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Abstrakt 

Denna uppsats är skriven på uppdrag av en mindre kommun i norra Sverige och behandlar 

ämnet jämställdhet. Syftet var att undersöka synen på jämställdhet bland 

kommunfullmäktigeledamöter i denna kommun med frågeställningar som handlade om deras 

personliga upplevelser, kunskaper och attityder kring jämställdhet samt hur man arbetar i 

kommunen och hur man vill arbeta i framtiden med jämställdhetsfrågor. I syftet ingick även 

att vägleda kommunen i deras framtida jämställdhetsarbete. Teoretiska utgångspunkter som 

fungerade som analytiska verktyg var teorier om motstånd mot jämställdhet, 

organisationsteorier och begreppen kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Kvalitativa 

intervjuer användes som metod, åtta kommunfullmäktigeledamöter valdes ut med hjälp av 

både ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Vid analys av det empiriska materialet 

användes Kvales kategoriseringsmodell. De huvudsakliga resultaten visade att jämställdhet 

tolkades på många olika sätt och kunskapen var varierad. Lika representation bland könen var 

det vanligast förekommande svaret på frågan vad jämställdhet är och det var tydligt att 

maktfrågor osynliggjordes i kommunen. 

 

Nyckelord: Jämställdhet, genus, kön, kommunpolitik, motstånd, förändringsarbete  



 
 

 

Förord 

Vi vill främst tacka våra respondenter för deras betydande insats och för deras vänliga 

inställning. Vi vill även visa vår uppskattning till kommunen för ett varmt och hjälpsamt 

mottagande samt för all hjälp under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

handledare Åsa Gustafsson för hennes engagemang, värdefulla kritik och uppmuntrande ord 

som gjort att vi orkat prestera hela vägen fram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

”Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med 

dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.” 

/ 1 Mos 19:8 

 

 

 

”Enligt min åsikt har kvinnor rätt att arbeta var de vill så länge middagen står på bordet när 

jag kommer hem.” 

/John Wayne, skådespelare 

 

 

 

"Kvinnans krav på jämställdhet är inget krav utan ett erkännande.” 

/Marina Vlady, skådespelare  

 

 

 

“The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn.” 

/Gloria Steinem, Journalist 

 

 

 

”Jag är feminist, men vill inte driva de här frågorna så hårt att jag skapar motsättningar i 

samhället.” 

/ Göran Persson, Aftonbladet 020124 

 

 

 

”Jämställdhet betyder att mamman och pappan producerar barnen tillsammans. Förr i tiden 

var det bara mamman som födde upp barnet, medan pappan gick fram och tillbaka till 

banken.” 

/Anette, 7 år 
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1. Inledning 

Mannen som familjens överhuvud och kvinnan som familjens vårdare. Mannens plats på 

arbetsmarknaden och kvinnans plats i hemmet. Mannen sköter pengarna och kvinnan sköter 

barnen. Denna könsuppdelning var länge en självklarhet i det svenska samhället men idag ser 

det annorlunda ut. Idag genomsyrar istället strävan efter jämställdhet och ambitionen att bryta 

dessa mönster av uppdelning det svenska samhället. Under 1900-talet har det hänt mycket i 

den svenska politiken som lagt grunden för dagens jämställdhetspolitik. 1919 fick kvinnorna 

allmän rösträtt, 1979 antogs den första jämställdhetslagen och 2006 bestämde riksdagen ett 

jämställdhetspolitiskt mål som idag är det största och viktigaste för regeringens arbete med 

jämställdhet, nämligen att kvinnor och män ska ha lika stor makt att skapa och bidra till 

samhället och sina egna liv (www.jamstall.nu 1).   

 

Idag anses Sverige vara ett av de mest jämställda länderna i världen (World Economic Forum, 

2005, s1). Jämställdhetenslagen har omarbetats under 1990-talet och 2000-talet. Idag regleras 

jämställdhet i Diskrimineringslagen (2008:567) som antogs 2008. Tanken med lagen är bland 

annat att upprätta ett aktivt och resultatvisande jämställdhetsarbete, exempelvis ska en 

jämställdhetsplan upprättas av alla företag som har över tjugofem anställda. Lagen säger:  

”Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska 

innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en 

redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra 

under de kommande åren.” Diskriminerinslagen (2008:567) 3 kap 13§ 

 

Att upprätta en jämställdhetsplan gäller likaså kommunerna då de är stora arbetsgivare i 

Sverige. Ett aktivt jämställdhetsarbete i kommunerna ser regeringen som ett viktigt och 

grundläggande politiskt mål. Kommunerna har en stor roll i jämställdhetsfrågan eftersom de 

möter många människor i sin vardag och därför anser regeringen att jämställdhet ska finnas 

med i deras dagliga arbete (www.regeringen.se 1). Trots att Sveriges kommuner i över trettio 

år har haft som uppgift att öka och arbeta för jämställdhet så saknas idag ett aktivt 

jämställdhetsarbete i många kommuner (SOU 2005:66). Att ett jämställdhetarbete inte finns i 

större utsträckning är ett stort problem och något som bör tas på allvar i kommunen eftersom 

”Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls.” (www.skl.se 

1).  

http://www.jamstall.nu/
http://www.regeringen.se/
http://www.skl.se/
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Vissa kommuner har större problem med jämställdhetsarbete än andra, kommunerna varierar i 

storlek, antal invånare och har geografiska skillnader vilket kan ha en påverkan på arbetet. 

Denna aspekt har fått mycket observans av forskare och utredare i Sverige vilket resulterat i 

en mängd forskning och studier på detta 
1
.  Studierna syftar bland annat till att bredda 

kommunernas kunskap om jämställdhet och samtidigt visa på eventuella brister som i 

slutändan ska lyfta och utveckla deras arbete. Denna tanke är dessutom ett av målen med 

denna uppsats.  

 

Vi har fått i uppdrag av en mindre kommun i norra Sverige som efterfrågar kunskap och ett 

bredare tankesätt på hur man ska arbeta med just jämställdhet. Den berörda kommunen har 

under många år släpat efter i jämställdhetarbetet och saknar dessutom en aktuell och 

fungerande jämställdhetsplan. Detta ser vi som problematiskt då man enligt lag måste ha en 

tidsenlig plan (2008:567) 3 kap 13§. Kommunens jämställdhetsarbete är idag stillastående och 

underprioriterat och tanken med studien är därför att den ska fungera som ett slags 

uppslagsverk för kommunen. Vi kommer att synliggöra eventuella brister i det dagliga arbetet 

när det kommer till jämställdhet, brister som förhoppningsvis ska vändas och bli till 

tillgångar. Vi kommer även undersöka om kommunen har något befintligt 

jämställdhetsarbete, allt för att ge studien ett övergripande innehåll. Vi vill helt enkelt vara en 

hjälpande hand i deras framtida jämställdhetarbete. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är främst att undersöka synen på jämställdhet bland 

kommunfullmäktigeledamöter i en inlandskommun i norra Sverige. Undersökningen har två 

huvudsakliga inriktningar. Den ena är att utifrån relevant organisationsteori förstå 

ledamöternas syn på jämställdhet i relation till kommunens organisatoriska förutsättningar. 

Den andra är att utifrån relevant motståndsteori förstå ledamöternas syn på jämställdhet i 

relation till kommunens jämställdhetsarbete. Syftet inkluderar också att med hjälp av studiens 

resultat vägleda kommunen i deras framtida jämställdhetsarbete.  

 

                                                             
1 Se bland andra: Malin Rönnblom (1998,2002), Länsstyrelsen i Västerbottens län 2006:4 



3 
 

 

För att förtydliga syftet är följande frågeställningar studiens huvudsakliga utgångspunkter:  

 Hur ser ledamöternas personliga attityder, upplevelser och kunskaper kring 

jämställdhet ut? 

 Hur menar ledamöterna att man arbetar med jämställdhet inom kommunens politiska 

arbete idag?  

 Hur vill ledamöterna
2
 att kommunens jämställdhetsarbete ska se ut i framtiden? 

 

1.2 Avgränsning 

Ämnet jämställdhet ingår i ett väldigt stort fält, det finns många olika variabler som kan 

påverka hur människor tycker och tänker kring jämställdhet och därför har vi på grund av 

studiens begränsade storlek valt att avgränsa den. Vi har inte tagit hänsyn till politikernas kön, 

partitillhörighet eller ålder när vi analyserat det empiriska materialet eftersom en sådan analys 

skulle bli allt för omfattande. Vi har istället bara fokuserat på politikernas svar oberoende av 

dessa yttre faktorer.  

 

2. Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras centrala teoretiska begrepp som är återkommande och viktiga att 

känna till för att förstå innehållet i denna studie. 

 

2.1 Genus 

Genus är ett begrepp med många olika innebörder vilket gör det väldigt komplext. Vi vill 

tydliggöra hur vi använt oss av begreppet, främst för att underlätta läsningen av uppsatsen. 

När vi pratar om genus syftar vi på de socialt konstruerade skillnaderna mellan kvinnor och 

män, exempel på detta är hur man ser på manligt och kvinnligt. Alltid när man pratar om 

genus så blir också begreppet kön aktuellet och när vi nämner kön så menar vi det biologiska 

könet, alltså de grundläggande och medfödda skillnaderna mellan män och kvinnor (Chancer, 

Watkins, 2009, s 32).  

                                                             
2 Vi kommer i fortsättningen hänvisa till kommunfullmäktigeledamöterna som politiker och respondenter. 
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2.2 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet är en central utgångspunkt i denna studie och därför krävs en 

definition och förklaring av begreppets innebörd. Begreppet jämställdhet är en del av det mer 

omfattande begreppet jämlikhet som beskriver alla människors lika värde och rättigheter. 

Jämlikhet rör frågor kring bland annat etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder medan 

jämställdhet är ett begrepp som specificerar jämlikhet mellan könen och enbart rör frågor 

kring kön. Det är lätt och väldigt vanligt att blanda ihop begreppen jämlikhet och jämställdhet 

och tro att de har samma innebörd, men för att förstå innehållet i denna studie så måste man 

vara bekant med skillnaderna mellan de båda begreppen (SKL, 2008, s 12). Begreppet 

jämställdhet inrättades på 1970-talet när man började diskutera fram en lag, den första 

jämställdhetslagen, som skulle reglera könsdiskriminering (Mark, 2007, s 13). För att 

förtydliga så är det alltså enbart just könsdiskriminering och ingen annan typ av 

diskriminering som denna uppsats kommer att behandla.  

   

Jämställdhet kan definieras på en mängd olika sätt beroende på vem som gör det och därför är 

det viktigt att ha kunskap om begreppets innebörd. Det är viktigt att förstå att jämställdhet är 

ett komplext begrepp eftersom ingen av grupperna kvinnor eller män är homogena. Det finns 

självklart skillnader som olika erfarenheter och villkor inom de båda grupperna. Därför kan 

makt ha en stor betydelse i jämställdhetsfrågor (SKL, 2008, s 12).  Vi har valt att använda den 

svenska regeringens definition av jämställdhet när vi använder begreppet i denna uppsats. 

Såhär skriver de på sin hemsida: 

 

”Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och förändra system som 

konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till 

att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka 

sin livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet 

får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk 

tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas.” (www.regeringen.se 2). 

 

Vidare definieras också det övergripande målet för jämställdhetspolitiken: 

 

”Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv.” (www.regeringen.se 3)  

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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Regeringenens definition ser vi som den allmängiltiga och därför har vi förhållit oss till den 

under hela studieprocessen.  

 

2.2.1 Jämställdhetsintegrering 

Ett sätt att arbeta efter regeringens jämställdhetspolitik är att använda sig av 

jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att alla politiska verksamheter och 

beslut måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv (www.regeringen.se 1). 

Jämställdhetsintegrering går ut på att genomföra ett långsiktigt förändringsarbete inom en 

verksamhet och innebär ett aktivt arbete för jämställdhet på alla områden inom verksamheten, 

alla beslut som fattas måste vara färgade av ett jämställdhetsperspektiv (www.jamstall.nu 2). 

Jämställdhetsarbetet bör inte skötas vid sidan av den vardagliga verksamheten i en 

organisation, vilket är en vanlig uppfattning och en vanlig orsak till att jämställdhetsarbete 

inte bedrivs. Jämställdhet ska vara en del av den vardagliga verksamheten och införlivas i alla 

nya beslut som fattas inom organisationen. Både chefer och anställda ska känna att de kan 

införliva ett jämställdhetsperspektiv i deras arbete. Att jobba med jämställdhetsintegrering 

innebär ett långsiktigt arbete för att förändra normer och värderingar. För att alla anställda 

inom en organisation ska känna sig bekväma med att arbeta med jämställdhet kan det krävas 

kompetensutveckling och det krävs att arbetet följs upp så att det inte bara blir ett tillfälligt 

sätt att arbeta. Jämställdhetsintegrering går ut på att få in jämställdhetsperspektivet i 

verksamhetens kärna så att den i grunden förändras och så småningom leder till ett naturligt 

vardagligt inslag i organisationen (Mark, 2007, s 128).  

 

2.2.2 Varför jämställdhetsarbete? 

Att ägna sig åt jämställdhetsarbete är ofta en svår utmaning som lätt kan stöta på motstånd. 

Därför krävs det att man har en bra anledning och verkligen kan argumentera för att ett 

jämställdhetsarbete behövs och att man kan förklara varför det är viktigt. Vill man bara vara 

politiskt korrekt? Vill man förändra ett sätt att tänka? Vill man förändra maktförhållanden 

mellan könen? Vill man stärka sin egen maktposition i organisationen? Mark menar att det 

krävs en reflektion över dessa frågor innan man kan gå vidare och praktiskt arbeta med 

jämställdhetsfrågor (Mark, 2007, s 63). 

 

http://www.regeringen.se/
http://www.jamstall.nu/
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För att kommunen vi studerar ska kunna få ut så mycket som möjligt av ett framtida 

jämställdhetsarbete så är ett första steg att reda ut varför ett sådant arbete är viktigt och varför 

det behövs i kommunen. Därför är denna studie tänkt att fungera som en vägledning i den 

frågan och förhoppningsvis kan den bidra med insikter om möjliga tillvägagångssätt i 

jämställdhetsarbetet. 

