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1. Inledning 
 

Sveriges jämställdhetsarbete har uppmärksammats internationellt. 1995 utsåg FN Sverige till 

ett av världens mest jämställda länder, en fin titel (The platform for action, 1995,www.un.org). 

Men ett par år senare hävdades motsatsen i utredningen “Ty makten är din… Myten om det 

rationella arbetslivet och det jämställda Sverige” där det framkom att Sverige alltjämt har 

allvarliga brister i fråga om jämställdhet (SOU 1998:6). Utredningen kommenterar även FN:s 

utnämnande som både korrekt och smickrande, men menar att Sverige framstår som jämställt 

bara för att det är så mycket sämre på andra håll i världen (SOU 1998:2). Sedan dess har det 

hänt en hel del på jämställdhetsfronten, både vid köksborden och i fikarummen. Fokus i denna 

uppsats kommer att vara hur nationella jämställdhetsmål implementeras i kommunal 

verksamhet.  

Så hur ser det nationella jämställdhetsarbetet ut?  Sverige har en aktiv jämställdhetspolitik och 

inom området en långtgående lagstiftning. Formellt finns det inga hinder för män och 

kvinnors rättigheter och möjligheter i samhället. Det är den statliga politiska nivån som 

utformar riktlinjer för hur de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås. Fokus på integrering av 

jämställdhet har varit aktuellt inom jämställdhetsarbetet i Sverige sedan 1994 

(Callerstig.et.al.2011:14). Vad som avses med jämställdhetsintegrering är 

att jämställdhetsarbetet ska integreras i offentliga verksamheter och inte löpa parallellt med 

kärnverksamheten.  

På Regeringens hemsida definieras jämställdhetsintegrering enligt följande: 
 

 “Jämställdhetsintegrering är en strategi som används för att uppnå 

 regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsintegrering  

innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i all politik som 

 påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor 

 och pojkar kan leva jämställda liv.” 

  (Socialdepartementet, 2016) 

  

Dock finns det delade meningar om hur väl jämställdhetsintegrering som strategi fungerar, 

här följer några exempel: Enligt Alnebratt och Rönnblom (2016:9) har integrering inte 

uppstått under de senaste 20 åren kopplat till bristande innehåll och syfte i samband med 

målsättningarna för jämställdhetsarbetet. Hedlund och Sundin (2010: 223-225) menar att den 

dominerande formen i jämställdhetsarbetet är projektform och att projektarbete kan vara 

problematiskt. Amundsdotter (2010:9) menar att jämställdhetsarbetet har stöd i retoriken, men 
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det blir mer bekymmersamt i praktiken, vilket leder till problem vid genomförandet av 

jämställdhetsarbetet. Sannerstedt (2001: 21-23) beskriver problematiken i form av glapp 

mellan praktik och politik, vad lagen säger och vad som görs. Lägger en samman kritiken, en 

otydlig strategi som ska genomföras i punktinsatser för att förändra verksamheter, så känns 

det inte särskilt väl genomtänkt. De som slutligen ska genomföra jämställdhetsintegreringen 

utifrån dessa förutsättningar, var ska de börja?  En av utmaningarna kring jämställdhetsarbete 

är att “ vi tror att vi redan lever i ett jämställt samhälle”(Jutterdal.2008:8). Enligt ovan 

beskrivna förutsättningar så ska en otydlig strategi integreras genom punktinsatser av någon 

som inte förstår problemet. Formulerat på detta sätt känns jämställdhetsarbetet i nuvarande 

form helt bortkastat.   
  

Jag menar dock att Sverige har goda förutsättningar att vara ett jämställt land, det finns en 

långtgående lagstiftning inom området, samt en tradition av olika program/projekt för nå 

jämställdhet. Om lagstiftningen och jämställdhetssatsningarna inte bidrar till ett mer jämställt 

Sverige på de sätt som avsetts, bör det undersökas. Jutterdal (2008:8) menar att kommuner 

och landsting är centrala aktörer för att dessa mål ska uppnås. Baserat på detta antagande 

kommer jag att rikta blicken mot det kommunala arbetet med jämställdhet, hur de politiska 

avsikterna bryts ner i praktiskt arbete inom ramen av ett projekt. Projektet heter Ledningskraft 

och har genomförts i Umeå kommun. Projektet syftar till att förbättra jämställdhetsarbetet och 

baseras på brister som framkommit vid tidigare arbete med jämställdhet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna vid implementering av 

jämställdhetsintegrering inom ramen av projektorganiserat arbete. 

Följande frågeställningar kommer att vara ledande för att uppfylla studiens syfte. 

     

·       Hur ser förutsättningarna ut för att skapa förståelse för jämställdhetsintegrering som 

strategi?  

·       Hur ser förutsättningarna ut för att kunna implementera jämställdhetsintegrering som 

strategi? 

·       Hur ser förutsättningarna ut för att vilja implementera jämställdhetsintegrering som 

strategi ? 

 

1.2 Disposition 
 

Jag har inledningsvis beskrivit hur jämställdhetsarbetet har bedrivits samt fastställt studiens 

syfte och frågeställningar. Följande kapitel berör forskning kring jämställdhetsintegrering och 

implementering.  Därefter kommer teorikapitlet, om implementering och problematik i 

implementeringsprocessen, tätt följd av ett metodkapitel där jag redogör för studiens design 

och tillförlitlighet. Det leder vidare till ett kapitel med empiri, för att mynna ut i 

analyskapitlet. Jag kommer avslutningsvis att återkoppla till studiens syfte och 

frågeställningar och sammanfatta mina tankar om studien. 
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2. Kunskapsöversikt. 
 

Jag har valt att dela in kunskapsöversikten i internationell och nationell forskning. Den 

internationella forskningen berör främst EU och därmed Sverige, den nationella forskningen 

närmar sig det jag ämnar undersöka i min studie. 

 

Internationell forskning 
 

Jämställdhetsintegrering beskrivs av Barret Wittman som ett förhållningssätt till jämställdhet. 

Det är inte bara ”... en policy, en metod eller ett statligt verktyg, utan snarare en kombination 

av alla dessa som ämnar att transformera hur politik, hur styrning sker i organisationer.” 

(Barret. Wittman, 2010: 15) Ambitionen är att åstadkomma ett allomfattande 

jämställdhetsarbete i organisationerna (Barret Wittman 2010). Det har framkommit att det 

finns flera svårigheter i samband med implementeringen av jämställdhetsintegrering. 

 Enligt Lombardo och Mergaert (2013: 298-299) är det största problemet att 

implementeringen paradoxalt nog kräver en stor kunskap och medvetenhet bland 

beslutsfattare. Det kräver också mycket av tjänstemän, då dessa också måste besitta 

kompetens för att hantera jämställdhetsintegrering. Stor tyngd har därmed lagts vid utbildning 

av politiker och tjänstemän för att stärka deras förmåga att integrera jämställdhet i 

beslutsfattandet. Detta benämns som gender training, vilket alltså innebär utbildning av 

offentlig personal i genusmedvetenhet. Ett känt problem som Lombardo och Mergaert (2013: 

299) väljer att belysa är motstånd.  Med motstånd avses att aktörer verkar för att bevara status 

quo när jämställdhetsintegrering ska implementeras i verksamheten. Kopplat till att arbetet 

med jämställdhetsintegrering utmanar rådande normer och praktiker kring förhållandet mellan 

män och kvinnor på arbetsplatsen, menar Lombardo och Mergaert (2013: 299) samt att detta 

förändringsarbete är särskilt utsatt för motstånd bland involverade aktörer. Benschop och 

Verloo (2006, refererad i Lombardo och Mergaert 2013: 300) har visat på att detta är den 

största anledningen till en ineffektiv implementering av jämställdhetsintegrering.  

 Pollack och Hafner-Burton (2000) menar att problem med implementering finns bl.a. att 

själva integreringen uteblir och strategin tenderar att löpa parallellt med redan antagna policys 

(Pollack och Hafner-Burton. 2000: 452-453). Verloo (2006: 211-224) har följt utvecklingen 

av jämställdhetsarbetet och menar att de omfattar fler grupper än man/kvinna samtidigt som 

de pekar på att om fler grupper införlivas i jämställdhetsarbete genom integrering behöver 

själva integreringsprocessen utvecklas (Verloo.2006: 223-2 
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Nationell forskning 

 

Alnebratt och Rönnblom (2016) har över tid undersökt de jämställdhetspolitiska 

målsättningarnas utveckling, samt hur utformandet av dessa påverkar 

jämställdhetsintegreringen. De ställer även frågan: ”Hur kan det komma sig att 

jämställdhetsintegrering mer än tjugo år efter det infördes fortfarande inte 

fungerar”(Alnebratt och Rönnblom.2016:9). De menar det att den period de undersökt 

utmärker sig genom frånvaro av politisk riktning (Alnebratt och Rönnblom. 2016:117).  

Callerstig och Lindholm (2011: 91-94) har studerat jämställdhetsintegrering i ett projekt på 

kommunal och landstingskommunal nivå “ Hållbar jämställdhet”. De framhåller vikten av att 

belysa problem och maktrelationer under arbetets gång och att jämställdhetsintegreraren, den 

som gör jämställdhet i praktiken, finner stöd för arbetet i organisationen. 
  

