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Sammanfattning  

Enligt Diskrimineringslagstiftningen ska arbetsgivare utforma jämställdhetsplaner med mål och 

åtgärder för att öka möjligheterna för kvinnor och män att verka på lika villkor. Svenska myndigheter 

har därutöver ett särskilt ansvar för att arbeta med jämställdhetsfrågor. I denna uppsats undersöks hur 

problem och lösningar framställs i svenska myndigheters jämställdhetsplaner samt vilka möjliga 

konsekvenser dessa beskrivningar får för föreställningar om jämställdhet i organisationerna. Genom en 

diskursanalys har tio myndigheters jämställdhetsplaner analyserats utifrån en analysmall inspirerad av 

Carol Bacchis modell What’s the problem represented to be? Totalt identifierades fyra teman; 

information, motiv, normer och ansvar. Resultaten visar att myndigheterna ofta motiverar åtgärder 

genom nyttoperspektiv där ökad jämställdhet väntas bidra till förbättringar i verksamheten.  En stor 

andel av åtgärderna är formulerade som informations- och utbildningsinsatser. Myndigheterna ämnar 

således öka jämställdheten genom ökad kunskap. Vidare bygger flera åtgärder på skillnader mellan 

kvinnor och män vilket innebär att stereotypa föreställningar om kön återskapas i organisationerna. 

Slutligen uttrycker myndigheterna att de ska bidra till ökad jämställdhet och har anpassat mål och 

åtgärder för att uppnå lagens krav. Därigenom förefaller myndigheternas ansvar för allas lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter utelämnas. 

Nyckelord: Myndigheter, Jämställdhetsplaner, Diskursanalys. 
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Inledning  

En ny diskrimineringslag antogs i svensk lagstiftning 2009 och nya krav på arbetsgivares 

aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet infördes. Lagen var delvis ett led i implementeringen 

av de EU-direktiv för jämställdhet som Sverige i och med medlemskapet i Europeiska 

Unionen åtagit sig att genomföra. De nya reglerna infattande dels ett krav på samverkan 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och dels ett krav på att arbetsgivare skulle genomföra ett 

pro-aktivt arbete för ökad för jämställdhet. Varje arbetsplats med fler än 25 anställda ålades 

att upprätta en jämställdhetsplan som beskriver vilka åtgärder arbetsgivaren planerar 

genomföra för att minska risken för diskriminering och säkerställa att medarbetare behandlas 

lika oavsett kön (SOU 2014:34). 

Denna nya diskrimineringslagstiftning har nu funnits ett antal år och studier som på olika sätt 

utvärderar dess effekter har börjat genomföras. En statlig utredning har redan utvärderat 

kravet på pro-aktivitet och utredaren Anne-Mari Morhed påpekade flera brister i såväl 

efterlevnad som effekter. Hon menar att upprättandet av jämställdhetsplaner inte resulterat i 

några synbara effekter på organisationernas kunskap om diskrimineringsfrågor eller hur 

diskriminerande praktiker uppstår och upprätthålls (SOU 2010:7). Ett flertal mer eller mindre 

öppna förslag lades fram av utredningen vilket också resulterat i ett nytt lagförslag om aktiva 

åtgärder inom samtliga diskrimineringsgrunder och krav på tätare uppföljning av 

likabehandlingsarbetet på arbetsplatserna. Detta förslag kan komma att bli verklighet redan 

januari 2016 (Iseskog, 2015). 

I denna uppsats ställer vi frågan om vilken information jämställdhetsplaner innehåller samt 

vilka tänkbara konsekvenser formuleringarna kan få för medarbetarnas föreställningar om vad 

jämställdhet innebär. Genom att applicera Carol Bacchis (2009) analysmodell What’s the 

problem represented to be? på svenska myndigheters jämställdhetsplaner vill vi 

problematisera hur åtgärder i jämställdhetsplaner formuleras och vilka återverkningar detta 

kan tänkas få för jämställdheten i organisationerna.   
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Syfte  

I denna uppsats ämnar vi undersöka hur problem och lösningar framställs i svenska 

myndigheters jämställdhetsplaner samt vilka möjliga konsekvenser dessa beskrivningar kan få 

för föreställningar om jämställdhet hos organisationernas medlemmar. 

För att göra detta ställer vi följande frågor: 

· Vilka problem framställs indirekt genom myndigheternas formuleringar av mål och 

åtgärder i jämställdhetsplanerna? 

· Hur beskriver myndigheterna syftet med jämställdhetsarbetet, vilka motiveringar 

används?  

· Finns det andra perspektiv eller aspekter på jämställdhet som utelämnas genom 

formuleringar av mål och åtgärder i jämställdhetsplanerna? 

Avgränsningar 

Kirzan & Lombardo (2013) skriver att kontexten är avgörande för förståelsen av vilka 

policydokument som egentligen håller hög kvalitet. Därför ämnar denna studie inte fastställa 

kvaliteten på de analyserade dokumenten utan enbart belysa formuleringar som bär implicita 

meningar och diskutera hur dessa kan förstås i relation till teorierna i avsnittet för Tidigare 

forskning. 

Uppsatsen behandlar endast jämställdhetsarbete och utformningen av jämställdhetsplaner 

vilket innebär att fokus ligger på framställningen av kvinnor och män samt kvinnligt och 

manligt. Frågor som rör andra sociala kategoriseringar undersöks därmed inte, även om 

dokumenten i vissa fall behandlar likabehandling och mångfald.  

Vidare ingår inte någon analys av myndigheternas åtgärder för lönekartläggning. Åtgärderna 

formuleras på samma sätt som lagens krav, det vill säga nästintill ordagrant så som det står i 

lagtexten. Detta innebär att analysen skulle utföras på lagtexten istället för myndigheternas val 

av mål och åtgärder vilket inte är studiens syfte.  
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Tidigare forskning  

I Sverige beskrivs jämställdhet ofta som att ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden” (Diskrimineringsombudsmannen, 

2015). Denna definition av jämställdhet återfinns även i Nationalencyklopedin (2015). I 

texten nedan kommer denna beskrivning att fördjupas och förtydligas. Fler perspektiv 

kommer att adderas som belyser hur jämställdhet inte enbart berör möjligheter och 

skyldigheter utan också roller, förväntningar och konsekvenser för kvinnor respektive män, 

inte minst i arbetslivet. 

Politik, lagstiftning och jämställdhet 

Både Europeiska unionen (EU) och Förenta Nationerna (FN) har i sina deklarationer om 

mänskliga rättigheter fastslagit att alla människor har samma värde, oavsett exempelvis 

etnicitet, religion eller kön. Utifrån detta har sedan ett antal direktiv antagits inom EU för att 

motverka diskriminering på flera områden, bland annat i arbetslivet och utbildningsväsendet. 

Varje medlemsland är skyldigt att implementera diskrimineringsförbuden i enlighet med 

direktiven och genom lagstiftning ställa krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att 

verka för likabehandling (EU-upplysningen, 2014). I Sverige har direktivet implementerats 

genom Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som är en tvingande lagstiftning. Den kan alltså 

inte avtalas bort i varken kollektiva eller enskilda avtal (Glavå, 2011). 

I lagen anges, utöver uttryckliga förbud mot diskriminering, även vad som kommit att kallas 

pro-aktivitetskravet vilket innebär att alla arbetsgivare som har 25 eller fler anställda ska 

utforma en skriftlig plan för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Där ska ingå en 

beskrivning av de åtgärder som organisationen planerar vidta för att minska risken för 

diskriminering och öka möjligheterna för kvinnor och män att verka på lika villkor. 

Diskrimineringsombudsmannen (2012) rekommenderar att planen innehåller en analys av 

nuläget tillsammans med planerade åtgärder, ansvarsfördelning och information om 

uppföljning. Planen ska behandla områdena arbetsförhållanden, rekrytering och lönesättning 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

För att främja jämställdhetsarbete i olika typer av organisationer har svenska staten genomfört 

ett antal projekt och utredningar de senaste åren (se exempelvis SOU 2014:30 eller 

regeringen.se, 2014).  
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En särskild jämställdhetsutredning har tillsats för att analysera effekterna av 

jämställdhetspolitiken och lämna förslag på ytterligare förbättringar (regeringen.se, 2015). 

Sedan 2011 finns även Delegationen för jämställdhet i arbetslivet som specifikt utreder 

arbetslivsrelaterade jämställdhetsfrågor (Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, 2015 & 

Kommittédirektiv 2011:80). Det finns alltså ett intresse från riksdagen och regeringen att 

utvärdera och utveckla jämställdhetsarbetet i och utanför arbetsmarknaden. 

Myndigheter och jämställdhetsarbete 

Offentliga verksamheter har enligt skrivelsen Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 

(2011/12:3) haft ett speciellt ansvar för att arbeta med jämställdhetsintegrering och aktivt 

driva frågor om kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter. Inom ramarna för detta 

ansvar har det även tagits initiativ till utbildning och utbyte för offentliganställda. I rapporten 

Jämställda tjänster från Tema jämställdhet och Europeiska socialfonden (2012) konstateras 

exempelvis att 70 000 anställda i offentliga verksamheter utbildades genom programmet 

Hållbar Jämställdhet som pågick 2009 och 2010. 

I samma rapport diskuteras hur kommuner och myndigheter i större omfattning än privata 

verksamheter har ett behov av att söka legitimitet hos politiker och allmänhet, exempelvis 

genom att arbeta för demokrati. Därför används rättvise- och rättighetsperspektiv oftare för att 

motivera jämställdhetsarbete inom den offentliga sektorn. Den privata sfären ställer större 

krav på lönsamhet och effektivitet, därav utgör nyttoperspektiv vanligen motivationen för att 

ökad jämställdhet i privat verksamheter (Tema jämställdhet och Europeiska socialfonden, 

2012). En fråga som kommer att behandlas utförligare längre fram. 

Kalonaityté (2014) skriver att jämställdhetsintegrering tillämpas som strategi för ökad 

jämställdhet inom såväl FN som EU. I Sverige är det en uttalad strategi för att öka 

jämställdheten och som tidigare nämnts används metoden inom myndigheter och andra 

offentliga verksamheter. Författaren beskriver att idén med jämställdhetsintegrering bygger på 

antagandet att ojämställdhet ofta blir en konsekvens när beslut fattas utan ett genusperspektiv. 

I korthet kan jämställdhetsintegrering som strategi sammanfattas med att jämställdhetsfrågor 

och genusperspektiv integreras i alla former av beslutsfattande inom en organisation. 

Jämställdhetsfrågan ska således ingå som en dimension i allt från beslutsunderlag, till 

utförande och utvärdering av arbetet inom organisationen (Kalonaityté, 2014). 
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I den ovan nämnda rapporten Jämställda tjänster (Tema jämställdhet och Europeiska 

socialfonden, 2012) jämförs jämställdhetsarbetet i ett privat företag inom handeln (ett 

köpcentrum) och en kommunal utbildningsförvaltning. Utifrån denna jämförelse kunde ett 

antal likheter och skillnader i termer av mål och medel för jämställdhetsarbetet urskiljas. En 

mer allmän slutsats var att offentliga verksamheter allt mer börjat efterlikna den privata 

sektorn vad gäller marknadsorientering. Många offentliga organisationer använder sig av 

nöjd-kund-undersökningar och så kallat kundfokus för att effektivisera och skapa legitimitet i 

verksamheterna. Studien visade även på fler likheter mellan verksamheterna där just fokus på 

bemötande av kund eller brukare var framträdande. Det fanns också gemensamma bekymmer 

i form av upplevd tidsbrist och brist på kunnande om jämställdhet och genus. I båda 

verksamheterna upplevdes jämställdhetsfrågorna som abstrakta och att åtgärderna var svåra 

att omsätta i praktiskt arbete. Jämställdhetsarbetet var också relativt marginaliserat både hos 

utbildningsförvaltningen och på köpcentret. 

Bland skillnaderna som framkom av studien utmärkte sig tidigare nämnda motiv bakom 

jämställdhetsinsatserna. I den offentliga verksamheten nämndes rättviseperspektivet i större 

utsträckning tillsammans med politiska mål som drivkrafter. På köpcentret fanns ett större 

behov av att linda in strävan efter jämställdhet i lönsamhetsargument och utbildningen i 

jämställdhet som medarbetarnas genomgick hade ett uttalat syfte att öka försäljningen. 

Verksamheterna hade även helt olika styrsystem och organisation för beslutsfattande vilket 

innebar att beslut om insatser och åtgärder delvis togs på olika nivåer (Tema jämställdhet och 

Europeiska socialfonden, 2012). 

Kön, genus och organisation 

I SCB:s publikation På tal om kvinnor och män (2014) beskrivs termen kvantitativ 

jämställdhet som en jämn fördelning mellan antalet kvinnor och män, exempelvis inom 

chefspositioner eller inom branscher. Termen kvalitativ jämställdhet avser istället en jämn 

fördelning mellan kvinnors och mäns möjligheter att påverka och utöva inflytande i olika 

situationer samt att deras kompetens tas tillvara i lika stor omfattning (SCB, 2014). Detta kan 

relateras till organisationer och arbetsplatser i termer av formella och informella strukturer. 

