintegrering kvantitativ –

den behandlar exempelvis ”antal, omfördelning, rekrytering och representation” (A.a., s. 17). Detta

spår  har  ingen  förankring  i  genusforskning  och  innebär  en  stor  frihet  i  tolknings-  och  arbets-

utrymme. Istället för att angripa maktstrukturer och och normer så avsätts arbete att jämna ut en

underrepresentation  av  kön.  En  fördel  med  denna  tolkning,  eller  något  som lockar,  är  att  det

uppvisas i  resultat  snabbare genom att  arbeta  mot konkreta och mätbara mål.  Det är  dock inte

fördelaktigt att lägga ny politik ovanpå existerande processer i ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv,

men kräver däremot inte någon särskilt omorganisation eller omstrukturering. Det är även typiskt

för ett område, eller ett förändringsarbetet som inte innebär att rådande normer och maktstrukturer

ifrågasätts  (Arvidsson,  2013, s.  17;  Walby,  2005, s.  323).  Eva Mark  (2007) menar  på att  detta

synsätt inte heller erkänner människors gemensamma biologiska grund utan ändock ser kvinnor och

män som biologiskt olika och bäst lämpade för olika områden. Såsom att det är bra med en jämn

balans med kvinnor och män som forskare för att de ska ge olika perspektiv. Men detta upprätthåller

ju  enbart  den  stereotypen  och  könsordningen.26 Denna  tolkning  handlar  ännu  om hur  kvinnor

26 För en fördjupning, kanske framförallt kring ”könsmärkning”, se gärna boken Det ordnar sig (Holgersson, Wahl,
Höök, & Linghag, 2011, s. 81–118).
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därmed ska förhålla sig till rent patriarkala, manliga, organisationer. Kvinnor behöver i princip bete

sig ”manligt” (Wahl & Holgersson, 2013, s. 47). 

 Omvandlingstolkning

Med  en  grund  i  den  feministiska  forskningen  skiljer  sig  denna  tolkning  från  anpassnings-

tolkningen genom att istället fokusera arbetet på förändringar av strukturer och normer – grunderna

i  könsstrukturerna.  Grunden  ligger  i  att  därmed  förändra  könsmaktsordningen  och  behandlar

därmed  maskulinitet  och  kvinnors  och  kvinnlighets  underordning  (Mark,  2007).  Därmed

understryks  ett  mer  kvalitativt  arbete  och representation  framför  kvantitativ.  Ur denna tolkning

innebär integrering att belysa strukturer och normer och att  omvandla  existerande verksamhet –

med  handlingar,  beslutsprocesser  med  mera  –  för  att  bli  en  jämställd  sådan.  Att  ifrågasätta

existerande strukturer och jämställa genom att etablerar ett jämställdhetsperspektiv på alla processer

och beslut. Integrering innebär att förändra maktstrukturer för att skapa jämställdhet. 

Dessa två tolkningar av integrering behöver dock inte nödvändigtvis ses som tävlande utan, som

Arvidsson beskriver det, ”kan i bästa fall vara kompletterande” (Arvidsson, 2013, s. 19). De kan ses

som att fylla olika funktioner – ett kort- och ett långsiktigt, till exempel (Frizén & Sjons, 2011, s.

132–133). Det har dock även belysts viss problematik kring detta då det dels finns risker att arbetet

avstannar när väl de kortsiktiga arbetet givit resultat, samt att kvinnor och män görs till ”heterogena

grupper  som  ställs  mot  varandra  och  porträtteras  som  olika  men  komplementära  vilket  kan

cementera normer om manligt och kvinnligt” (Arvidsson, 2013, s. 19; Frizén & Sjons, 2011). För

kvinnor  att  etablera  sig  i  yrkesområden  som traditionellt  sett  domineras  av  män  förutsätter  att

kvinnor  blir  mer som män;  för att  män ska ha samma möjlighet att  etablera sig i  arbeten som

domineras av kvinnor krävs förändring av normer och avlöning (Chancer & Watkins, 2009, s. 38).

Båda  dessa  problemen  skulle  kunna  lösas  genom  ett  mer  långsiktigt  arbete  och  makt-  och

strukturorienterad kritik.

När vi nu har det teoretiska följer jakten på vad som kan användas för empiri, för på intet sett

kan det teoretiska stå för sig själv som förklaring (Bjereld m.fl., 2009, s. 22).

3 Metod och design
I detta kapitel beskriver jag val av metod, samt ställningstaganden för dessa. Valet av metod är

övergripande en form av dokumentanalys med influenser av såväl kvalitativ innehållsanalys (QCA

–  Qualitative Content Analysis)  som diskursanalys  (kanske  till  och  med influenser  från  kritisk

diskursanalys, CDA) – vilket jag diskuterar nedan – samt ett antal intervjuer. Texten som jag har för

avsikt att analysera och söka svaret till mina frågor hos är såväl de produkter, alltså dokument, som
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kommer från Regeringskansliet – med Utbildningsdepartement som fokus – som transkriberingar

från intervjuer. Detta kommer jag likaså att gå igenom under separata avsnitt nedan. Huvudfokus

ligger på intervjuerna, med styrdokument som bekräftande.

3.1 Dokumentanalys
När det kommer till valet av metod så ska detta härledas ur det vetenskapliga problemet och

syftet. Således leds valet till det som är mest ”naturligt” för att lösa studiens frågeställnings på bästa

sätt  (Bjereld m.fl., 2009, Kapitel 4). Därtill avgörs valet av metod och material  av det teoretiska

perspektivet och den infallsvinkel som anammats. När jag gick in för denna studie så ansåg jag att

det  är  av  nödvändighet  att  jag  utför  en  kvalitativ  innehållsanalys  (hädanefter  QCA)  då  detta

metodologiska verktyg bidrar till att reducera och direkt filtrera bort oväsentlig data och framhäva

det som faktiskt eftersöks utifrån ens problemformulering och teori. Dock är denna metod betydligt

mer induktiv – det handlar om att söka och konstruera kategorier, koda och sätta i en analysram

(Schreier, 2012). Att konstruera egna kategorier, eller idealtyper (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, &

Wängnerud, 2012; Holm, 2014), tar tid; arbeta induktivt tar tid. Dessutom skulle jag i mitt fall säga

att  det  hade  varit  överflödigt,  vilket  jag  återkommer  till.  Det  andra  alternativet  jag  såg  var

diskursanalys, eller kanske till och med kritisk diskursanalys. Förstnämnda hade likaså krävt ett mer

induktivt förhållningssätt, och tagit mycket längre tid; sistnämnda hade nödvändigtvis inte förutsatt

samma induktiva arbetssätt då det är en teori lika mycket som en metod (Dijk, 1995; Fairclough,

1989; Holm & Olsson, 2015; Wodak & Meyer, 2001), men det hade ändock tagit lång tid; tid som

inte  finns.  Inte  heller  finns  utrymmet  för  att  diskutera  saker  av  vikt  för  dessa  metoder,  såsom

hermeneutiska  cirkeln  (Alvesson  & Sköldberg,  2009;  Schreier,  2012). Inte  heller  anser  jag  att

problemet ligger i makten i språket, utan snarare i strukturerna – de i samhället institutioner. Istället

landar jag i en simpel, men kvalitativ, dokumentanalys. Jag låter mig dock inspireras av såväl QCA

(Schreier, 2012), som (C)DA (Dijk, 1995; Fairclough, 1989, 2013; Wodak & Meyer, 2001). Analys

och kodning sker fortfarande genom att aktivt läsa igenom all data och härleda särskilda kategorier,

men jag skulle säga att det är just här som de stora skiljelinjerna är. Jag har låtit mig inspireras en

hel del av Faircloughs klassificeringar och diskursanalys. Jag anser dock att diskursanalys har mer

fokus på hur något sägs framför vad som sägs, vilket QCA har mycket mer fokus på, vilket gör att

jag  inte  kallar  metoden  för  det.  Jag  är  direkt  ute  efter  vad  det  är  som står  i  dokument  och i

intervjuerna, men ser även på det som som resultat inte står. Vad jag menar är att det är tänkbart att

det  mycket  väl  beskrivs  en  välformulerad  strategi  och  arbete  för  jämställdhetsintegrering,  men

eftersom mitt vetenskapliga problem är att detta arbetet ter sig mer tekniskt än politiskt så behöver

jag söka mig lite djupare. Att däremot utföra en ren diskursanalys av följande produkter hade varit
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direkt omöjligt att genomföra på den utsatta tid som ges för denna uppsatskurs. Och att reducera

urvalet av analysenheter hade inte heller varit föredömligt då jag anser att detta skulle reducera

studiens informationsvaliditet – något som QCA innebär särskilt mycket (Schreier, 2012, Kapitel 9).

Vidare behandlar diskursanalys – kritisk diskursanalys, än mer – den makt som innehålls i ord och

texter, vilket jag inte är intresserad av utifrån mitt problem och frågeställning. Att undersöka makten

i språket skulle rimligtvis nog väl finna en diskrepans mellan ambition och genomförande, men jag

skulle säga att detta innebär en subtil eller latent förförståelse för att det inte fanns en vilja att arbeta

med jämställdhetsintegrering – vilket inte är min tes. Min tes är att det finns en diskrepans mellan

ambition och genomförande för att det saknas kunskap, politiskt engagemang och att arbetet vill se

snabba resultat. Detta ges i uttryck i form av de tillämpningar som Judith Squires beskriver. Se

ovan.  Det  är  dessa  som jag  låter  mig  använda  mig  i  studien  för  att  se  efter  hur  arbetet  med

jämställdhetsintegrering går. Vilken sorts representation som efterfrågas, och så till vida i vilken

uträckning som arbetet förutsätter transformera befintliga verksamheter och strukturer. Detta, menar

jag, hjälper mig att härleda tolkningen av integrering och i slutändan eventuell diskrepans mellan

ambition och genomförande. Då jag återanvänder Judith Squires tillämpningar och operationaliserar

dessa för att söka svar på mina frågor så blir således studiens utgångspunkt mer induktiv – eller till

och med abduktiv27 – och därför anser jag mig inte vara i samma behov av att utföra renodlade QCA

eller (C)DA. Squires gav mig en klar bild på hur jag ska se på texterna genom att operationalisera

hennes begrepp och där se efter beskrivande och substantiell representationen. Istället för att skapa

kategorier själv så använder jag således Squires och frågar ”fungerar dessa?”.  Jag är alltså mer

inspirerad av dessa metoder, men kan inte kalla den för en renodlad sådan, och anser inte att jag

heller behöver då jag utgår från en redan befintlig teori. Jag vill därmed mena på att jag har ett

något  eklektiskt förhållningssätt där jag tar det bästa från såväl diskursanalys som QCA; där jag

efterliknar  QCA:s  segmentering,  men  använder  en  mer  snarlik  klassificering  framför  kodram.

Framförallt är inte det viktiga  vad en metod och analys kallas utan att den leder till ”omfattande

täckning av konceptet” (Dobson, 1996, s. 404), som även andra förstår och kan utläsa. Jag känner

inget tvivel att detta skulle innebära ett förändrat resultat. 

Texterna, inklusive transkriberingarna, kommer att läsas igenom med särskilt fokus i sökandet

efter  Squires  tre  tillämpningar,  tillika  mina  kategorier.  Dessutom  hur  arbetet  med  integrering

uttrycks – vad som sägs om det; det vill säga huruvida arbete kan anses som en ren teknikalitet – en

27 Jag  säger  abduktiv  då  jag anser  att  inget  egentligen  är  induktivt  då  alla  alltid  har  någon typ av  förförståelse
(Charmaz, 2012; Guvå & Hylander, 1998; Hartman, 2001). När jag fann detta fält och ville studera det så gav jag
mig ut för att hitta en teori som kunde förklara det jag funnit. Det är denna teori som nu således står inför prov.
Grounded Theory tillkommer genom att låta erfarenhet och kunskap vara reflexion och omforma studien och mig.
Att hela tiden utsättas för nyförvärv kunskap leder till ökad förståelse och således positiv feedback. Jag har ökad
förståelse för att jag tillägnat mig vidare förståelse.
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politisk pålaga – eller något genomsyrande politiskt ambitiöst.  Texterna läses igenom så många

gånger som krävs för att de inte längre ska uppstå något nytt. Dessa markeras och läggs in i dessa

dokument och grupperas efter att bekräfta/motsätta sig mina kategorier. Citat bygger textens stora

delar, men integreras i flytande text. Alla styrdokument presenteras under separata rubriker – så

även intervjuerna som delar en gemensam rubrik. Jag söker att göra denna klassificering i så hög

grad att ni som läser ska kunna föra samma tolkning som jag och att det ska finnas så få tvivel på

studiens validitet och reliabilitet som möjligt.  Låt mig därmed gå vidare  och informera om mitt

datamaterial.