Jutterdal (2008:8) menar att politiker och ledningens stöd har en avgörande betydelse för 

jämställdhetsarbete, men även andra faktorer spelar in t.ex. motstånd i förändringsarbetet eller 

motstridiga uppfattningar om vad jämställdhet innebär. Spets (2011: 204-205) hävdar att 

jämställdhetsintegrerarens arbete underlättas om ledningen har kunskap om makt och om 

motstånd samt en förståelse om praktiker och forskares olika roller och förutsättningar i 

jämställdhetsarbetet. Lindholm (2011: 207-220) har studerat projektarbetes förutsättningar att 

skapa långsiktiga förändringar. Lindholm menar att samspelet mellan de olika nivåerna i 

organisationen och medvetenhet om motstånd påverkar resultatet (ibid). 

 

Nilsson och Trollvik (2011: 55-72) ställer sig kritiska till att jämställdhetsarbetet ofta utförs i 

projektform och att det är svårt att skapa långsiktiga och hållbara förändringar när arbetet är 

projektorganiserat. Andersson och Hedlund (2011: 165-189) har studerat ett 

jämställdhetsprojekt på kommunal nivå. De menar att kommunen tagit fasta på 

konsensusdriven utveckling i jämställdhetsarbetet. I studien hävdas att konflikt kan leda till 

större förändringspotential. De tar även upp makt och symbolpolitik som faktorer som 

påverkar arbetet (Andersson och Hedlund. 2011: 186-187). 
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2.1 Sammanfattning 
 

Jämställdhetsarbetet organiseras vanligen i projektform och strategin är 

jämställdhetsintegrering. Kunskap om makt, motstånd och genus men även stöd för 

jämställdhetsintegrering som strategi framställs som framgångsfaktorer vid projektarbete. 

Stöd bland både politiker samt tjänstepersoner på olika nivåer i organisationen framställs som 

avgörande för att lyckas implementera strategin. Det handlar om ett förändringsarbete och att 

bryta invanda mönster och arbetssätt, vilket leder mig till att anta att implementeringen och 

dess förutsättningar är avgörande vid jämställdhetsintegrering av verksamheter. Jag upplever 

dock att få studier utgår från ett implementeringsteoretiskt perspektiv. 
  

 3. Teori 
 

Jämställdhetsintegrering i projektorganiserad form återfinns såväl globalt som lokalt, samt 

horisontellt och vertikalt. Tidigare forskning belyser genomförandet som avgörande i relation 

till resultatet vid projektorganiserat arbete, kort sagt implementeringen har betydelse för hur 

väl ett projekt faller ut. Jag har valt att utifrån en implementeringsteoretisk ansats undersöka 

hur förutsättningarna kan se ut inom projektorganiserat arbete på kommunal nivå. 

 

3.1 Implementeringsteori 
  

Vad är det då som gör att implementeringen inte fungerar fullt ut? Hur kommer det sig att det 

inte blir som det var tänkt? 1973 publicerade Pressman och Wildavsky en bok med titeln 

Implementation, vilket har blivit en klassiker inom implementeringsforskningen med fokus på 

implementeringsproblemet. Pressman och Wildavsky menar att det finns något politiskt i 

förvaltningen, samt att även under de mest gynnsamma förhållanden riskerar stora satsningar 

att misslyckas. Författarna går så långt att de förvånas över att “federala program 

överhuvudtaget fungerar” (Sannerstedt.1997:16, Hertting. 2014:185. Löfgren.2012:2). 

I samband med Pressman och Wildavsky bok beskriver Sannerstedt (2001:18) att en flodvåg 

av forskning kring implementering och problematik startade. Löfgren (2012:7) 

uppmärksammar den akademiska diskussion som uppstod vid samma tid som berörde top-

down och bottom-up perspektiven på implementering. Löfgren (ibid) beskriver diskussionen 

som möjligtvis ålderdomlig och ovidkommande, men framhåller att empiriska studier 

fortfarande anknyter till tankegångar som var aktuella då. Kunskapen kring 
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implementeringsproblemet, dvs. den skillnad som uppstår mellan beslut och genomförande, 

har sedan dess ökat väsentligt (Hertting.2014:185). I tidigare forskning kring 

jämställdhetsintegrering har det konstaterats att den politiska styrningen och ledningens stöd i 

arbetet med jämställdhet är en framgångsfaktor (Jutterdal.2008:8).  Syftet med 

jämställdhetsintegrering är att jämställdhetsmålen ska uppfyllas genom att verksamheter 

integreras. Målen formuleras på den politiska nivån och det råder enighet kring 

jämställdhetsarbetet och att det bör prioriteras, så styrning och stöd borde vara en självklarhet. 

Jag kommer att försöka fånga implementerigsproblematiken i kommande avsnitt. 

 

3.2 Styrningskedjan 
 

Implementering tenderar att tänkas i formen process och vanligtvis som stadie- eller linjära 

modeller. Löfgren (2012:1) menar att det finns för- och nackdelar med modellen.  Nackdelen 

är att det blir en tankekonstruktion, en idealtyp som inte existerar i verkligheten. Den 

förutsätter i viss mån att politiska beslut mynnar ut i implementeringsprocesser (Löfgren 

2012:1). Vanligen förstås alltså implementering som en länk eller fas i en stadie- process- 

eller linjär modell. Nedan följer ett exempel: 
 

 
  

Figur 1.                                                                                             (Löfgren.2012:6) 

  

Modellen är förhållandevis enkel och pedagogisk, - en idealtyp. Den är lämplig vid studier av 

en given beslutsprocess. Modellen möjliggör analys av olika stadier, aktörernas samspel samt 

resultatet av den politiska processen (Löfgren.2012:6). Naturligtvis finns det nackdelar med 

modellen, bl.a. menar Löfgren (2012:6) att beslutprocesser inte nödvändigtvis följer 

modellen. Jag ser modellen som en värdefull utifrån flera aspekter, 
 

·       Som en pedagogisk modell för att förstå implementering. 

·       Vägledande för vilka delar som är centrala i en implementeringsprocess. 

·       Hur delarna utformats och samspelar för att skapa förutsättningar för implementering. 

·       Den förutsätter en början och ett slut 
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Jag tänker mig modellen som en karta över landskapet implementering. Hur man tar sig från 

A-B och vidare, en styrning. Hur delarna relaterar till varandra och möjliggör analys av hur 

förutsättningar skapas och omskapas under processen gång. Den förutsätter även en början 

och ett slut vilket ger en naturlig avgränsning. Modellen har sitt ursprung i Top-down- 

perspektivet vilket fokuserar på “beslutsfattarens avsikter” (Sannerstedt.2001:25), och när 

beslut har fattats så sker implementering av rutinartad karaktär och det rör sig om ett tekniskt 

verkställande av politiken (Löfgren 2012:7). Implementeringsproblematik handlar om att 

beslut inte genomförs enligt beslutsfattarnas intentioner. Modellen tar inte hänsyn till att det 

tekniska verkställandet av beslutet faktiskt inte genomförs. Modellen förutsätter 

implementering och saknar återkoppling och uppföljning. Jag anser ändå att det finns ett 

värde att förhålla sig till modellen, trots brister har den vägledande egenskaper som är 

värdefulla för systematisering och struktur i min studie.  

 

3.3 Tre Villkor 
 

Min ovan beskrivna modell kommer här att kompletteras med fokus på tjänsteperson- dvs. 

den som utför jämställdhetsintegreringen. Här kopplas styrning och den styrde samman 

genom att det auktoritativa beslutet omsätts i handlande. Lundquist (1992:25) menar att hur 

väl styrningen faller ut avgörs på aktörsplanet kopplat till tre egenskaper hos den styrde vilket 

blir tjänstepersonen. Jag kommer att förtydliga de tre villkoren med avstamp i Lundquists och 

Sannerstedts beskrivningar av egenskaperna: 
 

·     Förstå: För att förstå, bör styrningen vara tydlig, tjänstepersonen behöver både förstå och 

tolka innebörden i styrningen, fånga den styrandes avsikt. 
  

·     Kan: Relaterar till tjänstepersonens förmåga att utföra styrningen, förmåga handlar här 

om vilka resurser som tjänstepersonen har exempelvis tid, pengar, personal. 
  

·     Vill: har tjänstepersonen viljan att verkställa styrningen, det kan finnas många motiv till 

varför tjänstepersonen inte vill. 

(Lundquist 1992:76. Sannerstedt. 2001: 27-29) 
 

Dessa tre villkor menar Lundquist (1992:76) att tjänstpersonerna innehar i någon 

kombination. Men relationen är komplicerad och vid svårigheter bör tjänstepersonen 

återkoppla till de styrande. Exempelvis om tjänstepersonen inte förstår bör de styrande 
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förtydliga, eller om resurser saknas bör de styrande ordna detta och slutligen om 

tjänstepersonen inte vill bör de styrande ta reda på varför. Villkoren kommer att användas när 

jag ska undersöka förutsättningar vid implementering av jämställdhetsarbete i 

verksamheten.  Lundquists villkor har en koppling till Bottom-up perspektivet. Perspektivet 

fokuserar på “tillämparnas handlande” (Sannerstedt. 2001:25), Elmore beskriver det som en 

baklänges kartläggning (Hill.2007:190). Löfgren (2012: 7) beskriver modellen utifrån teorin 

om ”närbyråkraten” han menar att tjänstemän har relativt stort tolkningsutrymme, det 

beskrivs som det fria rådrummet. Callerstig (2010:77) beskriver närbyråkraten som 

verkställare och menar att hen har stor betydelse för vilka resultat politiken får. Perspektivet 

belyser vad som görs i praktiken och det värderas högre än målsättningar och visioner 

(Löfgren, 2012:10). 

