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1. Inledning 

 

 

Bakgrund  

 

Under vårterminen 2015, som en del av mina studier på kulturanalysprogrammet hade jag åtta 

veckors praktik på Länsstyrelsen i Västerbotten, livsmiljöenheten under sakområdet 

jämställdhet. Där fick jag i uppdrag av min handledare, jämställdhetsdirektör och särskilt 

sakkunnig Monica Forsman, att genomföra en utvärdering av Länsdelegationen i jämställdhet. 

Länsdelegationen är det strategiska forumet som Länsstyrelsen bedriver. En utvärdering av 

delegationen har efterfrågats av Forsman och delegaterna själva har indikerat att detta är något 

de vill ska genomföras.   

  Den 10 februari 2015 deltog jag i Skellefteå på ett av Länsdelegationens möte och fick där 

tillfälle att presentera mig och den utvärdering som skulle bli det kommande examensarbete 

som jag nu presenterar.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att ur ett kulturanalytiskt perspektiv beskriva och analysera Länsdelegationen i 

jämställdhet. Mer precis kommer jag att undersöka: 

 Vad är delegaternas uppfattning om målen, visionerna och strategierna för 

delegationen? 

 Vad är delegaternas uppfattning om delegationens konkreta verksamhet? 

 Hur talar delegaterna om svårigheter, möjligheter och framtidsvisioner? 
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Material och metod 

 
Till min undersökning har jag valt att arbeta med två olika insamlingsmetoder, dels en 

webbenkät som gått ut till samtliga delegater i Länsdelegationen i jämställdhet, dels tre 

intervjuer med några av delegaterna. Jag har även studerat avsiktsförklaringen som togs fram 

för år 2014-2016 för att få kunskap om vad delegationen ska förhålla sig till (se Bilaga 2). Jag 

har också använt de två tidigare utvärderingar (Carbin & Tollin: 2000; Johansson: 2006) som 

gjorts av Länsdelegationen i jämställdhet samt den debattartikel som delegationen publicerade 

inför 2014 års nationella genusforskarkonferens, g14 (g14) som var förlagd till Umeå 

universitet. Som inspiration och jämförelse har jag även tittat på tidigare handlingsplaner för 

delegationen för att kunna se om någon förändring skett över tid. Handlingsplanerna är från 

åren 1997, då delegationen startades, och fram till idag.  

 Jag har försökt att ta hänsyn till människorna som medverkar i min studie och hantera de 

etiska dilemman som kan vara problematiska. Som student vill jag också använda och 

behandla materialet på ett vetenskapligt försvarbart sätt och examensarbete ska vara förankrat 

i teori (Dalen 2015:9).  

 

Intervju 

Jag har genomfört tre kvalitativa intervjuer med personer som ingår i Länsdelegationen i 

jämställdhet. Detta för att få mer kunskap om och förståelse för hur de upplever sin medverkan. 

Jag ansluter mig till Monica Dalen (2015:15), professor vid Institutet för specialpedagogik vid 

universitetet i Oslo, som menar att en kvalitativ forskning vilar på informanternas uppfattning 

av den egna sociala verklighet där de lever och verkar. I min studie blir kontexten att vara 

delegat i Länsdelegationen i jämställdhet.  

 I utformandet och utförandet av intervjuerna använder jag mig av semistrukturerad 

intervjuform (Dalen 2015:34) då jag redan innan bestämt ämne för undersökningen. I 

utformandet av frågelistan till intervjuerna utgick jag ifrån den avsiktsförklaring som 

delegationen tagit fram. Vidare ville jag att delegaterna själva skulle förklara sin syn på 

deltagandet i mer fria former. Platsen där intervjuerna genomfördes valdes i samråd med 

delegaterna så de kände sig bekväma i lokalen. Innan genomförandet av intervjuerna berättade 

jag om mitt syfte med undersökningen, varför jag ville tala med just dem och om hur materialet 

sedan skulle komma att användas, samt att de skulle behandlas med anonymitet. Jag frågade 

även om det gick bra att jag spelade in hela intervjun för att förenkla materialinsamlingen. 

Samtliga godkände detta. När intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom och 

transkriberade materialet med viss omskrivning. Detta för att det skulle passa bättre i 

skriftspråk och således bli mer begripligt. Informanterna fick fingerade namn för att de inte 

skulle bli igenkända. Detta trots att de är offentliga personer som innehar höga befattningar i 
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sina yrkesroller i sina ordinarie verksamheter. Mina informanter fick namnen Kim, Love och 

René och kommer fortsättningsvis att namnges med dessa i undersökningen. 

 Efter den första bearbetningen med transkriberingen influerades jag av analysmetoden 

tematisk analys, beskriven av etnologerna Billy Ehn och Orvar Lövgren i boken Kulturanalyser. 

I det transkriberade materialet identifierade jag uttryck och koder som sedan sorterades in i 

olika centrala teman, där några huvudpunkter blev synliga och framkom vid flera tillfällen. 

Även utsagor som inte framkom lika ofta och som kunde ses som dolda togs med. Detta då jag 

ville se om det fanns något av betydelse i det outsagda, det som inte framkom som lika synligt. 

Jag delade in materialet utifrån exempel på strategier och policys, möjligheter och svårigheter 

i verksamheten som rör Länsdelegationen i jämställdhet (Ehn & Löfgren 2001: 28ff; Dalen 

2015:86).  

 En problematik som kan uppstå när väl materialet är bearbetat, tematiserat och analyserat 

är att informanterna inte längre känner igen sig i texten eller att något som framkommit kan 

upplevas som utmanande eller stötande (Dalen 2015:22) Det är dock av vikt att få in nya 

perspektiv på det invanda och det som kan ses som självklart.  

 

Webbenkät 

Redan under min praktik på Länsstyrelsen påbörjade jag min materialinsamling i samråd med 

handledaren från praktiken. Jag hade möjligheten att nyttja det enkätverktyg (Relationwise 

survery solution enkätverktyg) som Länsstyrelsen använder när de skapar och skickar ut 

enkäter via Internet. Detta underlättade processen då jag under hela framtagandet av enkäten 

kunde fråga handledaren och den ansvarige för enkätverktyget om råd gällande till exempel 

design, frågeformuleringar och ordningsföljd. Då jag var intresserad av vad delegaterna anser 

om Länsdelegationen i jämställdhet och hur de tänker kring sin roll valde jag att använda mig 

av mestadels kvalitativa frågor i enkäten, även om det finns frågor som har kvantitativa drag. 

En blandning ansåg jag var lämpligast för min undersökning. Då jag främst ville söka svar på 

frågan om hur delegaterna ser på deltagandet är kvalitativa frågor bäst lämpade. Samtidigt vill 

jag till exempel veta hur många som representerar privat och offentlig sektor och då passar 

kvantitativa frågor bäst, då de är anpassade för att besvara frågor som rör antal, till exempel 

hur många och hur ofta (Trost 2012:23).  

Enkäten bestod av 23 frågor med envals- och textboxfrågor, där samtliga hade tvingande 

svar, det vill säga att respondenten måste lämna ett svar för att kunna gå vidare till nästa fråga. 

En envalsfråga är där respondenten endast kan ange ett svar från de svarsalternativ som finns, 

medan en textboxfråga ger möjlighet för öppna svar i fritext och ger då mer kvalitativa svar. 

Det finns naturligtvis vissa svårigheter med textboxfrågor och öppna svar, exempelvis att den 

svarande missuppfattar frågan, ibland kanske helt undviker att svara, eller skriver ett kortare 

svar som kan vara svårt att tyda. Att respondenterna tar sig tid att skriva utförliga svar är också 
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en avgörande faktor för hur ”bra” och upplysande svar jag får (Trost 2012:72f). Det finns även 

en viss problematik att tyda och analysera en del av svaren från enkäten då vissa delegater har 

angett endast en punkt som svar på några av textboxfrågorna. Det kan bero på att jag valde att 

använda mig av tvingande svar då jag ansåg att frågorna som exempel: ”Hur ser du på ditt 

deltagande?” och ”Vilka utmaningar har du stött på i ditt arbete?”, är viktiga för 

undersökningen. Jag ville ha respondenternas uppfattning till deltagandet i delegationen. 

Problematiken med att de ändå inte svarat påverkar analysen av svaren, då jag tolkar det som 

att frågorna ej anses viktiga eftersom de inte angett ett fullständigt svar. Samtidigt ger öppna 

svar kunskap om vad delegaterna tycker och dessutom tillåts de formulera sina egna svar.  

Även fasta svarsalternativ som de envalsfrågor som jag hade i enkäten kan bidra till 

problem. Respondenten kanske inte uppfattar svarsalternativet på samma sätt som jag gör 

som konstruktör och då kan det vara problematiskt att använda sig av fasta svar för inget av 

de startalternativ som finns är lämpligt (Trost 2012:76). Jag försökte undvika dessa problem 

genom att jag under utformandet av enkäten hade dialog med min praktikhandledare som är 

mycket insatt i ämnet och i delegationens arbete.  

Urvalet i min enkät och undersökning har varit självklart från början då delegationen som 

jag skulle undersöka består av 17 representanter. Det förenklade mitt arbete då enkäten enbart 

skulle gå ut till dessa. Eftersom jag redan innan visste vilka personer som sitter med i 

Länsdelegationen och jag fick tillgång till deras e-postadresser var det smidigt att distribuera 

enkäten (Trost:2012:135). Enkäten publicerades den 11/2 2015 och skickades ut till samtliga 

delegater och ordförande i Länsdelegationen i jämställdhet.  

Missivbrevet är det medföljande brev som jag skickade med enkäten och det består av en 

kort text om vem jag är och varför jag skickade ut enkäten. Mitt syfte skulle enkelt framkomma 

och vara konkret, då det är missivbrevet som ska få respondenterna att bli motiverade att svara 

på enkäten. Jag lämnade min mailadress från Länsstyrelsen (som jag fick under praktiken) 

dels för att avsändaren enkelt skulle komma fram men också för att ge tyngd till 

undersökningen. Jag skrev även att eventuella synpunkter och frågor på undersökningen eller 

enkäten kunde skickas till den adressen och att svaren skulle behandlas med anonymitet (Trost 

2012:110ff). Eftersom jag skickade ut enkäten från en länsstyrelsemail kan det tänkas ge ett 

seriöst intryck då avsändaren kommer från en myndighet. Jag valde också att lägga in logan, 

symbolen samt de färger som representerar Länsstyrelsen Västerbotten. Detta för att visa att 

undersökningen är ett uppdrag där jag företräder just myndigheten och för att det skulle kunna 

tänkas öka svarsfrekvensen.  Svårigheten med enkäten förutom att utforma själva frågorna 

var att det tog tid innan svar började komma in. Det krävdes tre påminnelser (som jag enkelt 

kunde lägga in i enkätverktyget så att de som endast påbörjat eller ännu ej påbörjat enkäten 

fick en påminnelse) innan jag var nöjd med svarsfrekvensen på enkäten. Av de 17 delegaterna 
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som fick enkäten var det 17 som påbörjat och 15 som slutförde, vilket gav mig en svarsfrekvens 

på 88,2%.  