 

3. Tidigare forskning  

Detta avsnitt belyser forskning som tidigare gjorts inom detta område. Det är tänkt att ge 

läsaren en bredare kunskap om fältet. Vi presenterar först genusforskning eftersom vi anser att 

det är relevant i relation till jämställdhetsdiskussionen. Genusforskning handlar precis som 

jämställdhetsdiskussionen om samhälleliga relationer mellan män och kvinnor. I 

genusforskningen kommer det även upp teoretiska begrepp som kommer att användas i senare 

analysavsnitt. Sedan presenterar vi tre olika studier som alla relaterar till jämställdhetsarbete 

på olika sätt.  

 

3.1 Genus  

Genusforskaren och historiken Yvonne Hirdman är ett välkänt namn i Sverige samt 

internationellt. Hirdman (1988, 2003) har bland annat introducerat begreppen genussystem 

och genuskontrakt som vi anser är viktiga att känna till och dessa begrepp ger läsaren en 

inblick i den tidigare genusforskningen och debatten. Främsta tanken med detta avsnitt är att 

ge läsaren en större förståelse och ge kommunen ett verktyg för sitt fortsatta förändringsarbete 

då genusordnandet genomsyrar alla samhällen och påverkar bland annat institutioner och 

relationer. Forskningen kommer också att användas som ett redskap vid analysen av vårt 

empiriska material. Innan vi går in på de två begreppen genussystem och genuskontrakt 

kommer det övergripande genusbegreppet att exemplifieras. 

 

Genusbegreppet definieras och debatteras av många olika författare och forskare världen över 

och har på så sätt fått många olika förklaringar (Wendt Höjer & Åse, 1999). Hirdman (1988, 

2003) menar att kön allt för ofta har kopplats ihop med begreppet genus. Hon anser att när 

man talar om kön så talar man om det biologiska könet och de biologiska skillnaderna mellan 

män och kvinnor, alltså det som är av naturen förutbestämt. Begreppet genus brukar 

benämnas som det sociala könet och är ett mer omfattande begrepp som inte förklarar de 
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biologiska skillnaderna, utan det är mycket mer abstrakt än så. Genus är tankar om manligt 

och kvinnligt, kultur, historia, politik, det sociala, i stort sett allt.   

”Jag vill att man tack vare begreppet ska kunna se hur människor formas och formar sig till 

man och kvinna. Och mer: hur dessa formeringar bildar samhälleliga avlagringar, ingår i 

kulturens, politikens, ekonomins ”väggar” som bärande kolonner.” (Hirdman, 2003, s 11). 

 

Några australienska författare och genusforskare beskriver begreppet likt Hirdman att genus 

är ett sorts system som delar in människor i två kategorier män och kvinnor. Detta system är 

något som organiserar och influerar människors liv från början till slut. Eftersom genus finns 

överallt så kan det bli ganska svårt att upptäcka. Men det finns där, i tv-program, i böcker, på 

arbetet (Cranny-Francis m.fl, 2003).   

 

3.1.1 Genussystemet och genuskontraktet  

Hirdmans genussystem bygger på två grundprinciper, mannen som norm och könens 

isärhållande. Isärhållandet betyder att kvinnligt och manligt inte ska blandas. Men samtidigt 

är de två nära hoplänkade. Man förstår eller uppfattar den ena i förhållande till den andra. 

Detta kallar Hirdman för genusformering, denna formering drar obefogat fördel av de 

biologiska olikheterna och den bygger på en dikotomisering där mannen framställs som den 

starka och kvinnan som den svaga. Systemet ska ses som processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar (Hirdman, 1988).  För att kunna förstå systemet använder sig Hirdman av 

begreppet genuskontrakt, eller den naturliga ordningen som Hirdman också väljer att definiera 

det som. Kontraktet visar på hur kvinnan respektive mannen ska vara och hur de bör vara. 

Hirdman beskriver kontraktet som en förstärkare och orsaken till de stereotypa 

föreställningarna om manligt och kvinnligt. Kontraktet ska ses som en konstruktion av 

verkligheten, inte som något definitivt (Hirdman, 2003). 

 

Män och kvinnor har genom historien blivit tilldelade olika konstruerade ansvarsområden som 

är väldigt svåra att befria sig ifrån. Mannens plikt är att ta hand om kvinnan och kvinnans 

uppgift är att fortplanta släktet och sköta om hemmet. Detta blir som ett kontrakt, mannen 

lovar att ta hand om kvinnan om hon tar hand om honom och ”hans” barn (Hirdman, 2003, s 

86). Kontraktet har gett män och kvinnor möjligheter, fördelar och begränsningar, det har gett 

mannen mer möjligheter och fördelar medan kvinnans liv blivit ganska ändligt. Kvinnorna 
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blev fast i hemmet och livet handlade om att vara sin man till lags. Männen har aldrig varit 

fast i hemmets lugna vrå och har på så vis kunnat skapa sig ett mer omväxlande liv utanför. 

Med tiden har kvinnan tagit allt mer utrymme i det offentliga rummet. Men trots kvinnornas 

intåg på bland annat arbetsmarknaden och utbildningarna så har det inte varit på samma 

villkor. Männen jobbade och studerade på ”riktigt” medan kvinnans utbildning och arbete 

blev som en sorts imitation. Hirdman menar att allt blev genusvärderat, till exempel skapades 

manliga och kvinnliga arbeten och arbetsuppgifter samt manliga och kvinnliga löner. Det var 

under denna tid när kvinnorna började röra sig utanför den privata sfären som genusfrågan 

blev till en konflikt.  

 

3.1.2 Kritik mot begreppet system 

Detta avsnitt är tänkt att belysa genusforskningens föränderlighet.  Forskningen har inte 

stannat av efter Hirdman utan allt fler forskare har tillkommit och nya teorier och begrepp har 

framförts. Att diskutera genus som ett system betraktar en del forskare och författare som 

problematiskt. En av dem som är kritiska till detta är sociologen Raewyn Connell som hävdar 

att ett system ger intrycket att det är helt omöjligt att förändra (Connell, 2009). Istället för 

system så använder hon sig av begreppet genusordning. Genusordningen bygger på sociala 

processer och dessa processer förändras och utvecklas över tid och på så vis kan ordningen 

utmanas och även den utvecklas och förändras. Manligt och kvinnligt är inte något naturligt 

skapat men Connell hävdar att det inte heller är något som vi enbart blivit påtvingade genom 

normer eller tvång. Människor konstruerar sig själva som man eller kvinna. Att vara kvinna 

eller man är inte ett förutbestämt tillstånd utan ett blivande tillstånd under aktiv konstruktion 

(Connell, 2009). Det finns inte heller bara ett sätt att vara man eller kvinna på, det har dock 

blivit så att några sätt har blivit mer accepterade. 

 

Vi förstår kritiken mot Hirdmans genusforskning men tycker ändå att hennes begrepp är 

relevanta och därför har vi valt att använda dem i denna studie. Vi tycker att de till stor del 

speglar en bild av verkligheten men vi håller med Connell om att just begreppet system kan få 

denna bild att kännas oföränderlig.  

 

3.2 Jämställdhetsarbete möter motstånd 

För att förstå varför jämställdhetsarbete inte fungerar så bra i alla organisationer och varför 

kommunen i vår studie har problem på det området är det bra att få en inblick i vad som 
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skapar motstånd till jämställdhet. Genusforskaren och organisationskonsulten Eva 

Amundsdotter har i sin doktorsavhandling Att framkalla och förändra ordningen från 2010 

studerat hur man går tillväga för att uppnå jämställda organisationer. Amundsdotter menar att 

det finns en maktordning, eller ett genussystem som Hirdman (1988) kallar det, som 

fortfarande lever kvar i Sverige. Denna maktordning beskriver kvinnors och mäns olika 

förutsättningar – män som överordnade och kvinnor som underordnade. För att bedriva 

jämställdhetsarbete i organisationer så måste man först framkalla de mönster och normer som 

visar på denna maktordning för att sedan kunna förändra den. Syftet med Amundsdotters 

avhandling är att studera hur normer om genus kan framkallas och förändras. Utgångspunkt 

för studien är teorier och metodologi från genusforskning och aktionsforskning och det 

empiriska materialet kommer från deltagare i fem regionala nätverksgrupper i Sverige. Dessa 

har infört jämställdhetsprocesser i sina organisationer för att utforska hur normer om genus 

kan påverka och skapa olika villkor för kvinnor och män (Amundsdotter, 2010, s 12). 

 

Centrala delar i Amundsdotters studie behandlar olika motståndsprinciper som 

jämställdhetsarbetet kan möta på och de delarna är relevanta att få en inblick i för att förstå ett 

tänkbart sammanhang där vår studie passar in. Motstånd är ofta grunden till att ett 

jämställdhetsarbete inte får så stor prioritering i en organisation och därför är det intressant att 

analysera motstånd som en eventuell orsak till varför kommunen vi studerar har problem med 

sitt jämställdhetsarbete. Vi har därför valt att presentera och diskutera de delarna ur boken 

som fokuserar på motstånd till jämställdhet.  

 

Motstånd till jämställdhet kan visa sig i olika former och Amundsdotter använder bland annat 

Rönnbloms (2002) principer för jämställdhet för att analysera sitt material (Amundsdotter, 

2010). Rönnbloms principer tillkom efter hennes studie om politikers syn och tankar kring 

jämställdhet (se 3.4 Versioner av jämställdhet i denna uppsats) och de är essentiell biologisk 

olikhet mellan könen, antal och komplettering, förminskning, frivillighet och samarbete 

(Rönnblom, 2002).  Dessa principer presenteras närmare under avsnitt 4.3 Motstånd i denna 

uppsats. Vi kommer precis som Amundsdotter att analysera hur motstånd uttrycks med hjälp 

av Rönnbloms principer.   

 

I ett av nätverken som ingick i Amundsdotters studie kartlades vad som skapar motstånd och 

hur man kan motverka det. Källor till motstånd var bland annat rädsla för förändring, 

okunskap, för snabb förändring, värderingar, traditon och bekvämlighet. För att motverka 
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motståndet behövdes bland annat kommunikation, respekt, öppenhet och tålamod för att en 

förändringsprocess tar tid (Amundsdotter, 2010, s 83) I Amundsdotters analys beskriver hon 

olika teman kring hur motstånd visas. Det första är bemötande som ett sätt att utöva makt och 

det empiriska materialet visade att många av deltagarna som jobbade för förändring och 

jämställdhet mötte motstånd bland annat i form av Rönnbloms (2002) motståndsprinciper. Det 

andra temat handlar om en rädsla för att bli förklarad som galen. Detta upplevde framförallt 

kvinnorna och Amundsdotter tolkar det som ett resultat av den manliga normen i samhället 

som upprätthålls av genussystemet (Hirdman, 1988). Fler teman om rädsla var rädsla för att 

förlora sin position och rädsla för att möta motstånd. Ännu ett tema var organisationens 

villkor. Beroende på hur organisationen var utformad och vad de hade för regler så kunde 

man stöta på ett stort motstånd därifrån. Exempel på sådant motstånd var tystnad, okunskap 

och ovilja. Det var vanligt att organisationen utåt sett visade ett intresse för jämställdhet 

genom att delta i Amundsdotters studie men sedan hände det inte så mycket mer 

(Amundsdotter, 2010).  

 

Avslutningsvis har Amundsdotter utifrån sina resultat tagit fram vad hon kallar en 

processmodell för att framkalla och förändra ordningen. För att bedriva jämställdhetsarbete i 

organisationer krävs tre processer – framkallning, mobilisering och förändring. Den första 

innebär att framkalla en bild över hur läget är just nu i organisationen. Det krävs kunskap om 

genus och jämställdhet och de anställda måste reflektera över sin egen situation, sitt eget 

beteende och sina egna attityder gentemot genusskapande och jämställdhet. Den andra 

processen, mobilisering, handlar om att sätta upp mål och handlingsplaner för hur man vill gå 

tillväga med jämställdhetsarbetet i organisationen. Dessa mål kräver både tid och resurser för 

att de verkligen ska kunna implementeras på djupet och inte bara bli en tillfällig förändring 

som sedan återgår till hur det var innan. Den sista processen innefattar själva förändringen och 

här krävs ett vardagligt och långsiktigt arbete med genus och jämställdhet för att förändra 

normer och införa en fördjupad kunskap som gör att jämställdhet till slut blir något naturligt 

som finns med i alla organisationer (Amundsdotter, 2010). Denna processmodell är intressant 

att ha i åtanke för analysen av det empiriska materialet i vår studie för att se om kommunen 

kan ha någon nytta av att framkalla och förändra ordningen.   
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3.3 Jämställdhet - retorik som praktik?  

Den kvalitativa studien Jämställdhet – retorik som praktik? (1998) gjord av statsvetarna 

Malin Rönnblom och Katarina Tollin samt journalisten Åsa Mattson behandlar lokala 

politikers och tjänstemäns syn på jämställdhet samt kvinnors organisering i Västerbottens län. 

Skälet till studiens upprättande grundar sig på tidigare studier som påvisat att kvinnor möter 

motstånd från politiker i deras aktiva jämställdhetsarbete. Författarna har utgått från 

feministisk forskning och begrepp såsom kön och könsmaktsordning är dominerande 

(Rönnblom m.fl, 1998, s 7). Författarna anser att könsmaktordningen är något som formar 

samhället och att kvinnor och män inte har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom samhällets olika områden (Rönnblom m.fl, 1998 s 9). Könsmaktsordningen är något 

som både män och kvinnor framställer med största sannolikhet omedvetet men författarna 

menar att det främst är kvinnor som arbetar för att förändra ordningen. Detta kan bero på att 

könsmaktsordningen särskilt försummar kvinnor och inte män. De resultat som kommer 

presenteras från studien är politikernas och tjänstemännens syn på jämställdhet då det är mest 

relevant för vår uppsats. 