 

3.4 Sammanfattning 
 

Jag vill genom en implementeringsteoretisk ansats koppla de politiska auktoritativa besluten 

till förutsättningar vid tjänstepersonens genomförande. Det låter enkelt, beslut- 

implementering- jämställdhet men inom ramen ryms en hel del. De styrande ska vara tydliga, 

stödjande och kunniga, vad händer ifall de styrande inte är det? Styrningskedjan är en 

idealmodell, den förutsätter en given ordning, men tjänstepersoner kan befinna sig på flera 

platser i kedjan samtidigt, hur påverkar det resultatet? Egenskaperna Förstå, Kan och Vill vad 

händer med dem? Ifall tjänstepersonen anser att vi är jämställda, varför engagera sig i ett 

projekt? Till råga på allt menar Löfgren (2012:15) att implementeringsforskningen är 

outvecklad, att det saknas en fungerande teoretisk ansats. Hursom styrningskedja här ovan 

handlar om beslut som sedan enligt given process utförs, i kombination med tjänstepersoners 

egenskaper, jag avser att använda dem för att förstå och förklara implementering.  
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4. Metod 
 

Kopplat till forskningsöversikten och teoridelen upplever jag att det finns både glapp och 

luckor, som t.ex. mellan retorik och praktik (Sannerstedt.2001: 21-23). Jag avser att 

undersöka ett genomfört projekt i kommunal regi, och i enlighet med styrningskedjan fånga 

implementeringens olika stadier och tjänstepersoners tillämpning sammankopplat med 

egenskaperna Förstå, Kan och Vill. Hittills har jag resonerat kring jämställdhetsintegrering 

samt implementerigsproblematiken. Jag har även nämnt att jag utgår från en idealmodell. 

Implementering av jämställdhetsarbetet pågår i alla delar av processen, och tjänstepersoner 

återfinns i de olika länkarna samt har olika roller som utförare. Lundquist tre villkor Förstå, 

Kan, Vill är av vikt i samtliga länkar. Nu ska detta sys samman. Löfgren (2012:6) menar att 

skapa en fullständig bild är det få som sysslar med i praktiken och jag ser det som ett råd. 

Studien har sin utgångspunkt i implementeringsteori och syftar till att undersöka 

förutsättningarna för implementering av jämställdhetsintegrering. Det ovan beskrivna ämnet 

upplevs av mig som svårt att kvantifiera, hur mäts förutsättningar? Jag har landat i metoder av 

kvalitativ art (Bjereld.et.al.2009: 118-119). 
 

Inom ramen för kvalitativa undersökningar finns det olika metoder att välja mellan. Jag har 

länge varit inne på utvärdering, lämplig vid bedömning offentliga insatsers resultat, 

genomförande och organisering (Vedung. 2009:19). Det som ställer till det är dels fokus på 

resultat. Projektet är nyligen genomfört och effekterna kan vara svåra att bedöma samt att 

studiens syfte och frågeställningar handlar om förutsättningar och jämställdhetsintegrering. 

Jag var tillfälligt inne på policyanalys, där fokus ligger på riktlinjer/ handlingsprogram samt 

troliga och verkliga konsekvenser av dessa och hur detta ska återkopplas till beslutfattare  

( Premfors. 1989: 9-11). I studien så avser jag delvis att undersöka handlingsprogram och 

riktlinjer, men det är inte strategin som är i fokus utan förutsättningarna vid implementering. 

 

Mitt syfte och frågeställningarna relaterar till ett projekt i kommunal regi - ett fall helt enkelt. 

Studien kommer att vara utformad som en fallstudie om jämställdhetsintegrering i 

projektform: enligt styrningskedjan med fokus på förutsättningar för implementering av 

jämställdhetsarbete, -att omvandla politiska beslut till praktisk verksamhet.  

I kombination med Lundquists tre villkor kopplat till respektive tjänstegrupp med fokus på 

förutsättningar vid utförandet. 
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4.1 Forskningsdesign 
 

Jag vill med studien fånga förutsättningar för implementering av jämställdhetsintegrering 

genom att studera ett projekt. Umeå kommun har deltagit i Program för hållbar 

jämställdhet(HåJ) 2011-13. Hela programmet omfattar 53 landsting, kommuner och andra 

organisationer. Umeå kommun valdes ut för fallstudien som en av 33 deltagande kommuner, 

en svensk medelstor kommun. Jag kommer undersöka projektet Ledningskraft som 

kommunen genomfört inom ramen av HåJ, utifrån tidigare forskning och den 

implementeringsteoretiska ram jag ställt upp. Projektet i fråga avser att stärka de brister som 

framkommit vid tidigare jämställdhetsarbete vilket gör fallet intressant.  

 

Enfallsdesign med en analysenhet kopplad till två perspektiv 
 

Det blir en enfallsstudie av det representativa slaget, vilket syftar till att beskriva en vardaglig 

situation (Yin. 2007:62). Umeå kommun är inte unikt i sitt arbete med jämställdhet utan en av 

många. Då jag avser att studera förutsättningar för implementering av jämställdhetsarbetet så 

har jag valt två perspektiv inom analysenheten: styrningskedjan samt egenskaper hos 

tjänstepersoner. Tidigare forskning har pekat ut styrning och genomförandet som avgörande 

för att lyckas med implementering. Jag hoppas kunna bidra med ny kunskap kring 

implementerigsproblematiken. 
  

Analysenheten, består av: styrningskedjan, samt Lundquists tre villkor. Jag kommer att 

granska dokumentation kring projektet, beslutsunderlag, strategiskadokument, samt en 

intervju med Umeå kommuns jämställdhetsstrateg för att fånga förutsättningarna vid 

implementering. Jag har beskrivit vilken typ av fall och analysenheten jag valt. Yin (2007:25) 

menar att fallstudiens styrka ligger i att den kan hantera olika typer av material ex. intervjuer, 

dokument m.m. Inom ramen för fallstudieforskning finns ingen särskilt angiven metod, vilket 

leder till att jag behöver orientera mig bland olika metoder, göra fler val. Dessa val kommer 

sedan att inverka på studiens framställning. 
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Intervju och urval. 
 

Intervju pekas ut som den viktigaste alternativt huvudsakliga informationskällan i samband 

med fallstudier (Yin. 2007:116, Merriam.1994:100). I studien avser jag intervjua Umeå 

kommuns jämställdhetsstrateg för att fånga upp hur förutsättningarna för hur implementering 

fungerar i praktiken. Det gör att jag använder mig av ett riktat urval vilket enligt Bryman 

(2008: 185) innebär att forskaren initialt tar kontakt med en liten grupp människor som är 

relevanta för studien, för att sedan genom dessa personer få kontakt med andra. I mitt fall 

skedde detta genom att jag valde ut en person som relevant för studien. Ett problem som 

brukar framföras med denna typ av urvalsmetod är att deltagarna inte är slumpmässigt valda 

och därför inte kan anses vara representativa för en större population (Bryman 2008: 185). Då 

studien är av kvalitativ art och inte strävar efter statistisk generaliserbarhet, anser jag att detta 

inte påverkar resultatets trovärdighet. Vad avser intervjun finns olika typer av intervjuer, allt 

mellan strikta tekniker till mer samtalslika former. Vanligen kopplas fallstudier med kvalitativ 

inriktning samman den senare typen (Patel och Davidsson. 2011:8). Intervjun kommer att 

vara av semistrukturerad karaktär, med ett allmänt formulerat frågeschema med möjlighet att 

ställa följdfrågor (Bryman, 2011:206). Den form jag valt att använda, bjuder in till ett samtal 

mellan mig och respondent (Esaiasson et al. 2012: 228-229). 
 

Nu vet vi vem som ska intervjuas varför och hur,- nu hamnar fokus på mig. Jag ansvarar för 

att det sker på ett hederligt sätt. Vid intervjutillfället har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Jämställdhetsstrategen har informerats om studiens syfte, att 

intervjun bygger på frivillighet och att respondenten har rätt att avbryta ifall respondenten vill, 

samt godkänna att samtalet spelas in. Jag har även informerat om hur jag avser att använda 

resultatet dvs. att intervjun kommer att användas i forskningssyfte, och jag har erbjudit 

respondenten att ta del av transkriberingen. Patel och Davidsson (2003: 83) menar att 

inspelning kan riskera att påverka respondenten negativt under intervjusituationen. Vid 

intervjutillfället upplevda jag dock ett avslappnat klimat och menar att inspelningen av 

samtalet inte påverkat genomförandet av intervjun. Ljudinspelningen har sedan transkriberats, 

vilket enligt Lantz (2013: 144-145) är en förutsättning för att systematiskt kunna bearbeta 

intervjuns innehåll. Lantz (2013: 144) hävdar vidare att vid en intervju som kräver mycket 

nyanser bör en så fullständig utskrift som möjligt göras, inkluderat såväl hummanden som 

skratt. Det har jag valt bort vid transkriberingen, i huvudsak har dock intervjun dokumenterats 

ord för ord. 
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Jag har nu beskrivit vem, varför och hur samt vilket ansvar jag har i rollen som intervjuare. 