De formella strukturerna består av organisationsschema, formella besluts- och 

kommunikationsvägar samt ansvarsfördelning. Vad som sker inom ramarna för den formella 

strukturen avgörs av de informella strukturerna, det vill säga de kommunikationsvägar, 

normer och lojaliteter som existerar utanför det formella systemet.  
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Detta innebär att det är möjligt för en verksamhet att uppnå kvantitativ jämställdhet inom 

ramarna för den formella verksamheten men fortfarande upprätthålla ojämlikhet i de 

informella strukturerna. Exempelvis genom att endast vissa bjuds in till luncher och 

afterwork, ges utrymme att föra talan på möten eller får upp sina frågor på dagordningen 

(SOU 2014:30). 

Acker skriver i boken Arbete: Intersektionella perspektiv (2011) om hur ekonomisk och social 

ojämlikhet skapas i organisationer. Hon menar att ojämlikheten och konstruktionen av kön 

(eller etnicitet, klass etc.) upprätthålls i det dagliga arbetet genom det sätt arbetet är 

organiserat. Acker beskriver hur de processer, handlingar och meningar som upprätthåller 

ojämlikheten efter en tid även uppstår i organisationer som har ett aktivt jämlikhetsarbete 

(Mulinari & Selberg, 2011). Något som även exemplifieras i samma statliga utredning som 

utrett den nya diskrimineringslagstiftningen (SOU 2010:7). Där konstateras att det i 

organisationer som av chefer och medarbetare uppfattas som jämställda finns lika omfattande 

diskriminerande strukturer som på andra arbetsplatser. Dessa kan delvis förklaras av att 

diskriminerande praktiker är en integrerad del i organisationskulturen och tar sig uttryck 

genom rutiner, jargonger och kommunikationsmönster. De diskriminerande strukturerna är 

således dolda och oavsiktliga (SOU 2010:7). 

Bacchi (2009) menar att själva begreppen jämlikhet och jämställdhet (equality) är omstridda. 

Grundsynen på begreppen är att individer skall behandlas på samma sätt; lika ska behandlas 

lika. Vidare menar hon att principen får olika innebörder beroende på definitionen av likhet. 

Detta kan exemplifieras genom begreppet jämlikhet. Om begreppet ställs upp som en del av 

en dikotomi kan denna vara Jämlikhet/Ojämlikhet. Bacchi menar dock att det lika ofta är 

dikotomin Jämlikhet/Skillnad som är gällande och som påverkar vår uppfattning av vad 

jämlikhet innebär. Begreppet skillnad syftar då inte på en avsaknad av jämlikhet utan istället 

på att vara annorlunda. Det gör att de jämlika ses som lika, i lika ska behandlas lika och blir 

på så sätt normen och privilegierad mot de annorlunda. 

Wahl, Holgersson, Höök, och Linghag (2011) förtydligar innebörden av att konstruera kön 

genom att referera till Joan Scotts definition av kön. Scott har beskrivit kön som en process 

där sociala relationer skapas genom föreställningar om skillnader mellan könen. 

Föreställningarna upprätthålls genom att människor konstruerar och upprätthåller 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.  
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Något som i sin tur hindrar jämställdhet genom att manligheten tillskrivs ett högre värde och 

således blir privilegierad (Wahl et al. 2011). Detta kan liknas med Bacchis (2009) resonemang 

om likhet/olikhet, vilket här innebär att kvinnor är annorlunda gentemot män som utgör norm. 

Vidare beskriver Wahl et al. hur kontexter och individer (i egenskap av aktörer) skapar och 

återskapar strukturer. Samtidigt som individerna påverkas av den omgivande kontexten, med 

dess normer, förväntningar och förutsättningar påverkas också kontexten av aktörernas 

beteenden. På detta sätt sker en växelverkan mellan individen (aktören) och strukturen där 

ojämställdhet upprätthålls (Wahl et al. 2011). Detta innebär utifrån tidigare beskrivning av 

begreppet kvalitativ jämställdhet att jämställdhet uppnås inte bara genom förändringar av 

antalet kvinnor och män på olika positioner. Det kräver också strukturella förändringar av 

beteendemönster och uppfattningar. Det som i SOU 2014:30 konstaterats vara både osynligt 

och oavsiktligt i organisationer. 

Det Scott beskriver om kön kan relateras till begreppet genus. Chancer och Xaviera Watkins 

(2009) beskriver genus som sociala och kulturella faktorer som inverkar på hur män och 

kvinnor förväntas vara. Det biologiska könet kan av sig självt inte inverka på någons identitet. 

Det är när vi tillskriver könet olika egenskaper som uppdelningen mellan kvinnligt och 

manligt skapas. Begreppet genus används för att synliggöra hur föreställningar om de 

biologiska könens olikheter får återverkningar för människor. Josefson (2005) menar att män 

tillskrivs egenskaper som exempelvis aktiv, auktoritär och tuff medan kvinnor tillskrivs 

egenskaper som exempelvis empatisk, osäker och barnkär. Denna uppdelning framstår ofta 

som naturlig och tas förgiven, vilket leder till att kvinnor och män bemöts på olika sätt. I de 

flesta samhällen finns en genusordning som styr hur vi beter oss och relaterar till varandra. I 

denna ordning ligger också värderingar där egenskaper som tillskrivs män anses bättre än de 

som tillskrivs kvinnor.  

Mark (2000) skriver att genusperspektiv i jämställdhetsarbete innebär att ifrågasätta 

etablerade normer och synsätt. Att försöka åstadkomma strukturell förändring i organisationen 

genom mer djupgående kunskap om de processer som upprätthåller ojämlika förhållanden. 

Hon slår även fast att detta synsätt är nödvändigt för att åstadkomma verkliga förändringar. 

Brunila och Ylöstalo (2013) konstaterar i sin studie av jämställdhetsarbete i Finland att skola 

och arbetsliv är de arenor där våra uppfattningar om kvinnligt och manligt, eller snarare vad 

det innebär att vara man respektive kvinna i första hand formas. De menar också att det är 

genom att synliggöra förgivet tagna sanningar som människors uppfattningar kan utmanas och 

så småningom förändras.  
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Det är alltså inte bara organisationen utan också i någon mening dess medlemmar som 

behöver förändras för att åstadkomma reell jämställdhet. Ericsson Zetterqvist framhåller 

också detta faktum i en statlig utredning (SOU 2014:30) där hon konstaterar att en 

strukturförändring kräver att enskilda personer får vägledning för att kunna upprätthålla den 

nya strukturen. 

Att arbeta med jämställdhet 

Mark (2000) ställer sig frågan om varför en organisation egentligen ska bedriva 

jämställdhetsarbete. Många tänkbara svar framkommer och olika organisationer kan givetvis 

ha olika intressen i frågan. Två framträdande motiv är enligt författaren rättvisa och kvalitet 

där rättviseperspektivet utgår ifrån att män och kvinnor har en grundläggande rätt till samma 

möjligheter i utbildning och arbetsliv. Kvalitetsperspektivet framställer istället jämställdheten 

som kvalitetshöjande, på så sätt motiveras jämställdhetsarbetet inte enbart utifrån mänskliga 

rättigheter utan också utifrån en nyttoaspekt (Mark, 2000). 

Att det senare är både vanligt förekommande och legitimt enligt gällande normer framgår dels 

av Marks (2000) framställning utifrån svenska statens skrivelser om jämställdhet. Dels kan 

det exemplifieras av Diskrimineringsombudsmannens hemsida. Där presenteras hur 

jämställdhetsarbetet ska leda till mer kreativa medarbetare, bättre arbetsmiljö, starkare 

varumärke och ökad lönsamhet (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). En fundering som 

kan härledas till denna typ av motivering tas upp av Brunila och Ylöstalo (2013) som har 

studerat ett stort antal jämställdhetsprojekt i Finland som i likhet med Sverige bland annat 

ställer krav på utformandet av jämställdhetsplaner i organisationer. Författarna har även 

intervjuat jämställdhetsexperter och personer som arbetar med jämställdhetsfrågor i 

organisationer.  

En slutsats av studien var just att jämställdhetsarbete ofta motiveras med andra värden än ett 

rättvise- och rättighetsperspektiv. Att organisationer bör arbeta med jämställdhet för att bli 

attraktivare arbetsgivare, uppnå större social legitimitet eller ta vara på kompetenser. En 

effekt av detta blir dock enligt författarna att kvinnors rättigheter behöver legitimeras genom 

att de tillför andra värden. Alltså att kvinnor ska ges lika möjligheter för att det genererar 

lönsamhet inte för att det är en grundläggande rättighet. Dessa strategier återfinns också i 

offentliga verksamheter som, i och med nya reformer i allt större utsträckning 

konkurrensutsätts (Brunila & Ylöstalo, 2013).  
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Vidare resonerar Mark (2000) att självaste definitionen av kvalitet vilar på en maktordning 

där män generellt har större inflytande än kvinnor i fråga om kvalitetens praktiska innebörd 

och kriterier. Hon konstaterar att organisationer därför bör klargöra varför de arbetar med 

jämställdhet och vad de ämnar åstadkomma.  

Brunila och Ylöstalo (2013) undersökte drygt 300 dokument som berör finländska 

organisationers arbete med jämställdhet, utöver intervjuerna med jämställdhetsexperter. 

Undersökningen genomfördes utifrån två aspekter eller effekter av jämställdhetsprojekt. Den 

första aspekten består av det Projektiserande (projectisation), alltså strukturerande och 

avgränsande av jämställdhetsarbetet som görs i organisationer. Den andra aspekten är de 

subjektifierande som sker när människor och grupper särskiljs genom diskurser. Ett antal 

effekter kunde i studien urskiljas inom de två perspektiven. Bland annat en förenkling av 

problemet där de som arbetar med jämställdhetsfrågor anpassar språk och avgränsningar i 

arbetet så att chefer och medarbetare på andra ställen i organisationen kan ta till sig förslag 

och information. En annan aspekt som kunnat urskiljas i studien är att man i 

jämställdhetsarbetet ofta betonar skillnader mellan män och kvinnor men mycket sällan lyfter 

upp skillnader i makt, egenskaper och behov inom gruppen kvinnor respektive gruppen män. 

Detta görs enligt författarna återigen för att lättare kunna få gehör för åtgärder och 

synpunkter. Det är en strategi där förenklingar av verkligheten används för att motverka 

förändringsmotstånd i organisationer. Det fungerar också som ett sätt för 

jämställdhetsarbetare att hålla sig på god fot med chefer och kollegor, att inte framstå som allt 

för besvärliga (Brunila och Ylöstalo, 2013). 

Mulinari och Selberg (2011) beskriver begreppet Intersektionalitet. De framhåller att ordet 

kommer från engelskans intersection eller korsning och belyser hur olika kategorier 

samverkar i skapandet av en maktordning. Kalonaityté (2014, s. 72) beskriver detta som ett 

”konstruerat föreställningssystem” med föregivet tagna sanningar om kopplingen mellan 

person och kategori, exempelvis stereotyper av att vara kvinna eller man, invandrare eller 

svensk. En analys blir således, utifrån ett intersektionellt perspektiv, aldrig fullständig om den 

endast redogör för en kategori i taget. Kalonaityté (2014) konstaterar även att jämställdhet 

begripliggörs genom antagandet om heterosexualitet. Hon refererar också till Dahls 

framställning Scener ur ett äktenskap (2005) där normen om heterosexuell tvåsamhet och 

familjebildning ständigt återkommer i frågor som berör jämställdhet.  
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Kalonaityté (2014, s. 80) ställer sig därför frågan om vad jämställdhet innebär utanför 

heteronormen ”Det är dock tänkvärt att fundera över vad jämställdhet skulle få för innebörder 

utanför den heteronormativa referensramen: vilka krav skulle få ställas och på vem?”. 

Att analysera jämställdhetsarbete och policydokument 

Bacchi (2009) beskriver policydokument som tillvägagångssätt för myndigheter att skapa 

ordning. Idén är att det finns ett problem som behöver rättas till och att policyn underförstått 

genom sin existens kan göra det. Problemet blir således ett indirekt problem. Vidare menar 

hon att policydokument sällan förklarar vilket problem som ska ordnas, istället förenklas och 

förvrängs problembilder genom framställandet av enkla lösningar. Något som leder till ett 

felaktigt fokus där individer och grupper stigmatiseras utifrån att lösningen på ett problem 

formuleras så att några individer utgör problemet. 

Bacchi (2009) föreslår därför att beskrivningar av problem och lösningar analyseras för att 

skapa förståelse för hur styrning sker och vilka konsekvenser det får för de som styrs. Bacchis 

analysmodell What's the problem represented to be? utgår från tre perspektiv. Dels utifrån de 

diskursiva effekter som framställningar ger upphov till, alltså vad det talas om och inte. Dels 

de subjektifierande effekterna, vad människor tänker om sig själva och andra. Till sist 

inkluderas också vad Bacchi kallar de levda effekterna. Dessa består av de praktiska 

implikationer framställningen kan ha på vår tillvaro och våra beteenden. Genom att ställa ett 

antal av henne framtagna frågor menar Bacchi att policydokument kan analyseras och de 

implikationer som beskrivningen av problemet ger, kan synliggöras. 

