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Abstract 

In this case study, policy transfer between municipalities within gender mainstreaming 

is examined. This thesis wanted to find explanations on why municipalities start with 

gender mainstreaming and how municipalities learn gender mainstreaming from other 

municipalities. This study also investigates how much influence the municipal official 

that are responsible for gender mainstreaming have. Semi structured interviews were 

conducted with six municipalities and seven respondents and to analyze and interpret 

the answers the study uses theories about ‘lesson-drawing’, ‘mimicry’ and ’fashion’ as 

well as policy network. The conclusion of the study is that tendencies to both mimicry 

and lesson-drawing to why municipalities start with gender mainstreaming. Some 

municipalities’ answers that their work with gender equality was not satisfying and 

therefore they started with gender mainstreaming. The other municipalities explained 

because gender mainstream is in fashion now, they started with it also. To how 

municipalities learn from each other, the conclusion is that it is only about lesson-

drawing and the municipalities explained that they have to adjust what they learn in 

policy networks to their own municipality and not copy their work exactly. 

Furthermore, municipal officials have a great amount of influence in establishing 

gender mainstreaming in the municipality. But this influence decreases when gender 

mainstreaming is established in the municipality. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jämställdhetsintegrering har varit Sveriges nationella strategi för jämställdhetsarbete 

sedan 1994 (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, B) och på senare år har Sverige börjat 

arbeta väldigt aktivt med jämställdhetsintegrering och detta gäller även många 

kommuner i Sverige, där har även jämställdhetsarbetet blivit mer aktivt. Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) har gjort satsningar för att kommuner ska kunna 

samverka och lära sig jämställdhetsintegrering av varandra, som Program för Hållbar 

Jämställdhet och Modellkommuner. Vad är det då som driver kommuner till att 

samverka och lära sig av varandra? Inom policyöverföring finns det olika teorier som 

påverkar kommuner. ”Härma” är en teori inom policyöverföring som utgår ifrån 

organisationer, i detta fall kommuner, tar efter andra kommuners sätt att arbeta. De 

gör detta utan full vetskap om resultatet är det bästa för kommunen, jämfört med 

andra arbetssätt. Teorin inkluderar även att de största fördelarna ofta kommer i 

uttryck på den sociala planen för att få socialt erkännande av andra kommuner och 

organisationer (Marsh & Sharman, 2009). Teorin om lärande, som är nästa teori, går 

istället ut på att kommunen har identifierat ett problem och sedan undersökt vilka 

lösningar som skulle vara mest effektiva från andra organisationer och kommuner för 

att lösa problemet (Marsh & Sharman, 2009). Kommunen försöker då lära sig hur den 

andra parten har arbetat och implementera ett liknande arbetssätt som är anpassat för 

den kommunen.  

 

1.2 Kunskapslucka och forskningsbidrag 

Policyöverföring är ett väl utvecklat fält som sedan 1980-talet engagerat forskare i att 

undersöka varför och hur policys färdas mellan länder (Stone, 2012). Det som Stone 

och de flesta andra forskare innan har fokuserat på har varit policyöverföring mellan 

länder och teorier bakom dessa överföringar och hur de har gått till (Dolowitz & Marsh, 

2000, Marsh & Sharman 2009, Stone 2012).  Policyöverföring har genom historien 

inte analyserat hur vissa idéer sprids inom länder och mellan kommuner, även om det 

givetvis existerar studier som fokuserar kommuner. Som Callerstig och de Loë som på 

olika sätt fokuseras på subnationell nivå och policyöverföring (Callerstig 2014; de Loë 
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et al 2016). Dessa studier täcker dock inte upp det som denna studie vill undersöka, 

vilket är anledningar till policyöverföring mellan kommuner i en svensk kontext.  

 

Fallet som uppsatsen kommer undersöka är jämställdhetsintegrering. Detta område är 

intressant att undersöka för det är ett område som är på ”modet” (Christensen et al, 

2005, 76). Med flera satsningar från olika organisationer de senaste åren är 

jämställdhet ett område som har blivit ”mode” att jobba med för kommuner. 

Jämställdhetsintegrering som område innebär enligt Jämställdhetsmyndigheten att: 

Verksamheten systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser olika 

förslag och beslut får för kvinnor respektive män. Den kunskap som detta medför 

ska i nästa skede ligga till grund för utformningen av verksamhetens planering, 

genomförande, uppföljning och utveckling på alla nivåer inom all offentlig 

verksamhet. (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, A). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit olika arbeten med att främja 

jämställdhetsintegrering i olika kommuner. De stod bakom Sveriges hittills största 

jämställdhetsprojekt ”Program för Hållbar Jämställdhet” (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2014) och är ansvariga för ”Modellkommuner” samt skrivit rapporter om 

detta. Dessa rapporter fokuserar dock inte på policyöverföring utan dessa fokuserar på 

implementeringen av dessa arbeten (Sveriges Kommuner och Landstig, 2014). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till att hitta förklaringar till varför kommuner 

börjar arbeta med nya arbetssätt och metoder. Studien syftar till att undersöka om och 

hur kommuner kan bli influerade av andra aktörer. Slutligen vill studien bidra till en 

förståelse över hur mycket inflytande tjänstepersoner har i framtagningen av nya 

arbetssätt i kommunen. 

 

För att undersöka detta syfte har en kvalitativ fallstudie bedrivits om 

jämställdhetsintegrering och samarbeten mellan sex kommuner som har ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Studien är intervjubaserad med tjänstepersoner från vardera 

kommun. Frågeställningarna som studien ämnar besvara: 
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- Vad påverkade kommunerna att börja med jämställdhetsintegrering? 

- I vilken form har kommunerna i studien samarbetat och lärt sig av varandra 

inom jämställdhetsarbete? 

- Vilket inflytande upplever tjänstepersoner som jobbar närmast 

jämställdhetsintegrering att den har i arbetet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studiens syfte och frågeställningar har redan behandlats och det är även lämpligt att 

definiera vad som inte är syftet med studien. Studien syftar inte till att undersöka hur 

väl utfallet mot invånare har blivit inom kommunerna tack vare arbetet med 

policyöverföring. Inte heller syftar studien till undersökningar av 

jämställdhetsintegrering som arbetssätt för kommunerna att arbeta med jämställdhet 

och hur effektiv denna metod är. Jämställdhetsintegrering är den metod som 

kommunerna använder sig av och studien kommer inte utvärdera denna metod.  

 

1.5 Modellkommuner 
Modellkommuner är en satsning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där 

staten är med och finansierar. Modellkommuner en satsning som kom till efter 

framtagningen av Program för Hållbar Jämställdhet (HåJ). SKL bedrev den satsningen 

med sina medlemmar under 2008–2013 och som skapade värdefull kunskap kring 

jämställdhetsintegrering och utvecklingsarbete. SKL beslutade att tillsammans med 

sina medlemmar bygga vidare på det som kom fram i HåJ och ta fram en modell för 

kunskapsspridning via modellkommuner. Modellkommuner syftar till att: ”utveckla 

deltagarnas jämställdhetsintegrering av styrning och ledning genom systematisk 

jämförelse av arbetssätt med varandra” (Modellkommuner 2017–2018, 2019). 

Konceptet bygger på att kommunerna har ett ömsesidigt lärande mellan varandra och 

utbyte av erfarenheter under ett års tid och delas upp i olika grupper. Under detta år 

träffas kommunerna tre till fyra gånger för gemensamt arbete och utbyte. 

Modellkommuner syftar även till att: 

förbättra förutsättningar för jämställdhetsintegrering, genom att deltagande 

kommuner ges kunskap, metoder och system för att erbjuda invånarna likvärdig 

service oavsett kön samt en jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor 

och pojkar (Modellkommuner 2017–2018) 
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Satsningen inkluderar också att kommunerna ska initiera en jämställdhetsintegrering 

av sina system för ledning och styrning samt att när projektet är slut ska de bli 

mentorer för nya kommuner och genom detta sprida modellen (Modellkommuner, 

2017–2018). Modellkommuner har bedrivits i två etapper och är år 2019 inne på sin 

tredje etapp. I den första etappen var det med sex pilotkommuner som senare blev 

modellkommuner och i den andra etappen tillkom det femton kommuner som delades 

in i sex grupper och alla fick en mentor i form av en modellkommun. 

 

Under den första träffen som kommunerna träffas för att arbeta tillsammans fokuserar 

på ledning och styrning där vad som fungerar bra och mindre bra ur 

jämställdhetsperspektiv i sin egen kommuns ledning och styrning. Samtidigt hjälper 

deltagarna varandra med erfarenhetsutbyte och idéer om förbättringar som kan göras 

inom varje kommuns system och styrdokument för att bidra till en jämställd service 

mot de som tar del av kommunens tjänster. 

 

1.6 Disposition 

I början av varje kapitel kommer det en kort genomgång av innehållet av kapitlet och 

vilken ordning som innehållet behandlas. Första kapitlet har gett en inledning till 

studien som inkluderade bland annat bakgrund och studiens syfte. Det andra kapitlet 

kommer presentera det teoretiska ramverket som studien bygger på och som används 

för att analysera empirin. Det innehåller även en genomgång av tidigare forskning. 

Tredje kapitlet består av en beskrivning av metoder som används och hur empirin 

samlats in. Det tredje kapitlet innehåller även etisk reflektion över intervjuerna och en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. I kapitel fyra redogörs det empiriska 

data som är insamlad, vilken sedan analyseras. I det femte och näst sista kapitlet 

kommer diskussioner och reflektioner kring resultatet tas med samt studiens 

begränsningar, studiens bidrag och förslag på framtida forskning. Avslutande kapitel 

sex innehåller studiens referenslista. 
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2 Teori 

Kapitel två inleds med en teoretisk bakgrund och kontext till hur teorier inom 

policyöverföringen har utvecklats över tiden, för sedan gå vidare till andra avsnitt där 

redogörs det teoretiska ramverket som uppsatsen utgår ifrån. Det sista avsnittet 

kommer användas för operationalisering där det framkommer hur teorierna kommer 

användas praktiskt. 

 

2.1 Teoretisk bakgrund och kontext 

Policyöverföring som fält har växt sig starkare under de senaste 20 åren och de tidiga 

studierna inom policyanalys satte stort fokus på agenter och inte samma vikt på 

strukturer som är av den mer moderna skolan. Rose (1993) skriver i sin artikel om 

’lärande’, och menar att ’policyskapare’ söker efter lösningar till människor missnöje. 

Dessa lösningar har fungerat tidigare eller fungerar på andra ställen och Rose (1993) 

menar då det är aktörerna som sitter på makten på om eller hur policyöverföring ska 

gå till och inte de strukturer som de jobbar inom. En studie av Schneider och Ingram 

(1988) kom fram till att policyöverföring är en frivillig process som aktörer startar 

inom sina institutioner. När studier tolkar aktörer spelar den dominerade rollen inom 

policyöverföring innebär det inte att de inte ser betydelsen av strukturer utan det är 

aktörerna som är det som är viktigast (Stone, 2012).  

 

2.2 Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är ett policyområde som har varit en internationell strategi 

för jämställdhetsarbete i över 20 år. (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, A). 

Jämställdhetsintegrering går ut på att jämställhet ska genomsyra alla beslut på alla 

nivåer och inom alla områden. Både män och kvinnors angelägenheter och 

erfarenheter ska vara en integrerad del av design utförandet, tillsynen och utvärdering 

av policys och projekt inom alla politiska, ekonomiska och sociala sfärer (Caglar, 2013). 