Nu vill jag beskriva mer konkret hur det gick till, efter att ha formulerat en frågemall som jag 

via mail skickat i god tid för ge respondenten möjlighet att förbereda sig, så träffades vi i ett 

av kommunens mötesrum föreslaget av respondenten. Frågeställningarna fokuserar initialt på 

projektet sedan övergår frågorna till kontext, det vill säga organisation. Det tog ca en timme, 

och jag upplevde det mer som ett samtal med en röd tråd än en intervju. Delar av det som 

framkom i intervjun har jag använt som vägledande i det fortsatta arbetet, här återkopplar jag 

till tidigare resonemang om urval. Vid intervjutillfället nämndes exempelvis 

jämställdhetsplan, jämställdhetsstrategi, SKL, projektledare, genom intervjun blir dessa 

relevanta för vidare studier inte i egenskap av personer utan som relevant dokumentation 

kopplad till projektet. 
 

Dokument och urval 
 

Vad är ett dokument? Patel och Davidson(2011:67) menar att dokument i traditionell mening 

avser något som är nedtecknat eller tryck, men numer omfattar beteckningen dokument ett 

bredare spektrum. Det kan röra sig om, filmer, statistik, tidningar, protokoll, en uppsjö av 

alternativ, som kan återfinnas i både privata och statliga samlingar samt arkiv (Patel och 

Davidsson. 2011:67- 68). I mitt fall är merparten av dokumenten kring projektet upprättade av 

kommunen, förutom en processutvärdering gjord av en extern konsult på kommunens 

uppdrag. Dokument är offentliga och finns tillgängliga på kommunens hemsida vid annat fall 

biläggs de. Yin (2007:113) menar att dokument i allra högsta grad är relevanta inom 

fallstudieforskning, men bör inte betraktas som återgivningar av något som ägt rum utan 

föreslår ett kritiskt förhållningssätt. Jag bör ha i åtanke att de dokument som granskats i 

studien är framställda för en specifik målgrupp med ett speciellt syfte och att de inte 

nödvändigtvis innehåller “hela sanningen”(Yin.2007:115). 

De dokument som är aktuella i min studie har i viss mån använts för att skapa en bakgrund 

men även varit vägledande i utformandet av frågeschemat inför intervjun, och intervjun har 

varit vägledande till vidare dokument insamling. Exempelvis så var det i intervjun med 

Jämställdhetsstrategen som Projektledaren samt resultatrapporten nämndes. 

Jag har nu fastställt vad ett dokument är samt resonerat kring urval och hur intervju och övrig 

dokumentation kring projektet löper samman. Styrningskedjan har jag tidigare beskrivit som 

en karta över implementeringslandskapet, jag ska ytterligare förtydliga hur jag avser att 
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använda den. Idealmodellen kopplas samman med det empiriska materialet dels för att ordna 

materialet kronologiskt men även visa på hur delarna relaterar till varandra. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, här beslutas om riktlinjer och 

målsättningar m.m. Det fullmäktige beslutar om, resulterar i en projektansökan och Projektet 

Ledningskraft, som sedan formaliseras och vidare implementeras och utvärderas. Jag har 

skapat en modell för att illustrera var material hör hemma och hur det hänger ihop. 

 

Styrningskedjan operationaliserad 
 

 

 

Figur 2. Styrningskedjan operationaliserad 
 

Detta material kommer sedan att granskas utifrån Lundquist tre villkor för implementering. 

För att göra det behöver materialet bearbetas/tolkas, enligt Bryman (2011: 505-506) så är 

kvalitativ innehållsanalys ett vanligt tillvägagångssätt, vidare menar han att metoden är en 

strategi för att upptäcka teman i data som valts, detta görs vanligen genom kodning av 

materialet. Baserat på Lundquists tre villkor/ teoretiska begrepp avser jag att fånga upp 

förutsättningar för implementering av jämställdhetsarbetet. I det material jag samlar in för 

studien kommer jag att operationalisera villkoren. 
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4.2 Operationalisering av villkor 

 

Operationalisering av villkoren Förstå, Kan och Vill, vilket mynnar ut i en analysmodell som 

avser att identifiera hinder och möjligheter vid implementering. 

 

Förstå 

Vad är det tjänstepersonen ska förstå, enligt Lundquist är det de styrandes avsikter. 

Tjänstepersonen ska tolka och förstå innebörden i styrningen, samt vad som förväntas.  

Ifall tjänstepersonen inte förstår bör de styrande förtydliga, genom ytterligare information 

och/eller utbildning.  I tidigare forskning har det framkommit att begreppet jämställdhet samt 

jämställdhetsarbete innefattar motstridiga uppfattningar, vilket i sin tur leder till att det kan 

vara svårt att förstå vad det är som förväntas och hur det ska åtgärdas (Jutterdal. 2008:8). 

För att lyckas med implementering bör det finnas tydliga instruktioner på vad som avses med 

projektet och varför arbetet är angeläget. Enligt Lundquist ska det även finnas möjlighet att 

återkoppla till de styrande vid problem.  
 

Indikatorer: styrning, tydlighet, information. 

 

Kan 

  

Lundquist menar att det handlar om förmåga, Tjänstepersonen bör ha kunskap och möjlighet 

att implementera. Sannerstedt (2001:29) knyter an behovet av resurser, pengar och tid.   

Finns det utrymme för förmåga i de strategiska dokument kommunen utvecklat kopplat till 

jämställdhetsarbetet. Vad har den som ska utföra jämställdhetsintegreringen för resurser till 

sitt förfogande. Hur tydligt går det att utläsa vad som förväntas i förhållande till den styrde. 

Hur ser det ut kring fördelning av tid, finns det tid avsatt inom ordinarie verksamhet för att 

arbeta med frågorna eller nedprioriteras de till förmån för den verksamhet som redan bedrivs. 

Förmåga kan även avspeglas i kunskap, vilken kunskap finns att tillgå inom ramen för 

projektarbetet. Det handlar även om de styrandes tillgång till resurser, finns det möjlighet för 

tjänstepersonen att återkoppla till de styrande för kompletterande resurser. 
  

Indikatorer: resurser, tid, kunskap 
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Vill 
 

Har tjänstepersonen viljan att utföra jämställdhetsarbetet, att vilja verkställa styrningen.  

Lundquist (1992:77) menar att de styrande bör utöva inflytande på den styrde ifall ovilja 

uppstår, och att det kan finnas flera olika skäl till varför en inte vill verkställa styrningen. 

Det här villkoret, är en utmaning, att hitta indikatorer på att vilja. I tidigare forskning beskrivs 

motstånd som vanligt förekommande i jämställdhetsarbete (Spets.2012: 204-205). Något 

annat som kan leda till att stärka viljan är att känna delaktighet.  Jag avser att undersöka hur 

förutsättningarna för att vilja ser ut, exempelvis kunskapshöjande insatser för att hantera 

motstånd och därmed öka delaktigheten.  
  

Indikatorer: motivation, delaktighet. 

 

Tjänstepersoner 
 

Jag har ovan beskrivit egenskaperna kopplat till de tre villkoren, jag vill nu beskriva vad jag 

avser med tjänsteperson. Jag har använt mig av begreppet tjänsteperson som en enhet men 

tjänstepersoner finns på flera olika nivåer i organisationen. För att strukturera analysen 

kommer de att delas in i Chefstjänsteperson, Jämställdhetsstrateg och Tjänsteperson då 

rollerna skiljer sig åt. 

• Chefstjänsteperson finns på chefsnivå som kopplar både till politiken samt utföraren 

av jämställdhetsarbetet och har rollen som ledande och styrande 

• Jämställdhetsstrategen finns på projektnivå som koppla till politiker, 

chefstjänstepersoner men även stödjande position kopplat till utföraren, i denna 

kategori ingår även projektledaren. 

• Tjänsteperson blir här utföraren av jämställdhetsarbetet på verksamhetsnivå 
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Analysverktyg   

 
   Tabell:1 Analysmodell 

Jag ser modellen som pedagogisk då den knyter samman teori och metod, kopplat till hur 

förutsättningarna för implementering ser ut i det insamlade materialet. Exempelvis så har 

problemformulering pekats ut som en viktig faktor vid implementering, och finns det brister i 

problemformulering kommer det att tolkas som hindrande implementeringsprocessen.  
  

Reflektion kring modeller 
 

Styrningskedjan kommer att stå för systematisering och organisering av studiens empiri. 

Styrningskedjan innehåller dock brister då den inte tar hänsyn till att beslutsfattande pågår i 

flera nivåer och implementering likaså. Kopplat till just denna undersökning finner jag att den 

uppfyller sitt vägledande syfte. Lundquist tre villkor kopplat till tjänstepersoner, har jag delat 

upp i tre underkategorier för att klargöra vilka som ska Förstå, Vilja och Kunna samt vilken 

position tjänstepersonen har.  
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4.3 Studiens tillförlitlighet och min roll som forskare 

 

Med avstamp i implementeringsteori avser jag att etablera en bakgrund i fallet. Jag kommer 

att utgå från styrningskedjan för att skapa ordning/systematisering i det jag avser att 

undersöka, hur det hänger ihop och vad som sker i de olika utvärderings- kategorierna. Dessa 

kategorier innehåller de förutsättningar för implementering av jämställdhetsintegrering som 

jag avser att fånga kopplat till de teoretiska begreppen Förstå, Kan och Vill. Genom 

Lundquist villkor har jag försök att tydliggöra var jag är ute efter för att koppla samman de 

teoretiska definitionerna med de operationella indikatorerna, att fastställa en gångbar 

begreppsvaliditet (Esaiasson et al. 2012:57). Det är inte helt enkelt men jag har kontinuerligt 

beskrivit mina val och tillvägagångssätt för att skapa transparens och replikerbarhet. 