Ett stort forskningsprojekt som studerat jämställdhetsarbete i Europa är Quing-projektet
1
. Där 

samlas genusforskare från universitet i EU-länder för att tillsammans jämföra mångfalds- och 

jämställdhetspolicys från de olika medlemsstaterna. Ett författarpar som ingått i 

forskargruppen är Kirzan och Lombardo (2013) som studerat just möjliga modeller för 

utvärdering av policys och planer för jämställdhet.   Deras slutsatser består av en lista med 

kriterier att ta hänsyn till vid utvärdering av policydokument.  De delar upp dessa i två 

separata perspektiv, process och innehåll. Vad gäller innehåll så anser författarna, i likhet med 

tidigare resonemang att en policy bör beskriva jämställdhetsarbetet som ett självständigt 

viktigt projekt, inte som medel för att uppnå andra mål.  

  

                                                 
1
 QUING står för Quality in gender + equality policys (www.quing.eu) 

http://www.quing.eu/
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De menar också att principen lika ska behandlas lika inte är lämplig att tillämpa i 

policydokument. Istället bör policyskaparna uppmärksamma de strukturella faktorer som 

leder till systematiskt missgynnande av gruppen kvinnor. Det vill säga, återigen i likhet med 

ovanstående genomgång, att diskriminering ska behandlas som ett strukturellt och inte enbart 

individuellt problem samt att åtgärder och insatser bör riktas till både män och kvinnor 

(Kirzan & Lombardo, 2013).  

Policyn bör sedan ställas i relation till kontexten för att ge forskaren möjlighet att förstå om 

policyn är välutvecklad i relation till sitt syfte och sin målgrupp. Kirzan och Lombardo (2013) 

påpekar att en policy som i alla avseenden kan anses som undermålig i en kontext likaväl kan 

var framstående i en annan. Allt beror på hur långt man i det lokala sammanhanget kommit 

med jämställdhetsarbetet. Vidare betonar de att policys utifrån de olika kriterierna ska ses i 

ljuset av dess kontext och att alla aspekter måste förstås i relation till varandra. Författarna 

menar vidare att alla kriterier som anges i studien är inte relevanta att tillämpa i alla 

sammanhang. Däremot utgör kriterierna en möjlig grundmall för utvärdering. Författarna 

poängterar också att varje gång vi öppnar upp våra föreställningar och uppfattningar för ut- 

och omvärdering så kommer vi ett steg närmare bättre kvalitet i jämställdhetsarbetet (Kirzan 

& Lombardo, 2013) 
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Metod  

Den här studien utgår från en diskursanalys där svenska myndigheters jämställdhetsplaner 

analyseras och tolkas. En analysmall som baseras på Bacchis approach What's the problem 

represented to be? (2009) har tagits fram för att undersöka hur problem och lösningar 

framställs i planerna. I det här avsnittet presenteras vidare diskursanalys som metod, vårt 

tillvägagångssätt samt reflektioner över studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

Diskursanalys 

Diskurser är hur vi, på ett visst sätt talar om, förstår och skapar olika delar av vår verklighet 

(Fejes & Thornberg, 2009). Börjesson (2003) menar att det görs genom talordningar och 

logiker som bestämmer vad som är socialt accepterat, vem som får tala om ett visst fenomen 

och hur det talas om fenomenet. Diskurser betonar fenomen på ett visst sätt och särskiljer vad 

som exempelvis anses normalt eller onormalt vilket också är föränderligt över tid beroende på 

hur omvärlden förändras (Börjesson, 2003). Inom diskursanalys anses språket konstruera och 

producera verkligheten. Genom att tala och skriva på ett visst sätt kan individer uppnå olika 

syften och diskursen blir således en metod för att rättfärdiga en praktiks makt över människor 

(Bryman, 2011). Bacchi (2009) menar även att diskurser inte bara handlar om språk, utan att 

det är socialt skapade former av kunskap som begränsar vad som är möjligt att tänka, skriva 

och tala om gällande ett givet objekt eller en praktik. Vidare menar Bacchi att kunskaperna är 

föreställningar som innehar status som sanningar vilket påverkar det sätt som diskursen 

verkar. 

I Handbok i kvalitativ analys (2009) beskriver författarna Bolander och Fejes diskursanalys 

som en lämplig metod för analys av texter så som policydokument, för att förstå hur vi genom 

språket skapar vår verklighet. Börjesson (2003, s. 16) skriver att "Texterna finns i 

verkligheten, samtidigt som dess innehåll föreställer verkligheten". På så sätt kan 

uppfattningar och antaganden om vad som exempelvis anses normalt respektive onormalt och 

vad som osynliggörs studeras genom hur det beskrivs (Börjesson, 2003). Syftet med 

diskursanalysen är inte att visa hur verkligheten ser ut, utan hur texter producerar verkligheten 

(Fejes & Thornberg, 2009). 
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Det finns flera olika typer av diskursanalys (för exempel se Bryman, 2011, Jørgensen Winther 

& Phillips, 2000 eller Börjesson, 2003). För den här undersökningen valdes Bacchis (2009) 

modell What’s the problem represented to be? som en lämplig utgångspunkt. Modellen syftar 

till att undersöka hur olika frågor, i detta fall angående jämställdhet framställs i policys. 

Genom en sådan analys kan vi synliggöra hur policyskapare, genom framställningen av 

problem formar förståelsen för en fråga. Alltså att formuleringen av lösningar, åtgärder och 

regler också indirekt specificerar vilka hinder eller svårigheter som policyn ämnar avhjälpa. 

Bacchi använder begreppet problem som benämning på dessa hinder, begreppet syftar således 

på det policyskaparen vill rätta till. Analysmodellen What’s the problem represented to be? 

gör det möjligt att ifrågasätta det som indirekt uttrycks genom att analysera hur problemen 

framställs.  

Undersökningsfokus 

För att besvara studiens forskningsfrågor skapades en analysmall med frågor som inspirerats 

av Bacchis (2009) approach. What's the problem represented to be? innehåller ursprungligen 

sex frågor och utifrån studiens syfte valdes tre av dessa. Frågorna i analysmallen har anpassats 

något för att bättre möta vårt kunskapsintresse. Hur formuleringarna i undersökta 

jämställdhetsplaner kan tänkas påverka den allmänna föreställningen om jämställdhet i 

organisationerna utforskas närmare i Analysavsnittet. Genom att relatera resultatet från 

diskursanalysen till tidigare forskning undersöks hur framställningar av problem påverkar 

diskursen i organisationerna. 

Den första frågan i vår analysmall är vad framställs som problem i planerna? Målet är att 

identifiera indirekta framställningar av problem. Tanken är att åtgärder och tänkta lösningar 

avslöjar hur policyskaparen (myndigheterna) föreställer sig problemet. Exempelvis: Om 

myndigheten avser att kompetensutveckla kvinnliga medarbetare för att öka jämställdheten så 

blir slutsatsen att kvinnors låga kompetens ligger till grund för ojämställdhet. 

Den andra frågan är vilka förutsättningar eller antaganden är bakomliggande för hur problem 

framställs? Syftet är att synliggöra antaganden och kategoriseringar som görs för att åtgärden 

ska framstå som rimlig eller logisk.  Det kan exempelvis göras genom att urskilja dikotomier 

som man eller kvinna, heterosexualitet eller homosexualitet etc. eftersom föreställningar om 

skillnader mellan dessa skapar förståelsen av problemet. 
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Den sista frågan är Vad lämnas oproblematiserat i framställningen av problem? Därigenom 

undersöks hur policys är begränsande genom hur de framställer problem. Det vill säga hur 

problemet förenklas eller begränsas. Frågan fokuserar på de perspektiv som formuleringarna 

utelämnar eller tystar ner och hur det begränsar förståelsen av problemet.  

Urval 

För den här studien valdes ett målstyrt urval som Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt 

sätt att välja ut det som skall undersökas med hänsyn till syfte och forskningsfrågor. För att få 

ett brett underlag och öppna upp för möjligheten att jämföra likheter och skillnader mellan 

verksamheter av olika storlek valdes tio myndigheter med mellan 25 och 30 000 anställda ut. 

Urvalsunderlaget hämtades från SCB:s myndighetsregister (2015) utifrån myndighetsgrupp 

"Statliga förvaltningsmyndigheter". Antalet anställda kontrollerades via respektive 

myndighets hemsida. Därefter gjordes urvalet med hänsyn till önskemålet att skapa en så stor 

spridning som möjligt. Myndigheterna kontaktades via e-post med en begäran om att få ta del 

av deras aktuella jämställdhetsplaner samt statistik över könsfördelningen på arbetsplatsen. I 

några fall fanns ingen plan fastställd för innevarande år, då begärdes istället senast aktuella 

dokument. I listan framgår vilka myndigheter som ingår i studien tillsammans med antalet 

anställda.  

 Polismyndigheten (Polismyndighetens plan för likabehandling 2015) 28 589 anställda. 

 Arbetsförmedlingen (Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014 för det 

personalpolitiska arbetet på Arbetsförmedlingen) 12 560 anställda. 

 Kriminalvården (Likabehandlingsplan 2014)  9 853 anställda. 

 Pensionsmyndigheten (Likabehandlingsplan 2014-2016) 1 105 anställda. 

 Statens Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) (SMHIs arbete med 

jämställdhet och mångfald 2015) 698 anställda. 

 Ekobrottsmyndigheten (Likabehandlingsplan 2009-2011) 575 anställda. 

 Tillväxtverket (Likabehandlingsplan 2014-2016) 386 anställda. 

 Institutet för Rymdfysik (IRF) (Jämställdhetsplan 2015-2017) 99 anställda. 

 Elsäkerhetsverket (Likabehandlingsplan 2013) 45 anställda. 

 Statens Haverikommission (SHK:s arbete för lika rättigheter och möjligheter samt 

jämställdhets, och likabehandlingsplan för år 2012-2014) 27 anställda. 
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Samtliga av de analyserade dokumenten ser olika ut och har olika omfattning vad gäller 

inledning, nuläges- och målbeskrivning. Analysen och resultatframställningen har i viss mån 

även begränsats av att dokumenten från SMHI, Kriminalvården och Polismyndigheten 

avviker från övriga. Dessa planer följer inte modellen nuläge, åtgärder, uppföljning utan 

innehåller endast kortfattad information om åtgärdernas bakgrund och innebörd. Dokumenten 

kan ändå spegla myndighetens uppfattning om och arbete med jämställdhetsfrågor. Därav har 

de ändå inkluderats i studien och samtliga analysfrågor har besvarats utifrån dessa planer.  

I och med att flera dokument är likabehandlings- eller mångfaldsplaner använder vi emellanåt 

begreppet likabehandling. Detta för att begreppet används av myndigheterna och vi inte vill 

förvränga deras formuleringar. Denna uppsats avser dock enbart undersöka åtgärder gällande 

kön, när begreppet används åsyftas likabehandling mellan kvinnor och män. 

Bearbetning och analys av data 

När planerna från respektive myndighet inkommit via e-post skrevs dessa ut i två exemplar. 

För att kunna genomföra en så trovärdig analys som möjligt läste vi dokumenten och 

besvarade frågorna från analysmallen var för sig. Varje fråga i analysmallen gavs en egen färg 

så att formuleringar i dokumenten kunde färgkodas utifrån den analysfråga som besvarades. 

Detta förenklade även jämförelser mellan resultaten som framkom av de individuella 

analyserna. Reflektioner och slutsatser utifrån analysfrågorna och textstycken i dokumenten 

skrevs ner och jämfördes sedan i en fördjupad, gemensam analys. Även i den gemensamma 

analysen användes färger för att koda textstycken. Utifrån denna kodning framträdde totalt 

fyra teman som samtliga problemframställningar, antaganden och oproblematiserade frågor 

kunde relateras till. Dessa teman knyter på olika sätt an till varandra, men för att göra 

materialet överskådligt särskiljs de i Resultatavsnittet.  

I flera fall framgår att myndigheterna har ytterligare dokument kopplade till jämställdhets- 

och likabehandlingsarbetet. Exempelvis handlingsplaner mot kränkande särbehandling och 

trakasserier. Dessa kan tänkas utgöra komplement till de analyserade jämställdhetsplanerna. 

Vidare uttrycker sig myndigheterna om jämställdhetsarbetet genom personliga och possessiva 

pronomen
2
. Eftersom myndigheterna framställs som aktörer och att ansvarsfördelning kopplat 

till personer ofta saknas presenteras resultaten utifrån denna typ av formuleringar, alltså 

exempelvis myndigheten ämnar att eller myndigheten vill.  

                                                 
2
 Exempelvis vi, vår och vårt. 



16 

Studiens trovärdighet och etiska överväganden 

Fejes och Thornberg (2009) menar att diskursanalysens trovärdighet bedöms utifrån dess 

koherens, tydlighet, helhet och argument. Det innebär att läsaren skall kunna följa analysens 

olika steg för att kunna bedöma om den är skäligt genomförd. Vid presentationen av resultatet 

från denna studie var materialet allt för omfattande för att redovisas i sin helhet. Detta innebär 

att de exempel och citat som förekommer i Resultatavsnittet är ett urval och att 

sammanhanget inte kunnat synliggöras. De analyserade dokumenten finns inte heller 

bifogade, detta eftersom uppsatsens i sin helhet skulle bli allt för omfattande. Läsaren behöver 

därför själv begära ut jämställdhetsplanerna från aktuella myndigheter om denne vill se 

formuleringarna i sitt sammanhang. 