 Datamaterial – analysenheter

För denna studie så finner jag det givet att operationalisera valet av metod och i slutändan svaret

på min frågeställning, genom att direkt rika fokus mot de styrdokument som avgör hur arbetet med

jämställdhetsintegreringen ska gå till, vad som sägs om jämställdhetsintegrering som strategi, samt

hur de som direkt arbetar med detta ser på arbetet – och vad de tänker kring det. Att vända sig mot

de personer som arbetar med jämställdhetsintegrering inom Regeringskansliet, samt de dokument

som där tas fram och ska användas och eftersträvas skulle jag därmed beskriva som källor med hög

reliabilitet. Frågan tillkommer dock därefter hur denna data ska analyseras – det är inte bara att läsa

utan det krävs tolkning – systematisk sådan för att inget ska falla mellan stolarna; för att inte snöa in

sig på antingen det ena eller andra och således skapa en alldeles för ensidig bild – för att inte tala

om nödvändigheten att vara tydlig med vad som eftersöks för att ni läsare ska kunna förstå tolkning

och i så hög grad som möjligt göra samma tolkning av vad som står, och vad som sägs. 

Dokumenten är de som de som aktivt upprätthålls och arbetas efter i RK och U, samt en del

produkter  hur  deras  myndigheter  ska  arbeta  med jämställdhetsintegrering.  Att  få  med  samtliga

produkter som inkluderar arbetet med jämställdhetsintegrering söker jag uppnå en så  innehållslig

validitet som möjligt (Bjereld m.fl., 2009, s. 112–115). Att undersöka något enstaka dokument, och

att det skulle visa sig tala högt om makt  och könsstrukturer skulle det vara ett villospår om alla

andra inte gör – eller tvärtom. Dock avser jag att stanna kring de dokument som gäller idag och inte

som gällt tidigare. De analysenheter – produkter och transkriberingar – som jag har för avsikt att

använda mig av i min analys finns i tabell 5.4 (bilaga 1).  Styrdokument i form av myndigheters

instruktioner,  regleringsbrev,  men  även  lagtexter  visar  hur  det  offentliga  ska  ha  ett

jämställdhetsperspektiv  på  samtliga  nivåer,  i  samtliga  beslut  överallt,  egentligen  –  av  de  som

vanligtvis utför detta arbete.28 Här blir det viktigt med regleringsbrev – alltså motivera valet av

28 Notera här att jag exkluderat att ett jämställdhetsperspektiv ska vara ”relevant” för givet beslut eller styrning. Jag
anser att detta är dels (a) självklart – går det inte att jämställdhetsintegrera så går det inte, när faktiskt inte rör kön
eller annan grupp, samt; (b) oundvikligt beklagligt då jag skulle säga att allt har en könsdimension.
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regleringsbrev med hjälp av att myndigheter resultatstyrs, men kritiserar även resultatsyrningen.

Myndigheters  uppgifter  ”av  permanent  karaktär  bör  tas  upp  i  myndigheters  instruktion  medan

tidsbegränsade uppgifter och uppdrag bör anges i regleringsbrev”  (Dnr U2012/1388/JÄM, s. 4).29

Jag  har  valt  att  avgränsa  mig  till  att  undersöka  de  regleringsbrev  och  instruktioner  för  de

myndigheter  som har  blivit  tilldelade  ett  jämställdhetsuppdrag och alltså  blivit  så  kallade  JiM-

myndigheter30 – och dessa inom enbart Utbildningsdepartementet. 2015 fick CSN, Myndigheten för

yrkeshögskolan,  Statens  skolinspektion,  Statens  skolverk,  Universitetskanslersämbetet,

Universitets-  och högskolerådet,  samt Vetenskapsrådet denna uppgift;  2016 lades  Folkbildnings-

rådet,  Skolforskningsinstitutet,  Specialpedagogiska  skolmyndigheten,  Formas  och  Forte  till

(Regeringskansliet, 2016). Totalt är det idag 60 verksamheter som ingår i JiM-projektet.

Men när vet jag att  jag är klar med mina analysenheter? Jo, jag anser mig vara färdig med

läsningen när de inte längre berättar något nytt och/eller när de har såväl framhävt och kontrasterar

svar på de frågor som jag ställer till dem. Jag söker således efterlikna Andrew Dobson som utförde

en litteraturöversiktsanalys 1996 för att klassificera miljöhållbarhetsteorier.  Dobson menar att det

krävs att  två metodologiska frågor besvaras innan själva analysen genomförs (Dobson, 1996, s.

405).  Till  att  börja  med  måste  vi  fråga  oss  vilka  garantier  det  finns  för  att,  i  Dobsons  fall,

litteraturstudien är komplett – vad finns det för garantier för att vi har en fullständig uppsättning

frågor och svar? Den andra frågan avser ”räckvidden” på frågor och svar. Ska alla möjliga frågor

och svar tas till hänsyn eller alla aktuella sådana? Dobson kom så småningom fram till insikten att

varken fler frågor eller svar uppstod och han kände sig klar med sin klassificering.31 Detta belyser

även hur min metod fram till denna kommande faktiska analys kommer att gå till. Jag har studerat

dessa texter, upptäckt frågor och sökt svar; jag har utfört en rad intervjuer. Min klassificering har

fötts  ur tidigare läsning och bemötande.  Studien blir  således en jakt på huruvida RK står sig i

förhållande till den problematik som kritiker angett jämställdhetsintegrering.

 Analysschema och klassificeringar – kriterier

För  att  härleda  anpassningstolkning  letar  jag  efter  de  två  klassificeringarna  inkludering och

uppvärdering; för omvandlingstolkning eftersöks istället förskjutning. Med dessa till stöd anser jag

mig  kunna  belysa  en  eventuell  diskrepans  mellan  ambition  och  genomförande.  De  delar  som

uppfattas som tekniska härleder jag till en anpassningstolkning; delar som belyser problemområden

och visar mer direkt vad som ska arbetas med benämner jag politiskt. Allt politiskt kommer dock

29 Något som dock kritiserats för att inte stämma då allt  mer arbete som bör vara av permanent karaktär anges i
regleringsbrev (Skr. 2015/16:52; SOU 2015:86).

30 Samt föreningar och andra organisationer med myndighetsliknande uppdrag.
31 Dobson erkänner också att det givetvis hade kunnat funnits fler frågor och svar i ”nästa bok”, men att det verkade

”allt mer osannolikt” (Ibid.)
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inte  naturligt  innebära  att  tolkningen  av  jämställdhetsintegrering  är  mer  anpassnings-  eller

omvandlingsinriktad,  utan  detta  beror  senare  på  en  mer  feministisk  utgångspunkt.  Belyses  ett

problem som att det är en brist på kvinnor eller män och att detta bör förbättras så kommer detta att

placeras  under  en  mer  liberal  feministisk  politik  och  därmed  anpassningstolkning;  varvid  att

problemet  beskrivs  som  förutsättningar  och  villkoren  för  könen,  såsom  flickor  och  pojkars

skolgång, så kommer detta att placeras under en mer radikalfeministisk politik och således omvand-

lingstolkning.  Anpassningstolkning  har  en  relation  till  ett  mer  tekniskt  arbete  där

jämställdhetsintegrering uppfattas som tomt och inklistrat  – utan vidare politisk substans.  Detta

skulle  kunna  återfinnas  genom  att  exemplifiera  detta  genom  att fråga:  ”vad  står  det?”  med

följdfrågan ”varför då?”. Står det inte varför ett jämställdhetsperspektiv ska inkluderas och att detta

beskrivs som något  helt  givet  men utan vidare substans genom frågan varför,  så kommer detta

tolkas som ett tekniskt, framför politiskt, arbete. Jag vill framförallt belysa hur denna diskrepans gör

sig  till  känna genom att  se  om målet  i  sig  är  att  ”jämställdhetsintegrera”  framför  att  använda

integrering för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

3.2 Samtalsintervjuer
För att fylla på dokumentanalysen kommer jag även att utföra ett antal intervjuer med berörda

positioner  inom  Utbildningsdepartementet,  men  även  på  Jämställdhetsenheten  (JÄM)  vid

Socialdepartementet, vilka är samordnare för jämställdhetsarbetet på RK. Även genom att studera

de utredningar och styrdokument som beskriver olika områden och hur det är  tänkt att  det ska

fungera, tillåter mig att bygga frågor som utgår ifrån det och bör ge mig klara svar. Jag söker efter

uppfattningen av hur arbetet har gått och undersöka om det kan vara på ett särskilt led som det

eventuellt skulle kunna fallera – om det har. Jag har, min intervjuguide till trots (se bilaga 1), för

avsikt att ha relativt öppna frågor, eller utrymme för mer utfyllande frågor ifall jag skulle uppfatta

situationen som passande för  det.  Det  är  detta  jag  i  mitt  fall  menar  med ”semi-strukturerade”.

Allmänt sett så kommer jag att bruka semi-strukturerade intervjuer där jag kommer att ta hänsyn till

praktiska förändringar, såsom ändring i attityd. Se även manus i bilaga 1. Jag har utvecklat mina

frågor för att de ska kunna fånga upp det som jag säker utan följdfrågor, men det är inte omöjligt att

detta inte är tillräckligt och i så fall vill jag inte vara fast till ett schema här. 32 Detta kommer i så fall

att redovisas. Frågorna är av karaktären att jag inte vet någonting, men detta för att jag enklare, och

möjligtvis mindre uppenbart, ska kunna bekräfta uppfattningar och erfarenhet jag fått av dokument

jag läst och samtal jag haft sedan innan. Jag kommer att spela in intervjuerna på min mobil efter att

frågat och fått klartecken om detta är okej. Jag kommer att spela in för att kunna fokusera så mycket

32 Korta frågor med långa svar är det optimala (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 264) – utan
”akademisk jargong” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 173). 
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jag kan på intervjusubjektet – med allt vad detta innebär men bland annat av givna skäl att vara

uppmärksam, uppfattas som intresserad – för att kunna ta in även andra sinnesuttryck (Trost, 2010,

s. 94f).3334 Anteckningar sker endast vid särskilda behov. Skulle jag, mot förmodan, inte tillåtas att

spela  in  så  kommer jag  att  få  notera betydligt  mer och därmed riskera att  gå miste  om andra

uppfattningar  i  rummet.  Intervjusubjekt  kommer  enbart  att  presenteras  i  form av  politisk  eller

opolitisk.35 Tiden kommer att anpassas efter intervjuad och därför kommer en del frågor att vara

prioriterade över andra, vilka kan komma att direkt falla bort. Jag har formulerat mina frågor på ett

sådant  sätt  att  de  ska  kunna  fånga  upp  det  jag  söker,  samtidigt  som att  de  inte  ska  vara  för

avancerade, för långa, och kanske framförallt i relation till tid; få till antalet.

Jag har för avsikt  att  genomföra vad som i  Metodpraktikan  benämns för ”samtalsintervjuer”

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 231).36 Dessa handlar om ”kartlägg[ning] av människors uppfattningar på

ett område” för att därefter utveckla och definiera begrepp och kategorier (Esaiasson m.fl., 2012, s.

229). Här kommer sedan QCA att vara just detta utvecklande. Mitt syfte med intervjuerna är att

finna mönster i svaren. Mina intervjuer kommer att ha särskilt deklarerade frågor, men med öppna

svar,  se  tabell  5.1  i  bilaga  1  (Esaiasson  m.fl.,  2012,  s.  229).  I  denna  studie  benämner  jag  de

intervjuade/deltagarna  för  ”intervjusubjekt”  (Trost,  2010,  s.  91);  det  är  dem jag  intervjuar  vars

uppfattning och erfarenhet jag är ute efter – de är ämnet under intervjun. Intervjuerna är till för att

fånga  upp  det  som inte  dokumenten  kan  berätta.  Huruvida  något  som ska  göras,  till  exempel

inlämnandet av en rapport, går att studera genom att se huruvida en sådan har lämnats, och därför

kommer inte frågor såsom hur uppföljning går till, att ställas till intervjusubjekten. Intervjuerna är

representativa i sin natur (Jmf. Trost, 2010, s. 138); mina intervjuobjekt är personer som arbetar i

Regeringskansliet. 

Esaiasson m.fl. (2012) belyser vikten av att göra så kallade ”motivanalyser”, vilkas syfte är ”att

kartlägga aktörens intentioner” – ”aktören” är i detta fallet intervjusubjektet (Esaiasson m.fl., 2012,

s. 287 och s. 290). Det är den av den källkritik som ryms under tendenser (A.a., s. 285). De skickar

med vad de anser vara ett väldigt viktig meddelande till samtliga samhällsvetare: ”motiveringar är

inte detsamma som  motiv”  (Esaiasson m.fl.,  2012, s. 291). Att intervjua politiska och opolitiska

individer kan ha en effekt på svaren; dels för att  de politiska har en direkt partitillhörighet där

tjänstemän skall vara ”solidariska”, men även i form av intervjuvariationer  (Kvale & Brinkmann,

33 Kvale & Brinkmann verkar visa intresse för känslor vid sina intervjuer; detta är något som jag inte kommer att
lägga någon särskild vikt vid. (Kvale & Brinkmann, 2014; Jmf. Esaiasson m.fl., 2012 och Trost, 2010).

34 Kvale & Brinkmann citerar  Bourdieu,  vilket  jag gärna repeterar:  ”Enbart  en  reflexiv reflexivitet baserad på ett
hantverk, på en sociologisk 'känsla' eller 'blick', gör det möjligt för en att förnimma och övervaka  på plats, när
intervjun faktiskt äger rum, effekterna av den sociala struktur inom vilken den sker” (Bourdieu, 1999, s. 608).