 

Nu till mig, under höstterminen 2014 i samband med en seminarieuppgift stötte jag på 

begreppet jämställdhetsintegrering och kände inte igen det. Jag har ett uppdrag som 

fritidspolitiker inom kommunen vilket gör mig till en av kommunens beslutsfattare. Jag har 

funderat lite kring detta både hur det kommer sig att jag själv är så sparsamt insatt i 

jämställdhetsarbetet, samt att jag utreder en organisation som jag själv ingår i. Kanske jag är 

en produkt av integrerings misslyckande eller så har jag inte uppfattat att det föreligger ett 

problem. Vilket det nu än må vara så har jag tidigare inte använt mig av 

jämställdhetsglasögonen vid varje beslut, utan vanligen miljöbalken, alkohollagstiftning eller 

strandskydd. 
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5. Bakgrund 
 

I metodavsnittet har jag presenterat två modeller, Styrningskedjan och Analysmodellen. 

Fokus för studien är implementeringsprocessen och dess förutsättningar, det är en komplex 

process som påverkas av strategier och mekanismer samt personer och händelser i 

organisationen och dess omvärld (Hertting, 2014:191, Callerstig, 2010:148). Nedan följer en 

bakgrund till de fall jag avser att undersöka. 
  

EU och SKL 
 

2008 undertecknade Umeå kommun Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR)-deklarationen och har därmed förbundit sig till att utföra ett omfattande 

jämställdhetsarbete, deklarationen är översatt till svenska av SKL, jag kommer kortfattat att 

återge huvuddragen. Deklarationen riktar sig till både lokal och regional nivå och hanterar 

jämställdhet mellan kvinnor och män. De kommuner och regioner som valt att underteckna 

deklarationen tar offentligt ställning för att principen om jämställdhet ska råda mellan män 

och kvinnor. De förbinder sig att inom sin kommun eller region att samarbeta med 

organisationer och institutioner för att göra jämställdhet i praktiken (CEMR-deklarationen, 

2014:1). Jag lägger även i Europarådets definition på jämställdhetsintegrering då den har en 

central betydelse i CEMR-deklarationen. 

  ”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering 

  av beslutprocesser, 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 beslutprocessen” 

     (Callerstig et al. 2011:13). 
  

Den ovan beskrivna deklarationen leder till att kommunen utarbetar en handlingsplan för 

implementering av deklarationen, arbetet mynnar ut i Strategi för jämställdhet i Umeå 

kommun, den antas i Kommunfullmäktige 2011-02-28. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en bekant som dyker upp lite här och var under 

arbetets gång, som översättare av deklarationen, som finansiär av projektet och har även en 

stödjande och rådande funktion i det kommunala jämställdhetsarbetet. SKL är en arbetsgivar- 

och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioners utvecklingsarbete. I egenskap 

av huvudman för HåJ-programmet som innefattar projektet Ledningskraft så har SKL en 
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rådande och stödjande funktion, och som intresseorganisation ska SKL påverka myndigheter 

och andra aktörer som skapar förutsättningar för det kommunala arbetet med 

jämställdhetsintegrering (https://skl.se/tjanster/omskl.409.html). SKL har även tagit fram ett 

verktyg makEQuality för att säkerställa dokumentering samt återrapportering av 

jämställdhetsarbete, SKL menar att det är ett viktigt bidrag i arbetet med CEMR-

deklarationen (ibid). Från ett kommunalt perspektiv förstås och uppfattas SKL på delvis detta 

sätt, Callerstig et al. (2010:250) beskriver SKL som en intermediär, med andra ord en 

mellanhand som äger huvudmannaskapet för programmet där projektet Ledningskraft ingår. 

 

Umeå kommun 
 

Delar av den kommunala organisationen har beskrivits i metodavsnittet, nu kommer jag att 

närmare beskriva den kommunala organiseringen av jämställdhetsarbetet. Redan 1978 fanns 

det en politisk jämställdhetskommitté, 1989 tillkom en strategfunktion för 

jämställdhetsarbetet och 1994 etablerades Jämställdhetsutskottet (Brandèn.2011:5).  

Kommunfullmäktige tog beslutet 1994-11-14, och nuvarande jämställdhetsutskott ligger 

direkt under kommunfullmäktige. Jämställdhetsutskottets uppgift är att utveckla strategier för 

att nå jämställdhetsmålen samt bereda ärenden som ska behandlas i fullmäktige ur 

jämställdhetssynpunkt. Jämställdhetsutskottet har även uppdraget att initiera, följa upp och 

granska kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Ledamöterna i utskottet 

är även ledamöter i kommunfullmäktige och valda där.  

(http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/ja

mstalldhetsutskottet.4.bbd1b101a585d704800072562.html). 
  

Projektet Ledningskraft. 
 

Fullmäktige har antagit CEMR- deklarationen och via SKL, HåJ, jämställdhetsutskott och 

jämställdhetsstrategi har det mynnat ut i denna satsning. Projektet har en projektledare som i 

sin tur har möjlighet till handledning av jämställdhetsstrategen, båda tjänsterna är knutna till 

enheten strategisk utveckling (Brandèn. 2013:6). Inom ramen för projektet har 

jämställdhetsutskottet agerat styrgrupp för att få arbetet politiskt förankrat, och 

återrapportering har skett kontinuerligt under projekttiden (ibid). Två styrgrupper har bildats 

en vetenskaplig på Umeå Universitet, samt en kommunal med kvalitetsutvecklare samt chefer 

(ibid). Projektet har presenterats i alla politiska nämnder och de flesta ledningsgrupper. 
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Projektet har även kommunicerats via kommunens externa och interna hemsida samt haft en 

egen webbsida (Brandén.2013:24). Inom ramen för projektet har utbildning inom Gender 

budgeting genomförts främst för kommunens ekonomer, en högskolekurs i “Genus, makt och 

samhälle” 7.5 poäng som riktar sig till chefer, politiker och nyckelpersoner, samt erbjudande 

om Processnära stöd till verksamheter. De verksamheter som deltagit i projektet är Sävar 

ledningsgrupp, Umeå Brandförsvar och säkerhet, SFI och Socialtjänsten. 

 

6. Empiri 
 

Alla delar är på plats tidigare forskning, teori och metod, analysverktyg och modeller. 

Materialen kommer nu att presenteras enligt styrningskedjan, för att läsare enkelt kunna ta del 

av undersökt material samt vilken typ av material det rör sig om. Materialet kommer sedan att 

analyseras och kopplas samma med villkoren Förstå, Kan och Vill. 
  

6.1 Policyformation   
Strategi för jämställdhet och kommunfullmäktige. 

  

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala policyn kring jämställdhetsarbetet. Med 

avstamp i CEMR-deklarationen mynnar det ut i Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå 

kommun vilket ligger till grund för policyn och blir första steget i styrningskedjan. 

Dokumentet beskriver jämställdhetsarbetet som ett förändringsarbete och att det bör vara 

ledningsstyrt, och ska ske “genom alla chefer och medarbetare”(Strategi för jämställdhet i 

Umeå kommun, 2011:8). Jämställdhetsglasögonen är viktiga i arbete med jämställdhet både 

inom och utom organisationen, kommunen bör se sin roll både i verksamheten samt som 

pådrivande aktör i samhället. Hänsyn har tagits till att det finns kulturell och social 

konstruktion av kön, samt att jämställdhetsarbete ska utgå från ett maktperspektiv (Strategi 

för jämställdhetsarbete i Umeå kommun, 2011:4). Vidare så ska arbete vara kunskapsbaserat 

genom exempelvis könsuppdelad statistik, och prioriterat i form av tid och resurser  

(Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun, 2011:9). Dokumentet tar även upp 

motstånd och menar att det ska hanteras med tydligt ledarskap.  Umeå kommun har valt att 

dela upp jämställdhetsarbete i Yttre och Inre kvalitet.  Den Inre kvalitén hanterar kommunens 

interna jämställdhetsarbete, diskriminering samt policy mot sexuella trakasserier. Den Yttre 

kvalitén handlar om kommunens externa jämställdhetsarbete kopplat till brukare och 

medborgares tillgång till jämställd medborgarsevice. 
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Sammantaget så upplevs strategin genomarbetad, dock menar Callerstig (2011: 153-155) att 

de teoretiska och abstrakta i jämställdhetsmålen kan vara svåra att bryta ner till verksamhet. 

Jag menar att hänsyn tagit till vanligt förekommande problem så som motstånd och bristande 

kunskap, Projektet Ledningskraft bygger vidare på tidigare projekt och erfarenheter och riktar 

sig till arbetet med den yttre kvaliteten - jämställd medborgarsevice.  

 

6.2 Fastsättande av dagordningen 
 

Jämställdhetsutskott och projektansökan  

  

I denna länk av styrningskedjan ska policyn aktiveras genom handling, via 

Jämställdhetsutskottet och fortsatt jämställdhetsarbete. Det mynnar ut i en ansökan och starten 

för projektet, initialt söks projektmedlen för att fördjupa befintligt arbete som redan är 

förankrat inom kommunen. Ansökan är författad av den tjänsteperson som är knuten till 

jämställdhetsutskottet. Projektet avser löpa mellan augusti 2011 till oktober 2013. Projektet 

Ledningskraft bygger vidare på tidigare projekt och erfarenheter, exempelvis så har det 

identifierats ett gap mellan styrande och tjänstepersoner, vid genomförandet av tidigare 

projektet Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeregionen.  