Bryman (2011) skriver om vikten av att beakta de fyra forskningsetiska grunderna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom 

offentlighetsprincipen gör gällande att myndigheter på begäran ska lämna ut offentliga 

handlingar, fanns inget behov av att beakta vare sig samtycke eller konfidentialitet. Vad gäller 

nyttjande och information så har samtliga myndigheter informerats om studiens syfte samt 

givits möjlighet att ta del av studiens resultat. Eftersom studiens syfte och frågeställningar 

berör problemformuleringar kan resultatet framstå som dömande i relation till planernas 

kvalitet. Planerna måste emellertid ses utifrån sina respektive sammanhang för att sådana 

bedömningar ska kunna göras. Denna studie ämnar enbart synliggöra möjliga, diskursiva 

tolkningar. 

I Handbok i kvalitativ analys skriver Bolander och Fejes (2009) att forskaren bör ta hänsyn till 

sin egen förförståelse om den diskurs som analyseras. Därav genomfördes analysen av 

jämställdhetsplanerna separat för att minimera risken att individuella uppfattningar inverkat 

på utfallet. Därefter jämfördes och diskuterades slutsatserna för att synliggöra eventuella bias 

eller skilda tolkningar.  Börjesson och Palmblad (2007, s. 20) menar att forskaren är 

"(med)skapare av diskursen" och således måste den som genomför en diskursanalys beakta 

vilka följder studien kan få (Börjesson & Palmblad, 2007). Detta utvecklas vidare i uppsatsens 

metoddiskussion. 
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Resultat  

I detta avsnitt presenteras utfallet av diskursanalysen. De teman som identifierats utgör 

huvudrubriker, detta för att förtydliga vilka teman som återkommit i majoriteten av planerna. 

De tre frågorna ur analysmallen presenteras som underrubriker för att visa hur framställningar 

knutna till respektive tema får återverkningar på flera nivåer. Genom att ställa frågorna i 

analysmallen har indirekta framställningar av problem kunnat identifieras tillsammans med 

antaganden som kan vara bakomliggande till dessa. Även de aspekter som förefaller ha 

lämnats oproblematiserade ingår i framställningen. 

Information 

Vad framställs som problem i planerna? 

Kunskapshöjande insatser är de vanligast förekommande åtgärderna i planerna och en 

majoritet av planerna innehåller flertalet åtgärder i form av utbildning, informationsinsatser 

och diskussioner. Formuleringar som att myndigheten ska belysa, lyfta fram, förtydliga och 

synliggöra används ofta. Problemet förefaller således vara att medarbetare och chefer har 

bristande kunskap eller kännedom om likabehandlingsfrågor samt att detta ligger till grund för 

diskriminering och kränkande särbehandling.  

Sex myndigheter har formulerat specifika åtgärder för att förebygga dessa problem, samtliga i 

form av informations- och utbildningsinsatser. Ekobrottsmyndigheten har målet att 

“Ekobrottsmyndighetens arbetsmiljö och verksamhet ska vara fri från diskriminering och 

kränkande särbehandling” (Myndighetens kursivering, Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 5). 

För att uppnå målet vill myndigheten bland annat att “Samtliga medarbetare genomgår 

utbildningen ‘inkluderande synsätt’ och informeras om likabehandlingsplanen” samt att 

“Chefer informeras om handlingsplanerna mot kränkande särbehandling och mot sexuella 

trakasserier” (Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 5). Kriminalvården har konstaterat att 

medarbetare utsatts för “nedsättande kommentarer” (Kriminalvården, 2014, s. 1) och 

presenterar därmed åtgärder för att komma tillrätta med kränkningarna. Myndigheten ska 

genomföra en “Gemensam föreläsning på Hk.”, “Uppföljning av området i MU 2014” samt 

“Fortsatt arbete med diskussion av värderingsfråga på APT 2014” och “Utbildning till chefer i 

diskrimineringsgrunder” (Kriminalvården, 2014, s. 1). 
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Totalt åtta av tio planer har åtgärder som på något sätt syftar till att öka kännedomen om 

jämställdhetsfrågor eller likabehandlingsarbete. Ett exempel finns i Tillväxtverkets dokument 

som innehåller målsättningen att “Alla chefer och medarbetare på Tillväxtverket ska känna till 

Tillväxtverkets policy och riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och 

diskriminering” (Tillväxtverket 2014, s. 3). Åtgärderna för att uppnå detta är att “En översyn 

av policyn och riktlinjerna ska göras” samt att “En förankring av policyn och riktlinjerna ska 

göras på ledningsgruppsmöten på avdelningarna. Enhetscheferna ska i sin tur förankra policyn 

hos sina medarbetare vid t.ex. ett enhetsmöte” (Tillväxtverket, 2014, s. 3). Ett annat exempel 

är Elsäkerhetsverkets likabehandlingsplan där myndigheten konstaterar att; “På 

Elsäkerhetsverket har alla medarbetare lika rättigheter och möjligheter. Ingen ska behöva 

känna sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad” (Elsäkerhetsverket, 2013, s. 1). För att 

uppnå målet har verket bestämt att; “Vid ATP, i samband med årligt medarbetar-

/utvecklingssamtal samt vid skyddskommitténs möte ska frågor som rör denna plan tas upp 

och eventuella brister eller problem åtgärdas” (Elsäkerhetsverket, 2013, s. 1). 

Vilka förutsättningar eller antaganden är bakomliggande för hur problem 

framställs? 

Flera myndigheter ämnar informera om jämställdhetsplanen och eventuella övriga 

handlingsplaner mot trakasserier och diskriminering. Genom att använda informationsinsatser 

antas att om chefer och medarbetare känner till policys, handlingsplaner och riktlinjer så 

minskar risken för diskriminering och kränkande särbehandling. Utbildningar och 

kunskapshöjande åtgärder bygger även på ett antagande om att en ökad kunskapsnivå är 

nödvändigt för att uppnå lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.  

Några myndigheter förefaller även utgå ifrån att utbildning kan lösa problem, oavsett vad 

utbildningen innehåller. Elsäkerhetsverket antar att utbildning kan bidra till att underlätta 

föräldraskap och uttag av föräldraledighet. Myndigheten skriver att “Utbildning/seminarium 

ska genomföras under perioden. Både för medarbetare och chefer” (Elsäkerhetsverket, 2013, 

s. 2). Vad verket avser att utbildningen ska behandla framgår dock inte. Kriminalvården 

konstaterar i sin likabehandlingsplan att medarbetare har utsatts för kränkande kommentarer. 

För att komma tillrätta med problemet ska myndigheten erbjuda en föreläsning och en 

utbildning för chefer. Således antas att chefer inte haft tillräcklig kännedom om lagstiftningen 

eller de aspekter av frågan som föreläsningen behandlar. 
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Vad lämnas oproblematiserat i framställningen av problem? 

Något som ofta utelämnas i relation till dessa åtgärder är vidare reflektioner kring vad 

insatserna ska leda till och vilka problem de ämnar avhjälpa. I flera fall uppstår en dissonans 

mellan mål och åtgärd. Ett exempel återfinns i Elsäkerhetsverkets likabehandlingsplan där 

frågor som rör planen ska tas upp och problem ska åtgärdas, bland annat vid ATP och 

medarbetarsamtal. Detta för att uppnå lika rättigheter och möjligheter samt undvika 

diskriminering och trakasserier. Här förblir det oklart huruvida det är problem med planen 

eller med diskriminering, kränkningar och trakasserier som ska diskuteras och åtgärdas vid 

mötestillfällena. Vidare saknas information om bakgrunden till åtgärden och beskrivningar av 

hur just denna, enda åtgärd väntas bidra till målsättningen. 

Ekobrottsmyndighetens målsättning är att “arbetsmiljö och verksamhet ska vara fri från 

diskriminering och kränkande särbehandling” (Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 5). 

Myndigheten har totalt fem åtgärder kopplade till denna målsättning varav fyra behandlar 

uppdatering av och information om handlingsplanerna mot kränkande särbehandling och 

sexuella trakasserier. Den femte utgörs av en utbildnings- och informationsinsats där 

medarbetarna ska få kännedom om likabehandlingsplanen och lära sig om inkluderande 

synsätt. Frågan är huruvida effekten av information och kunskap är tillräcklig för att motverka 

diskriminering. Myndigheterna förbiser ett eventuellt behov av kontinuerliga, vardagliga 

insatser och förefaller inte reflektera över att kränkningar, diskriminering och trakasserier kan 

förekomma trots att medarbetare och chefer är medvetna om att detta är fel. Ytterligare en 

fråga som lämnas oproblematiserad när information framställs som lösningen på problemet är 

vad medarbetarna väntas göra med informationen och hur den kan förväntas påverka faktiska 

beteenden. 

Motiv 

Vad framställs som problem i planerna? 

I de analyserade dokumenten återkommer tre olika sätt att motivera jämställdhetsarbetet. Dels 

att verksamheten på något sätt ska bli bättre, dels att lagstiftningen ställer krav på aktiva 

åtgärder samt att myndigheter anser att alla bör ha lika rättigheter. Det första motivet utgår 

från ett nyttoperspektiv där jämställdhetsarbetet väntas bidra till en förbättrad verksamhet. 

Totalt sex myndigheter använder nyttoargument för att beskriva eller motivera arbetet där 

fokus ligger på attraktivitet, effektivitet och legitimitet. Problemet framställs därmed som att 

myndigheterna inte utnyttjar sin fulla kapacitet om de inte förbättrar jämställdhetsarbetet.  
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Flertalet myndigheter utgår ifrån att likabehandlingsarbetet ska göra dem till attraktivare 

arbetsgivare. Exempelvis uttrycker SMHI att ett inkluderande synsätt förväntas “[...] säkra en 

verksamhetsanpassad kompetensförsörjning [...]” och “[...] stärka statliga arbetsgivares 

attraktivitet” (SMHI, 2015, s. 1) samt att en strävan efter mångfald ”berikar verksamheten” 

(SMHI, 2015, s. 1). Ett annat exempel är Pensionsmyndigheten (2014, s. 1) som uttrycker att; 

Det interna perspektivet för likabehandling tar sin utgångspunkt i att vår arbetsmiljö ska vara 

hälsosam ur såväl fysisk som psykosocial aspekt. Arbetsmiljön utvecklas i samverkan och 

präglas av arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling. Vi värnar om individers 

olikheter och skapar förutsättningar för att ta tillvara olika kompetenser. 

Polismyndighetens plan för likabehandling består av tre målområden varav två berör det 

interna arbetet för jämställdhet. Båda dessa områden utgår ifrån ett nyttoperspektiv där 

åtgärderna syftar till antingen utökad legitimitet för Polisens uppdrag eller förbättrad 

kompetensförsörjning. I planen uttrycks bland annat att “Likabehandling är centralt för 

Polisens legitimitet i samhället” (Polismyndigheten, 2015, s. 4) och att “En så komplex 

verksamhet som Polisens förutsätter en mångfald av kompetenser för att vara effektiv” 

(Polismyndigheten, 2015, s. 13). 

Det andra motivet är att myndigheterna behöver följa gällande lagstiftning och därför ska 

arbeta med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Hänvisningar till 

diskrimineringslagstiftningen och statens arbetsgivarpolitiska mål är vanliga i planerna. 

Problemet framställs således som att myndigheterna behöver upprätta en jämställdhetsplan för 

att leva upp till lagens krav. Sju av tio myndigheter formulerar inledningsvis i planerna att 

arbetet med likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen eller den statliga 

arbetsgivarpolitiken. Pensionsmyndigheten skriver exempelvis att “Likabehandlingsplanen 

har sin utgångspunkt i gällande diskrimineringslagstiftning som styr oss [...]” 

(Pensionsmyndigheten, 2014, s. 1). Flera av myndigheterna citerar även paragrafer som berör 

arbetet med jämställdhetsplanen. Arbetsförmedlingens har exempelvis valt att utforma 

målområden utifrån lagens paragrafer. Det innebär att varje område inleds av en lagtext som 

sedan följs av statistik från verksamheten samt mål och åtgärder. Gällande jämställda 

arbetsförhållanden uttrycker Arbetsförmedlingen följande; “4 § Arbetsgivaren ska genomföra 

sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrig 

kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” (Myndighetens kursivering, 

Diskrimineringslag 2008:567, hämtad ur Arbetsförmedlingen, 2014, s. 1). 
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Därefter beskrivs nuläget; “Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på alla nivåer inom 

myndigheten [...]” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 1). 