35 Jag hade funderingar kring att även presentera kön, men av rädsla att bryta mot de etiska reglerna så är detta borta.
36 Mina intervjuer skulle antagligen i Kvale & Brinkmanns värld definieras som en ”livsvärldsintervju”  (Kvale &

Brinkmann, 2014, s. 165).
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2014, s. 183) – att det kan finna skillnader i hur tjänstemän och politiska positioner kan uppleva,

och har erfarenhet av, frågorna  (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 187). Esaiasson m.fl., belyst även

”intervjuareffekten” (Esaiasson m.fl., 2012, s. 267): olika svar beroende på vem som frågar. Det är

viktigt att inte överdriva detta, men ändå något att reflektera över. Jag har funderat på att ha med

kön på intervjusubjekten när hens data presenteras, eftersom jag som vit, ung man, kan träffa dem

som inte finner sig i samma sociala grupp som jag. Dock har jag har helt valt att utesluta detta på

grund av etiska själ, vilket vi nu kommer in på.

 Etik

Vid intervjuer, eller generellt när forskning inkluderar andra människor så förutsätts att det går

till korrekt, rent etiskt; säkerställandet av deltagande individs säkerhet till anonymitet, integritet och

privatliv.  Vetenskapsrådets  Codex  listar  fyra  huvudkrav  (Vetenskapsrådet,  2002):  (1)

informationskravet;  (2)  samtyckeskravet;  (3)  konfidentialitetskravet,  samt;  (4)  nyttjandekravet.

Dessa har i sin tur ett antal regler och krav – råd – att följa för förutsättningen till en forsknings-

etiskt korrekt intervju. Informationskravet består av att forskaren skall informera de deltagande om

syftet  med  studien,  men  även  informera  intervjusubjekten  om  vilka  villkor  som  gäller  för

deltagandet – såsom att det är frivilligt, att de när som helst kan avbryta intervjun. Detta inkluderar

att även informera subjekten om varför just de är intressanta att intervjua. De blir även informerade

om att de har möjlighet att godkänna transkriptionen innan det används som data – vilket även

kommer  användas  för  forskningssyfte,  för  vilket  lärosäte/institution  en  tillhör.  Jag  har  även

informerat om att att jag naturligtvis har tystnadsplikt.  Samtyckeskravet säger att intervjusubjektet

själv  har  rätt  att  bestämma över  sin  medverkan.  I  denna studie  har  varje  intervjusubjekt  blivit

tillfrågad  och  fått  delge  ett  aktivt  val  att  bli  intervjuat.  Konfidentialitetskravet innebär  att  alla

uppgifter  om  intervjusubjektet  skall  ges  största  möjliga  konfidentialitet,  samt  skall

personuppgifterna förvaras på ett sätt att obehöriga inte har tillgång till dem. I denna studies fall har

inga andra uppgifter lagrats förutom hur lång tid personen har arbetat inom RK, samt om hen är

politiker eller tjänsteman. Allt material är digitalt lagrat och krypterat. De intervjusubjekt som har

bett om att få läsa transkriberingen har fått sina namn tillagda, annars har endast datum och en siffra

använts för ID för att kombinera egna memos och inspelning. Talat om att inga namn kommer att

nämnas  men  att  jag  genom  att  intervjua  dem  i  egenskap  av  deras  positioner  inte  kan  utlova

konfidentialitet. Inte heller anonymitet eftersom jag vet vad de heter och har träffat dem. Jag skriver

dock inte ner namnen för personerna ens vid transkribering, utan ger dem ett ID. Dock, för att ändå

ge utrymme för att allt ska kunna sägas, men inte tas med, men som eventuellt tips att leta någon

annan  stans,  ger  jag  ett  ”fail-safe”  genom  att  låta  dem  tala  ”off-the-record”.  Nyttjandekravet
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beskriver att de uppgifter som samtals in endast får användas för forskningsändamål – därmed inte

användas kommersiellt eller i andra icke-vetenskapliga syften. 

Efter intervjun är det nyttigt att ägna runt tio minuter åt vad jag har lärt mig av intervjun, samt

sammanfatta och presentera eventuella tankar som har uppstått (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 171).

Dessa dikteras  (Trost, 2010). Jensen (1993, i Esaiasson, m.fl., 2012) tömmer efter spår, texten på

egen förförståelse och självuppfattning (Esaiasson m.fl., 2012, s. 270). Först samlas materialet in,

analyseras  och  tolkas  med  sitt  teoretiska  verktyg  (Trost,  2010,  s.  147).  Därtill  kommer  mer

praktiska steg som att transkribera materialet och sedan analyser och tolka. Därefter jämförs det

med ramen av QCA och redovisas. Vid transkribering kommer intervjucitaten att ”snyggas” till en

aning genom att göra om dem från talspråk till  skriftspråk – givetvis utan några förvrängningar

(Trost, 2010, s. 129).

4 Analys och resultat
I detta avsnitt kommer nu varje dokumenttyp att då egna stycken, samt intervjuerna. Detta för att

förenkla inläsning av analysen. Intervjuerna refereras till intervjuns siffra i ledet, samt om subjektet

är tjänsteman eller politiker. Vid styrdokument så innebär en parentes med enbart ”s. X” referens till

sidan i aktuellt styrdokument – om inget annat anges.

4.1 Intervjuerna
För studien intervjuades 11 personer.  Jag fann senare att  jag ville ställa mer direkta frågor i

huruvida arbetet  med jämställdhetsintegrering kunde ses som något  rent  tekniskt  eller  politiskt,

vilket ledde till att jag intervjuade fem av dem igen för att ställa dessa kompletterande frågor (som

återfinns i tabell 5.1). Intervjusubjekten har olika lång tid bakom sig i såväl RK som med arbetet

med jämställdhetsintegrering. Några har jobbat i RK i någon månad, andra i 20 år. Vissa har jobbat

med jämställdhetsintegrering i tio år, andra är nya på arbetet. Av de 11 intervjuade är åtta opolitiska

tjänstemän och tre av dem är politiker. Alla förutom två arbetar vid Utbildningsdepartementet. De

två andra jobbar vid Jämställdhetsenheten.

Vid frågan om vad jämställdhetsintegrering var så sökte jag efter att få höra att arbetet riktade sig

mot antingen faktiska jämställdhetsproblem eller processen. De som svarade att det handlade om en

process beskrev integrering inte mycket längre än den typiska formuleringen att det handlade om att

integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinera verksamhet och beslutsprocesser, samt att ”det inte

inte ska vara ett sidospår – det ska genomsyra allt vårt arbete”. Att inte fördjupa svaret till varför det

behövs, indikerar dess tekniska tillämpning. Snarare beskrevs jämställdhetsintegrering som ett mål i

sig framför ett verktyg för att bemöta de jämställdhetspolitiska målen. Det var främst, men inte
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enbart, tjänstemännen på Jämställdhetsenheten som – inte särskilt förvånande – beskrev jämställd-

hetsintegrering som ett verktyg och metod framför mål i sig. Jämställdhetsintegrering skulle å ena

sidan bara vara något som var med i  alla beslut som fattas,  och hur arbetet  ”organisera[s]  och

planera[s]”. Dock fanns det även de som beskriver hur jämställdhetsperspektivet är nödvändigt för

att härleda påverkan, eller effekterna av, politiska beslut. Ett subjekt beskriver det på ett djupare

plan där hen problematiserade hur integrering för en del tjänstemän kunde ses som något som inte

betydde något för just deras politiska område, men att ”gör det visst” och fortsatte att beskriva hur

just jämställdhetsperspektivet ska finnas med för att se hur politiska beslut ”påverkar kvinnor och

män”. En gemensam nämnare är det att majoriteten av subjekten beskriver hur integrering inte får

vara något isolerat utan vara en del av samtliga politikområden på sitt sätt. Flera svar var i fördjupat

arbete, till exempel hur det är att fråga sig ”hur kan detta påverka i mina frågor som jag håller på

med?” (Int 3). Att alla produkter ”ska ta hänsyn till  jämställdhetsaspekterna” (Int. 4). Bortanför

Europarådets typiska formulering så beskrivs även integrering som det att fråga sig vad jämställdhet

innebär för olika politikområden (Int. 5). Det är en metod, eller strategi, för att uppnå de utsatta

målen (Int. 6).

Det  talas  även  om  ägandeskap  där  problematik  finns  kring  att  tjänstemän  kan  anse  att

jämställdhet inte rör dem, eller deras område, men att det visst gör det. Från JÄM så arbetas detta

särskilt med för att få alla att ta till sig problemet och känna att de själva ”äger frågan” för sitt

område – vad det än må vara. Det kan även bero på ovälkomna stopp i processen. Därför är lyckan

med arbetet något varierat där alla inte känner sig träffade av integrering ”och inte känner att det

berör dem, när det faktiskt gör det” (Int. 5). Däremot finns andra medarbetare som tar ”väldigt stort

ansvar och också ett stort engagemang för frågorna; driver på och är väldigt medvetna och kunniga

om jämställdhetsfrågor” (Ibid.). Det finns en ”välgrundad vilja att jobba med det” (Int. 1). Men det

är  klart  att  det  ändå kan uppfattas  som en ”börda  eftersom det  innebär  mer  jobb” och att  när

tjänstemän ”inte vet vad de ska göra framför de att de är negativt inställda” till arbetet (Int. 4). Dock

beskrivs detta som att de nog lätt tror ”att det är svårare än vad det är” (Int. 4). De kan uppfattas

som oroliga för vad de ska göra då jämställdhetsanalys ”känns diffust för många”. Anledningen är

vidare att det inte finns en vana för denna sorts arbetet och att arbetet med dem innebär att ”ställa

sig själv i vissa frågor” (Int. 4), något som jag härleder till något omvandlande eftersom ens egna

ställning tas hänsyn till. 

Det beskrivs även hur tjänstepersoner kan uppleva arbetet som något lite vid sidan av och att det

inte har någon konsekvens om arbetet inte sker. Där är även problemet att jämställdhetsanalyser i

”alldeles för hög utsträckning [görs] i konflikt med idén med jämställdhetsintegrering [och] i ett

försent skede, och inte så tidigt som är önskvärt”. Det finns en ”färgad bild” av vad jämställdhet
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innebär för tjänstepersonens egna politikområde (Int. 5 ). Det finns inget öppet motstånd, utan de är

professionella och vill genomför arbetet, men kan sakna kunskap om hur – och var det faktiskt är

relevant. De kan uppfatta att vissa områden är viktigare än andra gällande jämställdhet, och de har

inget av de områdena. Men det handlar om att ”dra sitt strå till stacken”. Därför finns det ett behov

att få in arbetet från periferin (Int. 5).

De  bästa  tjänstemännen  är  ju  otroligt  lojala  och  de  flesta  sätter  direkt  igång  med
uppgiften och lägger fram underlag som är nyanserat och så. Jag skulle säga att får man
en politisk signal att jobba med den här frågan så sätter de flesta igång och jobbar med
det och gör det med hög kvalitet. (Int. 6)

Det  diskuteras  hur det  inte  längre behövs ”eldsjälar”  i  arbetet,  vilket  tidigare just  jämställd-

hetsområdet verkat vara behövligt. Ett subjekt berättar om en diskurs där en tillfrågad fick frågan

om hen ville bli kontaktperson för jämställdhet men att hen sa nej då hen inte alls ”brann” för den

frågan. Ifrån politiskt håll finns också intresset och viljan att bygga ett ”system som inte behöver

eldsjälar”, och menar på att det är en del av arbetet och att det inte ska finnas något utrymme för val

–  eller  framför  allt  inte  behov  av  att  vara  en  eldsjäl.  ”Det  ska  inte  behövas”.  Ägandeskapet

diskuteras ofta och hur den är av stor vikt att alla känner att de ”äger” jämställdhetsperspektivet

även inom sitt politikområde. Även om det finns en plan med arbetsfördelning och ansvarsordning

så är det lätt att arbetet med integrering ”tappas bort”, då menat vem som har ansvaret för att ”det är

inte samma sak varje gång”. Allt tänker inte på att denna arbetsordning finns och att ”alla som har

en produkt har ett ansvar för att det jämställdhetsintegreras” (Int. 49. Det är inte alltid med från start

utan kan komma i efterhand, från Jämställdhetsenheten, vilka bekräftar detta och belyser hur en av

deras funktioner är att agera ”vakthund”.

Kritik mot den kvantitativa uppföljningen ges bland annat genom att den är ”[b]eroende på hur

[en] räknar och bedömer” (Int.  6), samt att  den inte fångar upp det kvalitativa arbetet.  Som en

tjänsteperson beskrev  det:  ”det  kan  stå  med om jämställdhetsintegrering i  en produkt,  men det

förändrar ju inte samhället”. Medvetenhet till problemet med ett mer tekniskt arbete beskrivs som

att ett departement kan mycket väl nå 100 procent jämställdhet i SCB:s kvantitativa uppföljning,

men samhällsproblemet finns ändå kvar: ”Man kan ju jobba på som tusan och nå 100% i varenda

produkt, varenda direktiv och Ds men det betyder ju inte att det har blivit bättre i samhället.” I

vidare mening så beskrivs även problematik på kvantitativ uppföljnings faktiska relevans ur ett

annat  perspektiv  då  det  problematiserats  genom  att  en  tjänsteman  beskrev  hur  resultatet  att

”jämställdhetsintegrerat” produkter kan innebära att ”vi har klämt in en mening på slutet”. Detta

kan innebära alla möjliga dokument som SCB följer upp. 