 

Projektet Ledningskraft fokuserar främst på styr-och ledningssystem dvs. mellanchefer och 

utvecklingsledare för vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i de ordinarie 

strukturerna. Den höga politiska ambitionsnivå förväntas omsättas i verksamhetsutveckling 

som är konkret och könsmedveten och på sikt ska leda till en jämställd medborgarsevice 

(Brewer. 2011:1). Nämnder och verksamheter ges ansvaret för att “konkretisera delmål, 

aktiviteter, åtgärder samt mått och indikatorer”(Brewer. 2011:2).  De gap som 

identifierats ”uttrycks i brist på tid, kunskap och medel”(ibid) ska minimeras genom tydligare 

styrning. 

 

Arbetet ska leda till jämställdhetsintegrering och det finns ett starkt ägandeskap, 

förväntningarna är att samtliga verksamheter ska kunna visa på ett “förbättrat kvalitetsarbete 

ur ett jämställdhetsperspektiv”( Brewer. 2011:3) Dokumentet vittnar om en hög 

ambitionsnivå, och tydlighet kring hur och vem som ska driva arbetet framåt. Det finns en 

koppling till befintliga rutiner för uppföljning, och vad som bör finnas med vid dessa tillfällen 

(Brewer. 2011:4-5). 
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6.3 Beslut 

 

Jämställdhetsstrateg och beviljat projektmedel 

  

 Denna länk handlar om Projektet Ledningskraft dvs. att projektmedel beviljas av SKL och 

arbetet påbörjas. Stora delar av projektet vilar på en  Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå 

kommun (2011) och syftet med projektet Ledningskraft, är en vidareutveckling och 

fördjupning av jämställdhetsperspektivet i styr-och ledningssystem. Med fokus på mellannivå 

ska stöd ges till processer för att implementera jämställdhetsarbetet i de ordinarie strukturerna 

(Brewer.2011:1).  Projektet har en projektledare samt vid projektstart anställdes 

jämställdhetsstrategen, för handledning och stöd med 20% knutet till projektet . Vid 

intervjutillfället beskriver respondenten att samtliga verksamheter i kommunen blev erbjudna 

att delta i projektet, och de som anmälde intresse var de som deltog.    

 

6.4 Implementering 
 

Jämställdhetsstrateg och Projektledare Resultatrapport 

 

Jag kommer här att återge den intervju som genomförts med jämställdhetsstrategen samt 

projektledarens Resultatrapport avseende projektet och genomförandet. 

Jag har intervjuat Umeå kommuns nuvarande jämställdhetsstrateg, som har deltagit i Projektet 

Ledningskraft. Respondenten var inte med och skrev ansökan till projektet utan anställdes vid 

projektstart och har haft 20 % av tiden avsatt för projektarbete. Respondenten menar att 

projektet var väl framskrivet och det fanns fastställda mål för hur arbetet ska bedrivas. Initialt 

fanns önskemålet om att engagera olika verksamheter i projektet. Erbjudandet gick ut till alla 

verksamheter inom kommunen och de som anmälde intresse var också de som deltog. Här 

påpekar respondenten att det hade kunnat vara en längre uppstartsfas så att de som kände sig 

tveksamma eller osäkra hade kunnat få lite extra betänketid. Hursom de deltagande 

verksamheterna har använt sig av olika arbetssätt, i form av kortare insatser eller ett mer 

omfattande arbete med processnära stöd. Vidare så menar respondenten att gedigna 

utbildningssatsningar genomfördes samt ett strukturerat arbete med andra insatser exempelvis 

forskare som bjöds in. Respondenten tar även upp att härskartekniker och främjartekniker är 

något som arbetats en hel del med. Det som efterfrågas är tid, projektet kräver resultat och 

ganska snabbt det lämnas litet tid för reflektion. Respondenten dröjer sig kvar lite kring 

behovet av stöd, och menar att en förutsättning för arbetet ska lyckas är om både nämnd, 
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ledning samt verksamhet samspelar. Det framkommer även att SKL förväntar sig snabba 

resultat på ett långsiktigt arbete, samt att det finns problem med att förändra i en organisation 

när en befinner sig inom organisationen. Det kommer att gå långsamt det handlar om stöd, 

utbildning och kunskap för att möta motstånd och bedriva arbetet, jämställdhetsstrategen 

pekar även ut den administrativa bördan som läggs in i projektarbetet. ”Vi kan inte 

administrera jämställdhetsintegrering vi måste göra den” säger respondenten. Vid 

intervjutillfället nämns även att det finns ett gap mellan det teoretiska jämställdhetsarbetet och 

den praktiska verksamheten. Vidare konstaterar respondenten ”att det inte finns några öppna 

dörrar i det här arbetet” och att” motstånd finns hela tiden när det arbetas med de här 

frågorna”. Det framkommer även att verksamhet och chefer kan komma i otakt, det kan vara 

en verksamhet som vill arbeta med de här frågorna med chefer om inte vill, eller omvänt 

chefer som vill men verksamhet som inte levererar, jämställdhetsstrategen konstaterar att det 

fungerar bäst när politiken efterfrågar jämställdhetsarbete. Respondenten nämner även att de “ 

7-8 verksamheter som deltagit är det 2-3 som fortsatt”. 
  

Här lämnar jag intervjun och övergår till resultatrapporten, författad av projektledaren. I 

rapporten beskrivs hur arbetet organiseras, ansvarsfördelning samt delegering (Brandén:6). 

Rapporten tar även upp vilka olika typer av deltagande som funnits inom ramen för projektet, 

främst beskrivs de fokusveksamheter som haft processnära stöd och hur de kunnat anpassa 

arbetet till verksamhetens jämställdhetsutmaningar (Brandén. 2013:7 -14). Projektets höga 

ambitionsnivå har reviderats under projekttiden, även anpassning har skett, då “nya behov och 

utmaningar identifierats” (Brandén. 2013:17). Det finns ett ökat antal resultatmått kopplat till 

styrkort, men på sikt förväntas “verksamheterna flytta fram sina positioner i 

jämställdhetsarbetet”(Brandén.2013:19). De fokusveksamheter som haft processnära stöd har 

haft möjlighet att utveckla metoder och förbättra rutiner, exempelvis tillgång till 

könsuppdelad statistik för att underlätta analys (Brandèn. 2013:16). Projektledaren har även 

identifierat ett behov att ökad kunskap efterfrågas främst från representanter i 

fokusverksamheterna (Brandén. 2013:18). Den avslutande delen av resultatrapporten berör 

reflektion och lärdomar. Projektledare lyfter det som Projektet Ledningskraft skulle motverka 

en brist eller gap mellan verksamhet och policynivå, men menar att problempresentationen 

innehåller motstridigheter på den nivån. Gapet på mellannivån kopplas till brist på tid, 

kunskap och medel, projektledaren menar “svårt att se hur projektet har kunnat lösa chefers 

brist på tid”(Brandén. 2013:28). Projektarbetet beskrivs som kunskapsbaserat och har lämnat 

konkreta spår i verksamheterna, men kan även bidra till en övertro på att just kunskap ska 
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bidra till konkret förändring (ibid). Projektledaren menar även att fler mätbara mål tillkommit 

men även här finns en tveksamhet, utmaningen ligger i att “jämställdhetsarbetet reduceras 

till checklistor och blir adderande administration istället för kvalitativt, normbrytande och 

strukturförändrande”( Brandén. 2013:29).  
  

6.5 Utvärdering 
 

Konsult och projektutvärdering Qresurs 

 

Nu har vi nått till den sista länken i styrningskedjan, rapporten som avhandlas i detta 

steg bygger på processbaserad utvärdering. Det innebär att konsulten varit involverad under 

projekttiden, deltagit i olika aktiviteter, genomfört intervjuer, deltagande observationer, 

samtalat samt genomfört en enkätundersökning och haft dialog med projektledaren 

(Bergman.2013:4). De utbildningsinsatser som har erbjudits inom projektet är “Gender 

Budgeting”, samt högskolekursen “Genus, makt och samhälle” där har konsulten deltagit som 

observatör (ibid). Vid intervjuer och samtal har konsulten använt sig av PMI metoden, vilket i 

korthet innebär P= plus, positivt M= minus, negativt och I= intressant, vilket konsulten menar 

är ett “okomplicerat och lättbegripligt sätt få deltagarna att förmedla sina erfarenheter och 

upplevelser från projektarbete” (Bergman. 2013:4-5). Vid samtal och intervjuer har dessa 

varit ledande för att plocka fram vad deltagarna upplevt som positivt respektive negativt samt 

intressant, dessa anteckningar har senare sammanställts och analyserats för fånga “ centrala 

aspekter av förändringsarbetet”( Bergman. 2013:5). Konsulten har även genomfört en 

enkätundersökning som sammanställts på gruppnivå. Konsulten beskriver sin roll i form av 

kontinuerlig kontakt med projektledaren samt vilka som i sin tur har kunnat ge stöd åt 

projektledaren, här nämns den vetenskapliga referensgruppen på Umeå Universitet samt två 

projektledare från Projektet Normstorm (ibid). Konsulten menar att projektet inledningsvis 

hade en alltför hög ambitionsnivå och att den under projekttiden hamnade på en “rimligare 

nivå” (Bergman. 2013:15).  Jag kommer kortfattat att återge slutsatserna i 

processutvärderingen. Här beskrivs i positiva ordalag hur verksamheter 

jämställdhetsintegreras, samt behovet av flexibilitet vid förändringsarbete av denna typ 