Det tredje motivet är en strävan efter allas lika rättigheter. I flera fall formuleras detta med 

begrepp som exempelvis öppenhet, respekt eller vidsynthet. Samtliga formuleringar förefaller 

dock syfta till att fastslå att organisationens medlemmar ska behandlas lika. Problemet 

förefaller vara att myndigheterna behöver leva upp till sin strävan efter lika rättigheter. Därav 

behöver organisationen upprätta och arbeta med planen och dess innehåll. Ett exempel är 

hämtat från SMHI:s dokument där det framgår att “SMHI skall vara och uppfattas som en 

jämställd arbetsplats där alla oavsett kön och etnisk bakgrund har möjlighet att utvecklas, 

samt har samma rättigheter och ansvar” (SMHI, 2015, s. 1). Det är dock viktigt att notera att 

ingen av myndigheterna uttrycker att de har ett ansvar att bedriva ett likabehandlingsarbete. 

Istället förekommer uttryck som att myndigheterna ska bidra till eller sträva efter 

likabehandling, jämställdhet och mångfald. 

Vilka förutsättningar eller antaganden är bakomliggande för hur problem 

framställs? 

När myndigheterna utgår ifrån nyttoperspektiv för att motivera jämställdhetsarbete görs 

samtidigt ett antagande om att en jämnare könsfördelning eller ökad mångfald bidrar till 

verksamheten. Detta beskrivs ofta i termer av att bredda och ta tillvara kompetens vilket 

förväntas gynna effektiviteten. Även organisationernas attraktivitet som arbetsgivare antas 

öka om myndigheterna bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete eller uppnår en ökad 

mångfald. Begrepp som professionalitet, kvalitet och utveckling förekommer ofta i 

jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. Tillväxtverket skriver att de “[...] strävar efter att 

vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla 

medarbetare med den kompetens som behövs [...]” samt att de “[...] utgår ifrån att en 

heterogen sammansättning anställda gynnar möjligheten att genomföra vårt uppdrag och bidra 

till att myndighetens mål uppnås på ett effektivt och rationellt sätt” (Tillväxtverket, 2014 , s. 

1). I Polismyndighetens likabehandlingsplan (2015, s. 9) är istället legitimitet och 

allmänhetens bild av Polisens verksamhet centrala i framställningen; 

Att vara tillgängliga och värna om allas lika värde är en utgångspunkt för vårt arbete och det 

som vi vill ska vara bilden av Polisen. Vår förmåga att förvalta detta förhållningssätt i mötet 

med allmänheten och i vår organisation och påverkar Polisens legitimitet i samhället och vårt 

engagemang för Polismyndighetens uppdrag [Sic!]. 
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Vad lämnas oproblematiserat i framställningen av problem? 

En konsekvens av att nyttoperspektiv används är att likabehandling framstår som en bieffekt 

till andra huvudsakliga syften. När myndigheterna presenterar argument som ökad effektivitet 

och förbättrad kompetensförsörjning utan att nämna rättvisa eller rättigheter blir slutsatsen att 

likabehandlingen i sig är mindre viktig. Ekobrottsmyndigheten har som mål att alla 

medarbetare ska behandla varandra och myndighetens kunder med respekt. När detta mål 

beskrivs närmare i planen hamnar kundnyttan i fokus och myndigheten konstaterar 

att ”forskare har sett ett samband mellan det interna bemötandet på arbetsplatsen och det 

bemötande som anställda ger till verksamhetens kunder/besökare. Genom ett respektfullt 

bemötande skapar man förtroende och kan på det viset hantera krävande möten och förhindra 

hot och våld” (Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 6). Därefter följer själva åtgärden som är “en 

inventering av spel som belyser bemötandefrågor” (Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 6). Någon 

vidare förklaring till åtgärdens syfte finns inte vilket ger intrycket av att ett respektfullt, 

internt bemötande enbart syftar till att åstadkomma förbättrad service externt. 

I Elsäkerhetsverkets dokument beskrivs syftet med likabehandling. De skriver 

att; ”Elsäkerhetsverket ska vara en arbetsplats som präglas av likabehandling, så att 

medarbetarnas kompetens tas tillvara på bästa” (sic) (Elsäkerhetsverket 2013, s. 1). 

Likabehandlingens huvudsakliga syfte blir således att ta tillvara kompetens. Även 

Tillväxtverket inleder sin plan med att presentera ett likande syfte där de “strävar efter att vara 

en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 

med den kompetens som behövs” samt att verket “utgår ifrån att en heterogen 

sammansättning anställda gynnar möjligheten att genomföra vårt uppdrag och bidrar till att 

myndighetens mål uppnås på ett effektivt och rationellt sätt” (Tillväxtverket, 2014, s. 1). I 

båda fallen framstår det som att likabehandlingsarbetet fyller två huvudsakliga syften, att följa 

gällande lagstiftning och att förbättra verksamheten i något eller några avseenden. 

Myndigheterna förefaller sällan reflektera över eventuellt etiskt ansvar för allas lika 

rättigheter, de utelämnar allt som oftast även ställningstaganden för likabehandling. Detta 

förblir därmed oproblematiserat.  
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Normer 

Vad framställs som problem i planerna? 

I några fall har myndigheterna formulerat åtgärder för att komma tillrätta med normer som 

hindrar jämställdhet. Problemet är således att normer och stereotyper försvårar kvalitativ och 

kvantitativ jämställdhet. Genom att utreda egna processer, anpassa annonser och förbättra 

föräldraledigheten förefaller myndigheterna vilja förebygga dessa ojämställda strukturer.  

Några myndigheter förefaller sakna kunskap om hur de egna processerna och rutinerna 

påverkar jämställdheten. Arbetsförmedlingen skriver att “I samband med översyn av 

utbildningar ska man följa de intentioner och riktlinjer som finns inom ramen för 

Arbetsförmedlingens arbete med jämställdhet och mångfald. Särskild hänsyn tas till den 

pedagogiska grundsynen” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 15). Något som antyder att 

myndigheten inte vet vilka normer som förmedlas genom utbildningar eller att 

Arbetsförmedlingen vill ta hänsyn till jämställdhet och likabehandling vid utformningen av 

utbildningar. Endast Polismyndigheten har utformat en åtgärd för att stötta enskilda 

medarbetare i att anpassa beteenden efter myndighetens värdegrund. Medarbetare och chefer 

ska ges feedback på hur de “förvaltar värdegrunden inom ramen för sitt uppdrag” 

(Polismyndigheten, 2015, s. 11).  

Andra myndigheter väljer att analysera data för att försöka identifiera faktorer som påverkar 

jämställdheten. Arbetsförmedlingen ska “genom ett mer intensifierat analysarbete av 

nyckeltal, kunna identifiera och åtgärda omständigheter som påverkar medarbetarnas frisktal 

respektive totalt sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro.” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 4). 

Detta för att uppnå målsättningar gällande frisktal och att “[...] kvinnors frisktal/sjukfrånvaro 

ska särskilt uppmärksammas” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 4). Här blir problemet att 

myndigheten inte vet vilka faktorer i eller utanför arbetet som påverkar medarbetarnas hälsa. 

Pensionsmyndighetens likabehandlingsplan innehåller liknande undersökningar i form av 

statistiska analyser. De har som mål att “Ta tillvara statistik samt resultat från 

medarbetarundersökningen för att göra analyser och ta fram åtgärdsförslag” och skall därför 

“Följa upp, utveckla och analysera statistik utifrån kön [...] för att identifiera behov av 

eventuella åtgärder och aktiviteter som rör arbetsförhållanden i organisationen” 

(Pensionsmyndigheten, 2014, s. 3). 
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I flera planer återfinns åtgärder som syftar till att förbättra annonsernas utförande. Detta för att 

arbetssökande av underrepresenterat kön lättare ska hitta annonser och välja att söka 

tjänsterna. Problemet framställs som att kvinnor och män tilltalas av olika platsannonser vad 

gäller text och bild, att de hittar annonser i olika medier och inte kan konkurrera utifrån 

samma meritkrav. Exempelvis ska Statens Haverikommission och Polismyndigheten se över 

kravprofiler och meritkrav eftersom dessa kan ligga till grund för diskriminering. 

Haverikommissionen skriver att “En jämnare fördelning mellan könen ska eftersträvas inom 

alla yrkesgrupper” och därför ämnar myndigheten “Upprätta en rekryteringspolicy för SHK 

och se över kravprofiler och meritkrav” (Statens Haverikommission, 2012, s. 5). 

Arbetsförmedlingens åtgärder inom rekryteringsområdet är att “Innan varje publicering av 

annons ska personalspecialist säkerställa formuleringar utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv” och myndigheten ämnar att vid rekryteringar välja “[...] medier som ger 

ett brett urvalsunderlag [...]” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 10). Hos Institutet för Rymdfysik 

finns en speciell Jämställdhetskommitté som bland annat arbetar med att granskning av 

platsannonser och Elsäkerhetsverket vill utveckla marknadsföring och annonsering så att 

ingen målgrupp utestängs. Ekobrottsmyndigheten ämnar bland annat genomföra; “En översyn 

över myndighetens yrkestitlar ska göras så att de blir könsneutrala” (Ekobrottsmyndigheten, 

2009, s. 7). Även Ekobrottsmyndigheten vill se över rutinerna för rekrytering för att förhindra 

diskriminering. Därför ska “befintliga rutiner ses över, samt bedömning av meriter och 

kompetens” (Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 7).  

Åtgärder som ska förbättra föräldrars möjligheter att förena familjeliv med arbete återfinns i 

samtliga planer förutom i Pensionsmyndighetens, Polismyndighetens och SMHI:s dokument. 

De flesta myndigheter vill säkerställa att föräldralediga inte går miste om viktig information 

och kompetensutveckling under föräldraledigheten samt att anpassa arbetstider. Utifrån 

åtgärderna förefaller problemet vara att föräldraledighet behöver göras mer attraktiv. 

Exempelvis har Statens Haverikommission formulerat en åtgärd så att “Föräldralediga erbjuds 

ta del av information från arbetsplatsen såsom t.ex. mötesprotokoll under sin ledighet samt 

bjuds in till planeringsmöten och andra personalsociala aktiviteter” (Statens 

Haverikommission, 2012, s. 5). Myndigheternas formuleringar är i huvudsak könsneutrala. 

Undantaget är Arbetsförmedlingen som särskilt ska “uppmuntra män att ta ut föräldraledighet 

och vård av barn” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 6).  
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Vilka förutsättningar eller antaganden är bakomliggande för hur problem 

framställs? 

När en person av ett viss kön ska attraheras genom anpassning av kravprofiler, meritkrav eller 

annonstexter görs ett antagande om att kvinnor och män har olika intressen och behov. Ett 

liknande antagande återfinns i Statens Haverikommissions plan där de skriver att 

“Sammantaget är arbetsförhållandena vid SHK sådana att de typiskt sett inte är mindre 

lämpade för vare sig kvinnor eller män som grupp” (Statens Haverikommission, 2012, s. 3). 

Här antas att det på andra arbetsplatser finns sådana arbetsuppgifter som inte är lämpliga för 

antingen kvinnor eller män. 

Några myndigheter utgår även ifrån att annonstexter och valet av mediekanaler för 

publicering påverkar huruvida fler kvinnor eller män söker tjänsten. Detta antyder att 

arbetssökanden, beroende på kön, inte förmår hitta annonser om de publiceras i vissa medier. 

Antagandet är att kvinnor och män söker efter platsannonser via olika plattformar eller på 

olika sätt. Samtidigt ämnar ett antal myndigheter formulera annonstexter på ett könsneutralt 

sätt. Arbetsförmedlingens åtgärd för att säkerställa annonsformuleringar indikerar exempelvis 

att kvinnor och män attraheras av olika uttryckssätt, begrepp eller formuleringar. 

Polisen uttrycker att olika sociala kategorier har olika problem- och behovsbilder.  I 

likabehandlingsplanen beskrivs hur fakta och kunskap ska minska risken för förutfattade 

meningar. Därför vill myndigheten “[...] synliggöra både likheter och skillnader mellan olika 

målgrupper, exempelvis kvinnor och män, flickor och pojkar [...]” (Polismyndigheten, 2015, 

s. 4). Detta för att basera beslut på en “[...] nyanserad och aktuell verklighetsbeskrivning [...]” 

(Polismyndigheten, 2015, s. 4). Antagandet är således att det finns objektiva skillnader som 

behöver synliggöras för att uppnå ökad jämlikhet och jämställdhet. Även Arbetsförmedlingen 

särskiljer kvinnor och män genom åtgärden för föräldraledighet; “Uppmuntra män att ta ut 

föräldraledighet och vård av barn” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 6).  

I tre planer återfinns åtgärder som syftar till positiv särbehandling. Genom dessa åtgärder görs 

ett antagande om att särbehandling behövs för att uppnå jämställdhet, det vill säga att lika inte 

kan behandlas lika. Exempelvis skriver Tillväxtverket att “Vid likvärdig meritering ska det 

underrepresenterade könet ges företräde i en rekrytering” (Tillväxtverket, 2014, s. 4). Statens 

Haverikommission formulerar åtgärden; “Vid samtliga rekryteringar ska, där så är möjligt 

utifrån lämplig kompetens, minst en kandidat av underrepresenterat kön kallas till intervju” 

(Statens Haverikommission, 2012, s. 5).  
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Den sista myndigheten som nämner positiv särbehandling är Arbetsförmedlingen men deras 

formulering skiljer sig något från de övriga. Myndigheten har en övervägande andel kvinnliga 

medarbetare och uttrycker att “positiv särbehandling kan användas vid behov” eftersom “det 

finns en möjlighet, men ingen skyldighet, att vid likvärdig kompetens rekrytera en person av 

underrepresenterat kön” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 16). Således finns ett antagande om att 

behovet endast uppstår tillfälligt och att det därmed inte är strukturellt. 