Från  politisk  ledning  beskrivs  det  hur  det  givetvis,  och  alltid,  ”finns  glapp” och att  arbetet

därmed innebär att skapa ett system för att täcka igen detta glapp. Arbetet med integrering ska inte
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ske av enbart eldsjälar utan att alla ska ”dra sitt strå till stacken”. Alla ska känna ett ägandeskap,

men att detta kan vara svårt då tjänstepersoner inte känner att jämställdhet är relevant för sitt om-

råde eller sin produkt – men att det visst är det.

Folk vill gärna leverera, men det kan finnas en osäkerhet [och] okunskap: ”vad betyder
detta för vår verksamhet?”

Det belyses även hur det i enstaka fall kan finnas en aktiv motsättning – dock sällan (Int. 6).

Området beskrivs inkludera ”mycket tyckande” och att det är just där som ”eldsjälar” är kontrasten.

Som unikt område beskrivs jämställdhetspolitiken som varierat i just detta arbete där inga andra,

eller få, områden har utrymme för egna åsikter hos tjänstepersoner, men att detta som sagt söks

överbryggas.

Angående  den  politiska  ambitionen  så  beskrivs  den  nuvarande  regeringen  har  en  mycket

tydligare ambition än tidigare, och den märks av i arbetet. (Int. 2,3,4,6,7):

Det skiftar fram och tillbaka, men just nu skulle jag säga att de politiska styrsignalerna
har aldrig varit starkare än just nu. Och nu utifrån att det är hela regeringen. Ett tryck
som bättre än vad det har varit. Det är inte färgen på regeringen i första hand, men det är
nu som det har blivit mer omfattade och systematiserat. Det är ju det som är nyckeln, en
helt nödvändig nyckel, för att nå riktig förändring.

Sedan regeringsskiftet så har det märkts av en tydlig förhöjning av den politiska ambitionen på

området och intresset har vuxit sig starkt. I princip alla av mina subjekt har beskrivit den förra

regeringen som något bristfälligt när det kommit till just jämställdhetsintegrering där det fanns brist

på intresse och att  arbetet  är  betydligt mer av tekniskt karaktär.  ”Det är  det  nu också men det

centrala är att det faktiskt händer något i politiken”, beskriver en och säger även att ”det går åt

politiskt håll, nu med det senare med denna regering” – ”Det blir bättre”. 

Till exempel, vid frågan vad jämställdhet som sådan innebär i arbetet så fick jag som svar att det

berodde på den sittande regeringen och hur den såg, eller vad den såg, som problematik. Jag skulle

säga  att  detta  särskilt  belyser  hur  politiska  indikationer  och  signaler,  samt  dess  närvaro,  är  en

förutsättning för att arbetet inte ska bli tekniskt. Saknas den politiska ambitionen och närvaron så

kan detta leda till att tjänstemännen blir osäkra på vad som ska göras och integrering i sig blir en

målsättning – samt att tjänstemännen själva får påminna den politiska ledningen om jämställdhets-

integrering. Om jämställdhetsperspektivet inte är politiskt förankrat så leder det till omvägar – det

kommer upp sent, ”även om det går att lösa”. Det behöver vara med från början för att underlätta

arbetet.  Att  det  kommer  i  slutet  är  sällan  föredömligt.  ”Utan  tryck  händer  ingenting”  (Int.  3).

”Styrdokument måste ju liksom till, och utöver det måste det finnas ett engagemang för det här

styrdokumenten. En vilja.” (Int. 3). Utan politisk signal så ”ägnar [en] sig åt andra saker”, men det

krävs  ändock  en  ”tjänstemannaorganisation”.  Dock  beskrivs  engagemanget  komma  från  andra
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tjänstemän på jämställdhetsenheten. Politisk ambition måste översättas av tjänstemän. Därför måste

den vara tydligt. Den politiska ledningens ”ägandeskap är superviktigt” (Int. 5). Då kommer vi till

hur närvaron av denna ambition är: 

Man kan ju inte prata om att det bara är en tjänstemannafråga, så är det såklart inte, utan
det är kanske snarare att det här perspektivet kan stärkas på både tjänstemannanivå och
politisk  nivå,  skulle  jag  snarare  säga.  För  det  ska  ju  tryckas  neråt  och  ut  i
organisationen. Genomsyra. Så är det. (Intervju 1, opolitisk)

I samband med hur tolkning av integrering ser ut, i förhållande till dess djupa eller ytliga arbetet

beskrivs det hur detta ”nog snarare det här att det är en långsiktig process” som det handlar om:

precis som att förändra attityder i samhället så handlar det om att förankra perspektiv
och arbetsrutiner i arbete och i verksamheten. För att det ska sätta sig helt naturligt i
ryggmärgen. Det är en långsiktig process. Förstärkande process […] Bättre politik kan
skapa politik som förstärker. (Int. 1)

Det var i huvudsak en av mina subjekt som problematiserade strukturerna och citerade Peter

Druckers ”Kultur äter strategi till frukost”. Dock var hen inte ensam utan det fanns även andra som

beskrev problematiken i strukturerna, samt en som öppet erkände att Europarådets definition kunde

vara något förblindande.

Uppföljning är viktigt även för RK för att signalera till sina myndigheter att det är viktigt (Int. 4),

och att det finns en efterfråga bortanför regleringsbrev och instruktioner. Kvalitativ uppföljning sker

bland annat genom jämställdhetssamordnarnas referensgrupp ”IDA JÄM”, vilket sker en gång om

året. Dock beskrivs det hur den kvalitativa uppföljningen ”troligtvis” behöver förbättras (Int. 5).

Den  kvalitativa  uppföljningen  ”behöver  stärkas”  –  till  exempel  de  proportioner  som  ”har  ett

jämställdhetsperspektiv”  behöver  utvecklas  (Int.  5).  Detta  innebär  ”[d]jupare  analyser  föra  att

faktiskt kunna förändra samhällets strukturer”. Ribban nu är låg för detta och det ”räcker” med

kvantitativa resultat.

Jag reviderade i slutskedet mitt manus och ställde ett antal kompletterande – mer direkta – frågor

om hur mina intervjusubjekt uppfattade regeringens arbete i förhållande till att vara anpassnings-

eller  omvandlingstolkning,  till  vilket  jag  fick  tydliga  svar  på  att  det  snarare  handlar  om  ett

anpassningsorienterat, och tekniskt, arbete:

Som jag  ser  på  regeringens  arbete  för  jämställdhetsintegrering  handlar  detta  om att
”omvandla  existerande  verksamhet”  som  du  skriver,  att  inkludera  ett  jämställd-
hetsperspektiv i ordinarie processer. Detta handlar både om ett förändringsarbete för att
skapa likvärdiga förutsättningar för både män och kvinnor men också om ett arbete för
att  skapa  mer  likvärdiga  utfall.  Regeringen  har  ex.  sagt  sig  vara  villig  att  införa
kvotering  i  bolagsstyrelser  (förvisso  ett  område  där  man  inte  direkt  kan  påverka
arbetsprocesser som det går att göra inom myndigheter). Det handlar för mig om en
teknisk process som drivs framåt av politiken och med politiska mål.
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När det gäller frågan om JI [jämställdhetsintegrering] är tekniskt eller politiskt så är mitt
svar att det såklart är både och. JI fungerar inte utan att ett helhetsperspektiv. Finns inte
den politiska viljan blir  det  något  tekniskt,  en byråkratisk process utan påverkan på
resultat och huvudfåran i den politik som bedrivs. Om den ”tekniska” infrastrukturen för
arbetet  inte är på plats  (t.ex.  i  form av interna styrdokument,  utbildningar,  stöd och
uppföljning  mm.)  och  det  finns  politisk  vilja  är  det  ändå  svårt  för  denna  att  få
genomslag  i  verksamheten,  Så,  båda  dessa  delar  är  viktiga  förutsättningar  för  att
jämställdhetspolitiken ska få genomslag på bred front och i regeringens mest centrala
prioriteringar  (som  t.ex.  ekonomisk  politik,  arbetsmarknadspolitik  utbildningspolitik
osv.)

4.2 Regeringskansliets strategi
Strategi för arbetet med jämställdhetsintegreringen i Regeringskansliet (Dnr U2012/1388/JÄM).

Mellan 2012-2015 så styrdes RK:s arbetet med jämställdhetsintegrering av detta dokument. Målet

för arbetet med jämställdhetsintegrering i RK är att ”regeringen sa ha bästa möjliga förutsättningar

för att jämställdhet ska genomsyra regeringens politik”; Strategin kom att förlängas fram till 31

augusti 2016  (S2015/07977/JÄM). Dokumentet beskriver hur RK:s arbete med integrering utgår

från  Europarådets  definition  och åsyftar  till  att  ”uppnå  de  jämställdhetspolitiska  målen”  (s.  1).

Strategin  med  detta  arbete  (eller  strategin  av  arbetet  med  strategin)  härleds  från  skrivelsen

Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 (Skr. 2011/12:3). 

Detta  dokument  beskriver  en  målsättning  i  RK  där  regeringen  ska  ha  ”bästa  möjliga

förutsättningar för att jämställdhet ska genomsyra regeringens politik” och att detta mål genom att

”jämställdhetsperspektiv  integreras  i  alla  steg  av  beslutsprocesserna”  (s.  2).  Detta  ska innebära

konsekvensanalyser med ”utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen”,  vilket jag tolkar som

förskjutning  och  därmed  omvandlingstolkning. De  riktlinjer  som  dock  ges  för  arbetet  är  mer

inriktade på tolkning i form av att  statistik ska ”kommenteras och analyseras efter kön” (s.  3).

Riktlinjerna beskriver inte hur arbetet ska fördjupas utan stannar vid att snarare lägga ett jämställd-

hetsperspektiv ovanpå befintlig verksamhet, även om det beskrivs hur perspektiv ska ”integreras”

även i myndighetsstyrning. (s. 4). Arbetet ska bidra till att ”jämställdhetspolitiken genomförs” men

detta  beskriver  enbart  hur  arbetet  ska  ingå  i  produkter  såsom regleringsbrev  och  instruktioner

(Ibid.).  Detta inkluderar även hur varje departement ska ha en arbetsplan. Låt oss gå vidare till

Utbildningsdepartements.  Men först  summerar  vi  detta  till  att  egentligen  enbart  handla  om hur

arbetet  med jämställdhetsintegrering ska ”integreras” i  strävan att främja jämställdhet utifrån de

utsatta politiska målen. Dock beskrivs inte djupare hur detta ska gå till  och istället för att söka

omvandla, eller ens diskutera befintlig verksamhets del i det hela, så söks verksamheten anpassas

för att ha med ett jämställdhetsperspektiv.
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4.3 Utbildningsdepartementets arbetsplan
I enlighet med regerings övergripande strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering så ska

varje departement ha en arbetsplan för hur arbetet ska bedrivas.  Jag var på plats  i Utbildnings-

departement,  och  deltog  på  mötet  med  departementschefen  när  den  nya  arbetsplanen  för  2016

beslutades.37 Syftet med den nya planen uppges vara att ”förstärka, systematisera och konkretisera

arbetet med jämställdhetsintegrering” hos varje enhet och att det ska bli en ”naturlig del av den

ordinarie verksamheten” (U2016/000910/SAM). 

Arbetsplanen refererar till hur regeringen ska ges bästa möjliga förutsättningar för att bedriva en

jämställdhetspolitik, och att detta mål nås genom att ett ”jämställdhetsperspektiv integreras i alla

steg  av  beslutsprocesserna”  (s.  1).  Det  deklareras  hur  alla  medarbetare  har  ett  ansvar  för  att

integrera  ett  jämställdhetsperspektiv  och  vidare  använda  de  metoder  som  finns.  Detta  går  att

jämföra med hur tjänstemän på jämställdhetsenheten, samt politiker, ser på jämställdhetsintegrering

som själva verktyget. Däremot finns det dokument som vidare beskriver verktyg såsom JämKAS

Kom och JämKAS Prop.

Vidare är målsättningen att uppnå en ”100-procentig jämställdhetsintegrering i departementets

arbete”,  baserat  på  strategin  för  jämställdhetsintegrering.  Detta  menas  den  rent  kvantitativa

uppföljningen  som  SCB  årligen  gör  och  som  innebär  att  alla  produkter  ”inkluderar  ett

jämställdhetsperspektiv”,  men  detta  är,  enligt  mina  intervjusubjekt,  inte  så  värdefullt  som  en

kvalitativ  uppföljning.  För  att  uppnå  detta  mål  anges  tre  delmål:  (1)  I  alla  departementets

propositioner  ska  fortsatt  redovisas  konsekvenser  av  förslag  för  flickor  respektive  pojkar  och

kvinnor  respektive  män  och  göras  en  analys  av  hur  förslaget  påverkar  genomförandet  av

jämställdhetspolitiken;  (2)  I  minst  75%  av  departementets  departementsskrivelser  ska  fortsatt

redovisas konsekvenser av förslag för flickor respektive pojkar och kvinnor respektive män och

göras  en  analys  av  hur  förslaget  påverkar  genomförandet  av  jämställdhetspolitiken; (3)  Alla

departementets nyanställda medarbetare ska ha blivit informerade om arbetet med jämställdhets-

integrering. Antal nyanställda som gått en jämställdhetsrelaterad utbildning under året ska följas

upp.  Vad som jag anser vara av stor vikt här är  utsikten på uppföljningen och hur det ska ske

utvärdering av ”t.ex. problem, utmaning utvecklingsmöjligheter och utbildningsbehov” – och mer

än så hur föregående års aktiviteter ska följas upp och ifall nödvändigt för en ”förklaring till varför

vissa aktiviteter inte genomförts ska tas fram” (s. 4). Resterande delar av arbetsplanen och dess

bilagor rör vem som ansvar för vad och ska göra vad. Det är direkt tekniskt och innebär mer hur och

vem som ska jobba med integreringen framför att arbeta för en integrering.