 

Rönnbloms studie baseras på trettio intervjuer. Intervjufrågorna har delats in i fyra olika delar: 

beskrivning av arbete och uppdrag – politiska frågor som respondenterna anser vara mest 

centrala, synen på jämställdhet i kommunen samt hur man arbetar med jämställdhet och vad 

man bör och inte bör satsa på i kommunens framtida jämställdhetsarbete, respondenternas syn 

på offentlig debatt om jämställdhet och feminism samt visionen om det jämställda samhället 

(Rönnblom m.fl, 1998, s 11). 

  

Samtliga respondenter i studien anser att jämställdhet är ett viktigt politiskt mål men att en 

större strukturell förändring inte är nödvändigt för att uppnå ett mer jämställt samhälle. En allt 

för stor förändring skulle kunna förstöra det primära förhållandet mellan män och kvinnor. 

När respondenterna diskuterade jämställdhet var det främst i förhållande till förvärvsarbete. 

De ansåg att fokus bör ligga på att skapa bättre förutsättningar så kvinnor kommer ut på den 

mansdominerande arbetsmarknaden. Varför arbetsmarknadsfrågor får en sådan central 

betydelse i respondenternas syn på jämställdhet tror författarna har att göra med att just 

arbetsmarknaden är den enda verksamhet där jämställdhet regleras i lag. 

 

Vidare diskuterade respondenterna att jämställdhet helst bör uppnås genom kollektivt arbete, 

men arbetet ska vara frivilligt och inte tvingande (Rönnblom m.fl, 1998, s 39). Män som 
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normalt besitter de högre positionerna ska inte drivas bort eller behöva avsäga sig sina 

uppdrag. Att tvinga fram ett jämställdhetsarbete anses inte vara rätt metod. Anledningen till 

att tvång framställs som negativt tror författarna har att göra med respondenternas syn på 

kvinnors kompetens. Enligt några respondenter så har kvinnor en lägre kompetens och detta 

skulle vara anledningen till varför så få kvinnor sitter på de högre befattningarna. De anser att 

kompetens ska gå före kön. Trots detta så är en jämn könsfördelning inom sektorer och 

positioner enligt dem en viktig prioritering.  

 

För det framtida jämställdhetsarbetet menade respondenterna i studien att fler kvinnor måste 

vidareutbilda sig för att sedan kunna konkurrera med männen om de högre positionerna. 

Författarna anser att detta resonemang inte förhåller sig till hur det faktiskt ser ut i 

verkligheten. I Västerbotten har utbildningsnivån varierat per generation men påståendet att 

kvinnor skulle haft eller har en lägre utbildningsnivå stämmer inte överens med statistiken. 

Statistiken visar att utbildningsnivån har varit rätt jämn mellan könen men att andelen kvinnor 

med eftergymnasial utbildningen är något högre (Rönnblom m.fl, 1998, s 42-43). 

 

Denna forskning valdes på grund av dess lokalisering. Kommunen i vår studie är en av de 

kommuner som forskarna studerade och trots att den har några år på nacken så är den 

fortfarande intressant för vår studie då ett jämställdhetsarbete fortfarande inte har prioriterats i 

den berörda kommunen. Vi kommer att använda forskningen för att se om samma 

tankemönster fortfarande finns bland politikerna i kommunen. Forskningen ger också läsaren 

en kännedom om vad som har gjorts och möjlighet för kommunen att se likheter och 

skillnader för egen räkning. 

 

3.4 Versioner av jämställdhet 

Malin Rönnblom har vidareutvecklat delar av studien Jämställdhet – retorik som praktik?  

(1998) i sin avhandling Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik från 

2002. Den behandlar relationen mellan kvinnors politiska organisering och den etablerade 

politiken. Vi kommer att redogöra för delar av avhandlingen och presentera det som är 

relevant för vår studie för att ge en bild över hur jämställdhet kan uppfattas och uttryckas 

inom politiken och för att se om synen på jämställdhet förändrats över tid inom samma 

kontext. Rönnblom har intervjuat politiker och kvinnorörelseaktivister i tre kommuner i norra 

Sverige med utgångspunkt i feministisk teori om maktrelationer mellan könen samt idéer om 
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könsmaktsordningen som innebär att det finns en föränderlig maktordning i samhället som 

uttrycker att gruppen män är överordnade gruppen kvinnor (Rönnblom, 2002, s 5). Rönnblom 

har använt sig av Bacchis så kallade ”What’s the problem approach” (Bacchi i Rönnblom, 

2002, s 15) när hon analyserat sitt material, en analysmetod som vi dock inte har använt oss 

av i denna studie. Detta angreppssätt innebär att vid en analys fokusera på problematiseringen 

istället för att fokusera på problemet. Rönnbloms största fokus har därför varit 

problematiseringen av jämställdhet – hur kön framställs och får olika betydelse beroende på 

kontext (Rönnblom, 2002, s 15-16).  

 

I bokens sjunde kapitel Versioner av jämställdhet (Rönnblom, 2002) är politikernas syn på 

jämställdhet i fokus. Eftersom jämställdhet är ett komplext begrepp med många betydelser så 

har Rönnblom fördjupat sig i två frågor som hon ställt till politikerna. Vad betyder 

jämställdhet för dig? Vilka sätt att uppnå ett jämställt samhälle anser du vara möjliga? 

(Rönnblom, 2002, s 213). Den övergripande bilden som politikerna ger i intervjuerna av deras 

syn på jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka och ha 

samma makt i samhället. Man ska helt enkelt kunna påverka oberoende av vilket kön man har, 

vilket visar på en kvalitativ jämställdhet. Politikerna talar också om en kvantitativ 

jämställdhet som innebär att det ska finnas lika många kvinnor och män på alla samhällets 

positioner. Många anser att det finns mycket kvar att göra för att uppnå ett jämställt samhälle 

men trots det så anses Sverige vara en förebild för andra länder och den politiska arenan är en 

förebild för exempelvis näringslivet (Rönnblom, 2002, s 214-215).  

 

Politikerna pratar mycket om problemen med jämställdhet eller snarare ojämställdhet på 

arbetsmarknaden och där är det löneskillnader och könssegregeringen som anses som två 

stora problem (Rönnblom, 2002, s 215). Även om mycket fokus ligger på arbetsmarknaden så 

kommer politikerna också in på familjen och hemmet när de talar om jämställdhet. I hemmet 

är det inte lika självklart att mannen och kvinnan ska göra samma saker som de anser att det 

är på arbetsmarknaden. Att det förekommer segregering i hemmet ses inte som ett lika stort 

problem som att det gör det på arbetsmarknaden (Rönnblom, 2002, s 217). När familjen och 

hemmet diskuteras blir den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män ett vanligt 

argument till att jämställdhet inte är så noga. Politikernas uppfattningar om att kvinnor och 

män är olika är motsägande eftersom de uttrycker att båda könen ska ha samma möjligheter 

om ett samhälle ska vara jämställt, samtidigt som de anser att könen faktiskt är olika och 

därför har olika möjligheter (Rönnblom, 2002, s 219).  
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Politikerna är överens om att det finns problem med jämställdheten och att det bör ske en 

förändring i samhället. Hur denna förändring ska uppnås talar de inte så mycket om men det 

framkommer i Rönnbloms analys att det är männen som har den största makten att förändra 

kvinnors underordnade ställning i samhället. Männen är normen och kvinnorna måste få 

tillåtelse, av männen eftersom de har makten, för att kunna delta i samhället på lika villkor 

som männen (Rönnblom, 2002, s 226). Politikerna reflekterar inte över att det finns en 

könsmaktsordning i samhället och att det därför finns så stora problem med jämställdhet. De 

ser ljust på framtiden och tror att den formella jämställdheten, den som regleras i lag, snart 

kommer att vara verklighet, en naturlig utveckling som kommer att ske med tiden eftersom 

skillnader mellan män och kvinnor har ett historiskt ursprung. Men många av de intervjuade 

politikerna menar att jämställdheten egentligen inte är så viktig när det finns andra frågor som 

bör prioriteras före, exempelvis vård och skola (Rönnblom, 2002, s 224).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt innehåller en presentation av de teoretiska utgångspunkter som vi använt vid 

analysen. Teorierna används som analytiska verktyg för att förstå politikernas förhållningssätt 

till jämställdhet och eftersom syftet med studien grundar sig på dessa teorier så spelar de en 

stor roll vid analysen av det empiriska materialet.  

 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet 

Det finns olika perspektiv på jämställdhet och man brukar skilja mellan kvantitativ och 

kvalitativ jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning av kvinnor och 

män på samhällets olika positioner. Det ska finnas lika många, så långt det går, av båda könen 

inom en verksamhet för att en kvantitativ jämställdhet ska vara uppnådd. Kvalitativ 

jämställdhet går istället ut på att se till att varje individs erfarenheter och kunskaper nyttjas så 

att normer och värderingar om kön inte får en betydande roll (Mark, 2007, s 15-16). Vid 

kvalitativ jämställdhet ligger fokus på att båda könen ska ha lika mycket makt och möjlighet 

att påverka (Fransson & Sjöberg, 2012).  
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4.2 Organisationens betydelse 

Det är viktigt att förstå hur en organisation fungerar och strukturerar sin verksamhet för att 

förstå det politiska arbetet i kommunen som denna uppsats studerar. Kommunen i denna 

studie är en relativt liten organisation vilket kan få konsekvenser för hur man arbetar med 

olika frågor. Jacobsen & Thorsvik (2002) har sammanställt olika organisationsteorier för att 

förstå hur organisationer fungerar och hur en verksamhets organisering kan ha inverkan på de 

anställdas handlande. Vi kommer här att beskriva och diskutera valda delar ur deras bok Hur 

moderna organisationer fungerar (Jacobsen & Thorsvik, 2002) för att ge en överblick av de 

organisationsteorier som är relevanta för förståelsen av denna studie. 

 

 En organisation är den typ av sociala grupperingar som är sammanförda av och drivs framåt 

efter gemensamma mål, alltså en grupp människor som tillsammans arbetar efter bestämda 

riktlinjer för att uppnå mål som de tillsammans har utvecklat och kommit överens om 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 10). Många organisationer har mål och riktlinjer för hur man 

ska arbeta med jämställdhetsfrågor och såhär skriver Sveriges Kommuner och Landsting på 

sin hemsida: ”Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande för att främja jämställdhet på 

arbetsplatsen” (www.skl.se 2). Organisationsteorier blir intressanta för att förstå hur detta 

arbete ser ut i kommunen i denna studie och vilka mål de arbetar efter.  

 

4.2.1 Mål och beslut  

Vilka specifika mål en organisation har och hur man arbetar för att nå dem menar Jacobsen & 

Thorsvik varierar beroende på om organisationen är privat eller offentlig. En privat 

organisation har privata ägare som kan styra verksamheten mer fritt medan en offentlig 

organisation i princip ägs av staten eller av kommunen med valda politiker som styrande 

organ. Offentliga organisationer har en hel del saker att ta i beaktning när de sätter sina mål, 

bland annat att driva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som de måste 

ta hänsyn till demokratiska idéer om att alla människor har lika värde och därmed ska 

behandlas lika. Jacobsen & Thorsvik refererar till Christensen som menar att detta kan leda 

till konflikter av olika slag och en vanlig konflikt är mellan just kostnadseffektiviteten och 

lika behandlingen (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 62-63). En annan sak är att offentliga 

organisationer ofta har jämt flödande mål som handlar om att arbeta med något som ett mål i 

sig snarare än att uppnå ett speciellt syfte inom en tidsbegränsning. Detta gör det svårt att veta 

om målen efterföljs och utvärderas (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 62-63).  

http://www.skl.se/
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När det inom offentliga organisationer ska tas beslut så krävs det att de politiska organen är 

överens för att målen ska bli tydliga och konfliktfria, men det är ofta väldigt sällsynt att det 

fungerar på det sättet. Så istället för att skapa målsättningar som är bäst för organisationen och 

möjliga att uppfylla så blir målen ofta ett resultat av vad som är politiskt korrekt och utåt sett 

accepterat som rätt. Detta gör att organisationens bästa och det mest rationella kommer i 

skymundan av den politiska retoriken (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 64). Kommunen i vår 

studie är en offentlig organisation som styrs av folkvalda politiker. Kommunfullmäktige är 

kommunens högst beslutande organ och därför styrs alltså kommunen främst av 

kommunfullmäktiges ledamöter. Kommunen som organisation måste förhålla sig till de 

politiska besluten som fattas och därför kan målen för kommunens verksamhet bli 

komplicerade och svåra att sätta, vilket innebär att det också kan bli svårt att tillsammans 

inom organisationen se till så att målen följs.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att beslut inom en organisation ibland kan fattas utan 

någon större kunskapsgrund och utan resurser som räcker till för att genomföra beslutet. Hur 

ett beslut verkställs och att det verkställs är inte alltid självklart. Ofta behöver syftet med ett 

beslut inte vara att det ska verkställas utan det kan ha fattats bara för att visa var 

organisationen står i en viss fråga. Beslutet fattas och sedan är man inom organisationen nöjda 

med det, någon uppföljning är inte intressant utan beslutet får istället bara en symbolisk 

betydelse så att organisationen utåt sett har gjort rätt för sig och sedan inte behöver göra mer. 

Symboliska beslut kan uppfattas som negativa men det kan vara ett sätt för organisationen att 

visa var de står och vilka värderingar de har. Det kan också fungera som en bra motivation för 

personalen inom organisationen, en vision för hur man vill arbeta och ska försöka arbeta i 

framtiden (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 403-404). Man kan också tänka sig att symboliska 

beslut fattas med för lite kunskapsunderlag, organisationen vet hur de vill arbeta och vilka mål 

de vill eftersträva men kanske känner att de inte har den kunskap som krävs för att verkställa 

sådana beslut på bästa sätt. Då kan symboliska beslut vara en början för att visa var de står 

och var de vill nå i framtiden. Att jämställdhetsfrågor bör få stor plats på de politiska arenorna 

och i det beslutsfattande som sker där i Sverige idag har blivit lite av en norm men att arbeta 

aktivt med jämställdhetsfrågor är inte det lättaste om man inte vet hur man ska gå tillväga. 