Det har varit en strategi som har antagits av offentliga organisationer för att få till en 

policyförändring samtidigt som forskare har visat på att fast det har arbetats med 

jämställdhetsintegrering, har detta inte resulterat i jämställdhet (Caglar, 2013). Detta 

är forskning som främst har fokuserat på internationell forskning och på 

internationella organ som Förenta Nationerna och Non-Governmental Organisations. 
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Författaren beskriver vidare om forskning som visar på att de som arbetar med 

jämställdhetsintegrering ofta får försvara sitt område och de beslut som tagits tidigare 

samtidigt som Caglar (2013) menar att uppbyggandet av jämställdhetsexpertis i 

organisationerna är centralt för lärande men det sker ett motstånd kring 

implementering av detta arbete inom organisationen och därför blir ofta 

jämställdhetsintegrering ineffektiv (2013). Ytterligare forskning visar på den 

gemensamma nämnaren för jämställdhetsintegrering internationellt att det är 

tjänstepersonstyrt och mer teknokratiskt än en politisk agenda samtidigt som fler 

börjar använda sig av jämställdhetsintegrering men på olika sätt inom Europa (Daly, 

2005). 

 

2.3 Policynätverk 
Ett policynätverk är ett nätverk som har ett relativt stabilt förhållande mellan aktörer 

som består av icke hierarkiska medlemmar. Dessa länkas tillsammans av ett 

gemensamt syfte med någon specifik policy där aktörerna utbyter resurser mellan 

varandra för att uppnå ett gemensamt mål (Börzel, 1998). Dessa policynätverk består 

av aktörer i form av ’policy community’ och de aktörer som är med har ett särskilt 

intresse i en specifik fråga och har då kontakt för utbyte av resurser med syfte att 

optimera deras arbete med den specifika frågan (Wilks & Wright, 1987, 296). 

Policynätverk blir då den länken och utrymmet där dessa policy community verkar för 

att uppnå sitt intresse (Wilks & Wright, 1987, 297). Det går att, som det står ovan, utgå 

ifrån att policynätverk har en icke-hierarkisk dynamik, men det går även undersöka 

hur beroendeställningen ser ut inom dessa policynätverk genom att undersöka ’power 

dependency’. Power dependency syftar till inom policynätverken kan de olika 

aktörerna vara olika mycket beroende av varandra och det är två olika variabler att ta 

hänsyn till, aktörers betydelse och aktörers utbytbarhet. En aktör kan vara av stor 

betydelse och kan vara svår att ersätta och de andra aktörerna hamnar då i en 

beroendeställning av denna aktör och detta ger ett hieratiskt maktförhållande i 

policynätverket (Rhodes, 1997). 

 

Som tidigare forskning visar på (Daly, 2005; Caglar, 2013) har 

jämställdhetsintegrering blivit ett område som till stor del styrs av tjänstepersoner och 

detta skulle betyda att det är tjänstepersoner som blir de tydliga policysskaparna inom 
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kommunerna med jämställdhetsintegrering. Policynätverk kan således användas av 

policyskapare/policy community för sprida goda tips för arbetet ska bli bättre och 

effektivare med jämställdhetsintegrering. Detta kan vara av särskilt intresse inom 

jämställdhetsintegrering då forskare har lyft att implementering kan vara svår inom 

organisationer (Caglar, 2013).  

 

2.4 Policyöverföring 
Policyöverföring är något som nästan genomsyrar alla politiska processer och 

kommuner. Två forskare som har ett stort inflytande och citeras ofta inom fältet 

policyöverföring är Dolowitz och Marsh. Det är även deras konceptualisering av 

policyöverföring som är den som används mest inom policyöverföringsforskningen. 

Dolowitz och Marsh (2000) menar att policyöverföring är processen där kunskap om 

policy, administrativa strukturer, institutioner eller idéer från en politisk institution 

(nutid eller i tidigare) används för utformandet av policy, administrativa strukturer, 

institutioner eller idéer inom en annan politisk institution (2000). Policyöverföring är 

ett brett fält som rymmer flera olika begrepp och subkategorier kring hur överföring 

och spridning av policy sker men det finns även forskning som menar att det är 

separata koncept men det finns delar med stora liknelser mellan dessa begrepp och 

subkategorier som bygger upp policyöverföring (Dolowitz, 2000) men i denna studie 

kommer dessa delar behandlas som att de tillhör kategorin policyöverföring. 

 

Varför finns det ett behov av överföring och spridning av policys? Detta för 

policyskapare har i större utsträckning börjat förlita sig på policyöverföring när de står 

inför missnöje som stör rutiner (Rose, 1991). Rose (1991) menar att policyskapare inte 

drivs av förändring eftersom de har begränsad med tid och det mest tidseffektiva är att 

jobba med sina rutiner. Vidare skriver författaren när väl policyskapare ska försöka 

hitta lösningar till det missnöje som kommit fram gällande de gamla rutinerna och 

policys. Detta handlar om lokalisering av lösningar som har fungerat tidigare eller som 

har fungerat för andra politiska institutioner och inte att komma fram till nya 

alternativa lösningar. Policyskapare har begränsat med tid och det gör att de söker 

beprövade lösningar som har fungerat tidigare istället för framtagning av ny oprövad 

kunskap och policyskapare väljer då att ta efter det som möter minst motstånd. Det 

som även är drivande för policyskapande är enligt Rose (1991) att policyskapare är 
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’satisfierare’, de söker lösningar som tillfredsställer behovet av det som vill uppnås. 

Precis som jämställdhetsintegrering har ett fokus på att det ofta blir aktörer inom 

institutioner som påverkar institutionerna och även om institutioner är viktiga 

fokuserar ofta policyöverföring på aktörer och de kallas då för policyskapare. Detta är 

något som denna uppsats även kommer fokusera på. 

 

Som nämnts tidigare i kapitlet finns det flera olika subkategorier inom policyöverföring 

som begrepp som används för förklaring till varför det är vissa policys som överförs 

mellan kommuner och varför andra policys inte får lika stor spridning. Marsh och 

Sharman (2009) tar fram fyra stora subkategorier som förklaring till policyöverföring, 

och dessa är: lärande, tävlande, tvång och härmande (2009). Denna studie kommer 

fokusera på härmande och lärande för att analysera och förklara policyöverföringar. 

Dessa valdes för att kommunerna som undersöks har frivilligt gått med policynätverk 

som bygger på ömsesidigt lärande; tävlande och tvång passar inte in i det konceptet. 

 

2.4.1 Recept 

Inom organisationsteori, närmare bestämt inom delar av den nyinstitutionella, 

används begreppet ”myter”. Med myter menas att organisationer befinner sig i 

institutionella omgivningar där det finns normer som påverkar hur kommuner och 

andra organisationer ska arbeta och vara uppbyggda. Kommuner behöver då förhålla 

sig till dessa normer och arbeta in dessa i kommunen, även om de inte gör kommunen 

effektivare. Myter är de socialt skapade normerna i institutionella omgivningar. 

Christensen et al (2005) skriver att kommuner inte enbart kan överleva om de strävar 

efter maximering av effektiviteten utan de måste även söka legitimitet från 

omgivningen (76). För att få legitimitet från sin omgivning krävs det att kommunen 

lever upp till normerna om kontinuerliga framsteg, förnyelse och rationalitet. 

Normerna kommer då i uttryck i generella idéer och koncept om hur dessa tidsenliga 

och legitima kommuner ska se ut och vilka procedurer och rutiner som kommunen ska 

satsa på för att få legitimitet. Myter blir med detta ett legitimerat ’recept’ på hur 

kommuner bör utforma vissa av sina delar. Detta recept ska då engagera och väcka 

uppmärksamhet samt vara föredöme för andra kommuner (Christensen et al, 2005, 

77). 
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För att dessa myter ska etableras och få en spridning och institutionell acceptans krävs 

det att olika instanser bidrar till utveckling och spridning av dessa myter som gör att 

de utvecklas till recept. En av de största grupperna är offentliga internationella 

organisationer som t.ex. EU, FN och Världsbanken. EU har varit en viktig instans för 

jämställdhetsintegrering och dess spridning men även för att ändra hur EU jobbar med 

jämställdhet (Jacqout, 2010). I framtagandet av en jämställdhetsplan på en 

internationell nivå var FN en av de första som lyckades ta fram en internationell 

deklaration som innehöll en handlingsplan för jämställdhetsarbete på internationell, 

nationell och regional nivå och jämställdhetsintegrering förordades som strategin för 

att arbeta med jämställdhet (Jämställdhetsmyndigheten, 2019, A).  Men det är även 

nationella organisationer som är viktiga för att institutionalisera och sprida dessa 

recept till kommuner. I Sverige är Statskontoret och Sverige kommuner och landsting 

aktörer som bidrar till en bred spridning av recept och som även anpassar dem till att 

passa en svensk kontext, både nationellt och internationellt men de bidrar även till att 

’certifiera’ dessa recept som gör att de blir institutionaliserade och självklara samt göra 

att de blir lättare för kommunerna att följa upp (Christensen et al, 2005, s 77, 84).  

 

Inom vår samtid finns det otroligt många olika ”recept” som är institutionaliserade och 

som används för skapandet av en ”god” kommun (Christensen et al, 2005, 80). Dessa 

recept som har blivit legitima och är tidsenliga benämnts som ”mode”. När recept som 

är tidsenliga och ”alla” kommuner jobbar med detta recept inom en viss tidsperiod 

benämns det som mode (Christensen et al, 2005, 76). Därav vill kommuner arbeta med 

detta mode för det är tidsenligt och för detta recept som blivit mode har fått en sådan 

legitimitet bland andra kommuner. Då kan kommuner ses som ”omedvetna 

modeslavar” eller som kommuner som har en medvetande hållning till modet 

(Christensen et al, 2005, 87). 

 

2.4.2 Lärande och Härmande 

Lärande, (Säll, 2014) används för förklaring av den frivilliga policyöverföringen som 

en kommun gör när de vill lära av hur andra kommuner har försökt lösa ett problem. 

Således går det både lära av misslyckanden och inte upprepa dem men även lära av de 

lyckade ändringarna och ta efter dessa (Rose, 1991). Författaren definierar lärande som 

en handlingsorienterad slutsats om ett eller flera recept som används någon 
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annanstans (Rose, 1991). Detta kan både beröra andra städer, kommuner, länder eller 

i kommunens historia (Rose, 1991). Lärande handlar om mer än bara utvärdera och 

lära av det som har skett utan det handlar även om kommunen har som intention att 

implementera och överföra receptet till ens egen kommun (Rose, 1991). Lärandet 

behöver ta i beaktning och förstå skillnader och likheter mellan den egna kommunen 

och dess kontext som receptet som de vill överföra kommer ifrån.  

 

En till teori som Marsh och Sharman (2009) anser vara stor är härmande och det 

används för att förklara processen av överförande av modeller eller policy som är mer 

normativa eller symboliska än rationella och effektiva. Enligt författarna tar politiska 

organisationer, i denna studie rör det sig om kommuner, efter andra som anses ligga i 

framkant av omgivningen för dessa kommuner anses kommit långt, är progressiva och 

de gör moraliskt rätt. Detta drivs på genom djupt rotade strukturella krafter och 

kommuner gör detta för att få legitimitet från omgivningen eftersom de tar efter det 

som anses vara det som är bäst och rätt för tillfället. Kommunen som härmar kan veta 

att policyn är ineffektiv och inte bidra till lösning av problemet som har uppstått och 

men lägger en större värdering kring vid den sociala legitimiteten som ges (Marsh & 

Sharman, 2009). Härmande går även ses ifrån att kommunen härmar på ett sätt som 

är inte genomtänkt och automatiskt för det är en sådan djup samsyn på vad som är rätt 

beteende och moraliskt (Marsh & Sharman, 2009). 

 

Den stora skillnaden mellan härmande och lärande är att härmande är en process som 

inte har den bästa lösningen för kommunen i fokus utan fokus ligger mer på 

anpassning efter hur andra kommuner arbetar och ta in det till sin verksamhet för få 

till de sociala fördelarna. Vikten läggs inte på att undersöka om det är en 

policyöverföring som kommer gynna kommunen och behandla de problem som 

receptet är gjort för att lösa (Marsh & Sharman, 2009). Lärande däremot bygger på att 

kommunen medvetet väljer att lära sig av en annan kommun eller organisationer för 

att ta reda på hur receptet har fungerat hos dem och lära sig av deras arbete för att 

själva få ett effektivare och effektfullare policyresultat (Marsh & Sharman, 2009). För 

att uttrycka en distinkt skillnad utgår härmande från att härma någon annan helt 

tanklöst och inte ha tankar om det är den bästa lösningen. Lärande är dock en process 

där aktören vill lära sig av den andre för att deras lösning är den som är bäst lämpad 
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för aktörens nuvarande problem. Denna lärarande grundar sig i en förståelse att 

lösningen behöver anpassas efter det lokala problemet som råder och lösningen 

kommer bli den bästa tänkbara. 