37 Dock hade jag inte något särskilt med dess text att göra utan hade skrivit en bilaga med underlag på vad som i
övrigt var på gång i samband med SOU 2016:86 och Riksrevisionens granskningsrapport.
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4.4 Regleringsbrev
I dessa dokument anger regeringen hur myndigheterna ska styras på ett mer kortsiktigt sätt. I

dessa dokument har det inför budgetåret 2016 tillkommit flera myndigheter av vilka som har fått ett

jämställdhetsuppdrag. I huvudsak så anger regleringsbreven hur myndigheterna ska ta fram en plan

för  vad  de  avser  bidra  med i  jämställdhetsarbetet.  Jag  har  inte  lyckats  hitta  regleringsbrev  för

Folkbildningsrådet, Formas eller Forte. Varje myndighet med JiM-uppdrag har året som uppdraget

delas ut på sig att ta fram en jämställdhetsplan för hur ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i

deras verksamhet. Nedan presenteras det som står utöver detta. Jag är på jakt efter presentation av

eventuella samhällsproblem, kontra att det mer handlar om att presentera kvantitativ data. Efter att

ha läst dessa dokument en gång så fann jag inget särskilt av värde och därför presenteras nedan

enbart enskilda fall av urklipp där något extraordinärt står med.

Dessa regleringsbrev innehåller sällan något fördjupat utan i synnerhet hur kvinnor och män ska

ges samma möjligheter; att ”individbaserad” statistik ska presenteras ”könsuppdelat”. Till exempel

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)  som  i  sitt  regleringsbrev  har  ett  mål  som  beskriver  hur

redovisning av examinerades etablering på arbetsmarknaden ska vara fördelat på kvinnor och män

(U2015/1879/UH).  Just  dessa myndigheter  med JiM-uppdrag inkluderar  en liten textbit  om hur

myndigheten avses ta fram en plan för hur jämställdhetsperspektivet ska in i verksamheten. Ganska

ytligt, skulle jag säga. Myndigheterna är antagligen själva medvetna om de könsrelaterade problem

som  finns  inom  sitt  område. CSN har  ett  återrapporteringskrav  på  att  redovisa  ”de  mål  som

myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att studerande kvinnor och män på

ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till.” (Regeringsbeslut, s 2). Det är

återkommande hur verksamheten ska ”säkerställa att studerande kvinnor och män på ett snabbt och

rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till”. Vad det betyder är mer oklart.  Det står mycket

detsamma,  men  det  indikerar  inte  på  något  så  kvalitativt,  även  om  det  inte  berättas  om

könsuppdelad statistik utan mer ”rättssäkert”. CSN ska även lämna in en rapport till U/RK med

”kommenterad  statistik  när  det  gäller  kostnadsersättning  till  lärlingar  (kvinnor  och  män)  i  den

gymnasiala lärlingsutbildningen (s. 4). 

Det finns dock ett antal textstycken som sticker ut och målar upp en aning djupare bild för ett

mer kvalitativt arbete. UKÄ har i sitt regleringsbrev (U2015/1879/UH) ett mål som att de vidare ska

kartlägga ”hur frågor om mäns våld mot kvinnor” och barn beaktas i utbildningar. Myndigheten för

yrkeshögskolan, Mfy har som krav att samtliga återrapporter som ”avser individbaserad statistik ska

redovisas uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta” (Regeringsbeslut, 2016-01-

28). Regleringsbrevet beskriver ett antal mål, vilka beskriver hur ”[andelen] examinerade kvinnor
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och män” i yrkesutbildnings, samt som som arbetar inom området av sin utbildning, ska öka. Varför

det är av vikt att faktiskt skriva ut ”kvinnor och män” har här egentligen inget syfte utan visar på

hur målet uppfattas vara att ”jämställdhetsintegrera” framför att använda det som ett verktyg, eller

strategi för det faktiska målet – eller målen. Till exempel delmål 2. Ekonomisk jämställdhet. Mfy

har ett  eget stycke om just  jämställdhetsintegrering i  vilket de anges hur det redan tidigare har

redovisats en plan för hur myndighetens ”arbete med jämställdhetsintegrering ska utvecklas i syfte

att verksamheten ska bidra till att jämställdhetspolitiks målen nås” (s. 4). Vilka åtgärderna är, samt

resultat,  redovisas  dock i  årsredovisningen 2016-2018.  I  övrigt  så  återkommer  det  hur  individ-

baserad statistik ska redovisas efter kön (s. 5). Statens skolinspektion (Regeringsbeslut, 2015-12-18)

inkluderar hur de bland annat ”särskilt” ska redovisa:

erfarenheter  av  tillgången  till  personal  med  kompetens  att  tillgodose  behovet  av
vägledning inför utbildning och yrkesval hos flickor och pojkar samt unga kvinnor och
män i grundskolan och gymnasieskolan (s. 2).

Likt Mfy så har skolinspektionen fått i uppdrag sedan tidigare att åsyfta sin verksamhet att bidra

till att de jämställdhetspolitiska målen nås (s. 4). Individbaserad statistik ska delas upp efter kön,

samt  ”innehålla  en analys  och bedömning av utvecklingen” – om något  inte  talar  emot (s.  3).

Statens skolverk, har fått i uppdrag att i ”årsredovisningen redovisa åtgärder och resultat utifrån sin

plan för jämställdhetsintegrering 2015-2018” (s. 2). Ytterligare uppdrag är att redovisa analys av

”unga  kvinnors  och  mäns  etablering  på  arbetsmarknaden  eller  fortsatta  studier  efter  avslutad

utbildning”,  samt att  utveckla kvalitet  och attraktionskraft  hos yrkesutbildningen för såväl unga

kvinnor som män (s. 3). Det beskrivs även ett mer proaktivt arbetet för att analysera kvinnors och

mäns ”sysselsättning eller annan aktivitet efter studierna” – även om detta är något begränsat till

kommuner och svenska för invandrare, vilket pekar på ett annat syfte än just jämställdhet, men

pekar  möjligtvis  på  en  praktisk  tillämpning  av  jämställdhetsintegrering.  Skolverket  ska  vidare

genomföra insatser för att stärka jämställdhetsperspektivet ”för att bidra till att elevernas studie- och

yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund” (s. 5) – vilket är första gången som

ett  mer  kvalitativt  arbetet  beskrivs  i  regleringsbreven.  Universitetskanslersämbetet,  UKÄ,

inkluderar  också  ett  eget  stycke  om  jämställdhetsintegrering  och  framför  allt  hur  arbetet  ska

redovisas. Det beskrivs hur, precis som ovan, arbetet ska bidra till att nå de politiska målen (s. 5). I

övrigt  ska  UKÄ,  i  ”samverkan  med  universitet  och  högskolor”,  följa  upp  och  redovisa

examinerades ”etablering på arbetsmarknaden”, vilket ska vara fördelat på kvinnor och män (s. 2).

Universitets- och högskolerådet, UHR ,ska även samverka med andra relevanta institutioner för att

”främja möjligheten till vidare studier och etablering på arbetsmarknaden för kvinnor och män” –

vilket i en första anblick direkt vänder sig till det politiska delmålet ekonomisk jämställdhet, men
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som fortsätter – dock på intet sätt uteslutande detta delmål, utan tvärtom som bevis på ett förbättrad

jämställdhetsperspektiv – att dessa ”kvinnor och män” avser dem ”med utländsk utbildning”. Som

sagt, ett bevis på en strävan efter delmål 2, och jämställdhetsintegrering på ett naturligt sätt, men att

det ensa behöver skrivas ”kvinnor och män” belyser något också. Vetenskapsrådet har som mål att

på  ett  övergripande  och  långsiktigt  sätt  säkerställa  att  ”jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män

beaktas” (s. 2). Vetenskapsrådet ska analyser såväl hinder som möjligheter för jämställdhet,  vill

vilket effekterna av genomföra insatsers har på jämställdhet och kommentera dessa – särskilt där

kommentera de områden där ”beviljandegraden för bidragsansökningar skiljer sig mellan könen” (s.

2). Detta skulle jag säga är ett ypperligt exempel på ett jämställdhetsperspektiv då det belyser ett

problem, beskriver ett förhållningssätt till detta och inte skriver ut ”kvinnor och män” bara för att,

utan  det  räcker  med  ”könen”.  Därefter  följer  Vetenskapsrådet  tidigare  myndigheter  i  hur  deras

uppdrag är att söka bidra till de politiks målen – och även angående könsuppdelad statistik.

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom

utgiftsområde 13 (S2015/07973/RS) inkluderar förslag som riktar sig mot faktiska samhällsproblem

vad avser jämställdhet. Bland annat hur Arbetsmiljöverket ska ges en stor summa pengar för att

förebygga ”insatser för kvinnors arbetsmiljö”, och därtill att insatserna i första hand ska ”riktas till

kvinnodominerat  arbete”  (ap.  2).  Här  finns  det  alltså  insatser  som  avser  strukturella  och

systematiska problem. Vidare behandlar motverkan av våld mot kvinnor och flickor, samt stöd till

de som har utsatts för sådant våld (ap. 8), 

4.5 Instruktioner38

CSN:s förordning med instruktioner beskrivs i SFS 2007:1071. 3 § klargör att CSN ska ”beakta

kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete”. Detta behandlar individbaserad

statisk och ska såväl presenteras som analyseras med kön som ”övergripande inledningsgrund”.

Vetenskapsrådet (SFS 2009:975) ska som 1 § punkt 14 ”främja jämställdhet mellan kvinnor och

män inom sitt verksamhetsområde”. Detta är, som tidigare nämnt, välkommet men infrias inte vad

det  djupare  innebär.  7  §  beskriver  Vetenskapsrådets  strävan  efter  ”en  jämn  könsfördelning  i

beredningsorganisationen”.  Forskningsrådet  för  miljö,  areella  näringar  och  samhällsbyggande

(SFS  2009:1024)39,  Formas,  instruktion  beskriver  att  myndigheten  ska  ”verka  för  att  ett

genusperspektiv får genomslag i forskningen”, samt ”främja jämställdhet mellan kvinnor och män”

(2 §, punkt 9-10). Framför allt är det det punkt 9 som handlar om ett kvalitativt arbete emedan punkt

10 är mer klassiskt byråkratiskt i sammanhanget – något som ska stå med, men givetvis ack så

relevant, men borde vara givet. 5§ beskriver hur Formas ”ska sträva efter en jämn könsfördelning i

38 Förordningar med instruktioner presenteras här i tidsföljd från äldst till yngst.
39 SFS 2015:550 som är en ändring av SFS 2009:2014 inkluderar ingen relevant ändring för jämställdhetsintegrering.
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beredningsorganisationen”,  därtill.  Forskningsrådet  för  hälsa,  arbetsliv  och  välfärd,  Forte  (SFS

2007:1431),40 har också med att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (2 § punkt 10). Statens

skolinspektion (SFS 2011:556) har i  1 § det  beskrivet  hur de ska verka för en ”tillgång till  en

likvärdig  utbildning  och  annan  verksamhet”  för  alla  ”barn  elever  och  vuxenstuderande.  Här

uppfattas inte kön som direkt, men det behandlar istället alla sociala grupper och är ett klargörande

därigenom. Detta skulle  kunna kopplas till  det politiska delmål som togs bort  för tio år sedan:

Tillgång  till  lika  utbildning (Prop.  1993/94:147;  Prop.  2005/06:155).  Ingen  annan  indikation

avseende jämställdhetsintegrering ges. Myndigheten för yrkeshögskolan (SFS 2011:1162) innehåller

ingenting  som  behandlar  kön,  jämställdhet  eller  jämställdhetsintegrering.  Inte  heller  gör

Universitetskanslersämbetet (SFS 2012:810).  Universitets-  och  högskolerådet (SFS 2012:811) å

andra  sidan,  har  under  rubriken  ”Främjande  uppgifter”  13  §,  vilken  deklarerar  hur  arbetet  i

myndigheten  ska  arbete  främjande  av  lika  rättigheter  oh  möjligheter  ”oavsett  kön,  köns-

överskridande  identitet,  eller  etniskt  tillhörighet”,  detta  genom  att  bland  annat  ”motverka

diskriminering”. 14 § beskriver vidare hur myndigheten ska ”integrera ett jämställdhetsperspektiv i

sin verksamhet”,  något som jag skulle säga redan är praktiserat  genom att  se tillbaka på 13 §.

Istället uppfattar jag det som tillagt ”bara för att”. Statens skolverk (SFS 2015:1047) beskriver, likt

Skolinspektionen, att myndigheten verkar för att ”främja att alla barn och elever får tillgång till en

likvärdig utbildning”, god kvalitet och en trygg miljö (1 §). Detta inkluderar att ”bidra till goda

förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrande kunskapsresultat för elever”.