 

Övrigt material 

I avsiktsförklaringen som gemensamt tagits fram av delegaterna för 2014-2016 framkommer 

tydligt vad de åtar sig att göra som delegat i Länsdelegationen i jämställdhet. De ska verka för 

att driva de jämställdhetspolitiska målen i länet genom bland annat erfarenhetsutbyten, 

omvärldsbevakning, arrangera och medverka i olika arrangemang som rör jämställdhet, samt 

att de ska arbeta aktivt med jämställdhet i de egna organisationerna (se Bilaga 2).  

 Länsdelegationen i jämställdhet skrev tillsammans en debattartikel som publicerades i 

Västerbottens-Kuriren den 25 november 2014 (Västerbottens-Kuriren). Detta gjordes i 

samband med den internationella genusforskarkonferens som genomfördes i Umeå den 26-28 

november 2014, g14- Att utmana makten. I debattartikeln skriver delegaterna att det krävs 

handling för att skapa ett attraktivt och jämställt Västerbotten och att de tillsammans ska verka 

för att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv, väcka opinion 

och driva arbetet med jämställdhet i länet.  

 År 2000 och 2006 genomfördes utvärderingar av Länsdelegationen i jämställdhet på 

uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten (Carbin & Tollin 2000; Johansson 2006). De liknar 

den jag utfört, men med viss skillnad i syfte, angreppssätt och metodval. Utifrån dessa har jag 

hämtat inspiration till min undersökning samt beaktat om det finns skillnader och likheter på 

hur Länsdelegationen har arbetat genom åren. Utvärderingen från år 2000 utfördes främst 

som en intervjustudie medan den från år 2006 byggde på en enkätundersökning. 

Avsiktsförklaringen, debattartikeln och utvärderingarna har används som inspiration, men 

också som förtydliganden till enkäten och intervjuerna. Detta för att konkretisera hur 

delegaterna uppfattar delegationen och sin medverkan, samt för att få andra infallsvinklar på 

huvudmaterialet.  

 

Reflexivitet och forskningsetik 

Reflexivitet bidrar till ökad förståelse för att min tolkning och mina kunskaper i slutändan 

påverkar resultatet; min kulturanalytiska och feministiska skolning kommer att genomsyra 

min analys och text och detta är något som jag bör förhålla mig till under hela 

undersökningsprocessen. På samma sätt vill jag förstå att de avgränsningar jag gjort kommer 

att påverka mitt material och den färdiga texten. Det är viktigt att förstå och medvetandegöra 

att mina tolkningar inte står fria från de subjektiva förståelseramar jag tar med mig i mötet 

med materialet (Ehn & Klein 1994). Som skribent har jag hela tiden ansvaret att skydda mina 

informanter (Dalen 2015:13) och det är av stor vikt att jag reflekterar över detta genomgående 

under skrivandet. 
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 Undersökningen som jag genomförde kan benämnas som uppdragsforskning (Pripp 

2011:74), då Monica Forsman särskilt sakkunnig på Länsstyrelsen Västerbotten gjorde en 

beställning av en utvärdering av Länsdelegationen i jämställdhet. Hon har varit en del i 

utformandet av syftet då hon som uppdragsgivare (och tillika handledare under praktiken) 

ville att undersökningen och resultatet skulle bidra med insikter i delegationens arbete. Målet 

är att delegationen ska ta till sig och kunna föra en diskussion kring de resultat som 

framkommer i utvärderingen och få inspiration för fortsatt utveckling. Men samtidigt har jag 

som student haft stora möjligheter att själv utforma undersökningen så att det material jag har 

samlat in ska passa mitt kulturanalytiska kunskapsmål. Då Länsstyrelsen är uppdragsgivare 

för min uppsats och då jag haft praktik där gäller det att jag är medveten om att jag har en 

tudelad roll (Pripp 2011:74f). I mötet mellan informant och intervjuare, i den 

tvåvägskommunikation som sker krävs en skärpt och kritisk reflexiv uppmärksamhet på hur 

det sedan återges i den slutgiltiga text som publiceras (Ehn & Klein 1994). Det är viktigt att 

komma till insikt om att inte bara jag som intervjuare väljer att förhålla mig till mina 

informanter, utan att informanterna även förhåller sig till mig och tillika tillskriver mig viss 

identitet (Pripp 2011:71). Under mina intervjuer kan jag i efterhand känna att jag blev 

betraktad som studenten, som ska genomföra en utvärdering för sina studiers räkning men att 

jag ändå besitter en viss kompetens och känns trovärdig. Som Kim sa vid något tillfälle under 

samtalet: ”Ja, du är ju utbildad, du vet hur svårt det är att förändra kulturer”. Det ser jag som 

ett erkännande och ett förtroende samt en tillit att jag kan inneha den kompetens som krävs 

för att genomföra utvärderingen.  

 Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, där det tydligt framkommer hur jag bör förhålla mig till mina 

informanter, den information jag blivit tilldelad och hur det slutgiltiga materialet kommer att 

brukas (Forskningsetiska principer). Informationskravet syftar till att i sin roll som forskare 

ge information om studiens syfte, villkor och informanters medverkan och studiens eventuella 

betydelse. Detta har jag tagit hänsyn till och informerat om. Samtyckeskravet syftar till att 

forskaren i sin roll måste informera om att deltagandet är frivilligt och deltagaren har rätt att 

avbryta det närhelst personen vill utan att det medför några påföljder. Detta har gjorts och 

informanterna är medvetna om detta. Konfidentialitetskravet syftar till att deltagare och 

informanters personuppgifter ska skyddas i så hög grad som möjligt, på ett sätt att inte 

integriteten försvagas och personuppgifter läcker ut. Hänsyn har tagits till detta då 

delegaternas identiteter inte kan urskiljas eftersom de fått fingerade könsneutrala namn. Jag 

har valt att inte heller lämna ut deras yrkestitlar, eftersom de är offentliga personer och 

återfinns i materialet där de är namngiva som delegater i avsiktsförklaringen (se Bilaga 2). 

Nyttjandekravet syftar till att de personuppgifter som framkommer i studien ej får användas 
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på annat sätt än i studien de är avsedda för. Undersökningen kommer att användas av 

Länsstyrelsen Västerbotten, för delegaterna och deras utvecklingsarbete.  

 Reflexivitet handlar också om att synliggöra de vetenskapliga perspektiv utifrån vilka 

analysen är gjord. I det följande vill jag därför redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter 

som finns i undersökningen. 

 

 

Teori 

 

Eftersom Länsdelegationen i jämställdhets syfte är att arbeta för införlivandet av det 

jämställdhetspolitiska målet i Västerbotten är det av vikt för min undersökning att förklara hur 

politiken influeras av rådande teorier om genus och könsmaktsordning. I min egen analys 

använder jag kulturanalytiska och organisationsteoretiska perspektiv då jag ska söka svar på 

hur delegaterna arbetar. Jag betraktar då delegationen som en socialt konstruerad 

organisation med en specifik organisationskultur som deltagarna är med och skapar genom 

sin dagliga verksamhet.  

 Ett kulturanalytiskt perspektiv, som etnologerna Billy Ehn och Orvar Lövgren beskriver i 

Kulturanalyser (2001), ligger till grund för och genomsyrar min uppsats. Med det menar jag 

att alla vi människor genom våra handlingar och förhållningssätt är medskapare till den kultur 

och den sociala verkligheten som påverkar hur vi uppfattar oss själva, hur vi lever och 

omskapar vår kultur; detta genom de sociala handlingar som ständigt sker, medvetet eller 

omedvetet. Kultur kan ses som ett slags ”kollektivt medvetande” (Ehn & Lövgren 2001:9) och 

i min studie kan den karaktärisera delegaternas delaktighet i Länsdelegationen i jämställdhet 

och deras liknande uppfattningar i vissa frågor. Hur identifierar sig delegaterna med varandra? 

Vilka normer och värderingar ligger till grund för att skapa en gemensam föreställningsvärld? 

De får en delaktighet av att verka tillsammans i ett visst sammanhang, i undersökningen som 

delegat i delegationen med de gemensamma ansatserna att uppnå ett jämställt samhälle. Det 

finns även motsättningar och skillnader i delegaternas föreställningsvärldar och de ingår alla i 

olika kulturella sammanhang som även kan överlappa varandra. Dels att vara en del i 

delegationen samt verka i den ordinarie verksamheten och i andra sammanhang där olika 

regler och värderingar råder. En viktig del i kulturanalysen är att undersöka spänningar mellan 

vad som sägs och vad som görs och detta hade jag i åtanke när jag i undersökningen ville veta 

vad delegaterna säger att de gör och vad de sedan faktiskt gör (Ehn & Lövgren 2001:13).  

 Yvonne Hirdman, professor i historia, introducerade begreppet genus och genussystem i 

Sverige. I boken Genus: om det stabilas föränderliga former (2001) beskriver Hirdman genus 

som det socialt och kulturellt konstruerade könet. Begreppet genus används för att göra en 
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åtskillnad, en distinktion, mellan det biologiska och sociala könet. Hirdmans artikel (1988) om 

genussystemet fick stort genomslag och hennes teori berör såväl frågor om representation som 

om makt. Den svenska jämställdhetspolitiken har influerats av Hirdmans modell av 

genussystemet, eller könsmaktsordningen, som ses som en ordningsstruktur av kön. Den 

bygger på två bärande principer: den manliga normens överordning, det vill säga att det som 

män gör ses som mer värdefullt, samt den isärhållande principen om att män och kvinnor, det 

som ses som manligt och kvinnligt, hålls åtskilt och blir till en dikotomi. Hirdman menar att 

varje samhälle upprätthåller och skapar ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs 

olika roller och positioner. Arbetet med jämställdhet syftar till att bryta dessa typer av 

ordningssystem och först då kan vi uppnå ett jämställt samhälle.  