Det förekommer exempel där myndigheterna både uppmärksammar och förbiser att 

diskriminering inte alltid är synlig eller mätbar. Pensionsmyndigheten ämnar exempelvis 

“Följa upp och analysera rekryteringar i roller där det inte råder en jämn könsfördelning för 

att se om det finns någonting i rekryteringsprocessen, rollbeskrivningar mm som kan 

utvecklas och förbättras” (Pensionsmyndigheten, 2014, s. 3). Därutöver ska myndigheten 

även “Följa upp, utveckla och analysera statistik utifrån kön, ålder, anställningstid m.m. för 

att identifiera behov av eventuella åtgärder och aktiviteter som rör arbetsförhållanden i 

organisationen” (Pensionsmyndigheten, 2014, s. 3). Därigenom antar Pensionsmyndigheten 

att djupare undersökningar behövs för att identifiera problemområden som annars förblir 

dolda. 

I Ekobrottsmyndighetens likabehandlingsplan formuleras den enda åtgärden för att säkerställa 

likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling; “Frågor om kompetensutveckling tas upp vid 

medarbetarsamtalet med samtliga medarbetare” (Ekobrottsmyndigheten, 2009, s. 8). Här antas 

att diskriminering inte förekommer i medarbetarsamtal och därmed att diskriminering sker 

öppet och inte i relationen mellan medarbetare och chef. 

Vad lämnas oproblematiserat i framställningen av problem? 

I majoriteten av planerna utelämnas huruvida normer, osynliga praktiker och könsroller 

inverkar på eller är bakomliggande för problem. Institutet för Rymdfysik och Kriminalvården 

presenterar endast ett fåtal åtgärder i sina planer och dokumentet från SMHI saknar helt 

åtgärder utöver jämställdhetsintegrering. I dessa dokument framstår likabehandling som ett 

begränsat område där eventuella problem avhjälps med punktinsatser. Institutet för 

Rymdfysik presenterar totalt fem åtgärder i jämställdhetsplanen, inklusive åtgärden att 

genomföra en lönekartläggning. Samtliga inryms på en A4-sida tillsammans med en 

uppföljning av åtgärderna från föregående plan.  
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Kriminalvården behandlar inte några problemområden utöver trakasserier och kränkande 

särbehandling, föräldraskap samt löneskillnader vilket ger intrycket av att likabehandling 

består av eller enbart kräver åtgärder inom dessa områden.  Myndigheten har även konstaterat 

att det finns medarbetare som blivit utsatta för nedsättande kommentarer. I planen utelämnas 

ändå reflektioner kring dolda normer och strukturer samt hur dessa upprätthålls genom 

vardagliga praktiker. Därmed förbises att diskriminerande strukturer och normer kan 

förekomma utan att kränkningar eller trakasserier uppstår. 

De myndigheter som anpassar platsannonser för att öka antalet sökande av underrepresenterat 

kön utgår ifrån att det finns skillnader mellan könen. Det problematiseras inte huruvida 

sådana åtgärder skulle kunna bidra till att upprätthålla könsstereotyper. Ett annat exempel 

återfinns i Arbetsförmedlingens likabehandlingsplan där de ämnar “uppmuntra män att ta ut 

föräldraledighet och vård av barn” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 6). Den bakomliggande 

anledningen till åtgärden uttrycks inte, samt att formuleringen väcker frågor om vad det 

innebär att uppmuntra män och vilka konsekvenser det får för män respektive kvinnor. Vidare 

problematiseras inte huruvida åtgärden befäster föreställningar om skillnader mellan kvinnor 

och män, särskilt i relation till föräldraskap. Även dokumentet från Statens Haverikommission 

innehåller resonemang som särskiljer kvinnor och män.  Det står bland annat att 

“Sammantaget är arbetsförhållanden vid SHK sådana att de typiskt sett inte är mindre 

lämpade för vare sig kvinnor eller män som grupp” (Statens Haverikommission, 2012, s. 3). 

Innebörden av typiskt sett förklaras inte närmare. Något som väcker frågor om huruvida 

arbetsuppgifter objektivt kan vara mer lämpade för kvinnor eller män. Institutet för 

Rymdfysik har som mål att de anställda ska “uppfatta sin situation som jämställd” (Institutet 

för Rymdfysik 2015, s. 1). Myndigheten utelämnar andra eventuellt mer objektiva mått på 

jämställdhet. De förefaller inte reflektera över vilka konsekvenser det kan få att subjektiva 

uppfattningar avgör huruvida verksamheten är jämställd.  

Ansvar 

Vad framställs som problem i planerna? 

Några myndigheter skriver att individer har ett eget ansvar att ta vara på möjligheten till 

rättvisa. Exempelvis skriver Institutet för Rymdfysik att “IRF ska vara en arbetsplats där alla 

har samma förutsättningar till en anpassad och sund arbetsmiljö samt uppfatta sin situation 

som jämställd” (Institutet för Rymdfysik, 2015, s. 1).  
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Myndigheten ska alltså verka för att skapa förutsättningar, men det förefaller ligga på 

individens ansvar att ta tillvara på dessa. Problemet blir således bristande förutsättningar för 

en god arbetsmiljö och att medarbetare inte, i tillräcklig omfattning uppfattar sin situation som 

jämställd. Liknande problematik återfinns även hos Polismyndigheten som menar att “Vi har 

möjlighet att bidra till likabehandling genom att fatta beslut som stärker människors 

möjligheter att tillvarata sina rättigheter utifrån olika förutsättningar” (Polismyndigheten, 

2015, s. 4).  

Ekobrottsmyndigheten har som åtgärd att chefer med personalansvar ska ta upp frågor om 

kompetensutveckling vid medarbetarsamtal. Detta för att samtliga medarbetare ska ges 

likvärdiga möjligheter till utbildning och utveckling. Problemet framställs som att 

medarbetarna inte får samma villkor för kompetensutveckling om frågan inte diskuteras i 

enskilda samtal men närmaste chef.  

Vilka förutsättningar eller antaganden är bakomliggande för hur problem 

framställs? 

När Institutet för Rymdfysik uttrycker att alla ska ha samma förutsättningar till en god 

arbetsmiljö förefaller de faktiska förhållandena vara ovidkommande så länge medarbetarna 

har möjlighet att själva ordna en sund arbetsmiljö. Vidare uttrycks att de anställda ska 

uppfatta sin situation som jämställd. Därmed görs ett antagande om att medarbetarnas 

uppfattning är det centrala och att jämställdheten inte behöver mätas med objektiva mått. 

På ett likande sätt skriver Polismyndigheten att de ska bidra till likabehandling och stärka 

människors möjligheter. Begreppet bidra beskriver här ingen skyldighet utan antyder att 

individer själva bär ansvaret för sina rättigheter. Precis som Institutet för Rymdfysik förefaller 

begreppet möjlighet syfta till att faktiska förhållanden inte är centrala, det är individerna 

uppfattningar som är problemet.  

Vad lämnas oproblematiserat i framställningen av problem? 

Både Institutet för Rymdfysik och Polismyndigheten lämnar frågan om myndigheternas eget 

ansvar oproblematiserat. När Polismyndigheten ämnar bidra till likabehandling lämnas 

utrymme för både större och mindre insatser, samt att formuleringarna antyder att 

myndigheten inte har några skyldigheter att agera. Att flera av myndigheterna inte 

problematiserar det egna ansvaret framgår även när motiv för likabehandlingsarbete 

presenteras.  
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Flera planer beskriver och utgår ifrån de lagkrav och myndighetsbeslut som omgärdar 

likabehandlingsfrågor. Det framgår dock sällan något om eventuellt ansvar eller strävanden 

som myndigheterna har utöver dessa krav. 

I planerna framstår inte likabehandlingsarbete som frivilligt, själva likabehandlingen 

förefaller därmed sakna relevans. Några planer beskriver inte medarbetarnas ansvar i 

jämställdhets- eller jämlikhetsarbetet. Exempelvis har Statens Haverikommission 

genomgående åtgärder som uttrycker hur chefer eller annan ansvarig personal skall arbeta för 

att uppnå jämställdhet och likabehandling. Huruvida medarbetarna bör involveras i 

jämställdhet- och likabehandlingsarbetet framgår inte i dokumentet. Kriminalvården 

presenterar åtgärderna; “Gemensam föreläsning på Hk.” och “diskussion av värderingsfråga 

på ATP 2014” samt “Utbildning till chefer i diskrimineringsgrunder” (Kriminalvården, 2014, 

s. 1). Genom dessa åtgärder ämnar myndigheten komma tillrätta med att medarbetare utsatts 

för nedsättande kommentarer. Det lämnas oproblematiserat huruvida utbildningsinsatser 

riktade till chefer skall kunna förändra medarbetares beteenden.  

Något som lämnas oproblematiserat i flera planer är huruvida maktrelationer inverkar på 

arbetet med jämställdhet. Arbetsförmedlingen konstaterar att det har skett “en ökning av 

utsatthet för hot av chef/medarbetare/kollega” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 7) och 

presenterar åtgärden att “Samtliga medarbetare ska informeras om och diskutera 

handläggarstöd för kränkande särbehandling [...]” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 7). Denna 

insats syftar till att uppnå målet med nolltolerans för trakasserier och ansvarig för åtgärden är 

cheferna. Det som lämnas oproblematiserat är huruvida chefernas ansvar för uppföljning av 

åtgärderna är lämpligt eftersom chefen också kan vara den som hotar. Myndigheten 

problematiserar således inte att den makt chefen innehar genom sin position kan påverka 

medarbetares möjlighet till att anmäla upplevda hot. 

Ekobrottsmyndigheten har som åtgärd att chefer med personalansvar ska ta upp frågor om 

kompetensutveckling vid medarbetarsamtal. Detta för att samtliga medarbetare ska ges 

likvärdiga möjligheter till utbildning och utveckling. De reflekterar inte över huruvida chefer 

kan utsätta medarbetare för diskriminering i samband med medarbetarsamtal. Hur 

maktförhållandet mellan chef och medarbetare kan inverka på samtalet förefaller heller inte 

problematiseras.    
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I de analyserade dokumenten förekommer ett påtagligt antal vaga begrepp och flera åtgärder 

saknar förankring i planernas syfte och målformuleringar. Myndigheterna förefaller inte vilja 

tydliggöra sina avsikter och åtgärder för medarbetare eller externa läsare. Som läsare är det 

svårt att förstå hur åtgärder och idéer kan bidra till likabehandling och jämställdhet. Det 

lämnas oproblematiserat huruvida organisationerna, speciellt i egenskap av offentliga 

myndigheter har ett ansvar för att jämställdhetsarbetet ska vara transparent. Ett exempelvis är 

Kriminalvården som har valt att utforma likabehandlingsplanen som ett formulär eller en 

blankett. Den består således av frågor och rubriker med efterföljande spalter att fylla i. Två av 

rubrikerna lyder “Acceptabelt” och “Prio”. I dessa kan personen som utformar planen fylla i 

huruvida ett problem är acceptabelt; ja eller nej, samt ange styrkan för huruvida åtgärden är 

prioriterad; 1 eller 2. Dessa kolumner ger intrycket av att alla problemområden rörande 

jämställdhet och likabehandling inte behöver prioriteras och att viss problematik kan 

accepteras. 

Ett annat exempel är Arbetsförmedlingen som vill uppnå en jämnare könsfördelning genom 

att “Jämställdhetsaspekten uppmärksammas kontinuerligt och ingår som en integrerad del vid 

extern och intern rekrytering” samt att “Positiv särbehandling kan användas vid behov” 

(Arbetsförmedlingen, 2014, s. 16). I samband med åtgärderna presenteras ingen närmare 

beskrivning av vad jämställdhetsaspekten innebär eller på vilket sätt den har integrerats i 

rekryteringsförfarandet. I planen framgår att Arbetsförmedlingen har en övervägande andel 

kvinnor anställda och att de i större utsträckning än män söker utannonserade tjänster. Mot 

bakgrund av detta utelämnar formuleringarna hur rekryterande personal ska bedöma behovet 

av positiv särbehandling vid tillsättning av nya tjänster. I en fotnot beskrivs positiv 

särbehandling som “[...] en möjlighet, men ingen skyldighet, att vid likvärdig kompetens 

rekrytera en person av underrepresenterat kön […]” (Arbetsförmedlingen, 2014, s. 16) vilket 

sammantaget med formuleringen kan användas vid behov antyder för läsaren att något behov 

inte nödvändigtvis uppstår till följd av ojämn könsfördelning. Även när behovet uppstår ställs 

inga krav på att åtgärden vidtas. 
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Analys 

I detta avsnitt diskuteras hur studiens resultat kan förstås i relation till tidigare forskning. 

Analysavsnittet behandlar bakomliggande faktorer till problem och antaganden som återfinns 

i planerna, samt vilka möjliga återverkningar det kan få för föreställningen om jämställdhet i 

organisationerna.  