Det  första  liknar  det  gamla  jämställdhetspolitiska  utbildningsmålet  emedan  det  senare  citatet

uppfattas rikta sig mot dagens delmål om ekonomisk jämställdhet. Likaså gör 9 § som beskriver hur

myndigheten ska ”bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta elevers

etablering på arbetsmarknaden”. I 20 § kommer ”integrering [av] ett jämställdhetsperspektiv” på tal.

Det refereras även till ett perspektiv om mänskliga rättigheter, vilket egentligen skulle kunna vara

samma sak. Den obligatoriska individbaserade statistiken uppdelad på kön är även med.

Så angående instruktioner så är det egentligen inget som dock direkt vänder sig till att kvalitativt

arbeta  för  att  omvandla  befintliga  strukturer  till  att  beredas  för  nödvändig  förändring  så  att

strukturer ska kunna ändras och för jämställdhetsintegrering att få ett faktiskt kvalitativt genomslag.

Dock inget som direkt riskerar fallgroparna som assimilering eller essentialisering, möjligtvis. Till

skillnad från regleringsbreven. Organisationer som arbetar för att stödja och hjälpa såväl kvinnor

och flickor,  samt ”brottssofferverksamhet riktad till  homosexuella,  bisexuella och personer  med

könsöverskridande identitet eller uttryck” behandlas likaså i detta dokument. Vägledningarna Våga

göra skillnad och Våga se – vilka ger stöd, vård/rehabilitering och skydd av unga respektive flickor

40 SFS 2015:581 inkluderar ingen heller relevant ändring.
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som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld respektive könsstympning – ges resurser

för att fortsätta sitt uppdrag. Något som ger exempel på en mer handfast praktikan av politiska

medel och närmande av jämställdhetspolitisk målsättning (ap. 12). Dessa uppdrag ska ”genomföras

med utgångspunkt i att insatserna blir långsiktiga hållbara och genomföras i ordinarie verksamhet”

– vilket jag skulle säga inte nödvändigtvis är en rent omvandlingstolkning då det är ett arbete i sig,

men det handlar om långsiktigt tänk och ger sig således iväg med fokus på strukturer. Att det ska

genomföras inom ramarna för ordinarie verksamhet bidrar till ett jämställdhetsintegrerande arbete.

Denna  ambition  fortsätter  för  kvinnor  som  blivit  utsatta  av  någon  sorts  våld,  kvinnor  med

funktionsnedsättning  eller  befinner  sig  i  prostitution och människohandel  för  sexuella  ändamål,

något som bemöter ett stort samhällsproblem där kvinnan är synnerligen utsatt på ett sätt som män

inte är och därmed behöver särskilt stöd.

Förordningar med instruktioner för Utbildningsdepartements JiM-myndigheter lämnar mycket

att önska. Jag känner viss förundran över att de inte innehåller mer omfattande och djupare uppdrag

vad  avser  jämställdhet  och  jämställdhetsintegrering  när  jag  tänker  på  hur  gammal

jämställdhetsintegrering  som strategi  är.  Det  beskrivs  mer  i  dessa  myndigheters  regleringsbrev,

vilket jag ändå vill mena indikerar på en eventuell positiv framtid, men i likhet med den kritiken på

långsiktigt arbete som såväl Riksrevisionen som SOU 2015:86 har angivit så menar jag att det är

fördelaktigt  att  inkludera  ett  mer  omfattande  och  långsiktigt  arbete  i  dessa  myndigheters

instruktioner.

4.6 Propositioner

 Utgiftsområde 13

Målet för utgiftsområdet är detsamma som det huvudsakliga jämställdhetspolitiska målet, vilket

kanske inte är så konstigt: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna

liv” (s.  12).  Vidare presenteras  samtliga delmål,  vilka vidare beskrivs  som ”[ö]vergripande och

långsiktiga (s. 56). Det vanliga att integrering är regeringens strategi i enlighet med Europarådets

vanliga formulering beskrivs. Det som dock blir spännande här är hur denna strategi ”innebär att

resultatredovisningen görs inom flera utgiftsområden i budgetpropositionen” vilket utgår från ett

antal indikationer från delmålen, vilka följs upp av SCB. Bland annat delmålet Jämn fördelning av

makt och inflytande: ”Riksdagens sammansättning efter val 1921–20xx”; ”Styrelser och ledning i

börsföretag”; ”Chefer i privat sektor efter typ av chef”, samt; ”Chefer i offentlig sektor efter typ av

chef” (Ibid.). Detta var bara det första delmålet, men det fortsätter på liknande sätt med de andra,

om än inte riktigt lika tydligt. Till exempel ekonomisk jämställdhet: ”Nettoinkomst efter hushållstyp

och  antal  barn”.  Detta  är  då  SCB:s  uppföljning,  så  det  är  inte  konstigt  att  det  är  kvantitativa
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indikationer,  men vad som gör problematiskt är  avsaknaden av presentationen av hur kvalitativ

uppföljning sker. I resultat så presenteras hur riksdagens och styrelser/lednings könsfördelning ser

ut (s. 57). Dock refereras det också till JA-delegationens forskningsrapporter och närmare bestämt

hur en av slutsatserna är ”den skeva könsfördelningen” kopplas till ”föreställningar om kvinnors

bristande kompetens och vilja, samt att kvinnors barnafödande utgör ett hinder för deras karriär”

(Ibid.).  Detta  pekar  på  en okunskap kring  det  som jag skulle  härleda till  uppvärdering och att

regeringen  därmed  riktar  kritik,  baserad  på  forskning,  mot  en  sådan  feministisk  ideologi.  Att

”bristen på kunskap om jämställdhetsfrågor bland chefer på olika nivåer i näringslivet alltjämt utgör

en utmaning för jämställdhetsarbetet” (Ibid.).

När det kommer till att diskutera jämställdhetsintegrering direkt så beskrivs detta som ”en av de

viktigaste prioriteringarna för att utveckla och genomföra jämställdhetspolitiken” och det för att

regeringens  ”höga  ambition  för  jämställdhet”  ska  bidra  till  att  direkt  bekämpa  ”hämmande

könsroller  och  strukturer”  (s.  65).  Något  som mer  riktar  sig  till  förskjutning  och  omvandling.

Jämställdhet skapas ”där resurser fördelas, beslut fattas och normer skapas” (Ibid.) och arbetet med

jämställdhetsintegrering  beskrivs  ha  ”intensifierats”  hos  ”centrala  beslutsprocesser  vid  alla

departement” (Ibid.). Det belyses även hur SCB:s uppföljning målar en bild av att detta faktiskt har

förbättras, men tänkt på vad de intervjuerna sagt om detta ovan. För att fortsätta detta arbete så har

jämställdhetsbudgetering tillkommit och att fler myndigheter ingår i JiM-projektet. 

Avseende den jämställdhetspolitiska inriktningen så beskrivs det hur målet jämställdhetspolitiken

är att ”flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att utvecklas utan att hindras av

strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar” (s. 67). Här söks dessutom att ”uppmärksamma

att även andra identiteter, faktorer och maktordningar påverkar levnadsvillkor och förutsättningar

för  olika  grupper  av  kvinnor  och  män”  (Ibid.).  Där  beskrivs  hur  regeringens  arbete  har  ett

intersektionellt  perspektiv.  Vidare  beskrivs  det  att  ”[k]vinnor  och  män  ska  ha  samma rätt  och

möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet” (s. 69), vilket helt

klart beskriver ett kvalitativt arbete i enlighet med förskjutning. Dock visar vidare hänvisning till ett

kvantitativt arbete återfinns när det beskrivs just om chefsposter där män i större utsträckning än

kvinnor  innehar  chefspositioner,  samt även ”dominerar” i  ”börsbolagens styrelser  och lednings-

grupper”. Då ”[r]egeringen anser att det är angeläget att åstadkomma en jämnare könsfördelning

både i styrelser och på ledande befattningar” så avser regeringen att ”skynda på utvecklingen mot

att  börsbolagens styrelser  består  av minst  40 procent  kvinnor” (s.  69).  I  stort  så beskrivs dock

problematik bortanför enbart representation och även i den privata sfären, såsom våld mot kvinnor

och det obetalda hemarbetet vilket domineras av kvinnor. 
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Löne-  och  inkomstskillnader,  ojämställda  karriärmöjligheter,  skillnader  i  sjuk-
skrivningar  och  i  användande  av  föräldrapenningdagar  samt  underrepresentation  av
kvinnor  i  ledande  befattningar  är  till  stor  del  uttryck  för  att  kvinnors  och  mäns
förutsättningar i arbetslivet alltjämt skiljer sig åt. (s. 70)

Något  som får  effekter  livet  ut  hos  kvinnor.  Regeringen  syftar  till  att  närma  sig  målet  om

ekonomisk  jämställdhet.  Vilket  skulle  kunna  innebära  att  ”återinföra  kravet  på  årlig  lönekart-

läggning”, men detta är enbart ett snabbt resultat och ingen djup lösning. Det är således en mer

anpassningsinriktad  tolkning  av  arbetet  där  en  mer  kvalitativ  lösning  saknas.  Inom  skolan  så

beskrivs dock arbetet med ”normkritik” (Ibid.). 

Sammanfattningsvis  skulle  jag  säga  att  ambitionen  onekligen  uppfattas  som  hög,  och  att

strukturella problem belyses, men att strukturella lösningar lyser med sin frånvaro. Snarare åsyftas

snabba, kortsiktiga lösningar såsom lönekartläggning och näst intill kvotering framför att angripa

problematiken vid roten. Därmed belyses lösningen mer inkluderande och därmed liberalfeministisk

– även om det även talas om hur män ska ingå i hem- och omsorgsarbetet. Men inte heller det hur.

4.7 Promemoria

 Utvärdering av Strategi för arbetet med jämställdhetsintegreringen i 
Regeringskansliet

Inför  framtagandet  av  ett  nytt  styrdokument  lät  RK  utvärdera  existerande  strategi  (Dnr

U2012/1388/JÄM),  vilket  Kristina  Eriksson  fick  i  uppgift  att  arbeta  fram  (Eriksson,  2016).

Utvärderingen har inkluderat en stor del personal och positioner inom RK och har gått till genom

flera metoder (A.a., s. 3). Utvärderingen utgår från fyra frågeställningar: (1) Vad har arbetet med

jämställdhetsintegrering resulterat i?;  (2)  Stödjer strategin målet för arbetet  med jämställdhets-

integrering?; (3) Bedriver Regeringskansliet arbetet i enlighet med de arbetsformer som strategin

anger?;  (4)  Styr  strategin  Regeringskansliets  arbete  mot  att  förverkliga  regeringens  jämställd-

hetspolitik? 

Samtliga statssekreterare,  jämställdhetssamordnare och 90 procent av huvudmännen ”i  någon

grad”) ”instämmer i att jämställdhet är relevant för deras sakfrågor” (A.a., s. 5). Detta belyser inte

heller  hur,  eller  vad,  som betyder  just  jämställdhet.  Eriksson visar  också  på  hur  könsuppdelad

statistik förekommer mer ofta än vad gör jämställdhetsanalyser (A.a., s. 6). Detta känns naturligt då

det första är betydligt enklare att ta fram, iallafall snabbare, än analyser. Det kan också visa på en

okunskap på  området  menat  att  tjänstemän inte  ved  vad jämställdhetsanalyser  faktiskt  innebär.

Detta har även jag uppfattat under min praktik när dessa analyser varit på tal. Det har näst intill

funnits en rädsla för att göra dem, vilket jag tolkat som problematiskt från tjänstemäns perspektiv då

de  inte  är  tillräckligt  utbildade  om  jämställdhet.  Dessutom  visar  Eriksson  hur  den  politiska
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ledningen är i direkt behov av jämställdhetsanalyser för att kunna driva jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsarbetet är heller inte alltid ”prioriterat bland huvudmän/enhetschefer” (A.a., s. 9).

Att detta ensa finns som något val från en så gammal strategi som jämställdhetsintegrering skulle

jag säga belyser hur det, genom att nästan värka ”valbart” – när det inte bör kunna vara det – är mer

av teknisk karaktär. Det är inte rotad i strukturerna och processerna för då ska det inte kunna väljas

bort – varken aktivt eller att, mest optimalt, det inte ens tänks på utan att det bara finns där.

Eriksson skriver att hennes resultat tyder på att ”det återstår en del arbete och utveckling av

detsamma innan regeringen har ’bästa möjliga förutsättningar för att jämställdhet ska genomsyra

deras politik’” (A.a., s. 6). Eriksson fortsätter med hur: ”[t]ydliga signaler och efterfrågan från den

egna politiska ledningen är avgörande för om och hur tjänstemännen arbetar med jämställdhets-

integrering” (Ibid.). Eriksson skriver senare hur hennes bedömning av det samlade materialet är att

strategin och RK:s arbete på området mellan 2012-2015 ”i viss utsträckning har bidragit till  att

stärka förutsättningarna för att jämställdhet ska genomsyra regeringens politik” (A.a., s. 12). Detta

”viss” kan jag hålla med om, men den är inte ”viss” nog. Det krävs ännu mycket arbete. Med detta

menar jag det fördjupade arbetet, för visst finns det där, precis som Eriksson menar på. Eriksson

sätter en spik i kistan när hon skriver: 

Med  nuvarande  strategi  och  målformulering  tenderar  arbetet  att  styras  mot
jämställdhetsintegrering  men  mindre  direkt  mot  genomförandet  av  regeringens
jämställdhetspolitik. (A.a., s. 12).