 Organisationsteori kan förklara organisationer på flera skilda sätt (Hatch 2002:27) och jag 

kommer i min analys att ansluta mig till det symboliskt-tolkande perspektivet som ser 

organisationen som en social konstruktion (Hatch 2002:25 & 84). Att dela någonting 

gemensamt är det som organisationskulturen bygger på, det menar både den engelska 

professorn i organisationsteori Mary Jo Hatch (2002) och den svenska professorn i 

företagsekonomi Mats Alvesson (2009). Delegationens medlemmar anses dela viss 

värdegrund och vissa mål genom den avsiktsförklaring som de ska arbeta med och naturligtvis 

förväntas de dela åsikten att jämställdhet är en viktig politisk fråga. Organisationskultur kan 

beskrivas som en organisations vardag och livsstil med vissa gemensamma normer, 

värderingar och tolkningar inom gruppen. Kulturen inom delegationen ger plats för likheter, 

men den ger även stöd för skillnader (Hatch 2002: 237). Organisationsstrategin som metafor 

(Hatch 2002:126f) kan ses som en förgrening och nära sammankopplad med 

organisationsteorin, men har senare kommit att utvecklas till ett eget studieområde. Den 

handlar i huvudsak om vad organisationer gör för att uppnå de mål och ambitioner som de har 

utformat. I det här fallet gäller det de jämställdhetspolitiska målen och avsiktsförklaringen 

som Länsdelegationen har för avsikt att uppfylla. Teorin kan även tillämpas på delegaternas 

beteende i relation till de normer och föreställningar som är kopplade till avsiktsförklaringen 

och de jämställdhetspolitiska målen.  
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Tidigare forskning 

 
Pia Höök skriver i sin avhandling Stridspiloter i vida kjolar: om ledarutveckling och 

jämställdhet (2001) om hur kön och ledarskap konstrueras i en organisation. Avhandlingen 

bygger på en fallstudie av ett ledarutvecklingsprogram. Vidare behandlar studien fältet 

organisationer och kön och jämställdhetsarbete i organisationer och det är där jag söker 

inspiration till min undersökning. 

  Malin Rönnbloms avhandling i statsvetenskap; Ett eget rum?: kvinnors organisering 

möter etablerad politik ( 2002) är skriven med utgångspunkt i feministisk teori om 

maktrelationer mellan kvinnor och män i tre kommuner i norra Sverige. Utifrån intervju som 

metod analyserar hon vad relationen mellan organisering och etablerad politik betyder för 

kvinnors handlingsutrymme. Jag blev inspirerad att välja intervju som metod då mina 

informanter kommer från liknande verksamhet, samt att avhandlingen belyser 

jämställdhetsfrågan och organisering.  

 Lena Abrahamsson & Anne Grönlund är redaktörer till antologin Glimtar av 

jämställdhet (2014), som vill belysa några positiva spår från nutidens jämställdhetsforskning, 

vad har hänt idag i Sverige? Jag ser antologin som en kunskapspåfyllnad på hur jag kan se på 

jämställdhetspolitiken och dess utveckling.  

 Etnologen Lena Martinsson gör i boken Jakten på konsensus: intersektionalitet och 

marknadsekonomisk vardag (2006) en deltagarstudie i en industriell koncern och genomför 

en analys av näringslivets mångfaldsretorik. Martinssons analys av hur organisering, 

gemenskap och ledarskap beskrivs är relevant för min egen undersökning. 

 

 

Disposition  

 

Kapitel 2, ”Handling snarare än ord och handlingsplaner” kan ses som ett bakgrundskapitel 

till uppsatsen, för att förstå uppkomsten av undersökningen. Där förklaras kort den svenska 

jämställdhetspolitiken, hur det strategiska arbetet sker genom jämställdhetsintegrering och 

Länsstyrelsens roll och arbete kring Länsdelegationen. Vidare kommer kapitlet in på hur 

delegationen arbetar med den avsiktsförklaring de tagit fram och hur de förhåller sig till den.  

 I kapitel 3, Den konkreta verksamheten, fokuseras på hur delegaterna faktiskt ser på sitt 

deltagande och hur de arbetar med att införliva jämställdhetspolitiken i praktiken.  Svårigheter 

och möjligheter med arbetet i delegationen framkommer även i kapitlet.  

I kapitel 4, ”Vi har kommit en bit på väg” diskuteras hur delegaterna ser på framtiden med sin 

medverkan och delegationens varande. Senare görs en kort jämförelse med hur förändringen 
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gestaltat sig sedan delegationens start år 1997. Detta med hjälp av de två tidigare 

utvärderingarna från år 2000 och år 2006. 

 I den avslutande diskussionen i kapitel 5 knyter jag ihop uppsatsen genom att besvara syftet 

med utvärderingen: att söka svar på hur delegationen arbetar och verkar med 

jämställdhetsarbetet.  
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2. ”Handling snarare än ord och 

handlingsplaner” 

 

 

Det jämställdhetspolitiska arbetet och föreställningar om jämställdhet har sett olika ut i olika 

perioder och med det i åtanke kommer jag att ge en bakgrundsbeskrivning till hur den svenska 

jämställdhetspolitiken är utformad och vilken roll Länsstyrelsen har i arbetet med 

Länsdelegationen. Vidare förklaras hur avsiktsförklaringen är framtagen och hur delegatarena 

arbetar med den och förhåller sig till den.  

 

Länsdelegationen i jämställdhet verkar för gemensamma mål och att i bred samverkan 

arbeta för att väcka opinion och nyanserat aktualisera nödvändigheten av jämställdhet 

och mångfald. Det krävs mer än ord och handlingsplaner för att skapa ett attraktivt och 

jämställt län. Det är dags för handling (Västerbottens-Kuriren). 

 

Citatet ovan kommer från den debattartikel som Länsdelegationen i jämställdhet skrev 

tillsammans inför genuskonferensen i Umeå hösten 2014. I citatet artikulerar delegationen att 

det krävs mer än ord och handlingsplaner för att skapa jämställdhet. Men hur görs detta och 

utifrån vilka tänkta strategier? Sveriges riksdag och regering har beslutat att jämställdhet ska 

vara ett eget politikområde. Beslutet infördes 1972 under ledning av dåvarande statsminister 

Olof Palme. Sedan 1994 har svensk jämställdhetspolitik haft ett tydligt (feministiskt) 

maktperspektiv. 

 

 

Den svenska jämställdhetspolitiken  

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

samhället och sina egna liv. Målet antogs i politisk enighet 2006 utifrån propositionen Makt 

att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155; 

Jämställ). Allt som görs på sakområdet jämställdhet på Länsstyrelsen kan och bör på ett eller 
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annat sätt kopplas samman med det nationella jämställdhetspolitiska målet. Utifrån det har 

fyra delmål tagits fram av regeringen för att målet ska uppnås.  

 Delmål 1. En jämn fördelning av makt och inflytande som innebär att kvinnor och män ska 

ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet. Det betyder att både män och kvinnor ska ha rätt och möjlighet att delta i och 

påverka samhällets utveckling. Exempel på detta är representationen inom politiskt 

beslutande organisationer, statliga styrelser, företagsstyrelser eller inom föreningslivet och 

trossamfund. Men även på vilka villkor som beslut fattas, och vilka möjligheter till inflytande 

olika personer har.  

Delmål 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter 

och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

Det handlar om hur ekonomiska resurser, till exempel investeringar i utbildning, fördelas 

mellan kvinnor och män. Det kan handla om lönenivåer, arbetsvillkor och utbildningsnivå, om 

pensioner, sjukersättning och barnbidrag; om möjligheten att påverka beslut om hur 

samhälleliga ekonomiska resurser fördelas.  Det gäller även möjligheten att driva företag på 

lika villkor och åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken.  

Delmål 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 

ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

Det innebär att både kvinnor och män ska ha möjligheten, rättigheten och skyldigheten att 

kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Två exempel från detta område är vård av sjukt barn 

och anhörigomsorg av äldre.  

Delmål 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 

ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I det här delmålet ingår till exempel mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer, våldtäkt, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella 

övergrepp, prostitution och människohandel. I begreppet kroppslig integritet ingår också 

rätten att inte utsättas för sexistiska skämt, könsstereotyp eller sexistisk reklam och sexuella 

trakasserier.  

Den svenska jämställdhetspolitiken är influerad av Yvonne Hirdmans teori kring genus 

som det socialt och kulturellt skapande av kön och av genussystemet. Genussystemet bygger 

på två grundregler: isärhållandet av könen, och den manliga normen som överordnad (2001).  
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Jämställdhetsintegrering 

 

Jämställdhetsintegrering (Mark 2007:126f) är metoden och den strategi som används för att 

uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att jämställdhetsfrågor, politiska frågor 

och verksamheter ska beakta ett jämställdhetsperspektiv och införliva det i alla led av 

beslutsprocesser inom alla politikområden. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där 

beslut fattas, där resurser fördelas och där normer görs. Därför ska jämställdhetsperspektivet 

finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att beslut som rör individer ska belysa, analysera 

och ta hänsyn till villkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering 

för Länsstyrelsen i Västerbotten innebär en strävan efter att beslutsprocesser och dokument 

som utförs och skapas ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

 

Länsstyrelsen Västerbotten 

 

Det finns totalt 21 Länsstyrelser i landet som samverkar och Länsstyrelsen i Västerbotten är 

en av dessa. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som har regeringsuppdrag beroende på 

vilken enhet och sakområde den verkar under. Länsstyrelsen i Västerbotten har i dagsläget ca 

240 anställda; landshövding Magdalena Andersson leder arbetet och länsråd Lars Lustig är 

ställföreträdande landshövding. Som tidigare sagt var jag under min praktik på enheten för 

Livsmiljö, under sakområdet jämställdhet. Länsstyrelsen har där i uppdrag att arbeta för att 

uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen och de fyra delmålen. De ska även kartlägga 

och följa hur utvecklingen ter sig i länet i fråga om jämställdhet, ta fram kunskapsunderlag 

som till exempel könsuppdelad statistik, samt att de också ska stödja kommuner, statliga och 

regionala verksamheter och aktörer i deras arbete att bli jämställda (Länsstyrelsen; Jämställda 

län). Länsstyrelsen som myndighet kan ses som en mekanisk organisation (Hatch 2002:200), 

likt en byråkrati med dess regelstyrning, specifika arbetsuppgifter och där begränsad 

delaktighet i de beslutsfattande organen kan råda. 
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Länsdelegationen i jämställdhet 

 
Länsstyrelsen Västerbotten tog under 1997 initiativ till inrättande av Länsdelegationen i 

jämställdhet. Delegationen är ett strategiskt forum som ska stärka och vara drivande i det 

regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Samtliga delegater deltar på frivillig basis och 

de kan när de vill lämna uppdraget. Delegationen ska bidra till införlivandet av 

jämställdhetspolitiken på länsnivå. Delegaterna har bred förankring i länet och representerar 

myndigheter, kommuner, privat sektor och näringsliv och leds av landshövdingen. 