Kommunen vi studerar vill ha hjälp med hur de ska närma sig dessa frågor och därför är det 

relevant att relatera till hur man förhåller sig till symboliska beslut inom kommunen.  
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4.2.2 Storlek och motstånd 

Organisationers storlek kan ha betydelse för hur verksamheten sköts och för vilka delar 

organisationen har resurser för att ägna sig åt och hinna med. Jacobsen & Thorsvik använder 

sig av bland andra Scotts definition av en organisations storlek som menar att det är antalet 

anställda som räknas. I en liten organisation med små ekonomiska resurser så finns det inte 

tillgång till specialister inom olika områden utan en person måste ägna sig åt flera olika 

uppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 121). Detta är intressant att analysera i relation till 

denna studie eftersom kommunen är en liten organisation vilket kan inverka på hur man 

jobbar med jämställdhetsfrågor. 

 

Att förändra något i en organisation kan vara känsligt för de anställda, förändring innebär ett 

nytänkande och det kan krävas ny kunskap för att förhålla sig till förändringen. En förändring 

av organisationens maktförhållanden är vanligt och det kan bli en stor omställning om man 

inte är förberedd eller beroende på hur förändringen sker. Hur stor förändringen är och vad 

den innefattar har betydelse för vilka konsekvenser den får. Andra saker som har betydelse är 

vad förändringen innehåller, om strukturer ändras såsom arbetsuppgifter eller om det är 

kulturella förändringar såsom normer och värderingar. Förändringsarbete möter ofta motstånd 

vilket kan bero på att man är rädd för nya saker, man vill ha kvar sin arbetsplats som man 

känner den och vet hur den fungerar. Förändring kan leda till ändrade maktförhållanden på 

arbetsplatsen och man kan förlora viktig makt och möjlighet till påverkan som man alltid haft 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Förändring kan också verka avskräckande om man är en 

organisation som inte har så mycket ekonomiska resurser eller tillräcklig kunskap om den 

förändring som behövs. 

 

När jämställdhetsfrågor blir aktuella inom en organisation som vanligtvis inte ägnar så 

mycket utrymme för sådana frågor så kan motstånd bli ett stort problem. Att aktivt arbeta med 

jämställdhetsfrågor kräver tålamod, kunskap och öppenhet vilket inte är en självklarhet inom 

alla organisationer. I vår analys av kommunens politiska arbete är det därför intressant att se 

hur de förhåller sig till motståndsperspektivet.  

 

4.3 Motstånd 

Jämställdhetsarbete är idag väldigt efterfrågat och det finns många policys som klargör hur 

man ska arbeta och inte arbeta. Samtidigt som efterfrågan är väldigt stor så möter 



18 
 

jämställdhetsarbetet vanligtvis på stort motstånd.  De olika dilemman och paradoxer som 

arbetet stöter på har många forskare valt att studera då man anser att motståndet leder till att 

jämställdhetsarbetet stannar upp och inte tas på så stort allvar (Wahl m.fl, 2008). I denna 

studie kommer Malin Rönnbloms (2002) fem begränsande principer för jämställdhet att 

exemplifieras: 

 Essentiell biologisk olikhet mellan könen  

 Antal och komplettering  

 Förminskning  

 Frivillighet  

 Samarbete  

De fem olika principerna har framtagits efter att Rönnblom har utforskat tankar och syn på 

jämställdhet bland politiker från några av Norrlands glesbygder (Rönnblom, 2002). Den första 

principen är den mest framträdande och de fyra andra principerna gör det möjligt för den 

första att fortfarande existera. Motståndet tar sig uttryck när någon väljer eller omedvetet går 

utanför principerna.  

 

Att se män och kvinnors biologiska olikheter som något centralt och oundgängligt inte bara 

begränsar utan också försvårar jämställdhetsarbetet. Detta synsätt används för att berättiga 

kvinnor och mäns olika egenskaper och kapacitet inom samhällets olika områden. Denna syn 

begränsar främst kvinnorna. Ideligen kopplas kvinnorna till de mer känslomässiga 

arbetsplatserna inom vård och omsorg och män till de lite mer ansvarsfulla och prestigefyllda 

arbetsplatserna. När kön ses som naturligt förutbestämt blir det svårt och nästintill omöjligt att 

korrigera med hjälp av politisk tillämpning (Rönnblom, 2002).  

 

Antal och komplettering kan kopplas till kvantitativ jämställdhet. Generellt så tror 

respondenterna i Rönnbloms studie att jämställdhet har uppnåtts när det finns lika många 

kvinnor och män på alla samhällsområden. När man resonerar på det sättet så försvinner 

maktfrågan och blir till en kompletteringsfråga. Komplettering sker till exempel när man talar 

om att mansdominerande arbetsplatser tjänar på att ha kvinnliga arbetare, men att kvinnors 

inflytande borde öka ses inte som något väsentligt. På så sätt betraktas bristen på jämställdhet 

som ett litet problem. Detta kallar Rönnblom för ”tystnadens diskursiva praktik eller 

principen om förminskning” (Rönnblom, 2002, s 252).  Det finns en tendens till olust att 
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diskutera jämställdhet och istället läggs fokus på annat och vikten av jämställdhetsfrågorna 

förminskas. Rönnblom anser att denna olust är ett tecken på okunskap samt att man inte ser 

någon mening med att diskutera de olikheter som finns på grund av dess självklarhet. Att det 

är så självklart gör det nästan omöjligt att diskutera. 

 

De två sista principerna, frivillighet och samarbete, handlar om jämställdhetsarbetet, hur man 

bör och inte bör arbeta. Respondenterna menar att jämställdhetsarbetet ska få ta sin tid och 

viktigast av allt så ska arbetet vara frivilligt. Jämställdhet bör inte heller tvingas fram med 

hjälp av kvotering. Varför kvotering möter sådan illvilja beror på att kvotering ses som ett 

tvång och tvång ses som maktutövning och det är något som de flesta politiker helst undviker 

att diskutera. Framförallt ska jämställdhet ske genom att ändra människors tankemönster och 

det bör växa fram med hjälp av samarbete mellan kvinnor och män (Rönnblom, 2002). 

 

Dessa fem begränsande principer för jämställdhet kommer att användas som verktyg i vår 

empiriska analys. Vi kommer undersöka om det finns något motstånd mot jämställdhet i den 

berörda kommunen och hur det i så fall ser ut. 

 

5. Metod 

Följande avsnitt introducerar de metodologiska utgångspunkterna för vår studie.  

 

5.1 En fallstudie 

Denna uppsats utgörs av en fallstudie av en inlandskommun i norra Sverige. En fallstudie 

innebär att man studerar ett enskilt fall noggrant och utförligt. Man studerar ingående det 

valda fallet och undersökningens fokus ska enbart ligga på det valda fallet. Det enskilda fallet 

är ofta begränsat till en plats, exempelvis en stad eller en organisation (Bryman, 2008, s 73-

74), i denna uppsats en inlandskommun i norra Sverige. Fallet kan också gälla en person eller 

en situation (Kvale & Brinkman, 2009, s 133). Fallstudie är en bra metodansats när man vill 

studera och förstå sig på ett komplext fenomen, vilket i vårt fall är jämställdhet. Syftet är att 

rikta in sig på ett specifikt fall, vilket i denna studie är den valda kommunen, för att få en 

djupare förståelse, reda ut problem och utforska det unika och det vardagliga i detta fall. Vårt 

syfte var att undersöka synen på jämställdhet bland politikerna i kommunen. En fallstudie 

används inte i syfte att generalisera eller applicera resultaten till ett större sammanhang utan 
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det viktigaste är att utforska och förstå det valda fallet (Stake, 1995). Men vi tror att vårt 

resultat faktiskt skulle kunna vara till nytta för liknande kommuner. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer  

För att få ut så mycket information som möjligt av politikernas svar valde vi att använda oss 

av kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom vi var intresserade av att förstå och hitta 

mönster i intervjupersonernas svar. Intervjuer ger i de flesta fall väldigt mycket information 

och en djupare förståelse som man inte får genom att göra till exempel enkäter. Intervjuer ger 

också intervjuaren och respondenterna en större frihet (Trost, 2005). Semistrukturerade 

intervjuer valdes på grund av dess flexibilitet. Vi blev under intervjun inte fast i någon 

struktur samt att vi fick möjlighet att ställa följdfrågor som gjorde intervjuerna mer 

innehållsrika. Trots dessa fördelar så finns det förvisso också nackdelar med denna metod. 

När man gör intervjuer så får man hålla tillgodo med ett visst antal intervjupersoner då 

intervjuer är väldigt tidskrävande. Om man isället använder sig av enkäter så får man ett 

större antal respondenter, vilket också gör materialet mer generaliserande än vid intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer blir relativit subjektiva, detta är ännu en orsak till varför materialet blir 

svårt att generalisera (Bryman, 2011). Generalisering är vanligtvis inte ett mål vid kvalitativa 

intervjuer vilket inte heller är det främsta målet med vår studie men vi utesluter inte 

möjligheten att andra kommuner kan dra nytta av våra resultat. 

 

5.3 Urval 

Studiens syfte gör att vår urvalsram varit begränsad till de trettioen ledamöter som finns i 

kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige. Urvalet genomfördes med ett 

målinriktat urval som innebär att vi valt respondenter som varit relevanta för vårt syfte 

(Bryman, 2011, s 434). Vi valde att genomföra åtta intervjuer på grund av uppsatsens 

begränsade omfattning. Respondenterna valdes ursprungligen ut med kriterier om en relativ 

spridning av kön, ålder och partitillhörighet och kontaktades via mejl. Urvalet kom efter hand 

att ändra form till ett bekvämlighetsurval på grund av att för få personer hade möjlighet att 

ställa upp av de ursprungligen tilltänkta. Ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer 

respondenter efter de som finns tillgängliga och fyller på med de som passar efter hand (Trost, 

2005, s 120). Vi valde därför ut de som hade möjlighet att delta i en intervju under den 

tidsperiod som datainsamlingen skulle äga rum. Respondenterna fick ett informationsbrev via 

mejl där vi meddelade hur intervjuerna skulle gå till och vad de skulle handla om (Bilaga 1). 
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5.4 Datainsamling 

Alla åtta intervjuer genomfördes på plats i kommunen och spelades in, vi satt med båda två på 

alla intervjuer men delade upp ansvaret mellan oss så att vi hade ansvar för fyra intervjuer var. 

Den som hade ansvaret ledde intervjun och ställde frågorna medan den andra fanns med i 

bakgrunden och tog anteckningar. Intervjuerna varade mellan trettio minuter och två timmar 

och platserna varierade efter respondenternas förslag. Intervjuerna började med att vi 

berättade om vår studie och påminde om innehållet i informationsbrevet som respondenterna 

fått. Där tog vi bland annat upp att intervjuerna skulle avidentifieras, spelas in, att deras 

delatagande var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de ville (Bilaga 

1).  

 

Vi använde oss av en intervjuguide (Bilaga 2) under intervjuerna, vilket fungerar som en 

minneslista och ett manus. Då semistrukturerade intervjuer är halvstrukturerade i sin form så 

användes guiden enbart som en minneslista över de teman vi valde att styra intervjun (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Temana var: 

 Synen på jämställdhet – Politikernas egna tankar, erfarenheter och upplevelser 

 Kommunens politiska jämställdhetsarbete - Hur arbetar kommunen för jämställdhet? 

 Jämställdhet i framtiden – Hur tänker politikerna kring det framtida 

jämställdhetsarbetet i kommunen? 

 

Vi följde intervjuguidens teman så att alla respondenterna fick möjlighet att svara på frågor 

inom de olika temana. Men frågorna ställdes inte i samma följd och alla frågorna ställdes inte 

vid alla intervjuer. Respondenterna pratade olika mycket om olika områden och därför ställde 

vi olika följdfrågor och lät respondenternas svar styra intervjuns riktning. Detta är vanligt och 

utmärkande vid semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s 413) och på det sättet fick vi ut 

så mycket som möjligt av det empiriska materialet.  

 

5.5 Dataanalys 

Efter genomförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet i sin helhet men vi valde 

att inte anteckna sådant som skratt och långa pauser eftersom vi ansåg att det inte var av 

betydelse för analysen. Vid kvalitativa intervjuer finns inga exakta regler för hur materialet 
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ska analyseras och därför är det viktigt att man väljer och kan motivera för en analysmetod 

som är relevant för den specifika studien (Trost, 2005). Vi fokuserade på mening och inte på 

språk vis analysen då vi ansåg att det viktiga är vad som sades under intervjuerna och inte hur 

det sades (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Analysmetoden som vi valde att använda oss av är kategorisering i den form Kvale 

presenterar den. Vid kategorisering kodas materialet till olika kategorier. Fokus läggs på att 

finna likheter och skillnader i materialet, vilket också leder till ny data och teoretiska 

anteckningar (Kvales, Brinkmann, 2009). Vi läste igenom de transkriberade intervjuerna ett 

flertal gånger tills vi var riktigt bekanta med innehållet och kodade det under tiden. Efter 

kodningen diskuterade vi innehållet i materialet och jämförde likheter och skillnader vilket 

gav oss väldigt många olika kategorier. Dessa kategorier bröt vi sedan ner till några 

övergripande kategorier som blev våra slutkategorier, vilka är begreppsdiskussion, arbetslivet, 

politiskt arbete, könens olikhet och traditionella roller, en generationsfråga. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att efter kodningen övergår materialet från en icke-analytisk till en 

teoretisk nivå vilket kallas mättnad. Mättnad uppnås när ingen mer kunskap kan framföras, 

vilket vi ansåg var fallet efter kategoriseringen av vårt material.  

