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Abstract: 
This essay investigates if attitudes to equality work among the administrative managers of 

Landskrona city can be altered through participating a seminar day on equality, multitude and 

discrimination. A questionnaire about the equality work in the municipality was sent out the 

administrative managers before the seminar day, and thereafter followed up by interviews. 

Through these interviews, leaning on intersectional theory and gender order theory, I have 

investigated what the managers perceive as the concept equality, how they advocate their own 

role in this work, and if the seminar day has influenced their will to work with equality within 

the municipality. I found that equality is understood as equality between sexes, also including 

ethnic multitude and sometimes even other grounds of discrimination. I also found that the 

administrative managers view equality based on a heteronormative differential view of gender 

and of sex. The seminar day seem to have made an influence on the attitudes among the 

administrative managers, both in sense of revealing their own prejudices, and also by allowing 

equality issues a higher priority in the rules of procedure.  

 

Keywords: equality, intersectional theory, change of attitude, municipality, organization, sex 

I denna uppsats undersöks om attityder till jämställdhets/jämlikhetsarbete hos 

förvaltningscheferna i Landskrona stad, förändras genom en seminariedag om jämställdhets-, 

mångfalds- och antidiskrimineringsfrågor. Förvaltningscheferna har före seminariedagen fått 

svara på en enkät om jämlikhetsarbetet i kommunen, efter seminariedagen har enkäten följts 

upp med intervjuer. Genom dessa har jag, med hjälp av intersektionell teori och könsordning, 

undersökt vad som innefattas i förvaltningschefernas jämlikhetsbegrepp, hur de ser på sin 

egen roll i detta arbete samt om seminariedagen har ökat förvaltningschefernas vilja att arbeta 

med jämlikhetsfrågor inom kommunen. Jag fann att jämlikhet förstås som jämställdhet med 

tillägg av etnicitet, men att även andra diskrimineringsgrunder ibland inkluderas i begreppet. 

Jag fann även att förvaltningschefernas jämlikhetssyn utgår från en heteronormativ 

könsdikotomi. Seminariedagen tycks ha påverkat attityderna till jämlikhetsarbete på så sätt att 

förvaltningscheferna dels har blivit uppmärksammade på sina egna fördomar, dels har en 

förändring inletts till att låta jämlikhetsfrågorna ta större plats i arbetsordningen.  

Nyckelord: Jämställdhet, intersektionalitet, attitydförändring, kommun, Landskrona, 

organisation, kön 
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1 Bakgrund  

Alla arbetsplatser med fler än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan. Tanken är att med 

hjälp av denna främja jämställdhet och utveckling bortom stereotyper och fördomar. Min 

tilltro till skrivna dokuments förmåga att förändra något är begränsad, och därför tror jag att 

det behövs aktiva jämställdhetsinsatser för att få till stånd någon form av förändrat synsätt vad 

gäller kön, sexuallitet, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning 

och ålder inom organisationer. Därför tänkte jag undersöka om en aktiv jämställdhetsinsats, i 

form av en föreläsningsdag, kan ändra på attityder till jämställdhet hos förvaltningscheferna i 

en kommun, och hur dessa ser på sin egen roll i detta förändringsarbete. 

 

1.1 Landskrona Kommun 

Landskrona kommun, som ligger mellan Helsingborg och Malmö på Skånes västkust, har 

cirka 40 000 invånare. Efter att stadens varv lades ner på 80-talet stod många lägenheter 

tomma och i början av 90-talet fylldes dessa med asylsökande. Ungefär en fjärdedel av 

stadens medborgare har idag så kallad invandrarbakgrund eller annan etnicitet än svensk. I 

motsättningarna mellan ”gammellandskroniter” och stadens nya demografiska utveckling har 

missnöjespartiet Sverigedemokraterna vunnit stora valframgångar och innehar för närvarande 

tolv mandat i kommunfullmäktige.  

Landskronas personalavdelning beslutade under våren 2010 att göra en satsning på jämlikhet, 

mångfald och likabehandlingsfrågor. Det första steget i denna satsning riktades mot stadens 

tio förvaltningschefer. I denna grupp är även stadschefen är inräknad. Förvaltningscheferna 

har under våren deltagit på en heldag i jämlikhet och likabehandling, där de har närvarat på 

föreläsningsseminarium med Ulrica Åström och Paki Holvander.1 Denna seminariedag, där 

även fackliga representanter deltog, var tänkt att fungera som en ögonöppnare för 

förvaltningscheferna; för ökad förståelse av betydelsen av ett aktivt jämlikhetsarbete och för 

ökad insikt om förvaltningschefernas egen roll för att nå framgång i detta arbete.  