Länsdelegationen i jämställdhet har använts som referensgrupp till Länsstrategin som tagits 

fram av Länsstyrelsen. Delegationen har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för åren 

2014-2016 som även innefattar en årlig aktivitetsplan. De nu sittande delegaterna 

representerar varsin verksamhet som finns i Västerbottens län och dessa är i nuläget 

Arbetsförmedlingen, Brottsoffermyndigheten, Fackförbundet ST, Företagarna, 

Försäkringskassan, Georange, IKSU innebandy, KFUM, Region 8, Region Västerbotten, 

Skellefteå̊ kommun, Umeå ̊ Center för genusstudier, Umeå̊ universitet, Vårdförbundet, Vännäs 

Kommun, Västerbottens handelskammare och Västerbottens idrottsförbund (Länsstyrelsen; 

Bilaga 2).  Organisationskultur beskriver hur en organisation lever (Hatch 2002: 237f), här hur 

Länsdelegationen i jämställdhet tar sig i uttryck och verkar. Med deras gemensamma 

kunskaper, värderingar, normer och tolkningar som finns inom gruppen och bland individerna 

i organisationen. 

 

 

Avsiktsförklaringen 

I den avsiktsförklaring som ligger till grund för åren 2014-2016 står det att delegationen ska 

arbeta för en regionalisering av de jämställdhetspolitiska målen och detta genom att bland 

annat delta i den offentliga diskussionen gällande jämställdhet. De ska med 

erfarenhetsutbyten och omvärldsbevakning, genom arrangemang och medverkan i bland 

annat konferenser, aktivt arbeta med jämställdhet, intern och externt i länet. Delegaterna 

skriver i avsiktsförklaringen att de gemensamt ansvarar för att jämställdhetspolitiken ska 

uppnås (se Bilaga 2). 

 

Har gått igenom den noga, de handlar ju om hur man bryter ner den till något konkret va, 

alltså vackra ord är bra att ha men de måste ju ändå omsättas i nån form av verklighet […] 

(Intervju med Kim) 

 

Kim beskriver avsiktsförklaringen i citatet som att den finns till för ögat, eller bara låter bra? 

Men som trots det är användbar om den omsätts till konkret verksamhet som blir till handling. 
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Avsiktsförklaringen handlar dels om den omvärldsbevakning och det erfarenhetsutbyte som 

delegaterna har åtagit sig att utföra, men även om att arrangera och medverka i aktuella 

aktiviteter inom kunskaps- och politikområdet jämställdhet (se Bilaga 2). Det uppfattar jag att 

Kim anser är komplicerat att verkställa. Hen uttrycker att ”det är svårt, men ibland saknar jag 

de här handfasta, att få prata om frågorna med vanligt folk”.  

 Liknande åsikt har René kring avsiktsförklaringen, hen menar att det är ”bra att vi har den”, 

men samtidigt i samtalet framkommer det att ”den är mjuk, men tydlig”, vilket jag ser som 

motsägelsefullt. ”Mjuk” kan syfta till att den inte anses vara kraftfull och av vikt, medan hen 

samtidigt säger att den är tydlig.  När jag läst de enkät- och intervjusvar som är kopplade till 

avsiktsförklaringen framkommer en viss osäkerhet bland delegaterna. De menar att det är 

bra att det har den, men vet de egentligen vad den innebär och hur de ska förhålla sig till den. 

Det gör mig brydd. Detta framförallt när samtliga delegater har haft möjlighet att påverka 

innehållet i den under framtagandet, hur kommer det sig då att de verkar osäkra? 

 

Vi har ju strategier, planer, policydokument och så, så egentligen, så låter och ser ju väldigt 

bra ut på papperet men okej, hur får vi då riktigt verkstad av det? Och då jobbar vi ju på 

olika sätt i varje organisation, och vad är det vi ska göra gemensamt i delegationen för att 

nå som nästa kliv då i att nå verkstad och handling och prata om det? (Intervju med Love) 

 

På delegaternas ordinarie verksamheter förekommer flera olika planer, policys och strategier, 

som de ska arbeta med och förhålla sig till i det dagliga arbetet. Detta avspeglas i de enkät- och 

intervjusvar som jag analyserat. Detta kan jämföras med det Alvesson skriver i 

Organisationskultur och ledning (2009), om ett kulturellt synsätt på strategi, att de normer 

och värderingar som är kopplade till den kultur som råder kring utformandet och användandet 

av strategin kan komma att få olika betydelser. Delegaterna kan komma att se på 

avsiktsförklaringen utifrån deras ordinarie verksamhetsdokument och inte som den 

avsiktsförklaring som Länsdelegationen i jämställdhet arbetar utifrån. Detta ser jag som en 

problematik som bidrar till att de inte vet hur de ska få gemensam handling och verksamhet 

utifrån avsiktsförklaringen. Det framkommer i enkäten att de vill ”bli en mer arbetande grupp” 

och att de ”vill gärna se lite mer verkstad, att vi gör mer konkreta saker”. Av svaren kan jag 

skönja att de är osäkra och inte helt insatta i hur de tillsammans ska förhålla sig till 

avsiktsförklaringen och bli en mer arbetande grupp. Symbolisk strategi (Hatch 2002:146) kan 

här användas som ett meningsskapande redskap, att i det här fallet få delegaterna att 

tillsammans handla och skapa ordning i det som är oklart med vad avsiktsförklaringen 

egentligen innebär och hur de ska få till handling.  

 Kanske kan det vara idé att tillsammans mer ingående ägna mer tid åt att se över de normer 

och föreställningar som råder när de talar om och tar fram nästa avsiktsförklaring? Det kan 

ses som en del i strategiteorin (Hatch 2002:126f), om att de gemensamma ambitioner 
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delegaterna har för att nå upp till målen påverkas av föreställningarna. Detta så att de ser på 

orden med samma ögon, att de gemensamt vet vilka värderingar de lägger i avsiktsförklaringen 

och det den förmedlar. När de talar om avsiktsförklaringen gör de det med gemsamma 

kulturyttringar (Alvesson 2009:105f). Lyckas delegaterna med att dela mening och förståelse 

kring vad avsiktsförklaringen innebär för dem gemensamt, så ökar möjligheten att de 

tillsammans kan få till mer handling och bli en mer arbetande grupp som de strävar efter att 

bli. Som Kim efterlyser ”Det viktigaste, hur formar vi, utifrån den här avsiktsförklaringen 

konkret handling?”   

 Under samtalet med Kim upprepar hen vid flera tillfällen att det är bra med 

handlingsplaner som avsiktsförklaringen.  Kim kommer på sig själv med att tala om det, om 

och om igen. Hen utrycker vid ett tillfälle som tydliggör det ytterligare och att det är av stor 

vikt. 

 

Men alltså det viktigaste för mig. Nu har jag sagt det 15 gånger här och det är att fundera 

på, hur gör man verkstad utav de fina och vackra planerna? (Intervju med Kim) 

 

En stor undran och farhåga är hur de som grupp ska kunna påverka den konkreta 

verksamheten? Som Kim starkt uttrycker har den ”påverkat verkligheten fruktansvärt lite”. 

 Men när René och jag under intervjun samtalar om vad som sker under årets alla övriga 

dagar som inte är direkta mötesdagar för delegationen kommer en liten förklaring. En 

förklaring på varför det kan komma sig att det inte blir så mycket verkstad av planerna, eller 

att viljan att göra som tidigare framkommit. Hen uttrycker: 

 

 Men om jag ska vara alldeles jätte uppriktig så sitter jag ju inte och grottar ner mig, vad 

ska vi göra? Mer än just då, när det är läge för det (Intervju med René) 

 

Detta ger mig dessvärre bekräftelse på det jag anat från enkäten. De anser att 

avsiktsförklaringen är bra att ha, men att den inte har den avgörande effekt som skapar 

engagemang, utan att den fungerar likt ett dammsamlande dokument som finns till för syns 

skull. För syns skull kan här tillskrivas endast negativa aspekter, att det ej används alls, utan 

att det bara ligger på hög. Jag kan i min analys se att delegaterna tillskriver avsiktsförklaringen 

ett visst symboliskt värde, att ”själva funktionen kan ha ett värde i sig, maktmässigt och 

medialt”, som framkommer i enkäten. Med det menar jag på liknande sätt som Alvesson 

skriver, att det symboliska värdet blir betydelsefull och det ger effekt på delegationen internt 

och att det även påverkar deras framtoning utåt (2009: 122f). Delegationens betydelse ökar 

med stöd av avsiktsförklaringen men det är endast symboliskt som detta fungerar. Det krävs 

mer handling för att få till en större effekt och mer görande. Love bekräftar detta även i citatet 

nedan, att delegationens symbolvärde är det som är av vikt bland delegaterna. 
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Det kanske är knepigt att få delegationen i sig att lösa vissa uppgifter så man får väl använda 

sig av delegationens liksom symbolvärde när man kan göra det […] (Intervju med Love) 

 

Vilka uppgifter löser delegationen? Vad gör delegationen rent konkret utifrån den 

avsiktsförklaring som de alla varit en del i att ta fram? Vad gör delegaterna för att det svenska 

jämställdhetspolitiska målet ska uppnås? 
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3. Den konkreta verksamheten 

 

I detta kapitel redogör jag för de svårigheter och möjligheter som blir synliga i delegaternas 

intervju- och enkätsvar. Bland svårigheter artikuleras tidsbrist, frågan om begränsade resurser 

och ovisshet hur de ska komma till handling med jämställdhetsarbetet. Möjligheterna som 

uttrycks handlar om hur de kan komma att utveckla mötesstrukturen och bli inspirerade och 

nå ut i länet med sitt jämställdhetsarbete. 

 

 

”Det är strävan i det, att bli en mer arbetande grupp!”  