 

5.6 Etiska principer 

Etiska problem är något som alla intervjuare tampas med och något man måste tänka på under 

hela intervjuprocessen (Kvale, Brinkmann, 2009). Det börjar redan från start när man funderar 

ut sitt syfte, att studien har ett vetenskapligt värde samt att det finns ett värde för dem som ska 

använda studien. I vårt fall så var den sistnämnda av stor vikt då studien genomförs på 

uppdrag av den kommun vi studerar. Dessutom ansåg vi att det var av vikt att ge de tänkta 

intervjupersonerna information om syftet med studien samt vilka rättigheter och skyldigheter 

deltagandet innebar. Exempel på rättigheter var att intervjupersonerna skulle säkras 

identitetsskydd. Att vara ärlig och inte förvränga intervjupersonernas utlåtande såg vi också 

som oerhört viktigt. Eftersom det är en kommun av mindre storlek så har vi i största möjliga 

mån försökt använda oss av allmänna citat som inte är identitetsavslöjande (Trost, 2005), 

detta för att uttalanden lätt kan kännas igen av arbetskamrater och av den övriga befolkningen 

i en liten kommun. I slutskedet av processen bör man fundera på vilka konsekvenser den 

färdiga uppsatsen kan få för deltagarna och i vårt fall även kommunen, med detta i åtanke 

valde vi att inte använda oss av kommunens namn. Det enda vi valt att offentligöra är att det 
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är en inlandskommun i Norrland samt det politiska styret. Att följa dessa etiska principer och 

samtidigt försöka få ut så mycket information som möjligt av intervjupersonerna kan vara 

ganska svårt, man bör dock tänka på detta för att studien ska bli så trovärdig som möjligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

5.7 Studiens trovärdighet  

Inom kvalitativa studier så är trovärdighet och relevans grundläggande (Trost, 2005), även i 

vår studie är dessa två principer vägledande. Det handlar om att övertyga läsaren om att 

studien är riktig och inte byggd på falska eller påhittade antaganden. De olika etiska 

principerna som nämnts innan är en viktig del i den övertygelsen då det är viktigt att visa på 

hur det insamlade materialet hanterats (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har även valt att ta med 

den information vi gav till respondenterna innan intervjuerna (Bilaga 1) samt intervjufrågorna 

(Bilaga 2).  Med hjälp av teorier och med hänsyn till tidigare forskning på ämnet så har vi 

kunnat analysera det empiriska materialet på ett förtroendeingivande sätt. Samtidigt har vi inte 

varit för beroende eller påverkade av teorierna eller forskningen. Vi har haft öppna ögon 

under hela intervjuprocessen och främst när vi analyserat materialet.  

 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras det empiriska material som vi samlat in genom 

intervjuerna. Kategorierna begreppsdiskussion, arbetslivet, politiskt arbete, könens olikhet 

och traditionella roller, en generationsfråga presenteras med det empiriska materialet först 

och sedan följer vår teoretiska analys under varje kategori. Utgångspunkter för analysen är 

teorier om motstånd mot jämställdhet, organisationsteorier och de teoretiska begreppen 

kvalitativ och kvantitativ jämställdhet. Alla dessa finns presenterade i avsnitt 4. Teoretiska 

utgångspunkter tidigare i denna uppsats. Vi har även valt att använda Hirdmans (1988, 2003) 

två begrepp genussystem och genuskontrakt i analysen för att vi anser att det är begrepp som 

är relevanta att analysera i förhållande till det empiriska material som framkom ur 

intervjuerna. Hirdmans begrepp finns presenterade i avsnitt 3. Tidigare forskning. Alla 

kategorier behandlar ämnet jämställdhet vilket gör att de relaterar mycket till varandra och 

därför är detta självklart inte en statisk uppdelning, vilket är bra att tänka på när man läser. Vi 

använder citat för att göra texten mer levande och för att styrka den empiriska presentationen. 
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De citat vi presenterar är till viss mån korrigerade för att förenkla läsbarheten men innebörden 

är inte ändrad.  

 

De åtta politikerna vi intervjuat har relativt olika bakgrunder såsom utbildning, 

familjesituation och arbetslivserfarenhet. Alla politiker är över 40 år gamla och har jobbat 

länge inom kommunen med varierande arbetsuppgifter och politiska uppdrag. Majoriteten av 

politikerna är socialdemokrater och män vilket också speglar det politiska styret i kommunen.  

 

6.1 Begreppsdiskussion 

Jämställdhet är det centrala i denna studie och därför var en naturlig start på intervjuerna att 

diskutera hur politikerna tänkte kring begreppet. Detta för att få en bild av deras egen syn på 

jämställdhet samt att få en uppfattning om deras kunskap. Definitionerna var olika och 

jämställdhet beskrevs som ett väldigt stort, viktigt, komplicerat och ganska uttjatat begrepp. 

Politikerna diskuterade jämställdhet i termer av alla människors lika värde, att inte 

diskriminera någon utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Andra saker 

som uppkom var jämn könsfördelning på arbetsplatser, varvade partilistor inför val, lika lön 

för lika värderat arbete. De menade vidare att jämställdhet ska innebära att man oberoende av 

kön ska ha samma möjligheter till löne- och karriärutveckling, samma möjligheter till 

politiska uppdrag och politiskt inflytande och att man ska bortse från människors kön vid 

rekryteringar och anställa på grundval av kompetens och utbildning i första hand. Många 

ansåg att det var viktigt att en människa varken ska vinna några fördelar eller stöta på 

motstånd på grund av sitt kön. En respondent beskrev jämställdhet på detta sätt: 

 

”Jämställdhet är när en kvinnlig tönt och en manlig tönt har samma chans.”  

 

Respondenten förklarade vidare att absolut jämställdhet kan uppnås när kvinnor och män är 

på samma nivå i samhället, exempelvis när det gäller utbildning, erfarenheter och bakgrund.  

Politikerna upplevde att samhället ännu inte är jämställt och att detta är ett väldigt stort 

problem, de mest frekvent förekommande åsikterna var att lika representation bland könen 

inom alla samhällsområden var viktigast för att uppnå jämställdhet. Men det framkom att 

jämställdhet inte är något som går snabbt att uppnå för det får inte vara påtvingat, det krävs ett 

långsiktigt arbete med att förändra människors attityder och sätt att tänka. Ett sådant 
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förändringsarbete trodde politikerna leder till att jämställdhet blir något naturligt och inte 

behöver diskuteras så mycket, en respondent uttryckte det såhär: 

 

”Det jag tycker är viktigt är att man aldrig ska behöva prata jämställdhet när man diskuterar 

jämställdheten utan det ska finnas med. Det ska finnas där bara. Man ska inte bara ”Har du 

tänkt på jämställdheten?”, det ska man aldrig behöva säga. Utan det ska finnas med 

automatiskt.” 

 

Att jämställdhet sågs som något naturligt och inte ska tvingas fram framkom också när 

respondenterna talade om kvotering och beskrev sitt motstånd mot det: 

 

”En jämn fördelning får inte gå före kvalité och kunskap, man ska inte bli vald bara för att 

man är kvinna om det finns en man som har mycket bättre kompetens.” 

 

Kvotering mötte mycket motstånd och politikerna talade negativt om det men ändå kom det 

fram i intervjuerna att de faktiskt kvoterade inom de politiska partierna, något som vi kommer 

in närmare på i avsnitt 6.3 Politiskt arbete. 

 

Kunskapen om jämställdhetsbegreppet hos respondenterna var väldigt blandad och nästan alla 

kom ibland in på begreppet jämlikhet när vi bad dem att diskutera jämställdhet. Att blanda 

ihop alla människors lika värde med könens lika värde är vanligt (SKL, 2008, s 12) och därför 

inte överraskande att det förekom i våra intervjuer. Denna blandning av begreppen gjorde det 

under vissa intervjuer otydligt om respondenterna faktiskt visste skillnaden mellan begreppen 

och bara ville visa sin ställning i jämlikhetsfrågor också eller om de helt enkelt inte kände till 

skillnaden. Jämlikhetsdiskussionen är viktig men vår studie behandlar jämställdhet och 

intervjuerna rörde enbart frågor om jämställdhet. Att prata om alla människors lika värde som 

politikerna gjorde resulterar i ett osynliggörande av maktrelationer mellan gruppen kvinnor 

och gruppen män. När de pratade om jämlikhet så kommer andra frågor som exempelvis 

klass, ålder och etnicitet in och då blir det lätt att frågor om kön försvinner och får mindre 

uppmärksamhet. Om kommunen ska kunna arbeta med jämställdhet så är det viktigt att inte 

förminska problemen (Rönnblom, 2002) och sätta in dem i större sammanhang så att de 

förvinner. Att politikerna ansåg att jämställdhet ska komma som något naturligt och inte 

tvingas fram är en annan typ av förminskning av problemen och uttrycker att jämställdhet inte 



26 
 

är viktigt att arbeta med för det måste få ske naturligt. Så länge man anser att jämställdhet är 

något påtvingat så kommer det aldrig bli något naturligt.  

 

När politikerna talade om jämställdhet så liknade deras definition regeringens mål att kvinnor 

och män ska ha samma makt att påverka samhället och sitt eget liv (www.regeringen.se 3). 

Detta kan bero på att kommunen är en offentlig organisation och därför har riktlinjer uppifrån 

som de måste följa, vilket även Jacobsen & Thorsvik förklarar med sina organisationsteorier 

(Jacobsen & Thorsvik, s 64). Politikernas definition var dock inte så specifik utan mer 

flytande. Detta liknade en kvalitativ definition av begreppet men när de mer specifikt svarade 

på frågan vad jämställdhet är så gav de exempel på en kvantitativ definition (Mark, 2007). 

Lika representation bland könen var det mest förekommande svaret på frågan vad 

jämställdhet är och finns inte lika representation på exempelvis en arbetsplats så försvarade 

politikerna det med att individens kompetens varit mest betydelsefullt. De använde kompetens 

som ett argument för att det inte råder jämställdhet, men att anställa på grund av kompetens 

och inte på grund av kön skulle också kunna var ett uttryck för en kvalitativ jämställdhet, 

nämligen att se bortom attityder och uppfattningar om könens egenskaper. När politikerna 

börjar tänka i de banorna skulle jämställdhet kunna framstå som något naturligt, precis som de 

vill att det ska vara.  

 

6.2 Arbetslivet 

Fortsättningsvis ställde vi frågor rörande jämställdhet i arbetslivet i kommunen rent generellt 

men också inom specificerade områden såsom barnomsorgen och social omsorg. Politikerna 

talade om kommunens roll i jämställdhetsfrågan som avgörande och väldigt viktig. Exempel 

som uppkom var att arbetsgivare bör uppmuntra män att ta ut sin pappaledighet och även 

acceptera att män vill vara hemma med sjuka barn. Detta var något kommunen, som största 

arbetsgivare, försökte arbeta efter för att vara ett så bra föredöme som möjligt för resten av 

samhället. Andra exempel som togs upp var att det finns många kvinnliga chefer i kommunen 

och politikerna poängterade att det är bra för jämställdheten att kvinnor innehar höga poster. 

 

Politikerna pratade om en uppdelning när det gäller olika yrkesroller i kommunen, det finns 

typiska yrken där mest män återfinns och typiska yrken där majoriteten är kvinnor. Industri- 

och verkstadsarbeten tog de upp som exempel på manligt dominerade yrken medan vård- och 

omsorgarbeten var exempel på kvinnligt dominerande yrken. Politikerna berättade om 

http://www.regeringen.se/
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skillnader i lön och status inom dessa områden där de manligt dominerade yrkena hade fördel 

med högre lön och högre status, vilket politikerna såg som ett stort problem. Det fokuserades 

främst på att det är ett stort problem att de kvinnodominerade områdena inte har hög lön och 

hög status och en lösning på detta troddes vara att rekrytera fler män inom barn- och 

socialomsorgen. Andra argument förutom höjd lön och status var att det behövs män inom 

dessa områden för att de bidrar med andra egenskaper som inte kvinnor har. Det blir en bättre 

så kallad balans på en arbetsplats om det finns en relativ jämn könsfördelning bland 

personalen. I barnomsorgen ansågs det behövas fler män för att barnen behöver både manliga 

och kvinnliga förebilder. Under intervjuerna uppkom bara en åsikt som argumenterade emot 

att båda kvinnlig och manlig personal behövs till lika stor del inom barnomsorgen för barnens 

skull. Denne diskuterade varianter av familjesituationer som är vanliga idag: 

 

”Män lever med män, kvinnor lever med kvinnor i förhållanden och inte tror jag att det blir 

något sämre barn i deras familjer för det.” 

 

Respondenten menade att om barn inte tar skada av att leva med samkönade föräldrar så bör 

de inte heller ta skada av att bara ha kvinnliga förskollärare. Respondenten tyckte däremot att 

personalgruppen skulle må bättre av att bestå av en jämn könsfördelning. Politikerna talade 

mycket om att de hade många kvinnliga chefer i kommunen och att det var bra för 

jämställdheten. På det sättet definierade de jämställdhet som en hierarkisk fråga. Männen har 

historisk sett haft en överordnande roll i samhället, precis som Hirdman visar på när hon 

beskriver genussystemet (Hirdman, 1988, 2003) och därför ses det som ett steg framåt när 

kvinnor stiger i den samhälleliga hierarkin och intar positioner som tidigare enbart varit 

tilldelade män. Det är bra att politikerna var stolta över att de har många kvinnliga chefer 

inom kommunen men det kan också bidra till att ett jämställdhetsarbete stannar upp och anses 

överflödigt. Jämställdhet handlar om så mycket mer än kvinnor på höga positioner i 

samhället, jämställdhet behöver finnas överallt, även på mindre statusfyllda arbeten och 

positioner på arbeten som inte syns lika mycket offentligt som en chefspost gör. 