 

Givetvis präglas inte kommuners arbete enbart av antingen härmande eller lärande i 

sitt arbete och framtagande av sitt jämställdhetsarbete utan mest troligen finns det 

tendenser från båda teorierna men i denna uppsatts kommer en distinktions göras för 

att utskilja lärande från härmande. Tecken på lärande är att respondenten diskuterar 

att de behöver anpassa andra kommuners lösningar efter sin egen kommuns 

förutsättningar. Samtidigt som härmande kommer i uttryck när respondenterna 

diskuterar om det är viktigt att lära sig av andra men att de inte nämner att det behöver 

anpassas efter kommunens egna förutsättningar. 

 

2.5 Operationalisering 

Lärande och härmande kommer användas i uppsatsen för att urskilja vad som kan 

påverka en kommun till att börja använda sig av jämställdhetsintegrering som metod 

och arbetssätt samt för analysering av samspelet mellan aktörer inom policynätverk. 

Lärande och härmande en teori som kommer användas inom jämställdhetsintegrering 

och även inom policynätverk och inte som ett separat analyseringsmetod. Figur 1 vill 

visa på att lärande och härmande används för analysering av både 

jämställdhetsintegrering och policynätverk. 
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 Figur 1. Jämställdhetsintegrering och Policynätverk 
 

Lärande och härmande kan ses som två motsatser av varandra i deras renaste form. 

När lärande går över till härmande och när härmande går över till lärande går inte säga 

men uppsatsen kommer leta efter vilka tendenser som respondentens svar tyder mer 

mot. Om respondentens svar och diskussion visar på större tendenser mot att den vill 

lära sig av andra eller om det rör sig närmare formen av härmande. Om vi utgår ifrån 

figur 2 visar den på svar som respondenterna ger kan tendera vara mer mot lärande 

och det samtidigt visar en mindre tendens till att vara härmande och även tvärt om, 

tendenser mot härmande visar på mindre tendenser mot lärande. Dessa tendenser 

behöver då inte vara antingen lärande eller härmande utan det kan även båda två var 

nära som gör att det inte går att urskilja om det är lärande eller härmande. 

 

 

Figur 2. Relation Lärande och Härmande 
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I analysen kommer inte varje respondents svar kategoriseras som lärande eller 

härmande utan det kommer göras en gemensam analys av alla svaren där 

respondenternas gemensamma tendenser analyseras. Detta för det är inte den enskilda 

respondentens svar som är intressant eller hur många kommuner som visar tendenser 

på lärande eller härmande utan det är de generella svaren som är intressanta som kan 

visa på övergripande trender bland kommuner. 
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3 Metod 

Metodkapitlet är strukturerat med att det första avsnittet innehåller en kort 

genomgång och introduktion till metod för sedan gå vidare till valet av kvalitativ metod 

och varför det lämpar sig i denna studie. Vidare går nästa avsnitt in på varför denna 

studie är en fallstudie och senare gå in på urvalsmetod av kommuner. Fjärde avsnittet 

kommer behandla semistrukturerande intervjuer och hur dessa användes och 

genomfördes och efter det kommer avsnittet redogöra för intervjuguiden som 

användes för intervjuerna. Nästa avsnitt går in på hur analysmetoden används för att 

analysera och studera det empiriska materialet. Näst sista avsnittet redogör över hur 

etiska avvägningar har tagits till hänsyn och slutligen kommer kapitlet diskutera 

studiens reliabilitet och validitet och hur det har arbetats med för att stärka studiens 

reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Kvalitativ metod 
I studien används kvalitativ metod eftersom kommuner är en politisk institution och 

kvalitativ metod är enligt Vromen (2010, 249) en av de vanligaste metoderna att 

använda för att studera politiska institutioner. Kvalitativ metod har valts för jag som 

forskare kommer tolka det som respondenterna svarar och tolka deras verklighet 

(Fejes & Thornberg, 2015, 20). Vidare använder jag mig av kvalitativ metod för att 

konstruera forskningsfrågorna och enligt Flick (2014) finns det tre olika inriktningar 

ett analysarbete kan ta. Det två som mina forskningsfrågor är konstruerade för att 

analysera sociala konstruktioner och hur kulturella maktordningar påverkar samspel 

mellan aktörer samt sätta fokus på subjektiva erfarenheter (Flick, 2014). Eftersom jag 

kommer studera sociala konstruktioner, kulturella maktordningar och subjektiva 

erfarenheter passar ett kvalitativt metodval in för jag kan fokuserar på att skapa en 

djupare förståelse och/eller förklaringar och komma närmare den djupare förståelsen 

och/eller förklaring. Kvalitativ metod som paraplybegrepp innehåller många olika 

inriktningar och olika tolkningar om vad som är det viktiga att undersöka. Det finns 

forskare som argumenterar för att forskare ska hitta förklaringar till olika fenomen 

samtidigt som andra forskare kan argumentera för att det viktiga är att undersöka 

tolkningar av vad olika fenomen och genom detta skapa en förståelse (Vromen, 2010, 

255–256).  
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Det teoretiska ramverk som används för uppsatsen passar även in till en kvalitativ 

metodansatts då fokus i teorierna är att få en djupare förståelse för sociala 

konstruktioner och hur kulturella maktordningar påverkar samspel mellan aktörer 

samt sätta fokus på subjektiva erfarenheter. Policyöverföringsteorier som berör 

’recept’, ’härmande’, ’lärande’ och ’policynätverk’ har alla tydliga inslag av sociala 

konstruktion och kulturella maktordningar då det alla involverar ett socialt samspel 

mellan aktörer och samtidigt försöker de lära av varandra och det innebär en kulturell 

maktordning. 

 

3.2 Fallstudie 
Som nämnt tidigare är denna studie en fallstudie och med det kommer det olika 

kriterier och fördelar med en fallstudie. En av fördelarna med att göra en fallstudie är 

att en djupgående studie av ett koncentrerat fall kan ge en bättre förståelse över det 

som undersöks bland analysenheterna. Det råder delade meningar om fallstudier går 

att generalisera då de är koncentrerade till ett fall och inte går att applicera på andra 

fall för att kunna generalisera (May, 2013, 259). Denna studie är en fallstudie och vill 

den bidra till ”att presentera ett rikt porträtt av en enstaka miljö” (Simons 2009 i 

May, 2013, 262) men samtidigt visa på tendenser och resultat som skulle vara av 

intresse i likande fall. Det som i denna studie är det enskilda fallet är 

jämställdhetsintegrering och analysenheterna är kommuner som har ett aktivt arbete 

med jämställdhetsintegrering och valet av dessa kommer redogöras för nedan. 

 

3.3 Val av fall, analysenhet och respondenter 
Jämställdhetsintegrering har valts för att det är ett policyområde som är i ”modet”. 

Mode är något som är tidsenligt och som ”alla” kommuner bör arbeta med inom en 

viss tidsperiod (Christensen et al, 2005, 76).  Familjen som jämställdhetsintegrering 

går inom ramen för är ”New Modes of Governance” och det är en aktuell familj av 

teorier som skapar mycket debatt (Dawson, 2016). Det går även argumentera för att 

jämställdhet är ett högaktuellt område i dagens samhälle. Förutom SKL:s satsningar 

som har tagits upp visar även bildandet av Jämställdhetsmyndigheten 2018 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019, B) att jämställdhetsarbete är mode samt arbetet 

som sker med Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM 
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(Jämställdhetsmyndigheten, 2018, A) samt Jämställdhetsintegrering i Högskolor och 

Universitet, JiHU (Jämställdhetsmyndigheten, 2018, B). Samtidigt fortsätter SKL att 

sprida Modellkommuner och jämställdhetsintegrering till fler kommuner under 2019 

och SKL sprider även konceptet Modellkommuner fast för regioner i Modellregioner 

(Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning, 2019). Alla 

dessa satsningar styrker att jämställdhetsintegrering är i mode och därför är det ett 

område som intressant att studera som fall för det är ett aktuellt område som ”alla” 

kommuner bör jobba med. 

 

Analysenheterna i denna studie har varit sex stycken kommuner i norra Sverige: Piteå, 

Robertsfors, Lycksele, Vännäs, Nordmaling och Örnsköldsvik. Dessa kommuner har 

varit ett strategiskt urval för de är med i Modellkommuner och har ett aktivt arbete 

med jämställdhetsintegrering. Kommunernas aktiva arbete med jämställdhetsarbete 

har varit viktigt i urvalsprocessen för det ger en större möjlighet att de har varit med i 

policynätverk, att de har arbetat med lärande av andra kommuner och samtidigt som 

de har haft policyskapare i kommunen. Dessa sex kommuner har en geografisk närhet 

till varandra då de ligger i den norra delen av Sverige. Kommunernas aktiva 

jämställdhetsarbete kommer i uttryck på två olika sätt. Ett sätt som kommunernas 

aktiva jämställdhetsarbete kommer i uttryck är att de har skrivit under CEMR-

deklarationen som är ett åtagande som visar på att de tar ett starkt och formellt 

offentligt beslut om vikten av jämställdhet i sin kommun. Ett åtagande som även 

uppmuntrar kommunerna att implementera policys och göra konkret arbete som 

stärker jämställdheten i kommunen, även om deklarationen inte är bindande och det 

finns ingen kontroll eller uppföljning på kommunernas arbete men det visar på ett 

åtagande (Observatory, The Charter in brief,). Detta är även ett kriterium för 

kommuner att de har skrivit under deklarationen eller tagit liknande beslut i 

kommunen, för att vara aktuella för Modellkommuner. När kommunerna har blivit 

accepterade att vara med i Modellkommuner innebär det ett åtagande att jobba aktivt 

med jämställdhetsintegrering och arbetar efter samma modell, som ingår i 

Modellkommuner. Kommunerna som är valda har då liknande arbetssätt med 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering eftersom alla har skrivit under CEMR-

deklarationen och har varit eller är med i Modellkommuner och detta gör det lämpligt 

att välja dessa kommuner som analysenheter. Urvalet har även gått till att ta med 
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kommuner som gått med i Modellkommuner i olika skeden för möjliggöra en spridning 

av olika erfarenheter. 

 

Alla dessa kommuner är fall som har valt att vara med i Modellkommuner och gjort 

åtaganden för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Detta gör att det bara är 

positiva fall av jämställdhetsintegrering som varit med i urvalsprocessen och som 

tagits med i uppsatsen.  

 

När det kommer till val av respondenter inom kommunerna har centralitet varit en 

viktig faktor till vem som har blivit vald. Centralitet bygger på de personer som en 

väljer är ”centralt placerade källor”, det vill säga personer som står väldigt nära ämnet 

som undersökts (Esaiasson et al, 2012, 258). För att ta reda på vilka som står närmast 

ämnet letades respektive kommuns nyckelperson för Modellkommuner fram. 

Nyckelperson är utsedd av kommunen och har jämställdhet som ansvarsområde och 

är den tjänstepersonen som är drivande i arbetet inom Modellkommuner (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018). Till en början kontaktades några av dessa 

nyckelpersoner och frågades om de ville ställa upp som deltagare och sedan även få 

hjälp av dem att ta reda på andra kommuners nyckelpersoner och hur de kunde 

kontaktas för att få till en snöbollseffekt (Esaiasson et al, 2012, 258). Varför det till 

antalet blev sex olika kommuner och inte fler eller färre var för vid den femte och sjätte 

intervjun började en teoretisk mättnad uppstå och respondenterna började inte tillföra 

nya och relevanta aspekter till studien (Esaiasson et al, 2012, 258). Fördelen med att 

använts sig av fler respondenter hade varit att det skulle vara möjligt att dra större 

slutsatser som är mer generaliserbara. Studien är en fallstudie som först och främst vill 

bidra med förståelse för detta fall och jag menar att det räcker det med sex 

respondenter för att undersöka fallet. 