 

I samtalet med René får jag höra om strävan och viljan att delegationen ska bli en mer 

arbetande grupp. Det framkommer även i merparten av enkätsvaren och under intervjuerna 

att delegaterna skulle vilja bli verksamma i större utsträckning. Vad finns bakom delegaternas 

talan om att de vill göra konkreta handlingar, men att det i själva verket inte händer särskilt 

mycket? De artikulerar att de vill arbeta med konkreta frågor inom jämställdhetspolitiken, 

införliva målen och bli en mer arbetande grupp, men att det inte blir någon konkretion. Vad 

är orsakerna till detta? De önskar att faktiskt bli den aktiva delegation som beskrevs i 

debattartikeln: 

 

För att uppnå reella resultat är våra enskilda och gemensamma insatser avgörande” 

(Västerbottens-Kuriren) och det som framgår i avsiktsförklaringen att […] vi tar ett 

gemensamt ansvar för att uppnå ̊ jämställdhetspolitiken […] (se Bilaga 2) 

 

”Jo, jag vet, jag tänker om man ska få mer fart på gruppen, så funderar jag på hur får man det 

att bli lite mer verkstad då, i gruppen?”, är en undran som kommer fram under intervjun med 

Love. Men det är återigen mest tankar och funderingar som blir till frågor om och om igen, 

inga konkreta svar på hur de faktiskt ska få till mer handling. Det är som att flera i delegationen 

bara väntar på att någon annan ska bestämma och säga vad de ska göra, eller som Kim 

säger: ”det är en balansgång, annars blir det bara att man sitter, lutar sig tillbaka, det är skönt 

att du gör det här. Vi behöver någon som håller i frågorna och i viss mån som driver.” Vidare 

pratar vi om rollen, som ordförande i delegationen säger, vad den har för betydelse och 

funktion.  
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I det här fallet är det ordförandens roll som ska skapa engagemang bland delegationens 

ledamöter, så att de då i sin tur frontar. Men annars är det ju ganska vanligt att du som 

ordförande får ta det här va. Men i det här fallet så tror jag kanske är viktigare att 

ordförande ser till att andra får fronta i de här frågorna […] hon har ju det högsta ansvaret 

för att genomföra det här uppdraget. (Intervju med Kim) 

 

I citatet ovan talas det om ordförandeskapet, hur ordföranden ska vara och verka i 

delegationen. Ordföranden ska ta rollen för att skapa engagemang och driv i gruppen, att se 

till att de blir en arbetande grupp. Det skriver Alvesson om i Organisationskultur och ledning, 

att en ledare (i det här fallet ordförande i delegationen) är till för att influera gruppen till 

närvaro och deltagande (2009:126). Delegationen i sig behöver inte en ledare som styr fullt ut. 

Däremot kan det behövas en ordförande som hjälper till att ta tillvara på deras resurser och 

idéer, och få dem att vilja arbeta och driva frågorna vidare, en ordförande som uppmuntrar 

och stimulerar delegaterna till att själva agera.  

 Kommentaren från enkäten: ”Om alla delegater tog sin roll på allvar kanske något skulle 

hända”, är skarp och kan ses som uppgivenhet, att ingen tar ansvar för att driva frågan. Eller 

rör det sig om att delegaten inte vet hur de uppfattar den egna organisationen och dess 

handlingar, att organisationsidentiteten (Hatch 2002:288) är otydlig? Nu skrevs 

kommentaren som ett svar i enkäten, men vad gör då de delegater som faktiskt tar till 

handling? Hur uppfattar de delegationen? 

 

Jag har försökt, jag försöker dela med mig av det vi gör. Berätta om det vi gör, kan vara i 

stort och smått. Ibland kan man känna att ah, är det här verkligen intressant, men sen när 

man börjar dela med sig till varandra är det ju faktiskt så att även det där som är det lilla 

det är intressant för andra att höra. För man tycker ju själv att det är värdefullt att få höra 

från en annan verksamhet hur de har valt att försöka arbeta med utveckling helt enkelt, för 

det här är ju utvecklig. Sen tycker jag väl inte kanske, inte riktigt att vi lyckats att knäcka 

koden kring vad är det egentligen vi ska göra för att tillsammans få ännu större effekt? 

(Intervju med Love)  

 

Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning framkommer som en röd tråd genom 

kommentarerna och intervjuerna, som i citatet från intervjun med Love. Delegaterna ser 

positivt på deltagandet och kunskapsutbytet, om än med viss skeptisk framtoning. Fler 

delegater svarar på frågan om sina egna upplevelser av vad deltagandet ger och det 

framkommer flera olika saker. Samarbeten och projekt med andra, inspiration, tips och idéer, 

kunskap och tillgång till nätverk är återkommande. Det bringar en förhoppning om att de vill 

driva jämställdhetsarbetet framåt och kommentaren ”Därför är det viktigt att vi är delaktiga i 
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denna delegation” tycks bekräfta det. Kunskapen hur de kan arbeta med frågorna är också av 

stor betydelse för delegaterna. De menar att utbytet med varandra i sig är lärande och en början 

till att driva det påverkansarbete som delegationen har som avsikt att göra. Love säger i 

samtalet om betydelsen av delegationen och dess handlingskraft: ”Inte förminska att den 

faktiskt har en roll i att den får oss att lära av varandra”.  

 På samma spår är Kim som uttrycker stolthet i att vara en del av delegationen och att arbeta 

med att få ut jämställdhetsfrågan i länet. Vi samtalar om vikten av att nå ut på många platser 

och att det görs dels genom den bredd med kompetens som finns bland delegaterna och dels 

den geografiska spridning som gruppen har och verkar i. Det är en del av avsiktsförklaringen 

att driva frågorna regionalt i hela länet. Detta för att kvinnor och män ska få möjlighet till 

förbättrade levnadsförhållanden oavsett var de bor. 

 

Delegationen känns meningsfull, det gör den, alltså det är ju för att det här arbetet, det sker 

ju på olika nivåer och olika plan och såhär, det är ju. Hm. Så du måste ju driva arbetet på 

många olika platser, för jag är ju stolt att sitta i delegationen, jag är också glad att det finns 

företrädare som kommer från ganska traditionella branscher, det är ju en ganska fin 

smältdeg i den här delegationen utav olika kompetenser. (Intervju med Kim)  

 

När det kommer till det jämställdhetspolitiska arbetet som delegationen driver ökar 

förutsättningarna för attraktions- och konkurrenskraft i Västerbotten. Genom att delegaterna 

representerar olika verksamheter från offentlig sektor, privat sektor och idéburen sektor 

genererar det att utvecklingen totalt sett ökar i länet. Precis som Kim nämner i citatet ovan, 

har de alla olika kompetenser som det gäller att ta tillvara för att detta ska få genomslag. Det 

är inte bara prat om vad de faktiskt gör och hur arbetet fortskrider, utan det framkommer även 

svårigheter och utmaningar som delegaterna har framför sig. 

 

 

Verksamheten: Svårigheter  

  

När svårigheter kommer på tal beskrivs problemen att komma till konkret handling; om brist 

i tid och resurser samt att de upplever trötthetssymptom i verksamheterna. Även viss 

osäkerhet och tvetydighet kring deltagandet i stort kan skönjas ur enkätsvaren. 

 ”Utmaningar och svåra frågor, det är inte enkelt!” Det uttrycker René i intervjun när jag 

frågar om hur hen tycker att arbetet med jämställdhetsfrågan löper. Utifrån min studie kan jag 

se att delegationen har mycket makt och inflytande, då alla delegater sitter på höga poster i 

den ordinarie verksamheten, och med makt och inflytande kan förändring ske. Det gäller bara 
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att de har mod att byta perspektiv och våga se hur de uppfattar sig själva i kontexten av att 

tillhöra organisationen (Hatch 2002:288). Det kan vara av vikt att se att de alla tillsammans 

skulle kunna vara en del i att förändra, att de själva kan ta första steget att driva processen 

vidare. Det räcker inte med enbart en teoretisk diskussion om hur jämställdhetsarbetet ska 

bedrivas för att nå resultat, utan det krävs även praktisk kunskap för att konkretisera. Jag 

inspireras här av Eva Mark, teoretisk filosof verksam vid Göteborgs universitet (2007:135ff). 

Intellektuell kompetens är viktig men det räcker inte hela vägen fram. Det är bra att 

delegaterna har börjat föra diskussion om jämställdhetsarbetet men de måste vidta åtgärder 

rent praktisk om det ska få den effekt som de önskar.  

 

Problematiken är att man inte har tiden. Tiden, man avsätter tiden för att gå på mötena 

men sen där utöver har man inte tiden eller pengarna. Det är det stora problemet. Man 

har upp över hit! (Intervju med René) 

 

Informanten gestikulerar och sätter handen för att visa att det är upp till halsen, det är stopp, 

går inte mer. Att alla delegaterna har ett väldigt stort ansvar i den egna organisationen och 

arbetar 100 %, om inte mer redan som det är och hur ska de då orka med mer? Hur ska de 

kunna arbeta med jämställdhet när tiden inte räcker till? Blir delegationens existens lidande 

just på grund av att delegaterna är de högt uppsatta personer som de är? Men samtidigt får 

delegationen auktoritet och blir en symbol, vars handlingar som kan ses som mer värdefulla 

och inbegripa mer makt (Hatch 2002: 316f). 

 

Prioritera, sen för delegationens skull, det är ju också en resursfråga, vi sitter där, det är 

klart, ska man, med mer resurser kan man ju göra mer [---]. Det finns ju de här konkreta 

grejerna, vad har man för budget för att göra de här grejerna? För det är ju också en sak 

som man kan ta med sig, resurser anger ju också prioritet. Nu kan man säga, att det här är 

viktigt, att det här ska man engagera sig på någon sorts ideell basis, ja, men det är väl i och 

för sig sant, men det är också fingervisning av hur mycket allvar menar man, hur mycket 

resurser sätter man dit? Hur mycket arbetet anses ska finansieras med olika projekt? Eller 

har man en grund och trygg basresurs som gör att man sen kan jobba vidare, det är också 

vilken sorts status man har. (Intervju med Kim) 

 

Hur ska delegationen kunna bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete utan resurser? Vad är det 

de konkret skulle göra om det fanns mer resurser? Det är frågor som jag funderar kring. Vad 

skulle förändras? Skulle resurserna göra att drivet i gruppen ökade? Och vad är det för typ av 

resurser de menar, rena pengar eller i annan form? Mina funderingar kring resurser och tid 

har sin grund i citatet ovan och även i René uttalade: 
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Det är i allra högsta grad ett frivilligt åtagande att vara med[…]man tar tid från sitt vanliga 

arbete, reser, ibland långt […] det är mycket pengar i tid som man lägger för att gå på detta. 