 

De uppdelningar av yrkesroller som politikerna pratade om kan kopplas till Hirdmans begrepp 

genuskontraktet (Hirdman, 2003) som innebär att kvinnor och män blivit tilldelade olika 

ansvarsområden i livet och detta upprätthålls av ett kontrakt dem emellan. Men politikerna 

ansåg att denna uppdelning inte bör finnas och talade då om könsöverskridanden, de menade 

att kvinnor och män är fullt kapabla att arbeta inom samma yrkesområden. Men det blev 
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tydligt att politikerna tyckte att män och kvinnor inte tillför samma kompetens inom 

exempelvis barnomsorgen. När man talar om komplettering (Rönnblom, 2002) på detta sätt så 

finns det en risk för att könsmönster förstärks och könsöverskridanden som politikerna 

pratade om blir då bara en sak som syns på ytan. Ett exempel kan vara att män i förskolan 

skulle kunna vara tänkt att bidra till en mer jämställd kommun men i själva verket kanske de 

här männen blir tilldelade typiska ”manligt” definierade arbetsuppgifter som att vara ute och 

leka med barnen medan den kvinnliga personalen tar hand om det mer vårdande arbetet. 

Syftet med kommunens jämställdhetsarbete bör vara att skapa förutsättningar som tillåter och 

gör det möjligt för kvinnor och män att själva välja vilket yrkesområde de vill jobba med 

istället för att tänka i kompletteringstermer.  

 

6.3 Politiskt arbete 

Detta avsnitt behandlar politikernas arbete med jämställdhetsfrågor inom kommunens 

politiska organ och inom de olika partierna. Politikerna pratade om deras arbete för 

jämställdhet i termer av lika representation och lönekartläggning. Politikerna berättade att de 

haft stort fokus på lönekartläggning under en längre tid. Att arbeta aktivt för lika lön för lika 

värderat arbete var viktigt. Inom partierna försökte man ha en jämn könsfördelning inom olika 

uppdrag och poster. Partierna försökte se till så att det fanns lika många representanter av 

båda könen så gått det gick i de olika nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Det var särskilt viktigt att tänka på lika representation inför val så att partilistorna blev relativt 

jämställda men sedan var det lätt att det glömdes bort och lades åt sidan till nästa val.   

 

”I partiet diskuterar vi jämställdhet, allra helst inför val och när man ska tillsätta poster. Vi 

försöker alltid få till en lista med varannan så där pratar vi ju jämställt. Rent generellt vet jag 

inte om vi pratar så hemskt mycket, det händer väl någon enstaka gång, men mest vid 

tillsättandet av poster.” 

 

Men jämställdheten diskuterades inte när alla poster skulle tillsättas, politikerna berättade att 

de tuffare och mer ansvarsfulla politiska uppdragen såsom kommunalråd och ordförande i de 

största organen kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i deras kommun oftast innehas av 

män medan kvinnorna får ta vad de kallade ”de lite mindre ansvarsfulla uppdragen.” Det 

rådde olika åsikter bland politikerna om den politiska makten och inflytandet i kommunen. 

Vissa menade att alla som har ett politiskt uppdrag har automatiskt den makt och möjlighet till 
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påverkan som uppdraget innebär, oavsett vilket kön man har. Andra var av uppfattningen att 

det är vanligt att kvinnorna med politiska uppdrag inte har lika stor möjlighet att göra sin röst 

hörd och ofta får rätta sig efter männen.  

 

Vidare förklarade politikerna att jämställdhet inte fått så stor prioritet i det politiska arbetet för 

att kommunen inte är så stor och därför har så kallade ”viktigare frågor” att kämpa med. Den 

största frågan som de prioriterade var att få ekonomin att gå runt eftersom ekonomin påverkar 

allt kommunen. Det var viktigt att arbeta med att göra kommunen mer attraktiv att leva och bo 

i så att fler människor väljer att stanna kvar. Det framkom i intervjuerna att allt fler människor 

väljer att lämna kommunen och den största gruppen som lämnar är yngre kvinnor. Detta 

bidrog till att kommunen får allt mindre skattemedel vilket förstärkte de ekonomiska 

svårigheterna som ledde till att kommunen inte alltid hade ”råd” att, enligt politikerna, tänka 

jämställt. De berättade också att kommunens storlek bidrog till att alla politiker måste vara 

insatta i de flesta frågor och det var omöjligt att specialisera sig på en fråga. Detta var en 

anledning till att jämställdhetsfrågor blev bortprioriterade till förmån för frågor som direkt rör 

ekonomin. Urvalet av kompetenta människor var begränsat och då menade politikerna att det 

inte går att tänka jämställt. Politikerna var väldigt oroade över denna utveckling som även 

bidrog till att kommunen åldras, vilket de trodde kunde påverka ett framtida 

jämställdhetsarbete. Lösningar som diskuterades var att utveckla företagandet, affärsutbudet 

och samhällsservicen i kommunen. Såhär förklarade en av politikerna de ekonomiska 

svårigheterna: 

 

”Jämställdhet ligger väl inte som första prioritet i alla fall då det gäller den politiska 

verksamheten, det gör det ju inte. Utan alla kommuner har ju stora ekonomiska bekymmer. Så 

att näringsliv och ekonomi är väl i princip det man har som första prioritet inom små 

kommuner. Det kan jag med gott samvete säga” 

 

Förutom ekonomin fanns det andra argument för att jämställdhetfrågor inte prioriterades i det 

politiska arbetet, bland annat att jämställdhet inte leder till något större valgenomslag: 

 

”Det är ju ingen fråga man vinner något val på. Inte får man några fler röster. Det är väl inte 

någon kioskvältare direkt, jämställdheten.” 
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Enligt politikerna så var dessa så kallade viktigare frågor en anledning till att kommunen 

saknade ett aktivt jämställdhetsarbete. Många berättade att det inte finns några direkta 

riktlinjer för hur kommunens jämställdhetsarbete bör utformas och kommunens 

jämställdhetsplan var det ingen som var insatt i. Det resonerades så att man måste förstå den 

praktiska nyttan av jämställdhet för att kunna få in det i det dagliga politiska arbetet. Så 

kallade ”fina teorier” utan praktisk förankring troddes inte göra någon nytta. En respondent 

resonerade på följande sätt: 

 

”Tar vi fram en plan eller en policy måste vi förhålla oss till den utifrån vår vardag. Vi har ju 

som tradition att vi har få akademiker och folket här har alltid varit praktiskt lagda. Och det 

gör ju också att de som kommer och vill jobba med jämställdhet och bara har teorier så 

kommer det inte att få något genomslag då det inte blir någon praktiskt nytta av det.” 

 

Respondenten diskuterade vidare att ett praktiskt arbetssätt är viktigt i kommunen och detta 

måste även gälla jämställdhet annars tas det inte på allvar.  

 

Det politiska arbetet för jämställdhet i kommunen fokuserade väldigt mycket på kvantitativ 

könsfördelning, alltså lika representation mellan kvinnor och män. Men även den kvalitativa 

jämställdheten, att värderas utifrån sin kompetens och inte utifrån kön (Mark, 2007), blev 

synlig när de beskrev arbetet med lönekartläggning. Att prioritera att arbeta med 

lönekartläggning innebär att man synliggör maktrelationer mellan gruppen kvinnor och 

gruppen män. Att lönen ska sättas i relation till krav på yrkespositionen, exempelvis vilken 

utbildning som krävs och hur stort ansvar ett arbete innebär, visar på en medvetenhet om att 

det är viktigt att bortse från normer och värderingar om kön och istället se till varje individs 

unika egenskaper. 

 

Det finns motsägelser i det politikerna sa om den kvantitativa jämställdheten, de pratade om 

lika representation och varvade partilistor som särskilt viktigt samtidigt som de tydligt 

uttryckte att de var emot kvotering. Vi menar att partilistor utformade med varannan kvinna 

och varannan man är ett tydligt exempel på kvotering. Partierna kvoterar så att det blir en 

jämn fördelning av kön i olika politiska uppdrag men denna kvotering sker bara till en viss 

nivå. Männen innehar majoriteten av de mer anvarsfulla politiska uppdragen, som politikerna 

uttryckte det, vilket visar på att det inte sker någon kvotering till de högre posterna inom 

kommunens politiska verksamhet. Det är problematiskt att denna motsägelse finns eftersom 
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det speglar politikernas förhållningssätt till att införliva ett jämställdhetsperspektiv i 

kommunens verksamhet på ett ambivalent sätt. De arbetade för jämställdhet genom lika 

representation men samtidigt sa de sig vara emot kvotering.   

 

Att kvotering möter motstånd är inte så överraskande då tidigare forskning (Rönnblom, 2002) 

visat att politiker helst undviker diskussioner om makt som kvotering i det flesta fall 

definieras som. Enligt Rönnblom blir motståndet ofta stort när kvotering uppfattas som ett 

tvång eftersom jämställdhet ska vara något frivilligt. Att kvotera in fler kvinnor på ledande 

poster innebär också att makten måste delas. Rönnblom menar vidare att detta kan möta 

motstånd, speciellt från män. Om kommunen vi studerat skulle tvingas införa kvotering till 

alla politiska uppdrag skulle det innebära att maktrelationer mellan män som grupp och 

kvinnor som grupp blir synliga. Att prata om makt uppfattade vi som ett känsligt ämne när 

politikerna i stor utsträckning undvek det, exempelvis var det ingen som diskuterade huruvida 

det spelar roll om man är man eller kvinna när det gäller inflytande och möjlighet till 

påverkan i det politiska arbetet om vi inte specifikt frågade om det. Vi anser att maktfrågor är 

viktiga när man pratar om jämställdhet, sådana frågor måste synliggöras i kommunen om ett 

jämställdhetsarbete ska få något genomslag.  

 

Att kommunen är en offentlig och liten organisation visar sig ha betydelse för 

jämställdhetsarbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Politikerna förklarade att kommunen inte 

har tillräckliga resurser eller tillräcklig ekonomi för att ägna sig åt regelbundet 

jämställdhetsarbete. Utflyttningen är en stor del till detta och det finns ingen specialist som 

har tid att ägna sig åt en enskild fråga, vilket politikerna såg som en förklaring till att 

jämställdhet är underprioriterat. Detta ser vi som ett uttryck för att de anser att jämställdhet är 

ett tids- och energikrävande arbete som de inte tycker är tillräckligt viktigt att ägna sig åt så 

länge det finns viktigare frågor att lösa. Kommunen bör fundera på om ett jämställdhetsarbete 

skulle kunna få de yngre att stanna kvar i kommunen och på det sättet också stärka ekonomin. 

Att tänka över om det finns aspekter av ett aktivt jämställdhetsarbete som kan bidra till andra 

positiva saker i kommunen kan vara bra för att faktiskt inse den praktiska nyttan som 

politikerna är väldigt måna om ska finnas.   

 

Politikerna uttryckte att kommunen använder sig av policys och planer som inte alltid följs 

upp och arbetas effektivt efter vilket kan vara så kallade symboliska beslut för att visa var 

kommunen står i exempelvis jämställdhetsfrågan (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Jämställdhet 
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är en viktig politisk fråga i Sverige (www.regeringen.se 2) och därför är det också rent 

formellt en viktig fråga för denna kommun vilket kan vara en orsak till att de antar en 

jämställdhetsplan men sedan inte arbetar aktivt efter den. Ett effektivt arbete med jämställdhet 

innebär en förändring och därför är motstånd väldigt vanligt. Att politikerna inte känner att de 

är i behov av mer teoretisk kunskap om de inte förstår den praktiska nyttan är ett exempel på 

motstånd. Det kan finnas tankar om att den egna arbetsplatsen redan fungerar bra som den är 

och en ovilja till att förändra något kan kännas jobbigt. Det är vanligt att inte veta hur man ska 

förhålla sig till en förändring, särskilt om förändringen kommer i form av svåra oförståeliga 

teorier, som politikerna uttryckligen säger, som organisationen inte vet hur de ska hantera 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Men vi menar att teorier och kunskap om jämställdhet faktiskt 

skulle kunna komma till nytta om politikerna bara är öppna för en möjlig förändring. 

 

6.4 Könens olikhet och traditionella roller 

En genomgående och återkommande uppfattning när politikerna diskuterade synen på 

jämställdhet är att kvinnor och män är olika. Beroende på vilket kön man har så har man vissa 

inneboende egenskaper som definierar vem du är som person och vad du har för intressen och 

mål i livet. Politikerna pratade om att en arbetsplats mår bättre av en relativ likvärdig 

könsblandning på personalen och motiveringen till det var att det blir en bra balans med 

blandade grupper eftersom män och kvinnor tillför olika egenskaper på en arbetsplats. 

Exempel på egenskaper som var gemensamma för kvinnor som grupp var att de står för en 

mjukare struktur medan män som grupp ansågs ha egenskaper som tillför en hård och speciell 

jargong som inte fungerar när det är kvinnor i närheten. Citatet nedan beskriver synen på 

könens olikhet och varför en könsblandad personal är bra på en arbetsplats: 

 

”I gruvnäringen vill man bara ha in kvinnor för att köra de stora truckarna för att man 

hanterar maskinerna på ett helt annat sätt, så där är inte frågan att man ska dra på och köra 

häftigt. Där är frågan att det ska rulla på och man ska producera och leverera. Och då har 

man konstaterat att kvinnor hanterar det mycket bättre även fast man tycker att maskiner ska 

karlar hantera. Men de (männen) är ju mycket mer våldsamma och det ska vara häftigt, det 

ska gasas och bromsas. Där har man fått tänka om, där man har tyckt att det är naturligt att 

det finns en uppdelning mellan könen.” 

 

http://www.regeringen.se/
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Ett annat exempel på att könen är olika och uppdelade framkom när en respondent pratade om 

”fotboll” och ”damfotboll”. Respondenten menade att det än idag är nästan självklart att skilja 

på fotboll och damfotboll, den så kallade ”vanliga fotbollen” är den männen ägnar sig åt och 

den fotboll kvinnor spelar blir en typ av efterlikning av den ”vanliga fotbollen”. 

Respondenten menade att detta tydligt visar på att det råder ett manligt övertag i dagens 

samhälle. Politikerna anser att det blir väldigt lätt att man följer i de gamla mönstren och 

skiljer på män och kvinnor på det här sättet.  