 

Den första kontakten med respondenterna skedde via mail för att få en första kontakt 

och när det blev klart att en respondent kunde delta på en intervju skickades ett 

informationsblad som innehöll en kort presentation av studien och studiens syfte, lite 

kortfattad information om forskaren samt de etiska riktlinjer som studien följer. Dessa 

riktlinjer hämtades från Vetenskapsrådet och de behandlar sekretess, tystnadsplikt 

anonymitet och integritet samt om deltagarens möjlighet till att avbryta sin medverkan 
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i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa olika riktlinjer och hur studien har förhållit 

sig till dem kommer redogöras för senare. Alla intervjuer spelades in för att möjliggöra 

citering av respondenterna och ge möjligheten att lyssna igenom intervjuerna fler 

gånger vid behov. En av dessa intervjuer fick problem med inspelningen och detta 

gjorde att respondenten fick svara på frågor vid ett efterföljande mail istället. Ur dessa 

intervjuer tas sedan den information som är relevant för studien och används för 

analysering. 

 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 
För att undersöka syftet med studiens och forskningsfrågorna har jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner som står ämnet nära (Christensen 

et al, 2005, 53). När dessa intervjuer bedrevs var det viktigt att reflektera över att dessa 

människors uppfattningar kan ses som ”förvrängd” men även som ”riktig” (May, 2013, 

190). Med semistrukturerade intervjuer finns det olika fördelar som varit viktiga för 

studien. En av dessa fördelar är att de ger ett samspel mellan forskaren och 

respondenten och ger en mer avslappnad stämning där respondenten känner att det 

kan tala fritt (Esaiasson et al, 2012, 228). Semistrukturerade intervjuer ger även 

fördelen med flexibilitet under intervjun. Flexibiliteten skapas genom att 

svarsalternativen bestäms av respondenterna och lämpar sig då väl för att nå djupare 

kunskap (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 149–150). Eftersom området som min 

studie vill utforska inte är välstuderat på kommunal nivå lämpar det sig med intervjuer 

för att respondenten kan tillföra ny kunskap och upplevelser som kan användas för 

fylla kunskapsluckan. 

 

Intervjuerna som genomfördes är semistrukturerade som nämns ovan. Orsaker till 

detta val är att det ger alla intervjuer ett strukturerat upplägg där frågorna kommer 

samma ordning i alla intervjuer men det finns utrymme för att ställa följdfrågor om 

respondenten lyfter fram aspekter som intervjuguiden inte har tagit upp. Detta ger mig 

mer flexibilitet under intervjuerna med att lägga till eller ta bort frågor under 

intervjuerna eftersom det kan under intervjuns gång komma fram relevant och 

intressant information som inte var med i intervjuguiden. Samtidigt kan det visa sig 

att andra frågor är helt irrelevanta och då kan de tas bort.  
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Fördelen som jag fick med användningen av semistrukturerade intervjuer är att 

intervjuerna följde en liknande struktur och det gör att svaren kommer i liknande 

ordning. Detta ger en bättre grund för mitt analyseringsarbete för det finns en struktur. 

Det är även en fråga om validitet som anledning till varför semistrukturerade valdes. 

För oerfarna forskare som vill genomföra intervjuer bidrar det till att skapa en hög 

validitet när frågorna samt strukturerna är bestämda på förhand och intervjun 

undersöker det som är meningen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 149–152). 

 

3.5 Intervjuguide 
Inför intervjuerna togs det fram en intervjuguide med frågor och kategorier som skulle 

tas upp under intervjun för att ta fram material till studien. Det är viktigt att ta hänsyn 

till olika aspekter under framtagningen av en intervjuguide. Första aspekten är att 

försöka forma guiden på ett sätt som gör att respondenten känner sig bekväm och med 

det ge samtalet mer flyt och att respondenten får lättare att svara på frågorna. För att 

göra detta är det bra att ställa några inledande frågor som respondenten enkelt kan 

svara på som till exempel personens bakgrund och senare gå vidare till frågor som 

berör ämne. Dessa frågor bör vara kategoriserade för att frågorna ska komma i en 

förståelig ordning och som inte förvirrar respondenten samt förvirrar respondenten. 

Detta gäller även för frågorna; de ska vara uppbyggda och strukturerade på ett sätt som 

gör dem förståeliga. Frågorna bör inte vara för stora eller långa då det gör att 

svarsalternativen blir begränsade och detta tar bort syftet med användningen av 

semistrukturerade intervjuer, vilket är att respondentens tolkning och uppfattning står 

i fokus. Eftersom jag är intresserad av respondentens tolkningar och uppfattningar bör 

frågorna vara öppna för respondenten ska kunna tolka den fritt. Frågorna bör inte 

heller vara ledande om studien ska hålla en hög validitet, utan de bör vara öppna och 

med möjligheten att ställa mer precisa och specifika följdfrågor. Frågorna i sig bör inte 

heller använda sig av för komplicerade ord eller fackligt språk då risken finns att det 

blir en misskommunikation mellan forskaren och respondenten som kan resultera i 

respondenten inte förstår hela frågan och då kan svaret de ge vara missvisande och att 

slutsatsen då bygger på missvisande information (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 

156–158). Vidare kommer jag beskriva hur arbetet med framtagningen av studiens 

intervjuguide gick till. 
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Intervjuguiden börjar med enkla inledande frågor under ”Inledande frågor” som berör 

vilken tjänst respondenten har i kommunen samt hur länge respondenten har haft den 

tjänsten. Jag valde att strukturera intervjun med olika kategorier för att få en logisk 

följd av frågorna för det ska bli en väl fungerande struktur och en kategori i taget. Den 

första kategori efter inledande frågor heter ”Jämställdhet” och som innehåller frågor 

kring hur kommunen arbetar med jämställdhet på en kommunledningsnivå och hur 

detta har växt fram samt även hur detta kommer i uttryck i kommunens mål och 

budget. Kategorin innehåller även frågor kring vilken anledning till kommunen 

började arbeta med jämställdhet och om de har influerats av andra kommuners sätt att 

arbeta med jämställdhet samt varför kommunen valde just jämställdhetsintegrering 

som arbetssätt med jämställdhet. Nästa kategori heter ”Policyskapare” och går in på 

hur mycket inflytande tjänstepersonens har haft i framtagningen av arbetssättet och 

vilket inflytande tjänstepersonen har nu i jämställdhetsarbetet. Avslutningsvis i 

intervjuguiden ställdes en öppen fråga där respondenterna fick tilläga något, utveckla 

något eller ta upp något de tror intervjun hade missat. 

 

3.6 Analysmetod 
För att analysera empirin började jag med att lyssna på varje intervju ett antal gånger 

och sedan det som skulle kunna bli relevant transkriberades i ett separat dokument. I 

detta dokument fick varje intervju ett kodat namn för det inte skulle vara möjligt att 

härleda tillbaka till vilken respondent som har sagt vad. Detta för att inte utmåla 

kommuner eller respondenter på ett sätt som kan tolkas negativt men även för det är 

irrelevant för studien vilken kommun och respondent som har sagt vad då studien 

syftar till att undersöka en mer övergripande nivå. Under transkriberingens gång 

började olika teman i intervjuerna växa fram som var relevanta för studiens syfte samt 

för uppsatsens frågeställning. Dessa är: Jämställdhetsintegrering, Geografisk närhet, 

Policynätverk och Inflytande. Det första temat om ”Jämställdhetsintegrering” 

behandlar då kommunernas val av att arbeta med jämställdhetsintegrering och om det 

beslutet baseras på lärande eller härmande av andra. ”Geografisk närhet” behandlar 

de olika tankarna respondenterna hade till vad kommuner i närheten har för påverkan, 

om det har en påverkan eller om de tycker att det är andra kommuner som kan vara 

viktiga att lyssna på för att lära sig eller som påverkat deras jämställdhetsarbete. Tema 

tre går in på ”Policynätverk” och där gås det igenom hur och om kommunerna lär sig 
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av andra kommuner och vilka tendenser till lärande och härmande som framkommer 

i policynätverken. Analysens sista tema ”Inflytande” analyserar vilket inflytande som 

tjänstepersonerna som står nära jämställdhetsarbetet har haft i arbetssättet.  

 

3.7 Etiska överväganden 
De etiska riktlinjer som jag har tagit efter är de från Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet 

har riktlinjer som forskaren bör lova respondenterna och det rör sig om sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och integritet. Extra stöd för att skydda uppgifter och 

uppgiftslämnare kan finnas i lagar och omfattas av sekretess, t.ex. sekretesslagen och 

det är inte aktuellt i denna studie. Principen om tystnadsplikt är en till som inte är 

aktuell i denna studie. Tystnadsplikt betyder att finns olika yrkesgrupper som har 

tystnadsplikt kring arbetet som sker i verksamheten. Eftersom de jag har intervjuat 

jobbar i offentlig förvaltning i kommuner är även detta en princip som inte är aktuell, 

men de bör dock vara punkter att ha i åtanke. Två principer som däremot är aktuella i 

studien är anonymitet och integritet. Med anonymitet menas personuppgifter, namn 

eller annan information som gör att olika svar går att hänföra till olika individer inte 

ska vara med. Detta gör att det inte finns möjlighet för de som läser studien att hänföra 

de olika svaren till de olika respondenterna och materialitet i form av intervjuer och 

transkriberingar tas bort när arbetet är klart för det inte ska vara möjligt att koppa ihop 

intervjuerna med de olika respondenterna i efterhand (Vetenskapsrådet, 2017). Jag 

har valt att i analysen inte skriva ut vilken respondent som har sagt de olika citaten och 

genom det uppnå en anonymitet. Vissa delar i analysen kommer då inte stå som citat 

eftersom en av intervjuerna inte spelades in och det fick skötas via mail. Det som jag 

däremot har valt att göra av validitet och reliabilitetskäl är att ta med respondenternas 

namn, arbetstitel och vilken kommun som respondenten jobbar på. Integritet innebär 

att jag som forskare vidtar åtgärder för att skydda respondenternas personliga 

integritet och inte tar med onödig information i studien som kan skada respondentens 

personliga integritet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

3.8 Validitet och Reliabilitet  
För studier och inom forskningen är ett av de mest centrala och svåraste problemen, 

forskningsdesignen. När det kommer till reliabilitet påverkas den av fel, både i form av 

slump- och slarvfel när datamaterialet samlas in och bearbetas av forskaren. Om 
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studien ska inneha en hög validitet och reliabilitet ska studien mäta det den syftar till 

att mäta med lite fel och störningar som möjligt (Esaiasson et al, 2012, 57–63). Arbetet 

som denna studie har lagt ned för att verka mot en hög reliabilitet och validitet är 

användandet av semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer är 

det enklare att stärka validiteten genom att ha en strukturerad intervju med 

genomtänkta frågor som även rymmer flexibilitet och respondenten har annan 

information som även är relevant. När det är lagt tid på att strukturera frågorna är det 

mer troligt att studien höjer sin validitet och studerar det som är tänkt att studera.  

 

Tankar som jag även har reflektera över och haft i åtanke när det kommer till kvalitativ 

forskning är objektivitet. I min position och även i det flesta fall har forskaren en 

förförståelse för problemet som studeras samt en kulturell kompetens innan studien 

som kan påverka forskaren och dess arbete med studien. Detta gör att det är viktigt att 

reflektera kritiskt över min egen roll i studien och resultatet av studien (Esaiasson et 

al, 2012, 82–83). På liknande sätt går det argumentera för att när intervjuer används 

är det inte bara den som blir intervjuad som förmedlar sin uppfattning utan även 

forskaren och forskarens tidigare antaganden som tas med in i studien bör analyseras 

för att öka validiteten (May, 2013, 190). 
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4 Empirisk genomgång och analys 
I detta fjärde kapitel kommer empirin att analyseras. Den är strukturerad att först 

kommer temat ”Jämställdhetsintegrering” och där analyseras varför kommunen 

arbetar med jämställdhetsintegrering och inte andra arbetssätt och utgår från lärande 

och härmade som förklaringar. Sedan kommer temat ”Geografisk närhet” som går in 

på vad och om kommuner i ens geografiska närhet påverkar en i jämställdhetsarbetet. 