 

 

                                                            
1 Ulrica Åström arbetar med diskrimineringsfrågor för röda korset. Paki Holvander är chef för mångfalds- och 
demokrati enheten i Södertälje kommun och har nått stora framgångar i arbetet med mångfald. Se bilaga 1. 
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2 Syfte och frågeställning  

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Landskrona kommuns förvaltningschefers 

attityder till jämställdhetsarbete förändras i och med att de får förnyad kunskap om 

diskriminerande praktiker.  Hur ser attityderna till jämlikhetsarbete ut efter seminariedagen, 

och vad innefattas i förvaltningschefernas begrepp jämlikhet? På vilket sätt har viljan till att 

arbeta med jämlikhet påverkats? Hur uppfattar förvaltningscheferna den egna rollen i arbetet 

med jämlikhet?  

Undersökningen avser endast urskilja hur attityderna ser ut en kort tid efter föreläsningsdagen. 

Det är mycket möjligt att det kan finnas attitydförändringar som kommer till uttryck efter en 

längre tid, eller att en eventuell förändringspotential dämpas med tiden. Då personalchefen 

och personalkonsulten planerat in fler projekt för medvetandehöjning, är det möjligt att de 

olika projekten tillsammans bidrar till en ökad förståelse av jämställdhets- och 

jämlikhetsproblematiken inom organisationen. Ett problem med den här typen av satsningar 

är att de kan resultera i en övergående fas av ökad förståelse och vilja till att arbeta med 

problem som tidigare varit dolda, eller funnits irrelevanta, men att detta snart faller bort från 

dagordningen igen (Abrahamsson 2000, Sundin 2002, Angervall 2005, Roth 2008).  

 

2.2 frågeställning: 

De frågor jag söker besvara i denna uppsats är således:  

Vad har en temadag om jämställdhet/jämlikhet för eventuell effekt på förvaltningschefernas 

attityder till aktivt jämställdhetsarbete i Landskrona Stad, och vad innefattas i 

förvaltningschefernas begrepp jämlikhet?  

Har denna seminariedag påverkat förvaltningschefernas vilja till att arbeta med jämlikhet, i så 

fall, på vilket sätt?  

Hur uppfattar förvaltningscheferna sin egen roll i jämlikhetsarbetet efter seminariedagen?  
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3 Forskningsfältet  

Forskningsfältet har här delats upp i två olika delar, en del som beskriver det 

genusvetenskapliga forskningsfältet och en del som behandlar organisation och kön. 

 

3.1 Det genusvetenskapliga forskningsfältet 

År 1988 lanserade historikern Yvonne Hirdman den teori som hon kallar genussystemet. Den 

går i korthet ut på att kön kan förstås som en isärhållande hierarkisk praktik av manligt och 

kvinnligt, där det manliga genomgående värderas högre (Hirdman 1988). Syftet med 

genusbegreppet var att särskilja det sociokulturella könet från det biologiska.2 Detta sätt att se 

på kön och genus hade sedan 70-talet använts av amerikanska feminister. På 90-talet 

kritiserades och problematiserades denna dualistiskt isärhållande genussyn, av bland annat 

Donna Haraway (1991) och Judith Butler (1993), vilka menar att denna dikotomi leder till en 

reproduktion av kön som två separata grupper samtidigt som denna dikotomi upprätthålls. 

Butler ställde sig även frågande till om kvinnor verkligen kan ses som en kategori, ett 

fenomen som snarare leder till ett normerande och upprätthållande av en falsk gemensam 

identitet, tvärs genom klass, kultur, sexualitet och så vidare (Butler 1990, 2007). Det 

universella systerskapet har även problematiserats av Diana Mulinari och Paulina de los 

Reyes (2005).  Deras bok, Intersektionalitet, fungerar som kunskapsteoretiskbakgrund för min 

analys eftersom de problematiserar användandet av enbart kön som förståelse för makt och 

förtryck. De belyser att inte enbart det explicita förtrycket, vad som sägs och görs, utan även 

det implicita förtrycket, i form av tystnader i fältet, är ett maktuttryck för den hegemoniska 

feminismen i Sverige.  