(Bergman. 2013:15-16). Konsulten menar även att det kan vara svårt att i anslutning till 

projektavslut finna konkret verksamhetsförändring. Konsulten bedömer Projektledarens insats 

som god med hänvisning till att “fokus på projektmål och projektresultat, men också haft 

förståelse för deltagarnas arbetssituation”(Bergman. 2013:16). 
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Enligt enkätundersökningen har efterfrågan på resurser ökat från 2012 till 2013 från 

verksamhetsnivå till ledning.(Bergman. 2013:14). Det har även framkommit att 

engagemanget i kommunledningen sjunkit under projekttiden samt att behovet av ledningens 

stöd har ökat (Bergman. 2013:17). Något som pekas ut som störande i processen är den 

omorganisation som kommunen under denna tid genomgår. Konsulten menar att vissa 

verksamheter har goda förutsättningar att vidareutvecklas efter projekttiden och framgången 

kopplas till att arbetet “sanktioneras på ledningsnivå och där delaktighet skapas ute bland 

medarbetarna”(ibid). Konsulten uttrycker även en oro för de verksamheter där integrering 

inte uppstått där menar konsulten att arbetet är bundet till eldsjälar (ibid). Konsulten flaggar 

även för vikten av anpassat material “om gapet blir för stort mellan föreläsarna/utbildarna 

och mottagarna/medarbetarna går inte budskapet fram”( Bergman. 2013:18). Avslutningsvis 

beskriver konsulten vikten av stödstrukturer på alla nivåer, att arbetet ska initieras både 

uppifrån och underifrån, genom “tydlig drivande ledning” och “kompetenta drivande 

medarbetare”( Bergman. 2013:17). 
  

  

7. Analys 
 

Ovan har jag sammanfattat innehållet i det material som valts ut för analys kopplat till 

styrningskedjan, nu kommer materialet att presenteras i Analysmodellen kopplat till 

Lundquists Villkor för att identifiera möjligheter och hinder i implementeringsprocessen. 

Dessa kommer att utförligare knytas samman med tidigare forskning, implementeringsteori 

och presenteras med utgångspunkt till de tre villkoren Förstå, Kan och Vill. Vidare kommer 

materialet att sammanställas i en modell som identifierar Möjligheter och Hinder i 

implementeringsprocessen vilket kommer att ligga till grund för att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. 
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7.1 Förutsättningar för förståelse 
 

Det finns en existerande struktur med jämställdhetsutskottet och jämställdhetsstrateg för att 

kunna implementera jämställdhetssatsningar av det här slaget. Umeå har valt att inte arbeta 

utifrån kortsiktiga resultat utan syftar till att fördjupa arbetet, för att nå ett långsiktigt och 

hållbart resultat. Vid uppstarten av projektet så informerades samtliga nämnder och en 

majoritet av ledningsgrupperna om projektet, informationsspridning har även skett via 

kommunens hemsida externt och internt (Brandén.2013:24). Genomgående så upplevs det 

politiska avsikterna tydliga, och information om projektet har genomförts. Materialet är 

välformulerat och arbetet ska vara kunskapsbaserat. 

 

Det svagheter som lyfts fram har hanterats, exempelvis så pekas styrningen och ledningens 

stöd, samt kunskap ut som viktiga faktorer vi implementering av jämställdhetsarbete och 

arbetet syftar till att stärka styr-och ledningssystem. Ur ett implementeringsteoretiskt 

perspektiv så ämnar projektet motverka de glapp som kan uppstå vid implementering genom 

att rikta sig till styr- och ledningssystem som under tidigare projekt visat på svagheter/ brister. 

Dock har de framkommit att projektledaren anser att projektets problemformulering 

innehåller oklarheter.  Projektledaren menar att den brist som finns på mellanchefsnivå är 

kopplad främst till tid, projektet har ingen direkt lösning på chefers upplevda brist på tid, 

vilket i sin tur verkar hindrande vid implementering (Brandén. 2013:28). Det har även 

framkommit att projektet har större möjlighet att fungera som avsett när nämnd, chefer och 

verksamhet samspelar (Bergman. 2013:18). Vid intervjun nämner respondenten att dessa kan 

vara i otakt, det kan vara verksamheten som vill men chef som inte prioriterar 

jämställdhetsarbetet eller omvänt chefer som efterfrågar men verksamhet som inte levererar 

vilket jag bedömer som hindrande.  
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7.2 Förutsättningar för att kunna 
 

En uppenbar möjlighet är projektmedel, men naturligtvis behövs mer än pengar. Det har 

funnits en rad olika sätt att delta och att bredda kunskapsbasen, utbildningssatsningar, 

seminarier, föreläsningar samt två högskolekurser.  Ett annat exempel på resurser är den 

referensgrupp inom kommunen som kontinuerligt hanterat de resultat som projektarbetet för 

med sig både genom att bedöma relevans och synliggöra arbetet (Brandén. 2013:6).  Det har 

även funnits en sådan resurs på projektnivå, projektledaren hade under projekttiden en 

stödgrupp på Umeå universitet, vilken fungerat som bollplank, samt feedback och 

problematisering (ibid). Tjänstpersonerna på verksamhetsnivå har haft tillgång till 

projektledare och jämställdhetsstrateg samt att projektarbetet ska knytas till befintliga rutiner 

och resultatmått ska läggas in i styrkort för att underlätta integrering av jämställdhetsarbetet. 

Jag menar att när befintliga rutiner kompletteras ökar möjligheten för att implementera 

jämställdhetsarbetet, inget nytt system som löper parallellt utan arbetet integreras. 
  

Vad som har identifierats som hindrande på samtliga nivåer är den omorganisering som 

kommunen genomgick i samband med projekttiden (Brandèn. 2013:7, Bergman.2013:17). 

Det finns ett uttryck för oro kring att arbetet tenderar att bli individbaserat, dvs. att det leds av 

eldsjälar. I intervjun nämns eldsjälar både på ledningsnivå och ute i verksamheten, de har en 

avgörande betydelse vid projektgenomförandet men de kan sluta eller brännas ut. Konsulten 

styrker det antagandet och varnar för att jämställdhetsarbete kan bli personbundet, och då 

upphöra ifall personen inte finns kvar (Bergman.2013:18).  Det innebär att 

jämställdhetsarbetet inte integreras utan blir knuten till enskilda individer, och påverkar den 

hållbarhet som projektet avser att tillhandahålla. 
  

På chefsnivå har jag lagt in tid som hindrande, projektledaren beskriver att de högsta cheferna 

och budgetansvariga har haft svårt att avsätta tid vid utbildningstillfällena, för kursen Gender 

budgeting och menar att det är en svaghet (Brandén. 2013: 18-19). Det finns även rent 

praktiska hinder på verksamhetsnivå kopplat till de teoretiska inslagen i jämställdhetsarbetet. 

Exempelvis inom brandförsvaret lades en folder om normkritiskt tänkande bara åt sidan då 

kunskapen om vad som är normkritiskt inte ingår i vardagen (Bergman. 2013:8). En lärdom 

kan dras från det ofta teoretiska arbetet med jämställdhet och dess begrepp, är att det kan vara 

på sin plats med ett mer tillgänglig material (Bergman.2013:11).  
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7.3 Förutsättningarna för att vilja 

  

Jag har tagit upp frivillighet som möjlighet på chefsnivå, projektnivå och verksamhetsnivå. 

De som vill arbeta med projektet kan påverka innehållet och forma jämställdhetsarbetet 

utifrån de utmaningar som framkommer.  I utvärderingen finns en sammanställning av 

anledningar till deltagande i projektet, det visar vid första enkät tillfället att personligt 

engagemang och intresse för jämställdhetsfrågor var främsta anledning till deltagande 

(Bergman. 2013:14). Rent konkret beskrivs viljan, att arbeta med dem som vill som en 

framgångsfaktor av respondenten. På chefsnivå och verksamhetsnivå har jag även tagit upp 

förändringsarbete som en möjlighet. Projektet avser att förändra, genom att de politiska 

jämställdhetsmålen omsättas i konkret och könsmedveten verksamhetsutveckling (Brewer. 

2011:1). Det beskrivs även som ett förbättringsarbete vilket förväntas ge medborgaren 

tillgång till jämställd medborgarsevice (Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun, 

2011:9). Presentationen och målen är tydliga vilket jag bedömer ökar vilja att delta.  

 

På projektnivå finns det processnära stöd som riktats till fokusverksamheterna, respondenten 

menar att det har kunnat gå in i verksamhet och påbörja ett bestående förändringsarbete, 

projektledaren menar utmärkande för fokusverksamheterna är att frågan är prioriterad på chef 

och ledningsnivå och stort engagemang på verksamhetsnivå. 

I tidigare forskning har det framkommit att mer svårpreciserade strömningar som motstånd 

förekommer inom jämställdhetsarbete. I samtliga nivåer har jag lagt motstånd som hinder, på 

chefsnivå finns det återkommande argumentet brist på tid, det kan vara en resursfråga, dock 

menar projektledaren att chefers brist på tid kan handla om motstånd och ovilja att bedriva 

jämställdhetsarbetet, och att den som driver projektet har svårt att påverka när så sker 

(Brandén. 2013:28). På verksamhetsnivå kopplar jag motstånd till vad som framkom vid 

intervjun, respondenten menar att det finns verksamheter som inte levererar fast 

jämställdhetsarbetet efterfrågas. Några av fokusverksamheterna har valt att avbryta 

deltagandet under projekttiden, och anledningarna har varit: omorganisationen, tidsbrist och 

bristande engagemang i organisationen (Brandèn. 2013:7). Det finns även signaler i 

processutvärderingen kopplat till den andra enkätundersökningen där deltagarna upplever att 

engagemanget i kommunledningen har sjunkit samtidigt som ledningens stöd anses vara 

viktigt för att lyckas med jämställdhetsintegrering (Bergman. 2013:17). 