Senare kommer tredje temat som heter ”Policynätverk” och där analyseras det om 

kommuner anser att det är viktigt att lära av varandra och hur kommunerna jobbar 

med detta lärande och härmande. I analysens sista tema kommer ”Inflytande” och där 

analyseras det inflytande som tjänstepersonen har haft, både i framtagning av 

kommunens jämställdhetsarbete samt med kommunens nuvarande 

jämställdhetsarbete.  

 

4.1 Jämställdhetsintegrering 
Varför väljer då kommuner att arbeta med jämställdhetsintegrering? Respondenterna 

har olika svar på frågan på vad som triggade kommunen till att arbeta med 

jämställdhetsintegrering. Det vanligaste är för att kommunerna har märkt att de har 

ojämställdhetsproblem och därför behöver de arbeta med att lösa problemen samt att 

deras tidigare arbetssätt inte har varit tillräckligt. Samtidigt tyder andra respondenters 

svar på att de härmar andra kommuner och har börjar med jämställdhetsintegrering 

för att det är ”mode” just nu och anses vara det socialt legitima arbetssättet för arbete 

med jämställdhet. En respondent beskriver att hen såg ojämställdhetsproblem i 

medarbetarperspektivet först och sen upptäckte det i medborgarperspektivet också 

och började då jobba med jämställdhet: 

Jag tänker att vi såg ojämställdhetsproblemen därför att vi hade sett dem i 

medarbetarperspektiven då vi jobbade med löner och anställningsförhållanden. 

Då såg vi också att det medborgarperspektivet som vi jobbade med i andra frågor 

så insåg vi att i det här finns det också en ojämställdhet som vi behöver jobba 

med i dessa frågor (respondent 2) 

Fler respondenter förklarar varför de började med jämställdhetsintegrering och en 

respondent tar upp att de såg ett glapp mellan att ha jämställdhet som ett horisontellt 

perspektiv och inget arbetssätt för detta: 
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Det var för att gapet mellan att ha jämställdhet som ett horisontellt perspektiv 

men inte ha ett hur jobbar vi med det, hur följer vi upp det, hur mäter vi det. Det 

var det som skavde. Säger vi det bara för att det ska låta bra? Då kände vi att vi 

gärna ville ha något konkret från det här. Då är jämställdhetsintegrering 

ryggraden av jämställdhetsarbete (respondent 3) 

Respondent 4 svarar att de började med jämställdhetsintegrering tack vare 

Modellkommuner: ”Nä jag tror att det är lite efterverkningar från Modellkommuner, 

att lyfta jämställdhetsbiten” (respondent 4) och säger även att de började med 

jämställdhetsintegrering för att de samtidigt inte var nöjda med de alternativ som 

fanns tidigare och hur det arbetades med: 

Alltså jämställdhet som ett tomtebloss nästan. Det har funnits, oftast har det varit 

kopplat till externa medel, det har inte varit integrerat på samma sätt som vi 

försöker jobba med det nu. Jag upplever att förändringen med Modellkommuner 

har varit att vi har försökt få det som ett steg i alla processer. Tidigare har det 

varit, om man får säga som en satellit bredvid och tomteblossat så länge som det 

har funnits en driven person eller externa medel kopplat till och sen har det dött 

ut litegrann (respondent 4) 

Respondenten visar på att kommunen hade en tanke med att börja arbetet med 

jämställdhetsintegrering och såg fördelarna som det arbetssättet gav jämfört med 

tidigare arbetssätt.  

 

Fler respondenter visar på att de kände att arbetet med jämställdhet behövdes bli 

bättre och svarade: ”Vi har ju enligt mig varit ganska eftersatt i att jobba mot 

jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete i kommunen” (respondent 6) och 

använde CEMR-deklarationen för att förbättra det arbetet: 

CEMR-deklarationen tog ju Umeåregionen tillsammans 2010 och då tog de också fram 

en handlingsplan i Umeåregionen. Och sen har vi haft en jämställdhetsplan som man 

har jobbat utifrån så att den gick ut 2016 och sen dess har det legat lite still egentligen” 

(respondent 6) 

men att anledningen till att gå med i Modellkommuner och komma igång med 

jämställdhetsintegreringen som varit stilla senaste åren: 

Så att kommunen har en del att jobba med när det gäller jämställdhetsarbete. Och det 

var väl kanske det som var en av grunderna också till att vi gick med i Modellkommunen 

för att starta upp det här jobbet (respondent 6) 
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Respondent 1 förklarar att det enbart finns jämställdhetsintegrering som alternativ om 

en inte vill arbeta i projektform: 

Så jag tycker att det inte finns så många andra vägval egentligen. Man kan ha ett projekt 

och det kan ju vara väldigt separat men det måste in i verksamheten om det ska överleva 

(respondent 1). 

 

4.1.1 Beroendeställning 

Respondent 2 utvecklar att de började med jämställdhetsintegrering när de gick med i 

HåJ som SKL utlyste: 

…så bestämde vi att nu måste vi ta tag och jobba även med 

medborgarperspektivet[i jämställdhet, reds. anm.]. Och det var ju precis då i 

samband eller strax efter så utlyste SKL det här med HåJ. Så egentligen skulle 

jag nog säga att medborgarperspektivet började vi jobba med under HåJ och vi 

skrev på CEMR… [började med jämställdhetsintegrering, reds. anm.] därför att 

vi gick med i HåJ skulle jag säga. I HåJ så var utgångspunkten 

jämställdhetsintegrering (respondent 2) 

och påpekar på liknande sätt som respondent 6, de började med 

jämställdhetsintegrering för att det gick med i ett arbete som SKL arrangerade. Även 

respondent 1 svarar att SKL och Modellkommuner influerade kommunen till att välja 

att arbeta med jämställdhetsintegrering: 

Det har varit ganska bra att man får en extra som kommer in med teoretisk 

utbildning som kan ta det steget vidare, man kanske får lite extra stöd, 

utbildningar, man kanske får lite extra verktyg. Det var nog det vi såg skulle jag 

faktisk säga och det skulle underlätta för oss också. Sen får man ju ett extra krav 

på sig att ni fasen ska vi prestera något och då höjer man sig ju oftast när man får 

ytterligare en förväntan. Så det var nog det vi såg med Modellkommuner, att man 

får liksom chansen att få lite SKLstöd (respondent 1) 

Utöver dessa respondenter beskriver även en till respondent att Modellkommuner 

påverkade varför de började jobba med jämställdhetsintegrering: ”Vi fick förfrågan att 

vara med i Modellkommuner för att lära oss att jämställdhetsintegrering, 

implementering, metoder och hur man konkret går tillväga, hur man kollar på 

statistisk” (respondent 3). 
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Det går att se mönster i vad som påverkat respondenterna till att ha börjat med 

jämställdhetsintegrering, och det gemensamma är SKL. SKL är en organisation som 

har inflytande och kan verka för att kommuner ska börja med 

jämställdhetsintegrering. I svaren har vi sätt att SKL kan påverka med att erbjuda 

medel och stöd till kommuner som går med i deras arbete. Samtidigt agerar SKL som 

en organisation som ger myter legitimitet och gör att myten jämställdhetsintegrering 

blir ett recept som är socialt legitimerat. Dessa orsaker kan samtidigt göra att det blir 

en beroendeställning från kommunernas sida mot SKL då SKL är en organisation som 

kan ge stöd till kommunerna i dessa nätverk och arbeten. Dessa svar menar inte att 

SKL tvingar på kommunerna att jobba med jämställdhetsintegrering men att SKL 

verkar vara en faktor som har inverkan på kommuners val att börja med 

jämställdhetsintegrering. Givetvis har alla kommuner i denna studie påverkats av SKL 

att börja med jämställdhetsintegrering eftersom de är med i Modellkommuner men att 

SKL var en faktor för att de väl valde att börja arbeta med jämställdhetsintegrering är 

tydligt. Anledningar till att jämställdhetsintegrering har blivit ett recept och att 

organisationer som SKL står bakom detta recept och sprider det är en faktor men även 

faktorer som att det anses vara det enda alternativet till projektform och ”tomtebloss”. 

 

4.1.2 Lärande 

Anledningar till att kommuner började arbeta med jämställdhetsintegrering går även 

att tolka utifrån om de gjorde det för ett lärande perspektiv eller för att det är 

arbetssättet som ”alla” arbetar med och därför härmar dem då. Några kommuner visar 

tydliga tecken på att de valde att arbeta med jämställdhetsintegrering för att de 

noterade att jämställdhetsarbetet i kommunen inte var tillräckligt bra och därför 

började de med jämställdhetsintegrering och en respondent säger: 

Tidigare har jämställdhet funnits om ett horisontellt perspektiv i kommunen och det 

har det gjort i många år. Och man har sagt att man jobbar utifrån hållbarhetsperspektiv 

och jämställdhetsperspektiv. Men sen när man har gått i det här styrdokumentet som 

låg förut, står det att vi ska jobba med jämställdhet horisontellt men när vi går in i 

styrkorten och kollar delmålen där så står det att öka jämställdhet och på ett delmål 

står det att öka jämställdheten i politiken. Sen när det ska komma steget till 

implementering så är det tomt (respondent 3) 
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Liknande förklarar en till respondent om hur de började se problem i sitt 

jämställdhetsarbete: 

Så när jag började så gjorde vi ett ganska omfattande omtag av våran 

jämställdhetsplan… När vi var klar med det och jämställdhetsplanen var på plats 

då började vi känna att vi saknade perspektivet kopplat till medborgarna. För då 

hade man jobbat i styrsystemet med ett tydligt medborgarperspektiv och vi insåg 

att vi hade inget sånt perspektiv i jämställdhetsarbetet (respondent 2) 

Samtidigt utvecklar en till respondent att de såg problemen med att tidigare arbeten 

med jämställdhet inte implementerats och detta gjorde att de sökte efter andra 

arbetssätt än ”tomtebloss”: 

att det ska finnas horisontellt överallt och inte vara kopplat till, i brist på annat, 

tomtebloss. Men bekymret är ju att det tar en stund att tända det där tomteblosset och 

sen då det har brunnit ut så har man som inte, man har inte jobbat med 

implementering. Alltså det är väl där bristerna har funnits tidigare, där 

utvecklingspotentialen har funnits tidigare, man kan jobba med implementering på ett 

bättre sätt (respondent 4) 

 

4.1.3 Härmande 

Inom Bland de olika faktorerna till att kommunerna har valt till att arbeta med 

jämställdhetsintegrering syns tecken på härmande bland några respondenters svar. 