Information 

Många myndigheter väljer informations- och utbildningsåtgärder för att öka eller uppnå 

jämställdhet. De förefaller vara medvetna om att diskriminering och trakasserier förekommer 

eller kan förekomma och antar att det beror på chefer och medarbetares bristande kunskap om 

likabehandling. Utifrån exempelvis Ackers (2011) resonemang om organisering av arbete och 

konstruktionen av kön, är det inte sannolikt att enbart medarbetarnas okunskap ligger till 

grund för ojämställdhet. I planerna beskrivs inte vad som föranleder att myndigheterna väljer 

informations- och utbildningsinsatser som åtgärd för att motverka diskriminering och 

trakasserier. Myndigheterna förefaller inte reflektera över att diskriminering och trakasserier 

skulle kunna förekomma trots att medarbetarna är medvetna om att detta är fel. Hur insatserna 

förväntas påverka faktiska beteenden och hur medarbetarna skall använda den utbildning och 

information som ges framgår heller inte, vilket får åtgärderna att framstå som lösryckta.  

I likhet med Bacchi (2009) och Brunila och Ylöstalos (2013) slutsatser förefaller problemet 

förenklas, kanske för att enkla lösningar får större gehör. Bacchi (2009) menar att problemet 

sällan förklaras i denna typ av dokument vilket får till följd att problemet förvrängs på grund 

av att åtgärderna framställs som enkla lösningar. Samtidigt finns indikationer på att 

information och utbildning kan bidra till synliggörandet av dolda strukturer och 

medvetandegöra individer om det egna agerandets konsekvenser. Mark (2000) påpekar att just 

medvetenhet om och ifrågasättandet av rådande normer är grundläggande för att åstadkomma 

strukturella förändringar. Detta torde innebära att informationen och utbildningarnas innehåll 

avgör huruvida insatserna kan ha någon effekt i termer av ökad jämställdhet. I de analyserade 

dokumenten ämnar några myndigheter integrera jämställdhet i det vardagliga arbetet. 

Utbildningar skall ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv och chefer och medarbetare skall 

göras medvetna om myndighetens värderingar. Dessa åtgärder har således potential att 

påverka hur medarbetare bemöter och bemöts i organisationerna. 
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Enligt rapporten Jämställda tjänster (Tema jämställdhet och Europeiska socialfonden, 2012) 

var just bristen på kunskap tillsammans med tidsåtgång begränsande faktorer i 

jämställdhetsarbetet. Detta gällde både inom privat och offentlig sektor. Det kan även antas att 

engagemanget för dessa frågor ökar något om medarbetarna erbjuds kontinuerlig feedback. 

Som Ericsson Zetterqvist skriver i SOU 2014:30 behöver enskilda medarbetare få vägledning 

för att förändra de egna beteendemönstren. Det är dock enbart Polismyndigheten som 

presenterar en åtgärd specifikt riktad till individuell feedback.   

Motiv 

Börjesson (2003) beskriver diskurser som talordningar där det framgår vad som är normalt 

och onormalt, accepterat och inte accepterat. Att flera av myndigheterna använder 

nyttoargument för att motivera jämställdhetsarbete kan få konsekvenser för hur medarbetare 

och omgivning uppfattar arbetet för ökad jämställdhet. Detsamma gäller när myndigheterna 

använder vaga begrepp och beskrivningar av åtgärder och ansvar. När mål och åtgärder inte 

förefaller stödja varandra och den praktiska innebörden av åtgärderna är otydlig kan arbetet 

tyckas vara abstrakt, i alla fall för den utomstående läsaren.  

Flera myndigheter beskriver hur verksamheten kan förbättras av jämställdhets- och 

likabehandlingsarbete. Detta kan få konsekvenser för hur jämställdhet uppfattas, speciellt 

eftersom andra områden framstår som prioriterade eller överordnade. Brunila och Ylöstalo 

(2013) skriver även att en effekt av nyttoargument blir att kvinnors rättigheter behöver 

rättfärdigas av att de tillför andra värden. I Jämställda tjänster (Tema jämställdhet och 

Europeiska socialfonden, 2012) beskrivs hur rättighetsperspektiv oftare förekommer i 

offentliga än privata verksamheters skrivelser om jämställdhet. Trots detta återkommer 

nyttoargument av olika slag i många av de analyserade planerna. Enligt Brunila och Ylöstalo 

(2013) är det tänkbart att detta påverkas av att offentliga verksamheter i större utsträckning 

utsätts från privat konkurrens och att kundbegreppet blir allt vanligare inom 

myndighetsutövning.  

I hänvisningar till lagtexter och myndighetsbeslut finns även en antydan om att 

jämställdhetsarbetet i sig självt saknar relevans. Att uppnå lagstiftningens krav blir ytterligare 

ett nyttoargument utöver strävan efter förbättringar och effektivitet. Kirzan och Lombardo 

(2013) tar upp att jämställdhetsarbete behöver vara relevant i sig självt för att lyckas. 

Författarna anser även att frånvaron av nyttoargument bör ligga till grund för utfallet vid 

utvärderingar av policydokument.  
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Att planerna inleds med hänvisningar till lagstiftning och regelverk, samt att jämställdheten 

legitimeras genom nytta och effektivitet, skapar även en uppfattning om att jämställdhet och 

kvinnors rättigheter inte bör eller behöver prioriteras. 

Det är dock inte enbart nyttoperspektiv som motiverar jämställdhetsarbete. I många men inte 

alla dokument förekommer ställningstaganden för lika rättigheter och skyldigheter. Enligt en 

offentlig utredning (SOU 2014:30) har myndigheter och andra offentliga verksamheter fått en 

del vägledning i arbetet mot ökad jämställdhet. Flera projekt har enligt utredningen 

genomförts i syfte att väcka medvetenhet och öka kunskapen om jämställdhetsfrågor i 

organisationerna. Svenska myndigheter har också ett ansvar för att arbeta med 

jämställdhetsintegrering som strategi genom att beakta jämställdhetsfrågorna i 

beslutsprocesser (Kalonaityté, 2014). Utifrån analysen framgår att de strävanden efter lika 

rättigheter eller integrering av jämställdhetsarbete som ibland presenteras i dokumentens 

inledande delar ofta går förlorade när det kommer till åtgärderna. Det uppstår en dissonans 

mellan mål och åtgärder eftersom det sällan framgår hur planerade insatser kan bidra till 

måluppfyllelsen. En möjlig förklaring är det Bacchi (2009) och Brunila och Ylöstalo (2013) 

talar om som en förenkling och förvrängning av problemet. Vidare menar Brunila och 

Ylöstalo (2013) att de enkla och överblickbara åtgärderna inte nödvändigtvis är de mest 

lämpade i relation till behoven.  

Normer 

Att flera myndigheter avsiktligt eller oavsiktligt utgår ifrån att kvinnor och män har olika 

förutsättningar och intressen i arbetslivet kan också, i linje med Brunila och Ylöstalos (2013) 

slutsatser ses som en form av förenkling. I några planer förekommer åtgärder för både 

anpassning av annonsering och i Arbetsförmedlingen plan uttrycks även att män ska 

uppmuntras till föräldraledighet. Det skulle även enligt Kalonaitytés (2014) beskrivning av 

konstruerade föreställningssystem kunna bero på stereotyper om kvinnor och män. Sådana 

förgivet tagna sanningar om hur kategorier (i detta fall kön) relaterar till intressen, behov och 

personlighet förekommer i hela samhället. Det är således svårt för skaparen av dokument och 

åtgärder att helt frigöra sig från dem. Utifrån Josefsons (2009) exempel av de egenskaper som 

tillskrivs män och kvinnor kan det tänkas att Arbetsförmedlingen, genom att uppmuntra män 

upprätthåller en vedertagen bild om vad det innebär att vara man.  
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Om det förväntas att män skall vara de som arbetar och att kvinnor skall vara de som sköter 

barn och hem, skulle åtgärden för ökad jämställdhet bland föräldralediga kunna leda till att 

män och kvinnor bemöts på olika sätt. Vidare skulle det utifrån den genusordning som 

Josefson (2009) talar om kunna leda till att kvinnor inte behöver uppmuntras eftersom det 

förväntas att de, enbart genom att vara kvinna skall vara föräldraledig. De män som genom 

uppmuntran tar ut föräldraledighet skulle därmed kunna framstå som bättre. Det är även 

tänkbart att själva idén med att uppmuntra män till föräldraledighet bygger på det 

Kalonaitytés (2014) skriver om som antaganden om heterosexualitet, vilket således kan 

innebära att män som åtgärden riktas till väntas tillhöra en kärnfamilj.  

Resonemanget i Haverikommissionens likabehandlingsplan om arbetsförhållandenas 

lämplighet för de båda könen bygger på samma princip, det vill säga antagandet att kvinnor 

och män i grunden är olika och att könet avgör vilka förutsättningar en person har att utföra 

ett arbete. Genom att särskilja könen och koppla kroppsliga och psykologiska förutsättningar 

till könstillhörighet kan Haverikommissionen, i enlighet med det Acker (2011) och Wahl 

(2011) skriver, bidra till den diskursiva konstruktionen av kön. Brunila och Ylöstalo (2013) 

benämner detta som framställningarnas subjektifierande effekter, vilket innebär att grupper av 

människor identifieras och avgränsas igenom diskurser. Antagandet om definitiva skillnader 

mellan könen riskerar även att  återigen förenkla frågor om jämställdhet på det sätt som 

Brunila och Ylöstalo (2013) beskrivit.  

Det kan tänkas att de informella organisationsstrukturer som beskrivs i SOU 2014:30 till stor 

del är dolda och i planerna framstår de också som något bortglömda. Att exempelvis utgå från 

att rättvisa alltid uppstår om frågor rörande detta behandlas i medarbetarsamtal tyder på att 

myndigheterna i första hand uppmärksammar formella strukturer och synliga uttryck för 

diskriminering. Trots att förenklingar och relativt begränsade åtgärder är vanligt 

förekommande i de analyserade dokumentet återfinns ändå exempel på myndigheter som 

uppmärksammar behovet av djupare analyser. Det vill säga att samtliga myndigheter inte 

utgår ifrån att de ser helheten av problemet, vilket exempelvis kan synliggöras genom att de 

ämnar utreda och följa de egna processers inverkan på jämställdheten. Detta kan vara ett sätt 

komma åt de dolda strukturer som beskrivs i SOU 2010:7. Åtgärder för positiv särbehandling 

kan också ses som uttryck för att myndigheten vill uppmärksamma de strukturella hinder för 

jämställdheten som Kirzan och Lombardo (2013) beskriver. Därav anpassas åtgärder för att 

minimera dolda normers inverkan på beslutsfattande.  
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Precis som Kirzan och Lombardo (2013) skriver kan lika alltså inte behandlas lika om 

jämställdhet ska uppnås. Istället behöver åtgärder, i likhet med positiv särbehandling väga upp 

dolda och strukturella orättvisor.   

Ansvar 

I några av planerna beskrivs tillvaratagande av rättigheter som ett individuellt ansvar där 

myndigheterna vill skapa förutsättningar men inte ta ansvar för utfallet. Därigenom avsäger 

sig myndigheterna ansvaret för likabehandling och jämställdhetsfrågor när medarbetarna själv 

förväntas ansvara för sin situation. Att mäta jämställdhet utifrån medarbetarnas uppfattning 

lämnar också utrymme för den maktordning som Mark (2000) och Wahl et al. (2011) talar 

om. När männen utgör norm och ges större utrymme att uttrycka sina åsikter riskerar deras 

uppfattning att tolkas som den rådande.  Detta kan även utgöra ett problem när ansvaret för att 

genomföra och följa upp åtgärder ligger på verksamhetens chefer. Myndigheterna bortser 

emellanåt ifrån att diskriminering och kränkningar även förekommer i chefsled. 

Arbetsförmedlingen uttrycker att positiv särbehandling kan nyttjas för att uppnå jämnare 

könsfördelning. De påpekar dock att det inte är en skyldighet utan endast en möjlighet som 

kan användas vid behov. Samtidigt framgår det i planen att Arbetsförmedlingen har en 

majoritet kvinnliga anställda, vilket antyder att ett behov av positiv särbehandling kan finnas. 

Kirzan och Lombardo (2013) skriver om principen lika ska behandlas lika, de menar att 

policyskaparen bör uppmärksamma strukturella faktorer som kan leda till ojämställdhet. 

Arbetsförmedlingen väljer genom sin formulering att bortse från detta och framställer istället 

ojämställdhet som ett tillfälligt problem. Således avskriver sig myndigheten ansvaret för att 

komma tillrätta med diskriminerande strukturer. I likhet med Bacchis (2009) resonemang 

förminskas också problemet genom hur lösningen framställs. 

Arbetet med jämställdhetsintegrering som strategi borde innebära att samtliga myndigheter på 

något sätt försöker integrera jämställdhetsfrågor i arbets- och beslutsprocesser. I de 

analyserade planera finns dock enbart ett fåtal exempel på denna typ av arbete. 