(Intervju med René) 

 

Ur enkätsvaren framkommer även svårigheter som ”Att få med alla i arbetet för jämställdhet 

och inte se det som en enskild fråga” och de ser och uppfattar ”Trötthetssymptom hos 

verksamheterna”. En fråga är förstås att om de själva inte agerar, hur ska de då få sina egna 

verksamheter aktiva och med på spåret? Många i delegationen vet att förändra attityder och 

värderingar tar tid och det kräver medvetet arbete. Detta är något som gör både dem och mig 

frustrerad. Jag vet att delegaterna vill se en förändring i dagens samhälle. De vill arbeta med 

jämställdhet och utveckling. Informanterna artikulerar att de vill se ett jämställt Västerbotten. 

 När jag analyserade enkätsvaren om vad som fungerat bra, mindre bra och vilka 

utmaningar delegaterna stött på i arbetet med att uppnå jämställdhetsmålet i den egna 

organisationen, väckte några svar särskilt min uppmärksamhet. Det var de svar där 

delegaterna endast har satt en punkt (.) i textboxrutan istället för att lämna ett skriftligt, mer 

utförligt svar. Punkten i detta sammanhang såg jag främst som ett ointresse för frågorna, att 

delegaten inte tog sig tid att reflektera över den egna organisationens medverkan i 

delegationens arbete med jämställdhet. Vilket är väldigt problematiskt då de frivilligt valt att 

verka i delegation och dess strävan att uppnå målet. Hur kan de inte ens se vad den egna 

organisationen har gjort, som fungerat bra? Beror det på att utvärderingen av delegationen 

inte ses som viktig? Eller att delegaterna faktiskt inte gjort något alls som kan ses som bra? 

Eller är det bara en fråga om att de inte har tagit sig tiden att svara? Samtidigt vet jag att några 

delegater är nya sedan 2014 och har kanske därför inte haft möjlighet att se hur den egna 

organisationen verkar utifrån avsiktsförklaringen. Jag kunde se det som en bekräftelse när en 

delegat svarade ”Har verkligen svårt att uttala mig om detta ännu” på frågan vad som fungerat 

bra.  

 På frågan om vad som fungerat mindre bra har kommentarer som ”Har ingen synpunkt på 

detta” och ”inget jag kan redovisa” gjort mig konfunderad. Eftersom det framkommer att 

delegaterna inte hade några synpunkter eller något att redovisa kunde jag se en motsägelse. 

Det delegaterna tidigare hade sagt är att de inte visste hur de skulle gå till väga med arbetet i 

delegationen, hur de skulle få till mer verkstad i gruppen. Svårigheten tolkade jag som att de 

inte visste hur de skulle närma sig varandra för att bli den arbetande delegation som de hade 

vision om att bli. I så fall borde det finnas något att kommentera på frågan om vad som fungerat 

mindre bra. Att förhålla sig kritisk till det egna arbetet, att våga se svårigheter och brister är 

inte okomplicerat. För att bygga framåt krävs det att man tar ett steg tillbaka och vågar öppna 

ögonen för nya perspektiv. Detta för att upptäcka vilka möjligheter som döljer sig i vardagen, 

det man annars inte uppmärksammar (Ehn & Lövgren 2001:8). 
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Verksamheten: Möjligheter 

 

Möjligheterna som blir tydliga i materialet handlar om inspiration och viljan att sprida 

jämställdhetsarbetet utåt i länet och att förändra samhällsstrukturen. Det kunskaps- och 

erfarenhetsbyte som sker inom gruppen betraktas som viktigt. Också samtal om hur 

mötesutvecklingen sett ut i delegationen framkommer som möjlighet till nya insikter och 

lärdom. 

 
För min verksamhet är det en enorm möjlighet att få nya input med vad vi ska jobba med, 

men också få möjlighet att vara delaktiga och ta chansen att sprida jämställdhetsarbetet. 

(Enkätsvar) 

 

Kommentaren ökar delegationens inflytande och trovärdighet i att de vill agera och vara en del 

i arbetet att nå ut i länet. Den artikulerar att de ser en möjlighet att sprida kunskap om 

jämställdhet, att de aktivt vill arbeta mot målet att nå jämställdhet. 

 

Vi talar om att det här är viktigt och då börjar vi närma oss ett läge där man får in 

jämställdhetsarbetet i de ordinarie processerna, i de ordinarie beslutsstrukturerna och jag 

tror att det är dit man måste komma om det här ska få, om man ska skapa varaktig 

förändring [---] (Intervju med Love) 

 

Ovanstående citat från intervjun med Love berör Jämställdhetsintegrering (Mark 2007:126f). 

Love menar att de måste komma till ett läge där arbetet med jämställdhet går in i rutinerna i 

det dagliga arbetet. För att kunna påbörja och fortsätta med arbetet inom organisationen 

behövs specifika kunskaper om genus och jämställdhet. Det gäller alla verksamheter, inom alla 

avdelningar och på alla positioner. Det kan finnas ett motstånd till detta då organisationen 

måste komma till insikt med att förändra sitt sätt att se på sig själva och sitt arbete. Detta 

kräver mer självinsikt, och det stöter på ett större och djupare motstånd.  

 

 

För att va konkret så tror jag att man från delegationen ska försöka identifiera ett antal 

mötesplatser där det kan vara smart att vara [---] Jag skulle uppskatta för jag tror att det 

skulle lyfta arbetet att konkretisera det (Intervju med Kim). 
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Längre fram i intervjun pratar Kim igen om på vilket sätt de själva kan synas och nå ut till 

andra, där de inte tidigare har varit, eller på platser där de inte förväntas vara. Även vad de 

som delegater har för ansvar i delegationen. Hen pratar om att de kanske kan gå ihop två och 

två och åka ut till andra arbetsplatser och där prata om delegationens jämställdhetsarbete. 

Genom detta skulle delegationen synliggöras och de skulle på så sätt få fram sitt budskap och 

därigenom även uppfylla delar i avsiktsförklaringen.  

Love är inne på samma tankar och funderingar. En önskan är att få fler att intressera sig 

för frågan, men det är inte uppenbart hur. Delegationen har inte en klar strategi för hur de ska 

gå tillväga, men Love menar: 

 

Sen hoppas jag ju att vi genom delegationens arbete om vi lyckas synas och nå ut lite 

bredare eller göra saker som får lite genomslag så borde vi med gemensamma krafter […] 

få lite ringar på vattnet och sprida sig till fler, till andra företag, arbetsplatser och 

organisationer också. (Intervju med Love) 

 

”Att man nyttjar de mötestillfällen man har för nån form av lärande. Det är det lättaste sättet”, 

säger Kim under intervjun och syftar på det senaste mötet som var i Skellefteå och det 

kommande som planerades att äga rum i Vännäs under våren 2015. Det är så delegationen har 

lagt upp mötesstrukturen, att en delegat utses att vara mötesvärd. Kim ser det som en enorm 

möjlighet till lärande och inspiration, där även en till synes lite förändring kan komma att få 

stor betydelse, då länet är stort till yta och arbetet med jämställdhet ska nå fram till samtliga 

som lever och verkar där. Då delegaterna kommer från olika platser i länet och representerar 

hela Västerbotten ser även jag det som en bra möjlighet till utbyte och lärande. Även Love har 

tankar kring hur mötesstrukturen ser ut och vad de kan få för effekter av att de rör sig runt i 

länet.  

 

Jag tror att det är bra att man rör sig runt, vi som har ett regionalt ansvar behöver göra det. 

Jag tror att det är jätteviktigt, sen är det ju också en källa till kunskap, också att man lär sig 

om den plats som man är på och hur jobbar man där. Och det är ju jättespännande om man 

då knyter an till andra organisationer, företag och arbetsplatser som finns på den orten, så 

det är en bra idé. (Intervju med Love)   

 

Det är precis det som är tanken med mötena och mötesutvecklingen i delegationen, att de ska 

dela med sig och ta till sig av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper. Det har 

framkommit i enkäten och som Kim säger under intervjun; ”Mötesformen kan ständigt 

utvecklas. Jag tror det är bra, den väg man är på väg åt. Att göra delegationens möten till något 

mer än bara möten […]”. Det syftar till att mötena sker på olika platser i länet och att den 

delegat som verkar på platsen blir mer ansvarig för hur det läggs upp, dess innehåll och 
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utformning. Genom att delegaterna själva får ansvar att utforma delar i mötet skapar det 

förhoppningsvis mer engagemang och vilja att vara mer aktiv och bidra till förändring. De får 

även möjlighet att visa upp vad de arbetar med och vad de bedrivit i den egna organisationen 

gällande jämställdhet. Det som avsiktsförklaringen bland annat handlar om.  

 Att mötena har utvecklats till att faktisk bli mer än bara möten, just som Kim och de andra 

delegaterna har önskat, ser jag som ett gott tecken, ett tecken på hur Länsdelegationen i 

jämställdhet kan komma att utvecklas i framtiden. Jämställhetsarbetet måste bedrivas på alla 

plan och i alla delar av länet och delegationen är en del av det. Precis som en delegat skriver i 

enkäten, är den ”viktigaste uppgiften är att se till att frågan om jämställdhet finns på 

dagordningen i länet och hos länets aktörer”. De har då stora möjligheter att tillsammans 

förändra strukturer. 
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4. ”Vi har kommit en bit på väg” 

 

Kapitlet handlar om hur delegaterna ser på delegationens framtid, vilka deras framtidsvisioner 

är, samt hur de betraktar ett fortsatt arbete med att uppnå det jämställdhetspolitiska målet. 

Kapitlet avslutas med en kort jämförelse om hur delegationens arbete har sett ut och förändras 

sedan starten år 1997 fram tills idag. Detta utifrån tidigare utvärderingar som gjorts.  

 

Framtidsvisioner 

 

”Jag tycker fortfarande att man ska fundera på, och identifiera, vad är det man ska vara, vad 

ska man se och vad ska man lära sig?” (Intervju med Kim). På liknande sätt menar Love i 

intervjun att de måste identifiera vad som ska göras. 

 

Ja, kanske ordna den här formen av seminariedagar, där delegationen kan delta och stå för 

programpunkter likaväl som att man kan plocka in externa för att på så sätt samla länet. 