Nira Yuval-Davies (2005) belyser riskerna med mainstreaming och intersektionalitet, vilka 

hon menar står inför likartade svårigheter. Mainstreaming, eller jämställdhetsintegrering, 

innebär att jämställdhetssatsningen förs in i varje del av den ordinarie verksamheten för att 

finnas med som en ständig del. Risken, som Yuval-Davies pekar på, är att jämställdhet aldrig 

tillåts bli en egen fråga och därmed riskerar att bli både osynliggjord och bortglömd. Den som 

arbetar med mainstreamingen riskerar också att hamna i ett dubbelarbete, där den både ska 

arbeta inom den egna gruppen och samordna mainstreamare i de andra grupperna.  

                                                            
2 Jag menar dock, i enlighet med Butler, att även det biologiska könet är en social konstruktion (Butler 1993). 
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3.2 Organisation och kön 

Fram till 80-talet ansågs organisationsteori vara könsneutral, vilket i praktiken innebar att man 

dittills utgått från ett manligt, könsblint perspektiv. Organisations(kultur)teori är idéer, 

värderingar och föreställningar som delas av ett kollektiv av människor. Könsmönstren inom 

organisationer är både komplexa och motsägelsefulla (Alvesson & Due Billing 1999 s 13). 

Historiskt sett har kvinnor och män befunnit sig inom olika yrkesområden, vilka ofta varit 

starkt könskodade. Denna könsmärkning är inte befäst utan ändras emellanåt, men dikotomin 

fortskrider oftast.3 En forskare som kritiserat organisationsteorins könsblindhet är Joan Acker 

(1992). Ackers teori utgår mycket från Rosabeth Moss Kanter (1977). Hon drev en tes som 

går ut på att arbetet är med och skapar människan och kopplade även ihop möjlighet till 

avancering med kön och struktur. Möjlighetsstrukturerna innebar att människor med goda 

möjligheter, oftast män, tenderar att få fler möjligheter medan det omvända gäller för 

människor med små möjligheter, oftast kvinnor. Om möjligheten till karriär saknas anpassar 

sig människan och upplever inte heller avancering som eftersträvansvärt.4 Kanter identifierar 

även andra strukturer som påverkar möjligheter i arbetslivet och individers 

prestationsförmåga så som: antalets betydelse, att vara i minoritet eller i majoritet, och att 

maktskillnader, inte könsskillnader, förklarar differensen i mäns och kvinnors möjligheter 

inom organisationer.   

I Charlotte Holgerssons (2004) avhandling analyseras rekrytering av företagsledare. På många 

sätt fungerar rekryteringen som en homosocial arena där endast män med liknande bakgrund 

identifieras som möjliga kandidater. Motståndet mot kvinnliga ledare är ofta förtäckt och 

konstruerat utifrån biologiskt underbyggda argument, (kvinnor är svagare) och/eller sociala, 

(kvinnor bör vara hemma hos sina barn). Även Anna Wahl (2004) beskriver hur de köna(n)de 

organisationsstrukturerna vidmakthålls genom att män äger nyklar och resurser för framgång 

och därigenom fungerar stilbildande inom organisationerna. Män, såväl som kvinnor, 

orienterar sig efter makten, och makten finns hos män. Männen identifierar sig enbart med 

andra män, homosocialitet, medan kvinnor blir heterosociala; även de identifierar sig med 

män. (Wahl 2004) Anna Wahl, har tillsammans med Charlotte Holgersson, Pia Höök och 

Sophie Lindhag (2001) beskrivit hur kön ordnas in i organisationer och vilka attityder mot 

jämställdhet inom organisatorisk förändring som florerar. Även Lena Abrahamssons 

                                                            
3 Till exempel mejerinäringen (Sommestad, 1992) 
4 Jämför med Skeggs (2000) där barriärerna mellan klasserna omöjliggjorde till exempel klassresor genom 
studier, vilket då inte heller sågs som eftersträvansvärt. 
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avhandling (2000) beskriver hur genusordningar påverkar förändringsarbete. Könsordningen 

konserverar ofta gamla strukturer, eftersom förändring både provocerar de gamla 

maktstrukturerna och inverkar på yrkesidentiteten och arbetsplatskulturerna. Förändringar i 

arbetsorganisationer leder sällan till mer än ett avstamp, innan organisationen återgår till sin 

forna form. Elisabeth Sundin (2002) begrundar i en artikel hur det irrationella motståndet mot 

jämställdhetssatsningar på några arbetsplatser omtolkas när hierarkier utmanas, och ordningen 