Polismyndigheten ämnar ge feedback till enskilda medarbetare om hur deras beteenden 

relaterar till verksamhetens värderingar. SMHI avser arbeta med jämställdhetsintegrering men 

förklarar enbart begreppets innebörd i övergripande termer. Deras dokument saknar 

helt nulägesbeskrivningar och konkreta åtgärder. Den typ av vägledning för medarbetare som 

Ericsson Zetterqvist (SOU 2014:30) beskriver är så gott som helt frånvarande i planerna, 

vilket innebär att myndigheternas ansvar för jämställdhetsintegrering utelämnas.
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Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur problem och lösningar framställs i svenska 

myndigheters jämställdhetsplaner samt vilka möjliga konsekvenser dessa beskrivningar kan få 

för föreställningar om jämställdhet hos organisationernas medlemmar. För att undersöka detta 

ställde vi frågorna: 

· Vilka problem framställs indirekt genom myndigheternas formuleringar av mål och 

åtgärder i jämställdhetsplanerna? 

· Hur beskriver myndigheterna syftet med jämställdhetsarbetet, vilka motiveringar 

används?  

· Finns det andra perspektiv eller aspekter på jämställdhet som utelämnas genom 

formuleringar av mål och åtgärder i jämställdhetsplanerna? 

I det här avsnittet reflekterar vi över hur utfallet av studien kan ställas i relation till syfte och 

frågeställningar samt vilka faktorer som påverkat analysarbetet och studiens resultat. Först 

kommer en diskussion om metodvalet och den forskningsprocess som legat till grund för 

studien. Därefter följer en närmare diskussion av resultat och analys. 

Metoddiskussion 

Inför urvalet reflekterade vi över möjligheten att myndigheter av olika storlek skulle ha olika 

förutsättningar för att arbeta med jämställdhet. Därav bestämdes att ett målstyrt urval skulle 

användas för att synliggöra eventuella skillnader mellan planer från myndigheter av varierade 

storlek, räknat i antal anställa. Efter att analysen genomförts framgick sedermera att storleken 

på myndigheterna inte föreföll ha betydelse för hur de arbetar med jämställdhet. Alla planer 

ser olika ut både till omfattning och innehåll vilket medfört att jämförelser av denna typ inte 

varit möjliga.  

Att analysen genomfördes individuellt och att våra respektive uppfattningar sedan 

diskuterades gemensamt syftade till minska den egna förförståelsens inverkan på resultatet. 

Idén med den fördjupande diskussionen var att både avvikande och gemensamma 

uppfattningar skulle granskas och tolkningar ifrågasättas för att säkerställa att resultatet har en 

tydlig förankring i det studerade dokumenten. Analysfrågorna valdes utifrån Bacchis (2009) 

approach What’s the problem represented to be? vilken ansågs vara en lämplig metod för 

undersökningen eftersom den svarar väl mot vårt kunskapsintresse. Kirzan och Lombardo 

(2013) påpekar dock att även kontexten är viktigt vid utvärdering av policydokument.  
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Genom What’s the problem represented to be? ställs formuleringar i relation till en allmän 

diskurs utan hänsyn till de kontexter som dokumenten härrör ifrån. Resultatens avsaknad av 

organisatorisk kontext kan därav få mål och åtgärder i de analyserade planerna att framstå 

som lösryckta eller ologiska. Syftet med studien är dock att förstå hur formuleringarna bidrar 

till den allmänna diskursen kring jämställdhet. 

Studien är avgränsad till jämställdhetsfrågor, alltså de formuleringar som på något sätt berör 

kvinnor och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Därmed analyserades inte 

planerna utifrån ett intersektionellt perspektiv trots att flera myndigheter vävt samman arbetet 

med likabehandling utifrån fler diskrimineringsgrunder. I de fall mål eller åtgärder varit 

riktade till flera diskrimineringsgrunder har vi endast tagit hänsyn till formuleringarnas 

diskursiva implikationer om kön. Detta innebär att vi inte tagit hänsyn till de implikationer 

som jämställdhetsplanernas formuleringar kan få för andra sociala kategorier än kvinnor och 

män. Utifrån Kalonaitytès (2014) beskrivning av analyser utan intersektionella perspektiv kan 

vår studie i någon mening ses som ofullständig. Denna studie omfattar inte heller en analys av 

åtgärder för lika lön. Myndigheternas arbete för lika löner har tydliga kopplingar till lagkrav 

och åtgärdernas utformning är liknande i de flesta planer. Därav ansågs en analys av mål och 

åtgärder på löneområdet inte skulle tillföra något i relation till studiens syfte. Även 

nyttoperspektiven har kopplingar till regelverk och rekommendationer. Dessa argument för 

jämställdhetsarbete uttrycks exempelvis på Diskrimineringsombudsmannens hemsida. Vidare 

innehåller hemsidan andra rekommendationer för hur en jämställdhetsplan bör utformas. 

Detta kan tänkas påverka vad myndigheterna skriver i sina jämställdhetsplaner.  

Under arbetets gång diskuterades huruvida planerna skulle bifogas i sin helhet. Valet föll på 

att utelämna dessa eftersom uppsatsen som helhet hade blivit för omfattade. Istället valdes att 

exemplifiera med citat och formuleringar som var talande för varje tema. Detta medför att 

läsaren själv måste begära ut planerna för att kunna ta del av hela sammanhanget. Samtliga 

dokument är dock offentliga handlingar som kan begäras ut från respektive myndighet utan 

kostnad. 

Genom studien har vi kunnat identifiera ett antal teman och uttryck som återkommer i flera 

planer. Det har även synliggjorts att dessa formuleringar kan ha diskursiva effekter och 

således kan påverka föreställningar om jämställdhet i och utanför organisationerna. Studiens 

resultat och framställningen av dokumenten kan i sin tur påverka diskursen kring jämställdhet.  
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Det vill säga att vi själva, genom vår framställning skapar förståelse för, men också 

avgränsningar av jämställdhet och jämställdhetsarbete. Som författare har vi inte helt kunnat 

ställa oss utanför varken rådande samhällsnormer eller våra egna värderingar. Således finns en 

möjlighet att våra subjektiva uppfattningar i någon mån påverkat studiens utfall. Vårt 

tillvägagångssätt med både enskild och gemensam analys har dock i möjligaste mån förebyggt 

denna problematik. Mark (2000) beskriver genusperspektiv som ifrågasättande av etablerade 

normer och synsätt, något vi har försökt tillämpa för att ifrågasätta vårt egna tänkesätt.  

Resultatdiskussion 

Något som framkommit av studien är att jämställdhetsarbetet vanligen motiveras genom 

nyttoaspekter. Således utelämnas själva idén med jämställdheten; att kvinnor och män ska ha 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.  Enligt både Mark 

(2000) och studien Jämställda tjänster (Tema jämställdhet och Europeiska socialfonden, 

2012) är det allt vanligare att offentliga myndigheter, likt den privata sektorn, eftersträvar ett 

jämställdhetsarbete som ska generera ökad kvalitet, effektivitet och legitimitet.  Enligt studien 

Jämställda tjänster (Tema jämställdhet och Europeiska socialfonden, 2012) finns det inom 

offentliga organisationer dessutom en brist på kunskap om jämställdhet och genus. Något som 

även synliggörs i de studerade jämställdhetsplanerna genom det stora antalet utbildnings- och 

informationsinsatser. 

I likhet med Kirzan och Lombardos (2013) och Brunila och Ylöstalo (2013) är vår 

uppfattning att ett vinstdrivande jämställdhetsarbete innebär vissa svårigheter. Om mål och 

åtgärder motiveras genom eventuella, fördelaktiga resultat är risken stor att organisationer inte 

lägger ned tillräckliga resurser på jämställdhetsarbetet, särskilt om det inte genererar 

förväntad nytta. I kombination med bristande kunskap om jämställdhet och genus finns risken 

att tänkta åtgärder genomförs på lösa grunder. I de studerade dokumenten förefaller bristande 

kunskap vara ett påtagligt problem, samtidigt som många formuleringar är intetsägande. 

Därmed får vi intrycket att jämställdhetsarbetet inte är prioriterat. 

Ytterligare något som framkommit i studien är att myndigheterna motiverar 

jämställdhetsarbetet med hänvisning till lagens krav. Lagen har implementerats utifrån EU:s 

direktiv och kan enligt Glavå (2010) inte avtalas bort. När andra aspekter med 

jämställdhetsarbete utelämnas får vi dock intrycket att myndigheternas jämställdhetsplaner 

endast finns till för att lagen säger att de ska finnas.  
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Således kan jämställdhetsarbeten uppfattas som ett nödvändigt ont vilket kan få konsekvenser 

för organisationernas medlemmar. När jämställdhetsarbetet inte motiveras utifrån att 

människor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter finns risken att diskriminering 

och trakasserier tillåts förekomma.  

Det framgår av analysen att informations- och utbildningsinsatser är överrepresenterade i 

planerna, vilket kan tolkas som att det inom myndigheterna finns en brist på kunskap. 

Samtidigt är informationsinsatser, särskilt när de sker i samband med möten och 

arbetsplatsträffar ett förhållandevis enkelt och billigt sätt att arbeta med jämställdhet. Något 

som kan ses som exempel på den typ av förenklingar som Brunila och Ylöstalo (2013) 

beskriver. Detta synliggörs även av att flera åtgärder bygger på antaganden om skillnader 

mellan kvinnor och män. Utifrån det aktör- och strukturperspektiv som Wahl et al. (2011) 

beskriver kan detta innebära att utformningen av jämställdhetsplanerna inverkar på strukturen, 

alltså de normer och kulturer som råder inom myndigheterna. Vilket i sin tur påverkar de 

medarbetare som arbetar inom verksamheterna och som senare utformar organisationernas 

framtida jämställdhetsarbete. På så sätt blir tidigare nämnda förenklingar av verkligheten del 

av en spiral där medarbetarnas föreställningar om kvinnligt och manligt, jämställdhet och 

jämställdhetsarbete kontinuerligt formas. Vidare kan detta relateras till Bacchis (2009) 

beskrivning av diskurser och dess status som sanningar där vårt sätt att reflektera över och 

förstå fenomen begränsas. 

Vidare är det tydligt att överensstämmelsen mellan målformuleringar och åtgärder i många 

fall är bristfällig. I flera planer saknas bakgrundsinformation och åtgärderna framstår därmed 

som dåligt underbyggda. När Mark (2000) skriver om behovet av djupgående kunskap för att 

jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt upplevs de studerade dokumenten som klart 

bristfälliga. Att flera av planerna innehåller språkliga fel ger onekligen även intrycket av att 

jämställdhet inte är ett prioriterat arbetsområde. I studien Jämställda tjänster (Tema 

jämställdhet och Europeiska socialfonden, 2012) beskrivs hur medarbetare i både privat och 

offentlig sektor upplever jämställhetsarbetet som abstrakt och hur medarbetarna har svårt att 

förstå hur arbetet ska bedrivas i praktiken. Resultatet av denna studie ger ett liknande intryck 

då myndigheterna ofta formuleras sig med vaga begrepp. Åtgärdernas innebörd samt 

fördelningen av ansvar ger sällan tillfredsställande information, i alla fall inte till den 

utomstående läsaren.  
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Det finns ett antal antaganden och problemformuleringar i planerna som genom denna studie 

framstår som problematiska. Detta innebär dock inte att dessa formuleringar nödvändigtvis är 

missriktade. Enligt uppsatsen Den könskodade jobbannonsen av Lindmark och Sundin (2013) 

är formuleringar och meritkrav i platsannonser ofta könskodade. Det vill säga att olika 

egenskaper efterfrågas för tjänster där kandidaternas väntas vara mestadels män eller 

mestadels kvinnor. Myndigheters åtgärder inom rekrytering för att få fler sökanden av 

underrepresenterat kön behöver således inte vara felaktiga. I likhet med Kirzan och 

Lombardos (2013) resonemang kring principen lika ska behandlas lika kan anpassningen av 

annonstexter grunda sig i kunskaper om osynliga normer.   

Resultaten från denna studie utgör en grund för vidare studier av jämställdhetsarbete. Kirzan 

och Lombardo (2013) påpekar även behovet av holistiska undersökningar eftersom det kan ge 

fördjupad kunskap om hur diskurser om jämställdhet blir till och upprätthålls. Att även 

inkludera fler av Bacchis (2009) frågeställningar skulle kunna bidra till en utökad förståelse 

för hur indirekta framställningar av problem kommer till samt hur de påverkar individer och 

grupper i organisationer. I studien Jämställda tjänster (Tema jämställdhet och Europeiska 

socialfonden, 2012) framgår att organisationer i privat sektor oftare än offentliga 

verksamheter utgår från nyttoperspektiv. Utifrån detta kan det även vara intressant att jämföra 

likheter och skillnader mellan olika typer av organisationer inom dessa sektorer. 

Sammantaget kan resultaten från denna studie bidra till en ökad förståelse för hur språkliga 

formuleringar i jämställdhetsplaner kan påverka diskurser. Inför en kommande utökning av 

pro-aktivitetskravet i diskrimineringslagstiftningen, som även ska omfatta andra 

diskrimineringsgrunder, är det relevant att synliggöra tänkbara diskursiva effekter av hur mål 

och åtgärder formuleras. Detta skulle kunna öka medvetenheten inför utformandet av framtida 

jämställdhets- och mångfaldsplaner. 
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