Aktiviteter som seminariedagar, att hitta formerna för att få med företagen, föreningsliv 

tror jag också är viktigt att få med i det hela och samhället är brett alltså, ja visst alltså, 

skolor och arbetsplatser där når man ju många, men det finns ett annat kitt som också 

håller ihop vårt samhälle, man ska inte underskatta föreningsliv, civila samhällets roll i det. 

(Intervju med Love)  

 

Att delegaterna vill identifiera vad delegationen står för återkommer frekvent i materialet; vad 

de vill och ser som möjligt att göra till handling. Det är något som Love tidigare pratat om, men 

då mest som funderingar av vad det kan tänkas vara. Men i citatet ovan kommer även några 

konkreta förslag, som i ett led att sprida jämställdhetsarbetet vidare, ut till flera organisationer 

och verksamheter i länet. 

 

Man jobbar ju ofta i nån form av årshjul ändå, men om man tänker att de här 3-4 mötena 

per år, att nåt av mötena skulle vara lite mer fokus på att brainstorma och föda fram idéer 

som sen exempelvis Länsstyrelsen som håller i det här arbetet kan förädla och se vilka som 

kan vara möjliga att lägga in i en verksamhets, en aktivitetsplan […]. (Intervju med Love) 

 

Tanken är att de kanske bör vika ett helt möte åt att enbart diskutera vad var och en kan tänkas 

vilja göra och bidra till under de kommande åren. Att tillsammans, genom den inspiration och 
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idérikedom som de tidigare talat och skrivit om, få till faktisk handling. Som en delegat skriver 

i enkäten om delegationen: ”den är viktig som syresättare, inspiratör och för att 

medvetandegöra. Ju fler som är engagerade i jämställdhetsarbetet desto bättre!” Genom detta 

kan delegaterna driva jämställdhetsarbetet framåt och ut i länet. Love fortsätter i samma anda 

under intervjun, om att de tillsammans borde bli mer delaktiga i framtagandet av vad de ska 

göra i fortsättningen och hur de kan komma att inspirera varandra. 

 

Försöka involvera oss i att ta fram i verksamhetsplanen, aktiviteterna för året. Jag tror att 

vi har pratat om det att ibland behöver vi också bli lite inspirerade, för att man ska ta nästa 

kliv och så där, och vi kan inspirera varandra men man kan också plocka in någon extern 

som kan inspirera delegationen […]. (Intervju med Love) 

 

Samtidigt som Love ser att det finns mycket som de tillsammans kan förbättra och utveckla 

med delegationens verksamhet så framkommer det ur enkäten att somliga inte alls vet vad de 

kan tänkas göra. ”Har inga förslag på förändringar”, skriver en delegat som svar på enkätfrågan 

om hur de vill utveckla länsdelegationens arbete i framtiden. Beror det på att personen inte är 

intresserad av att driva jämställdhetsarbetet i delegationen vidare, inte har någon tro på 

framtiden med gruppen? Eller beror det på något annat? Att personen inte har den kunskap 

som kan behövas för att se hur jämställdhetsarbetet kan drivas genom delegationen? För 

samtidigt som en delegat från enkäten menar att delegationen ”Kanske levt ut sin roll”, 

framkommer det att de har tillräcklig kunskap om jämställdhet och om jämställdhetspolitiken 

som de själva är mån om att driva framåt. Men hur går det ihop? Det gör mig förvirrad och 

osäker. Vad menar delegaterna egentligen med sin medverkan? Kan det vara så att delegaterna 

inte delar den föreställningsvärld som kanske behövs för att de ska hitta den ”rätta” 

gemenskapen för delegationen (Ehn & Lövgren 2001:9)? 

 ”Jämställdhetsarbetet tar förstås inte slut om inte delegationen finns”, lämnas som 

kommentar i enkäten och det visar på en tro om att arbetet för att införliva de 

jämställdhetspolitiska målen kommer att fortsätta, men kanske på andra håll, andra platser 

och bland andra individer och organisationer om nu delegationens vara eller inte vara kommer 

på fråga. Också René är positivt inställd till framtiden och anser att det finns möjligheter med 

delegationen och de åtaganden de har. Hen berättar för mig under intervjun om tron på 

framtiden för Länsdelegationen: ”Men jag tror den har en ganska ljus framtid. Vi har kommit 

en bit på väg, debattartikeln, vara ute och se andra. Det tror jag är bra”. 

 Vad har hänt i delegationen över tid, har de ”kommit en bit på väg”, som René sa, eller står 

det stilla i verksamheten? Vad har hänt sedan starten 1997?  
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Förändring över tid? 

 

Många tror att vi i Sverige, i Västerbotten har kommit långt i arbetet med jämställdhet. Men 

när jag jämför med det som kommit fram från de tidigare utvärderingarna av 

Länsdelegationen i jämställdhet är så inte fallet. 

 Länsdelegationen i jämställdhet har funnits sedan 1997 som det strategiska forumet det är 

idag. Utifrån de tidigare utvärderingarna av Länsdelegationen som gjorts från 2000 och 2006 

framkommer ganska tydligt att det finns flera liknelser. (Carbin & Tollin 2000; Johansson 

2006). 

 Från 2000 års utvärdering (Carbin & Tollin 2000) framkom det att det ansågs som 

tillräckligt att delegationen fanns – det är det som tydligast framhålls i utvärderingen. 

Delegaterna från 2000 ansåg att den symboliska meningen var av största värde och att 

handling inte var det viktigaste. De var positiva till att delegationen fanns, men ansåg att det 

mer tyngd skulle ges till jämställdhetsfrågan. Jämställdhet sågs som en viktig utvecklingsfråga 

i den egna organisationen, men inte alltid tagen på allvar. Närvaron på mötena verkar ha dalat 

och det framkom att delegaterna hade svårt att formulera vad problemet var med arbetet i 

jämställdhetsfrågor. Framtidsvisionen för delegationen var att fokusera på skola och 

ungdomar samt att fortsätta med företagsbesök. Delegaterna i utvärderingen från 2000 var i 

stort sett nöjda.  

 Från 2006 års utvärdering (Johansson 2006) framkom talet om delegationens 

framtidsvision; utvecklingspotentialen med delegationen var stor. De flesta ansåg att 

delegationen skulle bestå, även om de flesta delegater ansåg att deras egna organisationer inte 

haft någon påverkan under deltagandet i jämställdhetsarbetet. Förslag som kom fram var att 

de önskade föra fler diskussioner i gruppen inom ämnet. Frågan om ambitionsnivån framkom 

också i utvärderingen. Johansson uppfattade delegaternas enkätsvar som att de förväntade sig 

att någon ”annan” skulle se till att styra och dra igång arbetet, samt att intresset för att vilja 

påverka lyste med sin frånvaro. 

 Vad kan jag dra för slutsatser om likheter med dagens delegation, vilka är de gemensamma 

faktorerna? Återigen är det symboliska värdet av delegationen i fokus, att de under alla år vill 

få till en faktisk handling men inte vet hur, men att symbolvärdet är viktigt i sig. Detta för att 

synliggöra att de finns och att det kanske kan ses som en tillräcklig handling för att sprida 

jämställdhetsarbetet i länet. Även talet om att komma ut till andra verksamheter har 

återkommit år från år. Det var något som delegaterna från 1997 var överens om att fortsätta 

arbeta med och som dagens delegater fortfarande har på sin agenda. Talet om att komma ut 

i ”verkligheten” artikuleras i utvärderingen från 2000 (Carbin & Tollin 2000: 10) och samma 

reflektioner framkommer från de delegater som jag intervjuat i år. Återigen upprepas yttrandet 

om att agera, att komma ut i verkligheten – från Länsdelegationens start år 1997 och fram till 
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idag år 2015. Delegationen har talat om att en förändring ska ske men – återigen – tycks det 

vara mest tal om att finnas och att driva frågan, än konkret handling.  
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5. Avslutande diskussion 

 

 

Mina slutsatser är att Länsdelegationen i jämställdhet främst verkar som en symbolisk faktor. 

Det finns tydliga tecken som signalerar detta. Som jag tidigare nämnde är det symboliska 

värdet mest betydelsefullt, vilket ger effekt på delegationen internt och påverkar deras 

framtoning utåt (2009: 122f). Det framkommer att det fortfarande är ”mycket snack och lite 

verkstad.” Många talar och skriver om att de vill bli en mer arbetande grupp och agera utåt. 

Men det stannar av där, det blir tillsynes kanske inte mer än vackra ord i handlingsplanerna. 

Som de tidigare artikulerat i debattartikeln från november 2014 vill de ha ”handling snarare 

än ord och handlingsplaner” (Västerbottens-Kuriren). Även om enskilda delegater är aktiva 

och verkar i andan att vilja skapa förändring krävs det att delegationen som organisation 

skapar en gemensam värdegrund för arbetet, att de delar värderingar och framtidsvisioner för 

att påverkansarbetet ska få mest effekt.  

Genom symbolisk strategi (Hatch 2002:146) tas i anspråk ett meningsskapande redskap 

att delegaterna tillsammans handlar och skapar ordning i det som avsiktsförklaringen innebär. 

De måste även finna strategier för konkret handling i delegationen, som en del i den vision som 

de vill åstadkomma. Jag kan än en gång koppla detta samman med att delegaterna kanske inte 

delar den föreställningsvärld som kan behövas för att de ska hitta den ”rätta” gemenskapen för 

delegationen (Ehn & Lövgren 2001:9) och då bli det återigen svårt att bli den arbetande 

delegation de faktiskt strävar efter. 

 Det som framkommer från min undersökning från i år är att det saknas tid. Delegaterna är 

upptagna och uppbokade personer som arbetar 100 %, om inte mer vid sidan av sitt deltagande 

i delegationen. Hur ska de tillsammans kunna förändra när tidens inte finns? Bristande 

resurser är en annan aspekt som artikuleras i undersökningen – men vilken typ av resurser det 

handlar om framkommer inte, är det pengar, kunskap eller något annat? Delegaterna ser sitt 

deltagande som en kunskaps- och erfarenhetsbank. Att de kan dela tidigare erfarenheter och 

bli inspirerade av varandra anses positivt och något som de flesta värderar högt. Viljan att 

förändra strukturen, få nya insikter och erfarenhetsutbytet som sker är några aspekter som 

delegaterna betraktar som positiva med att vara en del i Länsdelegationen. 