5 Sammanfattning och diskussion
När vi nu når slutsatsen så ska vi fråga oss ”Vad vet vi och vad förstår vi?” (Bjereld m.fl., 2009,

Kapitel 3). Jag vill mena på att vi vet att arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

har  dragits  med  att  vara  en  teknikalitet  framför  en  politik. Målet  i  sig  har  varit  att

jämställdhetsintegrera framför att använda det som ett verktyg för att nå de jämställdhetspolitiska

målen. Med det sagt så finns det ett inbördes beroende av detta. För att arbetet ska kunna främja

jämställdhet så förutsätts ett verksamhet som kan handskas med den politiska ambitionen – utan

detta så kommer inte den politiska ambitionen lyckas att sippra ner i organisationen. Dock så är en

sådan verksamhet tom utan en politisk ambition och vilja.  Avseende representation är en ganska

nöjd med att fått in en massa kvinnor framför att ändrat normerna. Det finns en ambition, men när

det väl kommer till  kritan så skakas inget om i strukturerna. Det är svårt att fånga mer genom-

gående. Jag vill mena på att detta är hur det reproducera sig själv, ”tinkering around the edges”, men

inget  faktiskt  omvälvande.  Jag har  vidare  själv  fått  erfara  hur  lätt  det  är  att  hamna i  den  mer

kvantitativa  banan.  I  alla  de  dokument  jag  har  gått  igenom och  försökt  finna  belägg  för  mitt

teoretiska ramverk så har jag fått fokusera på att inte glädjas bara för att det står ”kvinnor och män”,
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till exempel, utan också härleda dess kontext. Det är självklart viktigt att ett arbete för främjande av

jämställdhet sker, men för att det står i det styrdokument säger på intet sätt att det faktiskt görs. Jag

finner mig själv ifrågasätta hela konceptet med att skriva med sådana kommentarer i texter och

känner mig slutligen sorgesam att det ens ska behöva stå med. Jag blir påmind om ett citat; låt mig

parafrasera: jämställdhet – och i förlängningen jämlikhet – borde inte vara en målsättning, utan en

förutsättning. Att det ska behöva skrivas i styrdokument hur något så, för mig, självklart ska behöva

främjas.  Att  det inte är den naturliga förekomsten.  Det visar vidare på den ack så djupt rotade

problematiken.

Den politiska ambitionen och dess styrsignaler har en väldigt viktig roll att spela för att arbetet

inte ska bli en ren teknikalitet. Som jag beskrivit ovan så är frågan vad jämställdhet är för jämställd-

hetsintegrering. Det är där som politiken kommer in: genom att belysa och fylla jämställdhet som

begrepp  för  att  reducera  tolkningsutrymmen.  Då blir  arbetet  med jämställdhetsintegrering  i  sig

tydligare  och  lättare  att  arbeta  med.  Annars  riskerar  det  att  bli  en  administrativ  pålaga,  en

teknikalitet, eftersom tjänstepersonerna inte vet vad de ska göra och tolkar fritt. När det beskrivs hur

jämställdhet och jämställdhetsperspektiv ska integreras i beslutsprocesser och dylikt så kanske det

ofta är antaget vad detta innebär – underförstått – för det beskrivs inte exakt vad det faktiskt inne-

bär. Beskrivs arbetet inte djupare från ledning än att de vill ha könsuppdelad statistik så är det inte

heller mer de ska få. Styrsignalerna behöver därmed bli tydligare på detta och likaså innebörden av

jämställdhet och under styrningen av vilka strukturella problem som existerar. Det krävs en väldigt

klar och tydlig styrsignal och ambition för detta område. Om tjänstemän lämnas i mörkret utan

formuleringar om vad som avser jämställdhet och jämställdhetsintegrering som riskerar begreppen

att  bli  såväl  urholkade  som motstridiga  –  direkt  kontraproduktiva  om vi  ser  till  de  jämställd-

hetspolitiska målen.  Rutinerna för arbetet behöver bättre etableras och följas på ett tydligare sätt.

Dock vill jag understryka hur inte allt är nattsvart utan att majoriteten av mina intervjusubjekt har

beskrivit  hur  dessa  politiska  styrsignaler,  samt  efterfrågan,  har  blivit  mycket  mer  tydlig  och

närvarande. Något som bådar gott för framtiden.

Jag frågar mig även hur den gamla strategin för jämställdhetsintegrering (Dnr U2012/1388/JÄM)

i RK inte har kunnat blivit ersatt och istället blivit förlängd (S2015/07977/JÄM). Jag vill mena att

även denna är en indikation på att RK inte är jämställdhetsintegrerat och att det är mer tekniskt då

perspektivet inte genomsyrar och är med ifrån start utan istället glöms, hamnar vid sidan av, och

därmed måste stressas fram i ett slutskede  (Eriksson, 2016). Vad hände med framförhållningen?

jämställdhetsintegrering ska inte  anses om något  byråkratiskt,  utan som en naturligt  närvarande

process. Detta visar på motsatsen. Hade det funnits en mer närvarande politisk ambition under hela

denna styrande dokuments närvaro (2012-2015) så hade troligtvis eftersläpet blivit lägre och att
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uppföljningen och därmed utvärderingen hade varit mer ständigt närvarande och hade därför kunna

resulterat i en utvärdering som kunnat vara klar innan en förlängning krävts. Detta skulle kunna ses

som en direkt kritik mot den föregående regeringen mot deras arbete om jämställdhetsintegrering

och jämställdhet, vilket även har blivit synligt vid mina intervjuer. Dagens regering, som därtill

kallas en feministisk regering, har en betydligt mer synlig, tydlig och närvarande ambition inom

detta  område,  jämfört  med  den förra.  Detta  är  givetvis  bra,  men det  återstår  att  se  hur  denna

politiska ambition sipprar ner och ut i organisationen och att faktiskt söka ett mer omvandlande

arbete av RK och hela vägen ner i dess hierarki. Som Eriksson (2016) också märkt av, likt mig, så är

den politiska styrningen, styrsignalen och ambition otroligt viktigt för arbetet  – vilket som sagt

saknats under förra regeringens tid – men den är inte allt. Utvärderingen av detta arbete är dock

onekligen av stor vikt och jag skulle säga mycket välkommen – det jag menar är att den borde ha

utförts rullande, och bör således ske så i framtiden. Angående regleringsbreven. En indikation på

förlust  av  betydelse  av  jämställdhetsintegrering.  Även  om  det  är  viktigt  ha  med  jämställd-

hetsperspektiv i samtliga dokument så ska ju detta vara av ett faktiskt värde och inte något som ska

vara där bara för att. Detta bekräftas som sagt av intervjuer där en tjänsteman problematiserar detta

genom att beskriva hur ett kvantitativt godkännande av jämställdhetsintegrering innebär att det finns

ett jämställdhetsperspektiv, men att det kan liga gärna vara något som slängdes in i slutet, och som

inte har någon effekt på samhället eller samhällsproblemen.

Jag  vill  mena  att  arbetet  med  integrering  har  missat  poängen  med  strategin.  Som Eriksson

beskriver det i sin utvärdering av RK:s strategi med integrering (en meta-strategi) hur målformuler-

ingen för  arbetet  snarare  styr  arbetet  mot  att  genomföra  jämställdhetsintegrering  istället  för  att

faktiskt arbeta mot de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet missar således det centrala – att arbeta

mot jämställdhet genom att jämställdhetsintegrering, inte att jämställdhetsintegrera som så. Detta är

helt uppenbart en orsak av att ha blivit mer byråkratiskt och tekniskt. Jämställdhetsintegreringen har

blivit urholkat och betydelsen har blivit malplacerad. Istället för att säga ”nu ska vi jämställdhets-

integrera oss” så bör det givna utropstecknet vara att ”hej, nu ska vi se vilka villkor som styr arbetet

på detta område!”. Genom att fundera på det, ständigt och alltid, genom att det rent optimalt bara

finns där och att inte behöva lägga till det, så är arbetet jämställdhetsintegrerat.

För att citera Kerstin Eriksson ur sin utvärdering:

Strategin signalerar att man ska arbeta med jämställdhetsintegrering och ger information
om vad man ska göra. Men den säger mindre om varför och hur man ska arbeta med
jämställdhetsintegrering i praktiken (2016, s. 12–12)

Så till frågan: Är Regeringskansliet jämställdhetsintegrerat, är svaret nej; därför att innebörden

av detta har gått förlorat. Arbetet utförs mer tekniskt än politiskt. Men det är på bättringsvägen,
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enligt mina intervjusubjekt. Uppfattningen med arbetet är att den känns tomt och ganska ytligt. Det

står hur målen är det ena eller andra, och att jämställdhet ska genomsyras, men det saknas substans.

Återkommande är att ”kvinnor och man ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”

– blir det kanske tomt?

Slutsatsen är att ambitionen för arbetet är mer omvandlingsinriktad, förskjutande om vi härleder

till  Squires,  men att  arbetet  ger  sig  mer  tydligt  till  känna  genom att  vara  anpassningsinriktad.

Ribban är låg och arbetet nöjer sig med rent kvantitativa resultat. Som jag har beskrivit ovan så

behöver dessa tolkningar inte ske som två olika alternativ utan bör ses som kompletterande där

anpassningstolkning sker kortsiktigt, söker snabba lösningar, och framförallt ska ses som de första

stegen. Vad jag dock menar är att det är besynnerligt och direkt beklagligt att det 22 år efter dess

initiering,  se  jämställdhetsintegrering  tas  i  uttryck  som de  första  stapplande  stegen  framför  ett

långsiktigt arbete – vilket förutsätts för att nå målen. Arbetet måste ner i strukturerna; i samhällets

ramar! Det räcker inte med lönekartläggning, kvotering och andra politiska medel för de är inget

annat än plåster på såren. Arbetet behöver fördjupas och då kommer alla andra resultat på köpet.

Jämställdhet, och -integrering, är inget för enbart kvinnor utan det är även för män – det är för alla.

Men det går inte att politiskt besluta om alla de ändringar – såsom pojkars språkbruk mot flickor,

utan det måste ner i vart ett sådan språkbruk har sin grund. Inte att få in kvinnor i positioner som

historiskt sett domineras av män, för det hjälper inte de män som vill in i arbeten som traditionellt

sett har dominerats av kvinnor. Det finns där ett stigma, och ”kvinnoyrken” har låg status. Mer

fokus ligger idag på att få kvinnor mer lika män, men det är inte en lösning för det är ju det som är

problemet – den maskulina hegemonin; patriarkatet. Arbetet behöver fokusera på alla villkor och

möjligheter för människors skull för att de är människor – inte kön, etnicitet eller klass.

 Diskussion

Jag inser nu att studien är betydligt mer beskrivande, eller kartläggande, än vad jag egentligen

hade  strävat  efter.  Dessvärre  har  det  varken  funnits  tid  eller  utrymme  för  att  genomföra  en

förklarande, och mer analyserande, studie. Men jag ser inte detta som ett särskilt stort problem då

vidare  studie  ändock  förutsätter  en  kartläggning  av  problemet.  Vårterminen  2017  har  jag  en

masteruppsats planerad och jag planerar då att angripa detta där och då. Dock välkomnar jag ett

vidare studium i detta område varför detta arbete med jämställdhetsintegrering ser ut som det gör

även från och av andra. Jag har enbart skrapat på ytan vad detta är. Dock har jag fått göra grova

avgränsningar i mitt arbete – avgränsningar som jag har funnit otroligt svåra att göra. När jag sökte

efter tidigare forskning och teori så fullkomligt exploderade fältet. Bland annat skulle jag gärna se

vidare studium av hur nyliberalism och governance har ett finger i spelet. Detta är något som jag
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initialt hade med i studien men som jag fick klippa bort – ihop med mycket annat och jag ska passa

på att säga att jag har ett nästan lika stort dokument som detta med saker som jag hade velat ha med

men som jag har fått klippa bort; däribland governance, governmentality nyliberalism, NPM och

institutionalism.  Därför,  som  sagt,  på  grund  av  plats-  och  tidsbrist,  så  har  studien  blivit  mer

beskrivande och kartläggande än vad jag hade velat ha det analytiskt och förklarande, och därmed

har arbetet landat i representation men att se hur detta landat p.g.a. styrmekanismer hade varit av

stort intresse. Men för att kunna analysera på djupet krävs kartläggning. Jag anser mig ha beskrivit

en problematik att jobba vidare kring. Jag har försökt att själv vara kritisk i så hög grad som möjligt

– där det har funnits utrymme. Detta välkomnar jag dock en fortsättning av. Bland annat hade jag

velat fördjupa mig i styrning, institutioner, men även inom makt.  Elisabeth Prügl  (2011) ser på

integrering som en typ av statlig teknologi i ett rent Foucauldiansk perspektiv – governmentality.