Respondent 5 diskuterar kring deras val av jämställdhetsintegrering och nämner:  

att utöver för att jämställdhetsintegrering är ett bra arbetssätt så påverkades de 

även av att det är den strategin som Sverige har anammat och detta påverkade 

kommunen till att skriva under CEMR-deklarationen (respondent 5) 

Denna respondent beskriver då att en del i sitt beslut att börja med 

jämställdhetsintegrering var för att det anses vara det rätta och ha social legitimitet 

samt vara i mode. Fler respondenter visar på liknande tendenser och en respondent 

säger: ”Vi har som uppfattat att det har varit den legitima metoden. Vad ger mest effekt 

och når vi de vi ska nå även med den här metoden” (respondent 1) och förklarar även 

vad som är bra och viktigt med jämställdhetsintegrering i kommunen ”det behöver 

vara en grundbult i att kunna leverera en bra tjänst, service eller uppdrag till 

medborgarna. Vi måste prägla allt” (respondent 1). 
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Det finns flera förklaringar till varför kommuner börjar arbeta med 

jämställdhetsintegrering och alla dessa påverkar varandra i olika utsträckningar. Det 

går att se att det finns olika anledningar. De flesta respondenterna svarar att det som 

triggade deras jämställdhetsarbete var att de såg att det arbetet som de gjorde nu inte 

var tillräckligt, antingen för att de inte har lyckats få till ett medborgarperspektiv eller 

för att det inte stod utskrivet i styrdokumenten hur jämställdhetsarbetet ska 

implementeras och det blev ett glapp mellan mål och implementering. Fortsättningsvis 

påverkade valet av jämställdhetsintegrering för att det anses vara den metod och 

arbetssätt som är den socialt legitimerande bland de andra kommunerna. Det går att 

tolka en större spridning bland kommunerna när det kommer till att härma och lära 

av andra för att börja med jämställdhetsintegrering. De flesta kommuner började med 

jämställdhetsintegrering för att de såg brister i deras eget arbete med jämställdhet och 

ville då lära sig av de andra kommunerna samtidigt som det fanns kommuner som 

valde jämställdhetsintegrering för att det är arbetssättet som ”alla” andra jobbar med, 

det vill säga ett tecken på att härma. Inom nätverken var det mer entydigt och 

övergripande att kommunerna anser att de inte bara kan härma andra kommuner utan 

där handlar det om lärande och att anpassa det kommunen lärde sig efter sina egna 

förutsättningar. 

 

Detta visar att det finns institutioner som kan påverka aktörer till att börja med nya 

arbetssätt och metoder inom sina egna institutioner. När aktörer som SKL och andra 

institutioner i nätverken börjar med likadana arbetssätt kan det påverka aktörerna till 

att själva ta efter det arbetssättet i sin institution. 

 

4.2 Geografisk närhet 
Under intervjuerna tog respondenterna upp olika aspekter med kommuner i ens 

geografiska närhet påverkar hur en jobbar och hur kommunerna lär sig. 

Respondenterna gav olika svar som påverkan av kommuner i ens geografiska närhet. 

En respondent tog upp att en av fördelarna med att vara med i Modellkommuner är att 

flera andra kommuner runt omkring även är med och detta skapar en trygghet med att 

möjligheten att bolla tankar med de kommunerna runt om en. Respondent angav: 

En fördel att jobba med jämställdhetsintegrering i modellkommunsformen 

utifrån att också att vi har många kommuner runt omkring som jobbar med 
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samma sak. Att man har närheten till andra i det arbetet, för det är alltid värt att 

kunna vända sig till andra som jobbar med liknande frågor och kunna bolla med 

dem… (respondent 6). 

Vidare diskuterade respondenten vikten av denna närhet när kommuner som är 

relativt små ofta enbart har en eller två personer som är ansvarig för 

jämställdhetsfrågor och då är det viktigt att kunna diskutera med varandra: 

… och helst när man är såhär små kommuner för att det är ju inte så många som ska jobba 

med frågorna, kanske en eller två och då är det bra att man också har liknande arbetssätt 

så att man kan ringa och bolla och hjälpa varandra och tänka och ha det forumet och det 

nätverket tycker jag är en fördel (respondent 6) 

Denna respondent menar även på att den geografiska närheten är en fördel då 

kommunerna ofta har liknande arbetssätt och utmaningar och därför är det en fördel 

att kommuner i ens närområde också är med i Modellkommuner.  

 

En till respondent diskuterar kring detta och säger: ”Så ja vi kanske inte blir influerade 

direkt av våra modellkommuner men de andra på modellkommunträffarna” 

(respondent 3) och utvecklar det med att säga att det inte är det viktigaste med 

geografisk närhet utan att tanken med Modellkommuner är att det inte bara ska vara 

de närmaste kommunerna som influerar varandra utan att det ska bli en större 

spridning: 

Det är ju det som är tanken, att det inte behöver vara de som är just närmaste 

kommun. Vi har våra närmste just för att vi ska kunna prata med dem på samma 

sätt där vi har ungefär lika många invånare, och samma förutsättningar och 

samma resurser (respondent 3) 

 

Vid intervjuerna kom det fram att majoriteten av respondenterna inte lägger vikt vid 

den geografiska närheten utan den är nätverket som uppkommer vid 

Modellkommuner och stödet samt lärandet som går att få i det policynärverket som är 

det viktiga och inte en geografisk närhet. Den minoritet av respondenter som tycker att 

en geografisk närhet är en viktig fördel kan även mena att nätverket som skapas med 

alla modellkommuner är viktigt samt att det går inte att utesluta att de som inte tog 

upp geografisk närhet som en viktig faktor anser att det är viktigt. Analysen fortsätter 

vidare till det lärandet i nätverk. 
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4.3 Policynätverk 
Alla respondenter uttrycker vikten av att det finns ett nätverk för kommunerna som är 

med i Modellkommuner. Både för att lära sig av andra men även för att få ta del av 

goda exemplen och influeras. Alla respondenter tycker att det är viktigt och bra att ha 

tillgång till ett policynätverk för att bli inspirerade av andra kommuner och för att ta 

efter andra kommuners arbete och möjligt kunna anpassa det till sin egen kommun. 

Det går att se tydliga tecken på att kommunerna jobbar på ett lärande sätt inom 

policynätverken och att de är medvetna om att det inte går att härma andra 

kommuners arbete rakt av utan det behöver anpassas. En av respondenterna lyfter upp 

vikten av att dra lärdom av andras arbete: 

Goda exempel och influering av andra kommuner är jätteviktigt. Man kan bygga 

saker själv men gratis är gott höll jag på att säga. Får man höra om saker som 

fungerar bra så är det ju klart att vi ska testa det också. Ofta är vi rädda i 

kommuner att bli uthängd, men vi borde chansa oftare och testa det här för det 

fungerar bra någon annanstans varför skulle det inte fungera hos oss också så kör 

vi (respondent 1). 

Respondenten lyfter fram att ha tillgång till policynätverket är något som ”är 

jätteviktigt” och tycker att kommuner måste bli bättre på att våga lära av andra 

kommuners arbete då respondenten tror att kommuner är rädda för att det inte ska 

fungera i sin egen kommun. Samma respondent anser att det blir influerade mycket av 

andra i policynätverket och tror även att det är liknande inom andra verksamheter: 

Vi influeras av andra, jättemycket. Jag kan bli jättepeppad då jag läser det andra 

har kommit på och tänker ’fasen att inte vi också gjorde så’. Så är det säkert i olika 

verksamheter också (respondent 1). 

Respondent 5 menar att de blir influerade av kommuner i Modellkommuner men även 

av kommuner i andra nätverk som finns på en regional nivå (respondent 5). 

 

Fler respondenter lyfter fram att det är viktigt för kommunen att vara med i 

Modellkommuner får att få höra vad de andra kommunerna arbetar med: ”Det är 

jätteviktigt att vara med i Modellkommuner och få höra hur andra jobbar med det här. 

Blir som att man rannsakar sin egen tanke en extra gång” (respondent 3) och på 

liknande sätt lyfts Modellkommuner fram av en annan respondent: ”Ja alltså det har 

ju Modellkommuner skapat möjligheter till…” (respondent 4) och förtydligar med att 

säga: 
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Där använder vi väldigt mycket andras kommuner som förlager och hur har de 

gjort, vad har fungerat där och där var det ju jag som pratade med dem andra, 

nyckelpersonerna eller personerna som via Modellkommunnätverket, hur de 

kommunerna jobbade och skapade vi som en egen variant av det göttigaste som 

vi tror fungerar eller som de upplever fungerar bra. Så kontakten med andra 

kommuner, vi hjälps åt och det har hjälpt oss mycket (respondent 4) 

Denna respondent tar även upp, utöver att det är viktigt att ta efter andra kommuner, 

det är viktigt att anpassa det efter den egna kommunens förutsättningar och inte 

kopiera det rakt av, något som analysen kommer gå mer in på senare. Tydligt att 

respondenten tycker att det är viktigt att arbeta tillsammans och hjälpa varandra i 

dessa policynätverk för att kommunerna ska möjliggöra bra varianter som passar in i 

deras egna kommuner.  En annan respondent resonerar kring hur de lär sig i 

policynätverket och varför detta är viktigt och vilka fördelar som respondenten ser på 

detta: 

…man jobbar ändå ganska mycket med att jamen se hur andra har gjort och lära 

sig av varandra för det är det, alla jobbar med samma frågor och vi har samma 

regelsystem och lagar att förhålla oss till så då är det lite onödigt att alla ska 

uppfinna samma sak på nytt hela tiden. Så, oftast är det ju det om man kollar på 

andra kommuner så har de kanske också stött på kanske lite hinder och problem 

och saker som inte fungerar som man var tvungna att ändra så det kan ju vara ett 

ganska utarbetat arbetssätt som man tar del av. Så man har, man lär sig lite av 

det och man behöver inte göra samma misstag som de andra har gjort i den 

processen (respondent 6) 

Respondenten lyfter fram förutom att det är viktigt att kommuner tar med det som 

andra har gjort bra för att applicera på sin egen kommun, är det även lika viktigt att se 

vad som inte fungerade och försöka komma på andra sätt att arbete med än det som 

inte fungerade för att lära sig av det såväl som att lära sig av det som fungerade bra. En 

respondent tog upp ett konkret exempel på en situation som hade uppstått samma dag 

som intervjun när respondenten ville få inspiration av en annan kommun som hade 

gjort ett gott arbete: 

På en workshop idag så bad jag en skicka över ett dokument som jag ville kolla 

på och det gäller att liksom ha alla goda exempel som man kan få och hur kan vi 

använda det här hos oss (respondent 1) 
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Respondenterna tar upp att det är viktigt med att lära sig av varandra i policynätverken 

och att det är själva syftet med att arbete tillsammans och en respondent svarar på 

frågan om de blir influerade av andra kommuner sätt att arbeta: ”Ja självklart, det är 

det som är poängen med att jobba tillsammans…”(respondent 2) och samma 

respondent tar upp redan tidigare var kommunen med i policynätverk och arbeten för 

att stärka jämställdhetsarbete och tar upp ett arbete som SKL bedriv innan 

Modellkommuner som också syftade till aktörer skulle arbeta tillsammans i 

policynätverk och belyser påverkan som det har haft på kommunens arbete: 

Så oja, jag skulle vilja säga att inom ramen för Hållbar Jämställdhet så var det 

hela tiden ett gemensamt utvecklande av arbetssätt, metoder, tänk, utbildningar 

och sånt, tillsammans med andra kommuner. Det är det som är styrkan i den här 

typen av arbeten tillsammans. Vi skulle aldrig ha varit där vi är idag om vi inte 

hade jobbat tillsammans med andra (respondent 2) 

Respondent tar upp ur ett historiskt perspektiv hur policynätverk har inverkar och 

influerat deras kommuns sätt att arbeta med jämställdhet men även att respondenten 

tycker att det är en sådan styrka att utveckla arbetssätt och metoder för sina intressen 

tillsammans i policynätverket. 

 

 

Vikten av att samarbeta inom policynätverk på grund av liknande utmaningar och 

intressen men samtidigt inte kopiera vad andra kommuner har gjort rakt av 

diskuterades av respondent 6: 

…jag tycker att man inte ska göra om allting från grunden hela tiden så att. När 

det är som samma arbetsområden, en kommun är en kommun, det är samma 

verksamhet som bedrivs och man utgår ifrån samma avtal, jag tänker AB och så, 

samma lagar och regler och sen kanske man har olika mål internt och så men 

ändå att man kan som ta och kolla på jamen grunden och hur det har funkat för 

dem och så. Men, jag tycker att det, man ska lära av varandra och ta av varandra, 

dela med sig (respondent 6) 

 

Flera av respondenterna har lyft att det är väldigt viktigt att lära sig av varandra och 

att det innebär att de inte enbart går att kopiera det som andra kommuner har gjort 

utan att det är viktigt att försöka lära sig vad som har gått bra och dåligt i den eller de 

kommuner som de vill dra lärdom ifrån och försöka anpassa det efter den egna 
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kommunens förutsättningar. I nästa del av analysen kommer det analyseras vad 

respondenterna säger som visar på att kommunen tenderar på att befinna sig närmare 

lärande respektive härmande.  