 De önskar att aktivt ta sitt ansvar med den makt och i den befattning de verkar i för att 

införliva det jämställdhetspolitiska målet i Västerbotten. Som Love säger i samtalet med 

mig ”Det är precis det här som är vår arbetsuppgift, det hör till vårt jobb!” Liknande 

funderingar kring föreställningar och förändring framkommer i olika skepnader under 

intervjuerna, och får mig att än en gång fundera på hur delegationen identifierar sig själva? 
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Hur ser organisationsidentiteten ut för delegaterna, vilka uppfattningar har de om sig själva 

som organisation (Hatch: 2002:288)? Kim ställde en retorisk fråga som satte fingret på ett 

viktigt problem: ”Hur förändrar du attityder och värderingar hos människor, att det sitter i 

deras själar och inte bara i munnen?” 

  Genom åren som gått sedan starten av Länsdelegationen år 1997 kan jag utifrån de tidigare 

utvärderingarna (Carbin & Tollin 2000; Johansson 2006) se att det inte skett någon större 

förändring. Det talas fortfarande om att delegaterna vill ut och se verkligheten, vara en del i 

arbetet att förändra och att tillsammans skapa ett jämställt Västerbotten.  Genom den 

kulturanalytiska utvärderingen vill jag ge delegaterna möjligheten att förnya 

verklighetsuppfattningen, att ta ett steg tillbaka och fundera på det som Kim säger; ”Att flytta 

arbetet med jämställdhet framåt, det gör vi inte när vi sitter i det där rummet. Det gör vi när 

man är ute i verkligheten!”  
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Bilagor  

1. Webbenkät  

 

 
Hejsan! 
 
Jag heter Linda Fridlund och läser termin sex på kulturanalysprogrammet vid Umeå universitet. Jag har nu 
min praktik på Länssyrelsen i Västerbotten och har i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Länsdelegationen i jämställhet. 
 
Syftet med utvärderingen är att se hur ni arbetar utifrån de jämställdhetspolitiska målen och 
avsiktförklaringen gällande år 2014-2016. Men även hur ni ser på jämställdhet, vad ni gör i era egna 
verksamheter och vad ni har för tankar kring framtiden. 
 
Utvärderingen kommer att resultera i en rapport men även som mitt examensarbete. 
 
Jag hoppas att ni tar er tid att besvara denna enkät och era svar kommer att behandlas med anonymitet. 
 
Har några frågor eller synpunkter kring detta är det bara att ni hör av er till mig på 
linda.fridlund@lansstyrelsen.se  
 
Med vänlig hälsning 
Linda Fridlund 
 

 
 
 
  

 
Kön: 

 

 Kvinna

 Man

 Identifierar mig inte som kvinna eller man

 
 

 

  
 
Vilken verksamhet representerar du? 

 

 Privat sektor

 Offentlig sektor

 Ideburen sektor

 Övrig

 
 

 

  
 
Hur länge har du varit med i Länsdelegationen i jämställdhet? 

 
exempel: sedan år 2003 
_______________________________________________________________________ 
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Hur ser du på ditt deltagande? Vad ger deltagandet dig? 

 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

  
 
Vad upplever du att ditt deltagande ger din verksamhet? 

 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

  
 
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män skall ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv.  
 
  
 
Detta mål delas upp i fyra delmål: 
 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande 
 
 
 
2. Ekonomisk jämställdhet 
 
 
3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
 
 
4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra 
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Hur upplever du din kunskap om de jämställdhetspolitiska målen? 

 

 Mycket hög kunskap

 Hög kunskap

 Låg kunskap

 Mycket låg kunskap

 
 

 

  
 
Vilket eller vilka delmål upplever du är mest relevanta för din verksamhet och varför? 

 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 

  
 
Utifrån avsiktsförklaringen 2014-2016 står det att: Delegationen ska verka för en regionalisering av de 
jämställdhetspolitiska målen genom: 
   
-          Erfarenhetsutbyten och omvärldsbevakning 
 
-          Delta i den offentliga diskussionen rörande jämställdhet 
 
-          Arrangemang och/eller medverkan i aktuella konferenser inom kunskaps- och politikområdet 
jämställdhet 
 
-          Stödjande av större projekt och aktiviteter i regionen och nationellt 
 
-          Agerande som referensgrupp till Länsstyrelsens egna projekt med koppling till jämställdhet 
 
-          Spridande av goda exempel rörande arbete med jämställdhet 
 
-          Aktivt arbete med jämställdhet i de egna organisationerna  
 

 
 
 
  

 
Hur upplever du ditt deltagande under mötena, hur aktiv är du? Jag är aktiv... 
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 I mycket stor utsträckning

 I stor utsträckning

 I liten utsträckning

 I mycket liten utsträckning
 

 
 

  
 
Vad har du och din organisation gjort utifrån avsiktsförklaringen för att bidra till att målen nås? 

 
Vad har gjorts? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Vad har fungerat bra? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Vad har fungerat mindre bra? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Vilka utmaningar har du stött på i arbetet? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Det står även i avsiktsförklaringen 2014-2016 att du som delegat i Länsdelegationen ska arbeta för att det 
ska drivas ett internt jämställdhetsarbete i respektive organisation. 

 
Hur gör du detta? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Hur har ditt arbete mottagits i din verksamhet? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 

  
 
Vilken fråga eller område anser du är viktigast för att uppnå jämställdhet? 

 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 
 

  
 
Vilken betydelse tror du Länsdelegationen har för jämställdhetsarbetet i Västerbotten? 

 
 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 

  
 
Vilken påverkan tror du att Länsdelegationen skulle kunna ha för att nå jämställdhet i Västerbotten?? 

 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 

  
 
Hur skulle du vilja utveckla Länsdelegationens arbete í fortsättningen? 

 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

  
 
Hur upplever du mötesstrukturen i dess helhet? 

 

 Mycket bra

 Bra

 Dålig

 Mycket dålig
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Samordningen, om dagordningen och protokollen kommer ut i tid, hur upplever du att det fungerar? 

 

 Mycket bra

 Bra

 Dåligt

 Mycket dåligt

 

 
 

  
 
Hur upplever du utrymmet att få komma till tals under mötena?  
Jag får komma till tals... 

 

 I mycket stor utsträckning

 I stor utsträckning

 I liten utsträckning

 I mycket liten utsträckning

 

 
 

  
 
Hur upplever du möjligheten att påverka under mötena? 
Jag får påverka i... 

 

 I mycket stor utsräckning

 I stor utsträckning

 I liten utsträckning

 I mycket liten utsträckning

 

 
 

  
 
Har du några övriga kommentarer/synpunkter när det kommer till mötesstrukturen? 

 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Har du några övriga synpunkter eller funderingar som rör Länsdelegationen i jämställdhet som du vill ta 
upp? 

 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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2. Avsiktsförklaring 2014-2016 Länsdelegationen i jämställdhet  

 

Länsdelegationens syfte: 

Det övergripande målet i regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att målet ska nås krävs tydliga 

ställningstaganden och ett strategiskt arbete för jämställdhet. Redan 1997 tog Länsstyrelsen i 

Västerbotten initiativ till att starta Länsdelegationen i jämställdhet. Delegationen har sedan 

dess varit ett strategiskt forum som ska stärka det regionala arbetet med jämställdhets- 

integrering och införlivandet av jämställdhetspolitiken.  

Under 2014 kommer delegationen att ta en mer aktiv roll i länet vad gäller jämställdhet och 

tydligare fungera som en drivande kraft i detta arbete, detta har gjorts möjligt genom särskilda 

projektmedel från Länsstyrelsen.  

 

Arbetssätt:  

Delegationen ska verka för en regionalisering av de jämställdhetspolitiska målen genom:  

• Erfarenhetsutbyten och omvärldsbevakning    

• Delta i den offentliga diskussionen rörande jämställdhet    

• Arrangemang och/eller medverkan i aktuella konferenser inom kunskaps-och 

politikområdet jämställdhet    

• Stödjande av större projekt och aktiviteter i regionen och nationellt    

• Agerande som referensgrupp till Länsstyrelsens egna projekt med koppling till jämställdhet 

   

• Spridande av goda exempel rörande arbete med jämställdhet    

• Aktivt arbete med jämställdhet i de egna organisationerna   Avsiktsförklaring    

Vi delegater i Länsdelegationen företräder både den offentliga och privata sektorn i länet. Våra 

organisationer har ett ansvar att arbeta för att ge kvinnor och män samma förutsättningar och 

villkor internt och i det stöd vi erbju- der medborgare i länet. Tillsammans har vi möjlighet att 
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lyfta frågor rörande jämställdhet ytterligare en nivå och i samverkan ta ett kraftfullt grepp mot 

strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män i vårt län.   Att driva ett 

hållbart jämställdhetsarbete är en förutsättning för att öka länets attraktions- och 

konkurrenskraft. En Länsdelegation som arbetar för ett hållbart Västerbotten via 

strukturpåverkan stärker både statlig och kommunal verksamhet samt näringsliv och 

företagande.   Som delegater i Länsdelegationen arbetar vi också för att det ska drivas ett 

internt jämställdhetarbete i respektive organisation. Genom att delegationen representerar 

varierade verksamheter inom olika delar av samhället berörs en stor andel av länets 

arbetsplatser och frågan får ett brett regionalt genomslag.   Länsdelegationen i jämställdhet 

vill tillsammans flytta fram positionerna i länet gällande jämställdhet. Genom att vi tar ett 

gemensamt ansvar för att uppnå jämställdhetspolitiken ökar möjligheterna att förbättra 

livsvillkoren för de kvinnor och män som lever i länet.    

 

Delegater:  

 

Länsdelegationen i jämställdhet leds av landshövding Magdalena Andersson och består av 

följande delegater:  

 

Landshövding Magdalena Andersson  

Alf Molin, Försäkringskassan  

Anna Croon Fors, Umeå Center för genusstudier, Umeå universitet  

Torbjörn Halvardsson, Företagarna  

Anna Pettersson, Region Västerbotten  

Annika Öster, Brottsoffermyndigheten  

Carola Larsson, Arbetsförmedlingen  

Åsa Boman, KFUM  

Håkan Björk, IKSU innebandy  

Peter Forssell, Västerbottens handelskammare  

Charlotta Hellström, Vårdförbundet  
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Johan Söderling, Vännäs Kommun  

Malin Ackerman, Region 8  

Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå kommun  

Lennart Gustavsson, Georange  

Niclas Bromark, Västerbottens idrottsförbund  

Margareta Berggren, ST  

 