Integrering,  menat  Prügl,  söker  att  uppnå feministiska  mål  genom förändring  av  verksamheter,

snarare än förändring av lagtexter och hon menar på två typer av regler (1) identitetsregler och (2)

regler  om rättigheter.  Förstnämnda  behandlar  det  Foucaultska  att  det  produceras  prestanda  för

"gender, sex and desire", hierarkiska konstruktioner av femininet och maskulinitet och definition av

hegemonisk  maskulinitet.  Nya  identitetsregler  spelar  en  särskilt  stor  roll  i  feministanalys  där

integrering ses som en statlig teknologi – något som producerar särskilda typer av "genussubjekt".

Den andra typen av regler är mer uttalade och är "ofta formulerade som rättigheter till material och

icke-konstituerad patriarkalt styre i byråkratier". Prügl menar att det är av vikt att flytta fokus hos

studiet  om  integrering  från  att  se  på  effekterna  hos  en  ojämn  makt  inom  organisationer  på

implementeringen  av  integreringen,  till  att  se  på  makteffekterna  av  jämställdhetsintegrerings-

praktikan självt. Eftersom nyliberalism, och NPM, mer söker efterlikna marknadsstyrning så sker

detta naturligt i form av att arbetet blir mer kvantitativt – ”govern by numbers”.  Paula Blomqvist

(2016) frågar sig om den svenska välfärden har blivit mindre universell "till följd av de senaste

decenniernas  NPM-reformer":  Där  universalism brukar  anses  avses  "sociala  skyddssystem eller

program som omfattar alla medborgare i ett land, inte endast vissa typer, och som strävat efter att

fördelningen av resurser skall ske på lika villkor (A.a., s. 40). Blomqvist menar att svaret på frågan

är  att  "så  är  fallet"  (A.a.,  s.  58).  Resultatsyrning  kommer  ur  en  ”anpassning  till  en  alltmer

decentraliserad och komplex förvaltning” (Carnolf, 2010, s. 9). Denna resultatstyrning har dock fått

kritik då målen inte anses vara konkreta nog, men även att syrningen för att nå målen inte lever upp

till  den  ambitionen  eller  till  effektiviteten.  Resultatstyrning  påverkar  det  jämställdhetspolitiska

området  genom  att  riskera  att  missa  djupet  i  frågan  och  kan  leda  till  att  det  politiska

jämställdhetsmålet trängs bort. Jämställdhetsintegrering kommer ofta – men inte alltid – ihop med

en nyliberal styrningsteknik, men även marknadsekonomiska mål på ett anpassande, snarare än ett
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omvandlande sätt  (Squires, 2007, s. 15). ”Effektivitet framför rättvisa” (A.a., s. 15). Mer resultat-

styrt  och  därmed  kvantitativt.  Dock  kommer  även  relationen  ihop  nyliberalismen  med  nya

möjligheter.  Bacchi  & Eveline  (2003) ser  jämställdhetsintegrering  som direkt  ”kongruent”  med

nyliberalism.  Det  finns  en  risk  med  denna  typ  av  liberala  jämställdhetsarbete  att  det  istället

reproducerar befintliga strukturer (Holgersson m.fl., 2011, s. 223). Daly beskriver hur integrering är

grundad i (1) ”en analys eller vision av hur jämställdhetsintegrering är förevigat”; och (2) ”olika

aktiviteter  och/eller  verktyg  för  att  angripa  ojämlikhet”  (Daly,  2005,  s. 436).  Det  sistnämnda

behandlar  könsuppdelad  statistik,  bedömningsmetoder  för  jämställdhetsperspektiv  och  jäm-

ställdhetsbudgetering. Dessa kan uppfattas som teknokratiska tendenser. Dessutom bör inte kvinnor

ses som en homogen grupp, utan som individer med olika intressen (Squires, 2007, s. 14). Därför

blir  det  av ytterligare vikt  att  gå djupare ner i  strukturerna för att  skapa dessa möjligheter och

säkerställa jämna villkor. Att undvika att arbeta med strukturerna är inget annat än meningslöst.

Det viktiga här är att förstå hur jämställdhetsintegrering kan riskera att motverka sitt syfte, inte

nödvändigtvis säga att det så gör  (Bjereld m.fl., 2009, s. 49). Således finns det en vidare mening

med denna studie, en mer sociologisk sådan, där syftet inte behöver vara att se hur det faktiskt ser ut

i jämställdhetsintegrering – även om det ändå på alla sätt är av stor vikt och intresse – utan också

för att belysa problematiken och utmaningen av existerande könsstrukturer. Med detta sagt så finns

det anledning att studera detta arbetet vidare – såväl ur ett statsvetenskapligt styrningsperspektiv,

som ett mer sociologiskt strukturellt perspektiv. Jag vill mena att jag i denna studie har belyst en

problematik i Regeringskansliet med arbetet att jämställda Sverige, dess institutioner och samhälle,

och hur detta grundar sig de strukturer  och normer vi lever i. Därav välkomnar jag ett studie hur

detta jämställdhetsarbete kan arbeta mot en omvandlande av strukturer för att således kunna skjuta

på  denna förändring  – jag tror  att  detta  skulle  leda  till  en positiv  återkoppling.  Mycket  troligt

återkommer jag till  detta i min stundande masteruppsats i sociologi där jag – iallafall just nu –

känner att jag har skrapat på ytan på detta område och vill fördjupa mig i det i samband med att

även lobba för en utveckling och utbredande av den sociologiska disciplinen.

Angående min roll i studien, som vit ung man i väst, vill jag härleda till Rosmari Eliasson (1994)

som beskriver hur vi som forskare påverkas av vår könstillhörighet, och givetvis är det så – på

någon nivå och på ett eller annat sätt. Jag hoppas dock att jag låtit detta påverka studien i så liten

mån som möjligt och att jag på tillräckliga grunder har begrundat och presenterat mina rön på ett

sätt som fler kan enas under. För att citera Bjereld, m.fl. (2009, s. 17):

Filosofiskt sett existerar det kanske en värld utanför våra sinnesförnimmelser, men för
oss människor är det vårt perspektiv på verkligheten som skapar den. 
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Vanligt förekommande förkortningar
Förkortningarna  på  denna sida  skrivs  i  alfabetisk  ordning.  I  den  löpande texten  skrevs  hela

begreppet ut första gången den använts, med förkortning i parentes.

• A.a. – I samma verk.
• BP – Budgetproposition
• dnr. – Diarienummer
• DOI – Digital Object Identifier
• Ds – Departementsserie
• Genussek. – Nationella sekretariatet för genusforskning.
• GT – Grounded Theory/Grundad teori
• Ibid. – Samma sida i samma verk som föregående referens.
• (integrering – förekommer som förkortning av jämställdhetsintegrering)
• JiM – Jämställdhet i myndigheter.
• JÄM – Jämställdhetsenheten på Socialdepartementet.
• Prop. – Proposition
• RK – Regeringskansliet
• RRV – Riksrevisionsverket
• s. – Sidan
• SOU – Statens offentliga utredningar
• UO – Utgiftsområde
• u.å. – Utan år
• VP – Verksamhetsplan
• VÅP – Vårproposition
• VÅB – Vårändringsbudget
• QCA – Qualitative Content Analysis/Kvalitativ innehållsanalys
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Bilagor
 Bilaga 1. Intervjuguide, -manus – med kompletterande frågor.

Tabell 5.1: Tematisk och dynamisk intervjuguide.

Forskningsfrågor Intervjufrågor

Inledning. 1. Hur länge har du arbetat i RK?
2. Hur länge har du arbetat med jämställdhetsintegrering?
3. Vad betyder jämställdhetsintegrering för dig?

- Vad är din uppfattning?

a) Görs det som avses ska 
göras enligt 
jämställdhetsintegreringen i
RK? Följs styrdokumenten?
Är det fortfarande 
jämställdhetsintegrering 
som faktiskt är den centrala 
och aktuella strategin?

4. Vad är era rutiner för jämställdhetsarbetet i er verksamhet?
- Hur ni arbetar.

5. Vad gör ni för att säkerställa jämställdhetsintegreringen i er verksamhet?
- Utvärderingar
- Uppföljning
- Återkoppling

6. Vad är den främsta uppgiften (hos er)?
- Med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

7. Hur väl följs denna uppgift?
- Vad fungerar bra/mindre bra?

8. Ges tillräckligt med utrymme på området?
- För att göra ett bra arbete.

9. Vad kan göras bättre?

b) Har politiken abdikerat? 
Har den politiska 
ambitionen aktualiserats, 
eller har politiken till och 
med abdikerat? 
Motsättningar mellan 
politisk ambition och 
genomförande? Finns den 
politiska ambitionen och 
styrningen kvar i 
jämställdheten eller finns 
det en skiljelinje mellan de 
jämställdhetspolitiska 
målen och dess 
genomförande?

10. Vad är det för samhällsproblem ni fokuserar på att lösa? (i er verksamhet)
- Vilket politiskt delmål förhåller ni er till?
- Vad är det ni vill åstadkomma?

11. Vad för indikationer ges från opolitisk nivå?
- Genomförande
- Uppföljning

12. Vad för indikationer från politisk nivå?
- Genomförande
- Uppföljning

13. Vad är en politiska ambitionen?
- Vad skulle du säga om jämställdhetsintegreringens politiska prioritering?
- Utformning av ert arbete.
- Indikationer

14. Finns det några problem med genomförandet av denna ambition?
15. [Berätta här om studiens djupare fokus]

- Tankar?

Avslutningsvis 16. Vad skulle du vilja se i framtiden?
- Utifrån din erfarenhet och kunskap.
- För att förbättra arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

17. Har du något mer du vill säga innan vi avslutar?

Kompletterande frågor 18. Är jämställdhetsintegrering något tekniskt eller drivs det mer politiskt?
19. Ser du att arbetet förhåller sig mer till antingen det kvantitativa, 

(resultatstyrda) arbetet eller mer kvalitativt? 
20. Vad innebär jämställdhet i ert arbete?
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Tabell 5.2: Särskilda frågor för specifika positioner.

Jämställdhetsenheten 21. Vad gör ni för att passiv/aktivt bevaka och följa upp det interna arbetet 
inom RK?

Chefen för U/BS och 
jämställdhetssamordnaren

22. 1. Vad görs för att följa jämställdhetsplanen?
23. 2. Ni har en jämställdhetsplan; kan du berätta hur den skapas och hur den 

efterföljs?

Jämställdhetssamordnaren 24. Informeras nya medarbetare om jämställdhetsintegrering?
25. Hur ofta presenteras info om/i arbetet? På till exempel enhetsmöten.

Tabell 5.3: Intervjumanus.

Steg Innehåll

 Hälsa
 Berätta om studien
 Varför det är intressanta att intervjua hen.
 Berätta om tystnadsplikt, att inga namn 

kommer att användas, att hen när som helst
kan gå eller välja att inte svara på frågan.

 Informera om att konfidentialitet inte kan 
garanteras.
◦ Kommer dock att anonymisera 

materialet och inte nämna några namn 
i uppsatsen.

◦ Inget kommer att föras vidare 
bortanför studien.

◦ “off-the-record”
 Har du några fler frågor innan vi börjar?
 Fråga om det går bra att spela in.
 Starta intervjuguide.
 Uppföljning av intervjun genom att ge 

utrymme för eventuella frågor och tankar.
 Skulle jag kunna få återkomma om det 

skulle behövas?
 Diktering och kommentarer i enrum. Ca 10

min.

➔ Hej och tack för att du ställer upp.
➔ Skriver för Umeå universitet, statsvetenskap om 

jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet.
➔ Jag är intresserad av att intervjua dig i egenskap av din

position och den kunskap och erfarenhet som kommer 
med den.

➔ Jag har givetvis tystnadsplikt och inget som sägs 
kommer att användas utanför forskning. Du kan när 
som helst välja att avsluta intervjun och du får välja att
inte svara på frågan. Är det något du vill ha sagt 
utanför inspelningen så kan du säga ”off-the-record” 
eller ta det efter att jag stoppad inspelningen. Du är 
anonym i texten – jag kommer inte att skriva ut något 
som ska kunna kopplas till dig specifikt – du kommer 
att anonymiseras i texten. Dock kan jag inte garantera 
konfidentialitet – om någon förstår att du varit med 
eller i sin tur kan kopplas vad som sägs till dig.

➔ Är det något du vill fråga om innan jag sätter igång 
inspelningen?

➔ Går det bra om jag sätter igång inspelningen?
➔ [Starta intervjuguiden]
➔ Vill du läsa och godkänna transkriberingen?
➔ Skulle jag kunna få återkomma om jag behöver något; 

som följdfrågor?
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 Bilaga 2. Analysenheter

Tabell 5.4: Analysenheter

Dokumenttyp Innehåll

Budget
Utgiftsområden

De investeringar som ska ske inom jämställdhetsområdet, samt de problem som 
dessa investeringar avser lösa.

Proposition Belyser samhälleliga problemområden avseendet jämställdhet och således 
arbetet med jämställdhetsintegrering.

Instruktioner Förordningar inkluderande instruktioner beskriver myndigheters ramar, 
ansvarsområden, uppdrag och detta på ett långsiktigt plan.

Skrivelser Regeringen tar hand om riksdagsbeslut genom skrivelser.

Regleringsbrev Årliga instruktioner till myndigheter från regeringen för hur, och vad, de ska 
arbeta med under det kommande året. Mer kortsiktiga.

Verksamhetsplan Varje departement ska ha en plan för integrering, vilket innehålls i denna.

Strategi RK:s strategi för hur de ska arbeta med integrering.
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