 

Traditionella roller som män och kvinnor har haft genom historien som förklarar varför det 

finns en uppdelning mellan könen än idag refererade politikerna till när de pratade om 

jämställdhet. De beskrev kvinnans traditionella roll som ansvarig för hem och barn och 

mannens traditionella roll som ansvarig för ekonomin och att försörja familjen. Tankar om att 

kvinnan enligt tradition ska finnas i den privata sfären menade politikerna hör ihop med att 

män idag fortfarande har fler politiska uppdrag än kvinnor och att de tar större plats och syns 

och hörs mer i det offentliga rummet. Politikerna berättade att det är vanligt att kvinnor 

hoppar av politiska uppdrag i deras kommun, i större utsträckning än vad män gör och det 

rådde åsikter bland politikerna att dessa så kallade traditionella roller som de beskrev är en 

förklaring till de politiska avhoppen. De ansåg att det helt enkelt blir svårare för en kvinna att 

kombinera en familj och hemarbete med ett politiskt uppdrag än vad det är för en man 

eftersom en mans traditionella roll är ute i samhället och på arbetet vare sig han har en familj 

eller inte, till skillnad från kvinnans traditionella roll som är i hemmet. En respondent 

spekulerade i varför kvinnorna hoppar av politiken i deras kommun och trodde att det kan ha 

att göra med att de helt enkelt inte får tiden att räcka till både hemarbete och politiska 

uppdrag. Citatet nedan beskriver hur respondenten tänkte kring frågan: 

 

”Det kan ju bero på många olika orsaker, en orsak tror jag i alla fall är att våra politiska 

partier inte tar hand om unga och framförallt tjejer som kommer in i den politiska vardagen. 

Man (kvinnan) är ju inte beredd på de här långa sittningarna och harvandet. Det tar lång tid 

till beslut och man (kvinnan)är kanske inte riktigt redo eller beredd på sin politiska uppgift.”  

 

Respondenten uttryckte tydligt med detta citat att den politiska verksamheten var mer 

anpassad efter männen. De traditionella rollerna som politikerna pratade om ansåg de visa på 

att det ses som något naturligt att kvinnor ska vara hemma och ta hand om barnen medan 

männen ska vara ute och arbeta för att försörja familjen. Några av respondenterna använde 



34 
 

formuleringar som att männen ”hjälper till” när de tar ansvar för hem och barn så att 

kvinnorna får möjlighet till att arbeta medan andra kritiserade den formuleringen för att de 

tyckte att man måste komma ifrån sådant som förstärker de traditionella rollerna och 

uppdelningen mellan könen. Politikerna exemplifierade hur de traditionella rollerna påverkar 

arbetslivet genom att prata om varför vård- och barnomsorg är kvinnodominerade 

arbetsplatser. Det sågs helt enkelt inte som ett yrke som en man ska ha för att det går inte 

hand i hand med den traditionella mansrollen som går ut på att försörja sin familj och inte 

vårda den, eftersom det är kvinnans uppgift enligt traditionen. Citatet nedan sammanfattar 

ganska bra hur politikerna uttryckte sig kring frågan. 

 

”Till stor del undviker väl killarna att söka vård- och barnomsorgsutbildningar, dels 

beroende på att det är dåligt betalt, att man jobbar helger, kvällar och nätter, det kanske finns 

andra intressen att göra på helgerna än att kanske vårda äldre och sjuka. Sen är det ju också 

en fråga om lönestatus.” 

 

Det blev väldigt tydligt att politikerna ansåg att de här olika rollerna för kvinnor och män 

fortfarande dominerade i samhället och att de såg dem som en anledning till en ouppnådd 

jämställdhet. Genussystemet och de två grundprinciperna, mannen som norm och könens 

isärhållande (Hirdman, 2003) upprätthålls också i politikernas svar och tankar, då man 

fortfarande ser mannen som norm i kommunen. Den manliga dominansen syns inom det 

politiska arbetet där männen är i majoritet, både i antal och inflytande. Ett annat exempel på 

manlig norm som uppkommer i svaren är synen på fotboll som definieras olika beroende på 

vilket kön personen som utövar sporten har. Detta kan också kopplas till Hirdmans 

genuskontrakt, kontraktet som visar på könens olika konstruerade ansvarsområden (Hirdman, 

2003). Av politikernas svar kan man tydligt urskilja att tankemönster om könens traditionella 

roller lever kvar i arbetslivet, i hemmet och framförallt i det politiska livet. När politikerna 

uttryckte att könen är olika så förstärker de föreställningar om kön som gör individens unika 

egenskaper osynliga och de blir istället bemötta i relation till vilket kön de har. Vi menar att 

det blir svårt att ägna sig åt jämställdhetsarbete om dessa tankar finns kvar.   

 

Att det är kvinnor som till största del hämmas av synen på traditionella roller framgår tydligt i 

intervjuerna och detta leder bland annat till att allt färre kvinnor deltar i kommunens politiska 

arbete. Men politikernas svar uttryckte inte att kvinnor behövs i politiken för att det ska vara 
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en rättighet för dem utan för att de bidrar med egenskaper som inte männen har. Att prata om 

komplettering (Rönnblom, 2002) på det här sättet motsäger det politikerna sagt tidigare om att 

en individ oavsett kön ska bemötas på samma sätt och ha samma möjligheter.  

6.5 En generationsfråga 

De traditionella rollerna mellan könen såg politikerna som en förklaring till varför 

jämställdhet är svårt att uppnå men de hade ändå en tro på och en uppfattning om att dessa 

roller kan vara på väg bort. Politikerna upplevde att de yngre generationerna tänker mer 

jämställt när de bildar familj. Det framkom också åsikter om att jämställdhet är lite av en 

trend som kommer och går i vågor och det är lättare för yngre generationer att anamma en 

sådan trend eftersom de inte är lika färgade av synen på könens inneboende olikhet och 

traditionella roller i samhället. En respondent resonerade på följande sätt: 

 

”Ungdomar delar på föräldraledigheter och det är inte självklart att det är mamman som ska 

gå och natta utan det kan lika gärna vara pappan. Och där tycker jag att jag ser en 

förändring från det att jag var ung.” 

 

Politikerna beskrev att de traditionella rollerna mellan kvinnor och män har förändrats och 

förbättrats i förhållande till en ny generation men tillade att det fortfarande finns mycket kvar 

att göra för att uppnå jämställdhet. Ett problem för kommunen som politikerna talade om är 

saknaden av yngre personer inom politiken. Att få in yngre i politiken skulle innebära ett 

generationsskifte vilket många av respondenterna trodde skulle kunna få en positiv inverkan 

på jämställdheten i kommunen. Respondenterna talade om utbildning som en förutsättning för 

att uppnå jämställdhet och i och med att unga kvinnor idag utbildar sig i större utsträckning än 

förut så trodde man att de för med sig ett jämställdhetsperspektiv på ett naturligt sätt. 

 

”Unga kvinnor håller gradvis på att ta över så det kommer ju på ett naturligt sätt att 

innebära att statusen för kvinnor höjs.” 

 

Respondenten uttryckte genom citatet att höjd status för kvinnor är en förutsättning som krävs 

för att uppnå jämställdhet och att de yngre kvinnorna är påväg att få just höjd status i 

samhället. Politikerna hävdade att yngre människor tänker mer jämställt och därför är det 

viktigt för deras jämställdhetsarbete att rekrytera fler yngre till den politiska verksamheten. 

Men politikerna berättade att detta var svårt när en stor del av den yngre befolkningen i 
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kommunen flyttar till större städer och därför blir jämställdhetsarbetet stillastående. Här finns 

en motsättning i det politikerna säger eftersom de tydligt uttrycker att ett 

jämställdhetsperspektiv följer med de yngre generationerna och därför går det inte att arbeta 

med jämställdhet om inte de yngre finns inom den politiska verksamheten. Det politikerna 

inte har tänkt på är att ett aktivt jämställdhetsarbete kanske är precis vad som behövs för att få 

de yngre generationerna att stanna i kommunen. Politikerna förminskar vikten av jämställdhet 

när de har ”viktigare frågor” som utflyttningen att ägna sig åt när de istället skulle kunna 

tänka att dessa båda frågor kan höra ihop. Detta är dock vanligt i små organisationer som inte 

har ekonomiska resurser att ägna sig åt frågor som de inte tycker är primära för att få 

verksamheten att gå runt ekonomiskt (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det saknas kunskap om 

hur man kan arbeta med jämställdhet i kommunen och därför blir ett jämställdhetsarbete inte 

prioriterat. 

 

Att se på jämställdhet som en generationsfråga, att det ojämställda samhället kommer 

försvinna med hjälp av den yngre generationen på ett naturligt sätt, förminskar problemen och 

gör att de inte tas på så stort allvar (Rönnblom, 2002). Politikerna pratade om att det har skett 

en förändring exempelvis när det gäller familjesituationer, idag är familjer mer jämställda och 

tänker mer jämställt än vad familjer gjorde i tidigare generationer. Men det framkommer i 

intervjuerna att många tycker att förändringen bör ske av sig själv, vilket de också tycker att 

den har gjort hittills. De områden i samhället som inte är jämställda än kommer att bli det i 

framtiden och därför uttryckte inte politikerna att de gör något åt oförändring. Detta är en typ 

av motstånd som kommunen måste bli uppmärksammad på om de vill införa ett aktivt 

jämställdhetsarbete. Genom att tro att samhället ska förändras av sig självt så försvårar 

politikerna en förändring. Precis som Amundsdotter (2010) menar så är öppenhet för 

förändring ett nyckelord för ett bra jämställdhetsarbete.  

 

7. Samma mönster upprepar sig 

I detta avsnitt diskuteras vårt resultat i relation till den tidigare forskningen som vi presenterat 

tidigare i uppsatsen under avsnitt 3. Tidigare forskning. Detta gör vi för att förtydliga vad vi 

har kommit fram till i denna studie samt visa på likheter och skillnader mellan vår studie och 

de tidigare studierna inom detta område.  
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Eva Amundsdotter (2010) har utforskat vad som skapar motstånd mot jämställdhetsarbete i 

organisationer och kommit fram till olika orsaker som bland annat rädsla för förändring, 

okunskap, för snabb förändring och personliga värderingar (Amundsdotter, 2010, s 83). Detta 

är något som uppkommer under våra intervjuer när politikerna pratar om att jämställdhet inte 

ska vara något påtvingat utan bör ske naturligt och under en lång process. Politikernas 

kunskap om jämställdhet är väldigt blandad och många har en uppfattning om att ett 

jämställdhetsarbete tar tid och energi från andra frågor som de anser vara viktigare. Det kan 

vara ett uttryck för okunskap om hur man ska närma sig frågan och på det viset skapar det 

motstånd. Amundsdotter beskriver även i sin studie hur man kan motverka motstånd mot 

jämställdhet. Det krävs kommunikation, öppenhet, respekt och tålamod (Amundsdotter, 2010, 

s 83). Dessa komponenter liknar hur politikerna i vår studie pratar om att uppnå jämställdhet. 

De vill ha tydliga förklaringar på vilken praktisk nytta ett jämställdhetsarbete kan få i deras 

kommun och de anser att det måste ske med ett långsiktigt och närvarande arbete.  

 

För att bedriva ett jämställdhetsarbete anser Amundsdotter att det krävs tre processer – 

framkallning, mobilisering och förändring (Amundsdotter, 2010). Dessa processer skulle 

kunna vara ett sätt för kommunen som vi studerat att bedriva sitt jämställdhetsarbete efter. 

Genom att först framkalla en bild över hur läget ser ut just nu i deras organisation skulle de 

kunna få mer kunskap om vad som behövs göras just i deras kommun och faktiskt se den 

praktiska nyttan som politikerna uttrycker som väldigt viktig. Nästa steg i processen, att skapa 

mål och handlingsplaner för kommunens verksamhet för att sedan jobba långsiktigt med dem 

och följa upp dem så att de inte blir överflödiga är också något som politikerna tycker behövs 

i kommunen. Som det ser ut just nu så har kommunen en jämställdhetsplan som de inte 

arbetar effektivt efter och då känner politikerna att den inte gör någon nytta. Det sista steget 

som Amundsdotter beskriver är förändringen. Att verkligen genomföra ett aktivt arbete för 

jämställdhet för att uppnå de mål som man bestämt att arbeta efter. Precis som politikerna 

uttrycker att jämställdhet ska vara en naturlig del av organisationen och att det krävs att 

människors attityder och värderingar förändras menar Amundsdotter också att en 

förändringsprocess för jämställdhet bör gå till.  

 

Rapporten Jämställdhet, retorik som praktik? (1998) visade på hur ett antal kommuner i 

Västerbottens län ser på jämställdhet. En sammanfattning av den studiens resultat var att 

jämställdhet är en viktig fråga, men för stora förändringar sågs inte som något positivt då man 
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inte ville förstöra det grundläggande tillståndet mellan kvinnor och män. Jämställdheten 

diskuterades i förhållande till arbete, att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden samt att 

jämställdhet ska ske genom frivilligt samarbete (Rönnblom m.fl, 1998). Avslutningsvis sågs 

kvinnors brist på kompetens som en orsak till varför så få kvinnor befann sig på de högre 

positionerna. Vår tanke med Rönnbloms forskning var att undersöka hur tankarna kring 

jämställdhet har förändrats med tiden. Efter analysering av vårt empiriska material har vi 

upptäckt att samma tankemönster fortfarande finns i kommunen. Kommunen diskuterar 

fortfarande jämställdhet i relation till arbete och hur viktigt det är att få jämnt fördelade 

arbetsplatser. Likheter finns också i hur man vill att arbetet bör gå till, politikerna pratar 

fortfarande om att jämställdhetsarbetet ska bygga på frivillighet och bör skapas genom ett 

starkt sammarbete könen emellan. Jämställdheten får fortfarande inte ta allt för stor plats 

bland de övriga ”viktigare” frågorna.  