 

4.3.1 Lärande 

Den tydliga tendensen över att respondenterna anser att när de försöker lära sig av 

andra kommuner krävs det att arbetssättet som de vill ta efter behövs anpassas efter 

den egna kommunens förutsättningar och detta visar på respondenterna har tanke och 

förståelse av problemen som de vill lösa. Detta går att se i ett av respondenternas svar. 

Respondenten förstår att det inte är möjligt att ta något rakt av från andra kommuner 

och förvänta sig att det ska fungera i sin egen kommun utan att det behövs anpassas 

för att få ut det bästa av arbetet. Respondent 2 är inne på samma spår och uttrycker att 

det är viktigt att inte plocka rakt av från andra kommuner utan att det är viktigt att 

plocka det som skulle passa bäst in i sig egna kommun: 

Men inte sådär rakt av utan vi plockar ju lite saker här och där. Tänker i 

modellkommunsarbetet så är det såhär ’då gör Malmö lite så, då kan vi plocka 

lite där, och så plockar vi lite från Eskilstuna och så plockar vi lite från någon 

annan’. Så ofta plockar man ju små delar från alla eftersom det är sällan alltihop 

(respondent 2) 

Vidare beskriver en annan respondent och talar om deras arbete med styrmodell och 

förklarar hur de gick tillväga för att hitta bra tips på hur en kan utforma den och om 

vikten av att anpassa den efter den egna kommunen och att det är bra att den 

möjligheten finns: 

Nu när vi tittar på styrmodell så ha vi ju googlat runt och via 

Modellkommunsprojektet fick vi höra om Hedemora, hur de har jobbat. Då har 

vi tagit till oss och kollat på deras presentation, alltså man tar det som är bra 

tänker jag och det är så vi måste jobba och så får man kanske bygga om det 

litegrann för sin egen del (respondent 1) 

En annan respondent svarar på att det är svårt att kopiera rakt av från andra 

kommuner och menar att därför behöver saker anpassas: ”Eftersom det är sådär svårt 

att applicera rakt över” (respondent 2). Respondenten säger även att det: 

Det är det som är styrkan i den här typen av arbeten tillsammans. Vi skulle aldrig ha 

varit där vi är idag om vi inte hade jobbat tillsammans med andra (respondent 2) 
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4.3.2 Härmande 

Det är ingen respondent som antyder att de härmar tanklöst andra kommuner och tar 

deras arbeten rakt av för att applicera det inom sin egen kommun. De närmaste som 

nämns är när en respondent är inne på både lärande och härmande när den pratar om 

att lära sig av andra och det är mycket som liknar och det gör det lätt att lära av andra 

kommuner: 

När det är som samma arbetsområden, en kommun är en kommun, det är samma 

verksamhet som bedrivs och man utgår ifrån samma avtal, jag tänker AB och så, 

samma lagar och regler och sen kanske man har olika mål internt och så men 

ändå att man kan som ta och kolla på jamen grunden och hur det har funkat för 

dem och så. Men, jag tycker att det, man ska lära av varandra och ta av varandra, 

dela med sig (respondent 6) 

Genomgående för respondenterna är att de anser att det är viktigt att lära sig av andra 

och arbeta tillsammans med andra. Detta för att det finns kommuner som har arbetat 

fram bra metoder som fungerar inom sin kommun och som samtidigt de andra 

kommunerna kan lära sig av deras arbete för att applicera det arbetet i sin egen 

kommun. Detta är den största fördelen med att vara aktiv i nätverk enligt flera 

respondenter. Inom nätverken svarar respondenterna att det är lärande som är den 

framträdande tensenen jämför med härmande. De flesta respondenterna lyfter fram 

vikten av att lära sig av andra kommuner och samtidigt anpassa det till den egna 

kommunen och enbart en respondent som kommer in på ett område som kan tolkas 

att ingå i både lärande och härmande. Detta gör att det går se att inom policynätverken 

är lärande mer framträdande och vanligare arbetssätt än att härma de andra. 

 

4.4 Inflytande 
Respondenternas inflytande över jämställdhetsarbetet var enhetligt. Alla respondenter 

upplevde att de hade åtminstone ett ganska stort inflytande men att den grad de angav 

kunde skilja sig.  Samtidigt framkom det även tendenser som antyder att 

respondenternas inflytande minskar En respondent svarade: 

Jag känner absolut att jag har kunnat vara delaktig i att tycka till vad för typ av 

delmål som vi ska ha och vilka nyckeltal som vi ska koppla till det och sånt. Men 

själva konceptet hur det ska se ut, det bestämde man ovanför oss (respondent 3) 

och menar på att det är andra inom kommunen som har makten över hur 

jämställdhetsarbetet formas och genom detta kan i vissa kommuner klassas som 



35 
 

’policyskaparna’. Detta ser dock olika ut i olika kommuner. En till respondent har 

svarat att de har ett stort inflytande för att det är de som anses vara experterna på 

området och lyssnar de på nivåerna över på respondenterna. En respondent beskrev 

sitt inflytande i framtagningen av kommunens jämställdhetsarbete: 

Jag har jättestort inflytande på det. Eftersom det är jag som betraktas som expert 

i frågan så har jag stort inflytande. Jag skulle nog säga att jag tillsammans med 

kommunchef och kommunalråd egentligen har byggt hela vårt 

jämställdhetsarbete i strukturerna. Så jag har haft ett väldigt stort inflytande 

(respondent 2) 

 

Det finns fler respondenter som svarar på hur mycket ansvar de har i framtagningen 

av arbetssätt: 

Ganska mycket, i alla fall i framtagandet av vårt nuvarande arbetssätt, framförallt 

kring tjänsteskrivelser. Det är väl egentligen det jag kan prata om, hur 

tjänsteskrivelser kan vara utformade och hur det arbetet och hur det 

analysunderlag som den nu ställer krav på. Så där hade jag väldigt stort 

inflytande och jag skrev och presenterade förslag till ledningsgruppen och där vi 

hade då som workshops i över hur det skulle se ut. Så där hade jag stort inflytande 

(respondent 4) 

samtidigt som en annan respondent svarade: 

Så det tycker jag är ganska hög, jag har bra inflytande så. Att de lyssnar på en om 

man kommer med något förslag och så att jag tycker nog det (respondent 6) 

Samtidigt lyfter respondenten även in att det är den som är nyckelperson i 

Modellkommuner tillsammans med kommunalrådet och kommunchefen som är de 

personerna med mest inflytande i utformningen: 

… i och med det här modellkommunsarbetet så är det ju kommunchef, 

kommunalråd och sen jag då som är med i den gruppen. Så att i och med det 

arbetet känns det ändå som att man har mycket inflytande och kan som driva på 

dem, kommunchef och kommunalråd (respondent 6) 

 

Det framkommer tydligt med Modellkommuner har dessa nyckelpersoner fått ett stort 

inflytande i att ta fram kommunens arbetssätt mot ojämställdhet. En respondent 

svarade att deras inflytande har varit stort tack vare modellkommunkonceptet för när 

den har varit nyckelperson med jämställdhet som sitt kompetensområde och detta har 
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gjort att respondenten har påverkat hur arbetssättet ska gå till och utvecklas 

(respondent 5).  

 

En av respondenterna lyfter upp att ibland kan det även kännas som att inflytandet 

inte är stort när arbetssättet väl har blivit framtaget och inflytandet som responten har 

är när cheferna gör förfrågningar om fakta och statistik till olika beslutsunderlag som 

berör förändringar: 

Så jag har inte så stort inflytande i själva förändringen. Jag är innan förändring 

som referenspunkt utifall att ’hur skulle det här kunna bli då utifall alternativ 2 

och hur skulle det kunna bli då’. Så jag har inte så stort inflytande där, upplever 

jag. Och det kanske jag inte ska ha heller, jag vet inte. Beror nog på vilken 

förändring vi pratar om (respondent 4) 

Respondent 2 är även inne på att när kommunens arbetssätt med jämställdhet är 

framtaget har respondenten inte lika mycket inflytande i hur arbetet går till: 

Idag har jag kanske inte riktigt lika stort inflytande eftersom det finns strukturer 

och vi jobbar med tydliga arbetssätt. Men det ändå sådär att när folk har 

funderingar eller behöver hjälp så kommer de till mig (respondent 2) 

Alla kommuner har inte arbetat fram deras arbetssätt via Modellkommuner eftersom 

vissa kommuner gick med i början av år 2019 och därav fortfarande är i fasen av att 

arbeta fram arbetssätt. Det som går att tolka från de som har jobbat fram ett arbetssätt 

är att när arbetssättet väl är etablerat i kommunen sjunker respondenternas inflytande 

i kommunens arbetssätt med jämställdhetsintegrering. Om detta är bra/dåligt eller 

rätt/fel är även något som respondenterna reflekterar över. Detta kan märkas om vi 

återvänder till ett citat som används ovan: ”Så jag har inte så stort inflytande där, 

upplever jag. Och det kanske jag inte ska ha heller, jag vet inte” (respondent 4). Detta 

tyder på att ansvar och inflytande flyttas bort när policyskaparna har skapat policyn i 

fråga. Ansvar och inflytande läggs då på kommunen och de andra tjänstepersonerna 

samt cheferna i kommunen enligt respondenten. 

 

Samtidigt lyfter även respondenter upp att de inte har fullständigt inflytande utan 

måste även anpassa sig efter deras chefer och politiska ledning: ”Så ja vi kanske inte 

blir influerade direkt av våra modellkommuner men de andra på 

modellkommunträffarna” (respondent 3) och utvecklar med att säga: ”Vi har gjort vårt 
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arbete med att ta fram ett förslag sen får de bestämma om det ska ändras eller inte” 

(respondent 3). En till respondent förtydligar att den ofta kan vara en remissinstans 

och att det slutliga beslutet faller på ledningen: ”Sen så är ju jag en remissinstans 

många gånger i jämställdhetsfrågor, där har jag bara ett tjänsteutlåtande blir ju det, 

kopplat annat arbete som sker” (respondent 4). 

 

Sammanfattningsvis går det att se att genomgående bland alla respondenter att de 

känner att de har inflytande i policyskapande men att skillnaden ligger i hur stort 

inflytande respondenterna känner att de har. I framtagningen av kommunens 

arbetssätt framkommer det att respondenterna känner att de har inflytande, relativt 

mycket inflytande också. Det rör sig allt mellan ”ganska mycket” till ”jättestort” 

inflytande. Detta visar på att respondenterna är policyskapare i sina respektive 

kommuner samtidigt som de arbetar med Modellkommuner. Detta inflytande minskar 

när arbetssättet är framtaget och implementerat i kommunen och det inflytandet samt 

ansvaret förflyttas till chefer och resten av organisationen. Detta är även tanken med 

jämställdhetsintegrering, att det ska vara en integrerad del av kommunens arbetssätt. 

Respondenternas svar visar även att det kan stämma att det är tjänstepersoner som är 

policysskapare för det är de som har makt och inflytande i framtagning av policy. Detta 

är ett resultat som även går i linje med Dalys tidigare forskning som säger att 

jämställdhetsintegrering som område är till stor del styrt och utvecklat av 

tjänstepersoner och att de är policyskaparna som de centrala aktörerna. 

 

Analysen har bearbetat respondenternas svar och analyserat svaren. Framkomsten i 

analysen var att anledningen till varför kommunerna har börjat med 

jämställdhetsintegrering går isär. En del av kommunerna började med 

jämställdhetsintegrering för att de hade upptäckt att deras arbete med jämställdhet 

inte hade önskat resultat och ville då lära sig av andre kommuner som arbetar med 

jämställdhetsintegrering. Den andra delen av kommunerna visade tendenser på 

härmande. Dessa respondenter nämnde att de började med jämställdhet för att ”alla” 

arbetar med det och det anses vara det socialt legitimerande recept som används. 