Ett annat hinder är den omfattande administration som projektarbetet innebär, både 

respondenten och projektledaren vittnar om att arbetstimmar läggs ner på att administrera 
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jämställdhet genom olika verktyg, checklistor och SKLs makEQuality, förutom tiden som 

läggs på administration så innefattar det resultatorienterade arbetet en annan komplikation i 

form av att hållbara resultat behöver tid för att ge mätbara effekter (Bergman. 2013:16). 

Callerstig et al. (2010:19) menar att jämställdhetsintegrering som strategi har förutsättningar 

att ge ett långsiktigt resultat men projektformen utgör en risk det innebär att arbetet reduceras 

till krav på effektivitet och kvalitet. Respondenten beskriver administrationen som att det blir 

en pärm på hyllan istället för att vara ute i verksamheten och stödja, och att “vi kan inte 

administrera jämställdhet vi måste göra den” utifrån det perspektivet utgör den 

administrativa bördan ett hinder i projektgenomförandet även om den avser att formalisera 

arbetet och ligga till grund för återkoppling. Callerstig et al. (2011:15) menar 

jämställdhetsintegrering är så komplext att det inte kan hanteras i modeller och färdiga 

lösningar, att projektformen blir linjär och reduceras ner till checklistor, resultat och 

aktivitetsplaner. Vilket styrker mitt antagande om att resultatorienterat jämställdhetsarbete 

utgör ett hinder inom projektorganiserad implementering av jämställdhetsintegrering.  
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7.4 Analysmodellen Möjligheter och Hinder. 
 

Grafisk sammanfattning av de möjligheter och hinder som identifierats i analysen. 
 

 

Tabell:2 

Villkoret Förstå indikatorer; styrning, tydlighet, information. 

Villkoret Kan indikatorer; resurser, tid, kompetens 

Villkoret Vill indikatorer; motivation, delaktighet  
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8. Slutsatser 

Jag kommer att utgå från analysmodellens identifierade Möjligheter och Hinder för att 

besvara studiens inledande frågeställningar, och vidare relatera till studiens syfte. Jag kommer 

att avsluta med en reflektion kring arbetet med uppsatsen samt inflika några tankar för 

fortsatta studier av implementering av jämställdhetsintegrering i projektorganiserat arbete. 

 

Hur ser förutsättningarna ut för att skapa förståelse för jämställdhetsintegrering som 

strategi? 

Strategi för jämställdhet (2011) ligger till grund för jämställdhetsarbetet i kommunen, den är 

antagen av fullmäktige i politisk enighet. Vilket leder till uppfattningen om att 

jämställdhetsarbetet har en politisk förankring. Inom projektet finns det en rad olika 

möjligheter för deltagarna att utbilda sig, och processnära stöd för fokusverksamheterna via 

jämställdhetsstrategen och projektledare. Inför projektstarten genomfördes ett gediget 

informationsarbete vilket var riktat till politiker och tjänstepersoner inom kommunen. Dock 

påtalas att problemformuleringen vid projektansökan innehåller motstridigheter vilket 

försvårar arbetet (Brandén. 2013: 28-29). Jag bedömer att det finns goda förutsättningar för 

förståelse utifrån informations hänseende, men vid genomförandet finns brister i projektets 

problemformulering.  
 

 

Hur ser förutsättningar ut för att kunna implementera jämställdhetsintegrering som 

strategi? 

I Strategi för jämställdhet (2011) pekas kommunen agerande ut som viktig både som 

verksamhet samt pådrivande aktör i samhället, och kommunen förbinder sig till att genomföra 

jämställdhetsintegrering, det ska ske via nämnder och verksamheter. Det finns projektmedel 

tillgängliga samt verktyg och metoder för jämställdhetsarbetet.  Dock påverkas arbetet 

negativt av den omorganisation som inleds under projekttiden, en annan aspekt av resursen tid 

är att projektet nedprioriteras till förmån för befintligt arbete. Jag har även dröjt kvar vid 

möjligheterna att nå alla verksamheter, materialet vittnar om behovet av stöd under hela 

projekttiden. Inom ramen för projektarbetet hade fler verksamheter blivit svårt att hinna med 

för jämställdhetsstrategen och projektledaren. Jag blev dock positivt överraskad av hur 

fokusverksamheterna haft möjlighet att arbeta, genom det processnära stödet har de kunnat 
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utveckla problemformulering samt metoder för att möta utmaningen med 

jämställdhetsintegrering anpassat till den specifika verksamheten. 

 Ett annat hinder kommer i form av eldsjälar initialt tillför det projektet energi och inspiration 

genom ett genuint engagemang i frågorna de brinner för, men ut en integrerings-perspektiv 

blir kunskapen bunden till personen och inte integrerad i verksamheten och ifall personen 

slutar, blir sjuk eller helt enkelt tappar lusten så faller arbetet. Det finns även teoretiska hinder 

vilket främst berör det glapp som uppstår mellan forskningsspråk och vardagsspråk, vilket 

påverkar möjligheterna vid implementering på ett negativt sätt.  

 

Hur ser förutsättningarna ut för att vilja implementera jämställdhetsintegrering som 

strategi? 
 

I materialet pekas just viljan och engagemanget för jämställdhetsfrågor ut som 

framgångsfaktorer i jämställdhetsarbetet, dock är fokus på förutsättningar, kommunen har en 

lång erfarenhet av jämställdhetsarbete. Dock framkommer det att problem i form av motstånd 

finns, Jämställdhetsstrategen uttryckte det ganska rakt på ”det finns inga öppna dörrar i det 

här arbetet”. Något annat som påverkar implementeringen är den administrativa delen då den 

tar tid, som annars kunde användas till projektarbete. Callerstig et al.(2011:15) beskriver 

risken med projektform, jämställdhetsintegreringens komplexa sammansättning ska reduceras 

ner till checklistor, resultat och aktivitetsplaner, kraven på effektivitet och kvalitet. Detta 

bekräftas vid intervjun, respondenten säger “vi kan inte administrera jämställdhet vi måste 

göra den”. Projektledaren delar den uppfattningen och kompletterar med att kunskap inte 

alltid leder till konkret förändring.  

 

8.1 Studiens syfte och avslutande tankar. 
 

“ Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna vid implementering av 

jämställdhetsintegrering inom ramen av projektorganiserat arbete”  
  

Projektet Ledningskraft riktat sig till att motverka glapp vid implementeringen genom fokus 

på styr-och ledningssystem, vilket identifierats som bristande i tidigare genomförda 

projektarbeten. Under projekttiden har det processnära stödet gett verksamheter möjlighet att 

skräddarsy metoder och strategier för att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den 

specifika verksamhetens problembild. Respondenten uppger att 2-3 verksamheter fortsätter att 
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arbeta med frågorna efter avslutat projekt, i relation till hur avsikten har formulerats på den 

politiska nivån “genom alla chefer och medarbetare” (Strategi för jämställdhet i Umeå 

kommun. 2011:8) så upplever jag att det finns mer att göra. 
 

Jag kommer nu att reflektera kring den studie jag genomfört och de metoder jag valt. Jag 

anser att styrningskedjan och analysverktyget har fungerat väl, dock kan Styrningskedjan 

utvecklas för fortsatta studier genom att mer ingående undersöka de enskilda delarna i kedjan, 

genom kompletterande intervjuer. Analysverktyget skulle även kunna kompletteras med 

ytterligare genom att ta med politiker för att få en mer fullständig bild av implementering. 
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9.1 Bilaga Intervjuguide 

Presentera mig själv mitt projekt, redogöra för syfte frågeställning inom mitt projekt. 

Upplysa informanter om hens fria val att inte svara på fråga/or och rätt att avbryta intervjun 

när som helst. 

Be om informantens tillåtelse att spela in intervjun. 

Frågemall. 

Inledande frågor 

·      Namn, yrke, yrkeshistorik, utbildning 

·      Hur valdes projektet? 

·      Vilka arbetade med projektet? 

·      Har ni arbetat med liknande projekt tidigare? 

·      Hur uppfattar du syftet med arbete? 

·      Hur arbetade ni med projektet? Handlingsplan. 

·      Fick ni tid, utrymme och resurser för att utföra arbete? Av vem ? 

·      Vad har fungerat bra eller mindre bra? 

·      Enligt din bedömning hur har arbetsmetoden fungerat? 

·      Har ni lagt till eller ändrat eller önskat lägga till ändra något? 

Organisationen 

·      Hur och av vilka valdes fokusgrupperna ut? 

·      Prioriterades involverades chefer och/eller personal? 

·      Hur genomfördes arbete praktiskt? 

·      Upplevda hinder? 

·      Upplevda motsättningar? 

·      Har konflikt mellan projektmål och verksamhetsmål uppstått? 

Avslut 

·      Har organisationen påverkats av projektet? 

·      Finns hinder/motsättningar för fortsatt arbete? 

  

 

 