 

Det få markanta skillnaderna vi funnit är att politikerna idag inte diskuterade kvinnors 

utbildning på det sätt man gjorde 1998 (Rönnblom m.fl, 1998).  Kvinnors utbildning anses 

inte längre vara något hinder för jämställdheten utan istället diskuterades människors attityder 

och gamla traditioner som latent orsak till den rådande ojämställdheten. Den andra tydliga 

skillnaden är att kvinnors frånvaro från de manliga arbetsplatserna inte fått lika hög prioritet. 

Fokus har flyttats till att få in fler män på de kvinnodominerade arbetsplatserna. 

 

I vårt resultat framkom det också, precis som i Rönnbloms avhandling Ett eget rum? Kvinnors 

organisering möter etablerad politik från 2002, att det var viktigt att kvinnor och män skulle 

ha samma makt och möjligheter i samhället. Att det ska finnas lika representation bland 

kvinnor och män på alla samhällets positioner var en annan likhet med Rönnbloms (2002) 

studie som vårt resultat visade. Trots att det är ganska många år mellan dessa studier så är 

likheterna väldigt påfallande vilket visar på att en förändringsprocess för jämställdhet tar 

väldigt lång tid. Politikerna i vår studie pratade om att människor måste ändra sina attityder 

och värderingar för att jämställdhet ska kunna uppnås men just denna förändring av attityder 

syns inte i vår studie jämfört med Rönnbloms (2002).  

 

Löneskillnader och könssegregering på arbetsmarknaden är andra likheter, men i vår studie 

förklarar politikerna att de försöker jobba med att förändra detta. I Rönnbloms (2002) studie 

ansåg politikerna att könssegregering i hemmet var mer vanligt och mer accepterat än vad det 

var på arbetsmarknaden men i vår studie poängterade politikerna att jämställdhet i hemmet är 
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lika viktigt och att de ser en förändring där när de jämför äldre och yngre generationer. En 

naturlig utveckling som kommer ske i och med att den yngre generationen för med sig ett nytt 

perspektiv och nya attityder till kvinnors och mäns ställning kommer att leda till ett mer 

jämställt samhälle. Avslutningsvis så visar både vår och Rönnbloms (2002) studie att 

politikerna inte tycker att jämställdhet är lika viktigt som exempelvis ekonomiska frågor och 

vård- och utbildningsfrågor.  

 

8. Slutsatser  

Denna studie har behandlat hur åtta kommunfullmäktigeledamöter i en inlandskommun i 

norra Sverige tänker kring jämställdhet. Fokus låg på politikernas syn på jämställdhet i 

förhållande till kommunens organisatoriska förutsättningar och hur de menar att kommunen 

arbetar med jämställdhetsfrågor i förhållande till ett motståndsperspektiv samt hur de vill att 

ett framtida jämställdhetsarbete ska se ut.  

 

Alla politiker var överrens om att jämställdhet är en viktig fråga och att den bör prioriteras 

mer än vad den gör idag vilket vi ser som positivt och visar på att det finns ett intresse för 

jämställdhetsfrågor i kommunen. Något vi finner problematiskt är att kunskapen om 

jämställdhet är begränsad vilket kan ha påverkat att intresset inte övergått till ett praktiskt 

arbete och istället glöms problemen bort. Att kommunen är en liten organisation får enligt 

politikerna stor betydelse för deras jämställdhetsarbete. Ju mindre en kommun är desto mindre 

ekonomiska resurser har den vilket också påverkar jämställdhetsarbetet i stor utsträckning. 

Dålig ekonomi innebär mindre resurser och då blir jämställdhetsfrågorna åsidosatta eftersom 

de inte ses som ett akut problem i kommunen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Det jämställdhetsarbete som faktiskt finns i kommunen fokuserar nästan enbart på jämn 

fördelning på olika positioner i samhället vilket innebär att stort fokus läggs på en kvantitativ 

jämställdhet och då blir den kvalitativa jämställdheten inte alls uppmärksammad. Vi anser att 

båda dessa behövs för att uppnå ett fungerande jämställdhetsarbete. En jämn fördelning visar 

på att båda könen är representerade vilket är en förutsättning, men det behöver inte betyda att 

alla som är representerade har samma makt att påverka. Jämställdhet innebär att alla oavsett 

kön ska ha samma makt och möjligheter i samhället och i sitt eget liv (www.regeringen.se 2) 

och en kvantitativ fördelning är ett hjälpmedel för att uppnå detta. Att enbart arbeta för en 

jämn könsfördelning är ett uttryck för motstånd mot absolut jämställdhet. Maktfrågor görs 

http://www.regeringen.se/
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osynliga och blir till kompletteringsfrågor precis som Rönnblom (2002) menar. Vi anser att 

det finns ett motstånd mot att arbeta med jämställdhet i kommunen eftersom motstånd inte 

behöver innebära att man aktivt motverkar ett jämställdhetsarbete i kommunen. Motstånd tar 

sig också uttryck när man väljer att inte se maktfrågor mellan kvinnor som grupp och män 

som grupp som ett problem. Att anse att så kallade ”fina teorier” inte gör någon nytta är också 

en typ av motstånd. Vill man förändra arbetet i kommunen så krävs det att man istället blir 

mer nyfiken och tillmötesgående mot de ”fina teorierna” och faktiskt försöker lära sig något 

nytt.  

 

För att ett aktivt jämställdhetsarbete ska fungera i kommunen är det viktigt att politikerna 

börjar med att tänka över sina egna attityder och värderingar för att vara säkra på var de själva 

står i frågan för att sedan kunna genomföra ett effektivt förändringsarbete för jämställdhet. 

Det är viktigt att attityder och tankemönster som bidrar till att upprätthålla att män och 

kvinnor hålls isär, att mannen ses som norm och kvinnan bara är en typ av efterlikning av 

mannen (Hirdman, 1988, 2003) försvinner för att ett jämställdhetsarbete verkligen ska kunna 

få ett genomslag. Detta är något som politikerna verkar medvetna om men samtidigt visar 

deras svar på en tydlig motsägelse när de bland annat använde uttryck som ”vi är ju olika”.  

 

Vårt resultat liknar mycket av de resultat från den tidigare forskningen som vi presenterat men 

vi har sett en liten utveckling över tid i hur politiker tänker kring jämställdhet. Vi ser en 

medvetenhet bland politikerna att jämställdhet är viktigt, något som bland annat kommer till 

uttryck i att fler kvinnor befinner sig på ledande poster i kommunen. Men samtidigt räcker det 

inte med en medvetenhet, det krävs att jämställdhetsarbetet aktivt prioriteras för att det ska 

hända något i kommunen. Det är bra att jämställdhet anses vara en viktig fråga men hur viktig 

måste den vara innan den tas på större allvar och faktiskt blir en aktuell och vardaglig fråga i 

det politiska och kommunala arbetet?  
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9. Utvecklingsmöjligheter för kommunen 

Vår ambition med denna studie var att bidra med kunskap om kommunens situation och 

hjälpmedel för deras framtida jämställdhetsarbete. Vi har därför sammanställt några punkter 

som vi hoppas ska kunna driva deras arbete framåt. 

 Att fokusera på att utveckla och förbättra kunskapen om jämställdhet i kommunen kan 

vara en bra början då vi uppfattade att bristfällig kunskap var en anledning till att 

arbetet stod stilla. Ny kunskap kan aldrig vara överflödig, vi ser det som ett redskap 

till förbättring och utveckling.  

 

 Vi har förstått att andra frågor har fått större prioritet bland annat på grund av det 

ekonomiska läget och utflyttningen men det behöver inte vara ett skäl till att 

jämställdhet inte prioriteras. Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet, se det som en 

obligatorisk del av ert vardagliga arbete. Bristen på jämställdhet skulle kunna vara en 

anledning till att så många unga kvinnor flyttar från kommunen. 

 

 Att inte blunda för maktförhållanden mellan kvinnor som grupp och män som grupp är 

viktigt i ett jämställdhetsarbete. Att synliggöra maktrelationer synliggör också 

omfattningen av problemen. 

 

 Tänk öppenhet, tålamod och långsiktighet! Ett jämställdhetsarbete är inget ”Quick 

fix”, det krävs ett engagemang som inte rinner ut i sanden efter några år och man bör 

sikta på hållbara resultat för att en förändring ska bestå.  
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Bilaga 1  

Hej!  

Vi är två sociologistudenter från Umeå universitet som heter Maria Kapell och Felicia 

Pettersson. Vi ska nu under våren skriva vårt examensarbete på uppdrag av er kommun. 

Examensarbetet är inriktat mot sociologi/socialpsykologi och syftet är att undersöka 

kommunfullmäktigeledamöters syn på jämställdhet. 

 

Vi undrar därför om du skulle vilja delta i en intervju? Intervjun kommer att inriktas på hur 

dina personliga attityder, upplevelser och erfarenheter av jämställdhet ser ut och hur ni inom 

kommunfullmäktige arbetar med jämställdhet. Intervjun kommer att ta cirka en timme och 

den kommer att spelas in. Det inspelade materialet kommer endast att användas i vår uppsats 

och exempelvis ditt namn, yrke eller partitillhörighet kommer inte att skrivas ut i den färdiga 

uppsatsen. Så långt vi förmår kommer alla intervjuade att avidentifieras. Intervjun är frivillig 

och du har möjlighet att avbryta intervjun om du skulle vilja och dina uppgifter kommer då 

inte att användas i uppsatsen. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare, Åsa Gustafson. För kontaktuppgifter, se nedan.  

  

Intervjun kommer att äga rum på valfri plats i er kommun. Vi har planerat att vara på plats 

under v 17, 22-26 april och hoppas att du då har möjlighet att delta i vår undersökning. 

Kontakta oss för att boka tid och plats.  

  

Vi skulle vara mycket tacksamma för din medverkan!  

Tack på förhand!  

 

 

 

 

 



46 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide  

Vem är du? Respondenten får berätta lite om sig själv. Namn, ålder, arbete, parti, ursprung 

mm. Exempel på följdfrågor: Var kommer du ifrån? Hur länge har du bott i kommunen? 

 

Hur länge har du varit politiskt engagerad? 

 

Hur länge har du suttit med i Kommunfullmäktige? 

 

Har du/har du haft andra politiska uppdrag än detta? Vad? Var? 

 

JÄMSTÄLLDHET – EGEN SYN 

Vad tänker du på när du hör begreppet jämställdhet? Vad innebär det för dig? 

 

Hur ser du på kvinnors och mäns status i samhället?  

 

Regerings främsta jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt och 

möjlighet att påverka samhället och sitt eget liv. Hur tänker du kring det? Varför tror du att det 

finns ett sådant mål? Bra/dåligt mål?    

 

Hur skulle du definiera ett jämställt samhälle? 

 

Anser du att samhället är jämställt? På vilket sätt? Varför? 

 

Fyra områden:  

Diskutera jämställdhet i förhållande till olika områden i samhället: 

 

Arbetslivet. Definiera din syn på jämställdhet inom arbetslivet.  

 

Hemmet/familjen. Definiera din syn på jämställdhet inom hemmet/familjen.  

 

Barnomsorg/utbildning. Definiera din syn på jämställdhet inom barnomsorg/utbildning. 

 

Socialomsorg. Definiera din syn på jämställdhet inom socialomsorgen.  
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Tycker du att jämställdhet är viktigt inom dessa områden? Är något område mer 

viktigt/mindre viktigt? 

 

ARBETE 

Vad anser du att kommunen har för roll i jämställdhetsfrågan? Vad har ni inom 

Kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna för ansvar för jämställdheten i kommunen? 

 

Diskuteras jämställdhet som en politisk fråga i kommunen? Är jämställdhet en prioriterad 

fråga? Vilka samhällsområden diskuteras?  

 

Fyra områden: 

Artbetslivet. Upplever du att det finns några problem inom arbetslivet när det gäller 

jämställdhet? Om ja, vilka?  

 

Hemmet/familjen. Upplever du att det finns några problem inom familjesfären när det gäller 

jämställdhet? Om ja, vilka? 

 

Barnomsorg/utbildning. Upplever du att det finns några problem med jämställdheten inom 

barnomsorgen/utbildningen? Om ja, vilka? 

 

Socialomsorgen. Upplever du att det finns några problem med jämställdheten inom 

socialomsorgen? Om ja, vilka? 

 

Vilka samhällsområden har mer prioritet/mindre prioritet inom ert arbete i KF?  

 

På vilket sätt tror du att kommunens storlek kan ha betydelse för vilka frågor och vilka 

områden i samhället som prioriteras i kommunen? (personlig tanke)  

 

Med hänsyn till kommunen storlek, har det har någon betydelse för vilka frågor som 

prioriteras? (hur det fungerar) 

 

Hur fungerar jämställdhetsarbetet i nämnderna? (kultur- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden) 
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Har ni några riktlinjer för hur nämnderna bör arbeta med jämställdhetsfrågor?  

 

Tänker ni jämställdhet när ni nominerar till styrelser och nämnder? 

 

Enligt regeringens riktlinjer så ska jämställdhet genomsyra all kommunal verksamhet. Hur 

fungerar detta i er kommun? Hur ser er jämställdhetsplan ut? Vad prioriteras i den?  

 

Tänker ni jämställdhet inom ert lokala partipolitiska arbete? (Hur det fungerar, ej personligt)  

Upplever du (personligt) några skillnader mellan hur ni jobbar med jämställdhet internt inom 

partiet och hur ni jobbar i nämnderna, styrelsen eller inom kommunfullmäktige? 

 

FRAMTIDEN 

Vad anser du är viktigt för att uppnå ett jämställt samhälle? 

 

Hur ser du på din roll som politiker när det gäller att påverka arbetet med jämställdhet? 

 

Hur tycker du att man skulle kunna arbeta för att utveckla jämställdheten i kommunen?  

 

Hur bör ni mer konkret arbeta för att uppnå ett jämställt samhälle inom er kommun? Vad är 

viktigt? Vad är mindre viktigt? Diskutera också detta i relation till de fyra områdena! 

 

Har ni några framtida mål för ert jämställdhetsarbete i kommunen? 

 