Vidare visade analysen på att den geografiska närheten till kommuner som arbetar 

med jämställdhetsintegrering och är med i Modellkommuner är viktigt för få 

kommuner och majoriteten av kommunerna nämner inte detta utan belyser mer att 



38 
 

det stora policynätverket med alla deltagande kommuner i Modellkommuner är det 

viktiga för att lära sig. 

 

Bland respondenterna råder det en gemensam syn på att kommunerna som är lär sig 

av varandra och att det inte är möjligt att härma kommuner rakt av. Respondenterna 

säger att det är viktigt om kommunerna vill implementera andra kommuners goda 

arbete i sin egen kommun måste det anpassas först. Detta visar på att väl inom 

policynätverket pågår det enbart lärande och inte härmande. Analysen gick även 

igenom respondenterna inflytande i jämställdhetsintegreringen och kom fram till att 

respondenterna har ett högt inflytande i framtagningen av kommunens 

jämställdhetsintegrering och detta visar på att de är policyskapare. Men när 

jämställdhetsintegreringen har implementerats sjunker respondenternas inflytande. 
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5 Resultat 
Syftet med denna studie var att hitta förklaringar till varför kommuner börjar arbeta 

med nya arbetssätt och metoder men även undersöka om och hur kommuner kan bli 

influerade av andra aktörer. Utöver detta syftade studien till att bidra till en förståelse 

över hur mycket inflytande tjänstepersoner har i framtagningen av nya arbetssätt i 

kommuner. För att uppnå syftet har studien tre stycken frågor. Studiens första fråga: 

Vad påverkade kommunerna att börja med jämställdhetsintegrering? Studien visar på 

att det är olika saker som kan påverka kommunen. En av faktorerna som kan påverka 

är att kommunerna har märkt internt att de behöver förändra sitt jämställdhetsarbete 

för det var tidigare otydligt och det kunde bli ett gap mellan mål och implementering. 

Dessa kommuner ansåg då att jämställdhetsintegrering skulle bidra till förändring av 

jämställdhetsarbetet till det bättre och därför ville de ’lära’ sig att bli bättre. Andra 

faktorer som påverkade kommuner var att jämställdhetsintegrering är det som ”alla” 

jobbar med och är då det social legitima metoden att arbeta med jämställdhet och 

därför valde vissa kommuner att ’härma’ och börja med jämställdhetsintegrering. Fler 

faktorer som spelade in till att påverka kommunerna och bidra till att socialt legitimera 

jämställdhetsintegrering till ett ’recept’ är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Olika respondenter benämner att SKL var en påverkan till att de beslutade att arbeta 

med jämställdhetsintegrering. Detta skedde i en direkt påverkan av att kommuner såg 

en möjlighet att få stöd av SKL och även medverka i deras nätverk där risken finns till 

att bli i en beroendeställning gentemot SKL. Indirekt har SKL har varit en aktör som 

har bidragit till legitimering av jämställdhetsintegrering.  

 

Studiens andra fråga var: I vilken form har kommunerna i studien samarbetat och lärt 

sig av varandra inom jämställdhetsarbete? Resultatet på denna fråga var att nätverk 

var viktiga för kommunerna när de skulle lära sig av andra och inspireras och detta 

kommer i uttryck av att de är med i Modellkommuner, som även går att se som ett 

policynätverk. Till skillnad från första frågeställningen visar alla kommuner 

genomgående tendenser till att ’lära’ sig av varandra är viktigt och samtidigt som det 

är viktigt att arbeten som de lär sig av andra behöver anpassas efter varje kommuns 

egna förutsättningar samt att det inte går att kopiera och härma kommuner rakt av. 

Några av kommunerna tycker det är en fördel att andra kommuner i den geografiska 

närheten som även är med i Modellkommuner för att få tips av och som kan ha 
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liknande utmaningar men övergripande beskrev kommunerna att de stora nätverket 

med alla kommuner i Modellkommuner som den största fördelen för då kan 

kommunerna dra lärdom av fler kommuner som kanske även har jobbat längre med 

olika frågor och har bra erfarenheter att dra lärdom ifrån. 

 

Studiens tredje fråga var: Vilket inflytande upplever tjänstepersoner som jobbar 

närmast jämställdhetsintegrering att den har i arbetet? Utifrån svaren från 

respondenterna visar det på att de upplever ett stort inflytande i arbetet med att 

utveckla och arbeta fram kommunens jämställdhetsarbete för att de anses vara 

experterna i frågan och detta gör tjänstepersonerna till policyskapare. Detta inflytande 

tenderar också att minska när kommunen har etablerat jämställdhetsintegrering. 

Resultatet i denna fråga stämmer överens med tidigare forskning inom 

jämställdhetsintegrering som kommit fram till att jämställdhetsintegrering är ett 

område som styrs mycket av tjänstepersoner.  

 

Sammanfattningsvis börjar många kommuner med jämställdhetsintegrering för att det 

anses vara det socialt legitimerade arbetssättet men samtidigt är det många kommuner 

som ansåg att deras tidigare arbetssätt med jämställdhet inte var tillräckligt. För att 

börja med jämställdhetsintegrering gick kommunerna med i Modellkommuner som 

SKL bedriver och i deras policynätverk sker det till störst del lärande mellan 

kommunerna samtidigt som det finns tecken på att kommuner kan bli i en 

beroendeställning till SKL i policynätverken. Detta säger inte att det behöver bli en 

beroendeställning i nätverken men det finns tecken på det. De tjänstepersonerna som 

arbetar fram jämställdhetsintegrering som arbetssätt i kommunerna upplever att de 

har ett stort inflytande i det arbetet och detta gör dem till policyskapare samt att deras 

inflytande sjunker samtidigt som arbetssättet implementeras i kommunerna. 

 

5.1 Diskussion 
Denna studie har bidragit med att ge en nyanserad bild av anledningar till att 

kommuner arbetar med att lära sig av andra kommuner. Detta är värdefullt för att 

bidra till kunskapsluckan som finns kring policyöverföring på en lokal nivå i en svensk 

kontext samt vilken påverkan policynätverk har i denna policyöverföring. Slutsatserna 

kan användas för att bidra till en förståelse till varför kommuner lär sig av andra 
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kommuner och vilka faktorer som kan driva kommuner till att ta in nya arbetssätt och 

hur de ska implementeras. Resultatet bidrar även till en förståelse över hur mycket 

inflytande ansvariga tjänstepersoner kan ha i områden som ska in i verksamheten och 

hur detta transformeras under implementeringens gång.  

 

Begränsningar som studien har är att det är en fallstudie och detta gör det är svårt att 

dra för generella slutsatser över hur det är i andra fall och studiens resultat inte kan 

antas vara generaliserbart. Utan studien kan enbart användas för att bidra till hur det 

kan vara i liknande fall. Eftersom studien enbart används för att undersöka 

policyöverföring mellan kommuner inom jämställdhetsintegrering är det svårt att dra 

slutsatser inom andra områden som inte är jämställdhetsintegrering. Eftersom det 

enbart är med ett begränsat antal kommuner som är med i studien och detta gör det 

problematiskt att dra slutsatser för vad som driver andra kommuner och hur samt hur 

de lär sig av andra kommuner, detta är inte heller studiens syfte. 

 

5.2 Framtida studier 
Studien har begräsningar och dessa begränsningar ger det nyttiga tips på framtida 

forskning. Eftersom denna studie enbart fokuserade på kommuner som har en tydlig 

kontakt med SKL och är med i Modellkommuner vore det intressant att undersöka hur 

kommuner som inte är med i Modellkommuner arbetar med jämställdhet och om, 

varför eller varför inte de har börjat med jämställdhetsintegrering och om de är med i 

olika forum för att lära sig av andra kommuner. Vore även intressant att undersöka vad 

olika kommuner lär av varandra och relationen mellan stora och små kommuner ser 

ut i lärande och om storlek på kommunen påverkar vilka de lär av och vilka som lär sig 

av dem. Samtidigt vore det intressant att undersöka hur/om policyöverföring, främst 

inom jämställdhetsintegrering sker mellan nivåer i Sverige mellan stat och kommuner. 

Studier med ett fokus på strukturer och institutioner och deras roll i att sprida olika 

recept i en svensk kontext vore även intressant för att till exempel undersöka SKL:s 

påverkan av spridning av jämställdhetsintegrering bland kommuner. Detta för att de 

arrangerar dessa nätverk och utvecklingsarbeten med sina medlemmar. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

- Vad är din arbetstitel? 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du haft denna tjänst? 

- Vad heter kommunens styrande dokument? 

 

Jämställdhet: 

- Hur arbetar ni med jämställdhet? På en kommunledningsnivå (inte i 

verksamheter) 

o Såg ni att det fanns ojämställdheter eller var det att vi behöver arbeta 

med jämställdhet? 

- Hur kommer det i uttryck i kommunens mål och budget? 

- Varför blev det jämställdhetsintegrering som kommunen arbetar med? 

- Influeras ni av andra kommuners sätt att arbeta? 

o I sådana fall, hurdå? 

- Känner du att ni har speciella problem med ojämställdhet jämfört med andra 

kommuner? 

 

Policyskapare 

- Hur mycket inflytande har du haft i arbetssättet? Både i framtagandet och i det 

nuvarande sättet? 

- Hur arbetar du med detta nu? 

 

Övrigt: 

- Något du vill tillägga som jag har missat eller som kan vara viktigt? 

- Är det någon annan inom kommunen som du tycker jag borde intervjua? 

 

Teman: 

Varför jämställdhetsintegrering. 

Hur arbetar kommunen med jämställdhet. 

Hur har kommunen blivit influerade av andra kommuner. 

Vilket inflytande har policyskaparen haft. 
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Bilaga 2: Informationsblad inför intervju 
 

 

 

 

Tack för att du har valt att medverka i ett samtal 

kommunens jämställdhetsarbete. 

 

Jag heter Anton Lonnakko och studerar Master’s Programme in Political Science på Umeå 
universitet. Uppsatsen har inget syfte att främja någon kommersiell part, varken företag eller 
något parti.  

Denna studies syfte är att undersöka hur kommuner arbetar med jämställdhet och gå in på hur 
detta jämställdhetsarbete har vuxit fram. Studien kommer även undersöka vilka som påverkar 
hur jämställdhetsarbetet ska gå till i kommunen. Tanken är att intervjua nyckelpersoner inom 
kommuner som arbetar aktivt med jämställdhetsarbete. 

Punkter som jag vill beröra under intervjun är hur kommunen arbetar med 
jämställdhetsintegrering och hur detta har växt fram för att även gå över till hur stort 
inflytande du har haft i denna process samt hur kommunen har blivit påverkade av andra 
aktörer i jämställdhetsarbetet. 

Jag tar etiska principer från Vetenskapsrådet och applicerar dem på min forskning. Detta 
innebär bland annat att du ska veta vad du har tackat ja till så det är bara att fråga mig om 
något är oklart. Jag vill gärna få spela in samtalet så att jag kan fokusera på att lyssna under 
intervjun, så länge det går bra för dig. Du får även avbryta samtalet när du vill samt i efterhand 
kan du meddela att du inte vill medverka, utan några följdfrågor och då kommer jag plocka 
bort dig och intervjun ur arbetet.  

När det gäller konfidentialitet så kommer jag inte nämna dig vid namn men kommer benämna 
vilken kommun som du arbetar inom. Intervjumaterialet kommer hållas oåtkomligt för 
utomstående och avidentifierat samt kommer det raderas efter studien är klar. 

Det är viktigt för min studie att du vill dela med dig av dina erfarenheter, kunskap och 
reflektioner så jag är oerhört tacksam att du vill delta i min studie. Har du några frågor så tveka 
inte att höra av dig. Det går att kontakta mig på mail eller via telefon.  

Med vänliga hälsningar,  

Anton Lonnakko 

 
Statsvetenskapliga institutionen 
Student 
Umeå Universitet 
antonlonnakko@hotmail.com 
076-8248141 
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