återställs. Petra Angervalls (2005) avhandling behandlar hur jämställdhet implementeras på 

ett företag och inom ett universitet. Hon beskriver hur policyansvariga kan fungera som 

dörrvakter, vilka både ger forskaren insyn och äger makt att kontrollera och begränsa dennas 

studie (2005 s 58). Hon visar hur jämställdhetsarbete ses både som påtvingat och kanske 

onödigt, samtidigt som arbetet även anses vara viktigt för att göra företaget eller universitetet 

framgångsrikt. Just vinstintresse är intressant i företags- och organisationsdiskurs om 

jämställdhet. Man måste vinna något på jämställdhetsarbetet för att det ska uppfattas som 

meningsfullt (Angervall 2005 s 140, Wahl et.al 2001 s 175, Roth 2008 s 112-116). Denna 

tidigare forskning, som belyst de problem som ofta uppstår vid organisatorisk förändring, är 

intressant i förhållande till denna uppsats där det är ingångsprocessen vid en sådan eventuell 

förändring som ska studeras. 

Maud Eduards (2002) utgår från kvinnors gemensamma organisering i en politisk kontext, där 

det blir upp till kvinnor att bevisa både att kön i politiken saknar betydelse – att kvinnor kan 

lika bra som män, samtidigt som kön faktiskt har betydelse för att göra skillnad inom 

politiken – kvinnor har särskilda kunskaper och erfarenheter. Denna dubbelhet, att kön inte 

tillmäts någon betydelse – samtidigt som könsblandade grupper ses som både positivt och 

eftersträvansvärt, har problematiserats av ett flertal forskare (Eriksson & Eriksson 2002, 

Cockburn 1991, Scott 1996). Denna klassiska jämställdhetsparadox, att riskera reproduktion 

av kön i själva dekonstruktionen, samt den komplementära rollen, att kvinnor anses tillföra en 

annan kompetens än män samt öka trivseln och förbättra stämningen på arbetsplatsen, är 

intressant i förhållande till den undersökning jag önskar göra.  

Eduards (2002) skriver också att den etablerade demokratin bygger på heteronormativitet, hon 

tolkar heteronormativiteten i politiken som att det ”är rätt och naturligt att män och kvinnor 

samarbetar” (2002 s 78). Normen gör gällande att kön inte får göras till politisk ideologi och 

organisationsprincip, kön tillåts bli en fråga inom politiken, men inte utgöra en hel politisk 

dimension (2002 s 31). En delvis annan syn på heteronormativitet inom politik och 

organisation, står Ulrika Dahl (2005) för. Dahl förklarar jämställdhetsarbete som en 
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heteronormativ praktik där ”jämställdhetspolitik handlar (…) om att rekonstruera män och 

kvinnor och deras relation, utan att ifrågasätta eller underminera det heterosexuella 

begärsspelet” (2005 s 49). Hon menar att ett vanligt problem med jämställdhetsarbete anses 

vara risken att kvinnor och män ska bli för lika, och därmed tappa i attraktionsvärde för 

varandra, ett uttryck för att män och kvinnor förväntas förhålla sig till varandra genom ett 

heterosexuellt begär (2005 s 62). Diane Richardsson (2000) menar att det är de statliga 

institutionerna som lär oss att bli heterosexuella. Begäret regleras efter vad som är lagligt, vi 

fostras således in i legitima begärspositioner – samtidigt som andra begär patologiseras. Att 

detsamma gäller de kommunala institutionerna håller jag för troligt. 

I detta avsnitt har jag gått igenom tidigare forskning kring könets betydelse och könskapande 

inom organisationer, där en västerländsk syn på kön som komplementär dikotomi, med 

obligatorisk heterosexualitet, ofta utgör grund för jämställdhetsarbete. Den tidigare 

forskningen har även visat att, samtidigt som människor anpassar sig efter rådande ordning, 

och inlemmar denna i sin egen viljesfär, så består organisationer av ett flertal 

genusdimentioner som eftersträvar såväl reproduktion som normalisering, det vill säga en 

återgång till utgångsläget.  

 

 

4 Teori och begreppsdefinitioner 

Detta teoriavsnitt inleds med några begreppsdefinitioner för att klarlägga de begrepp som 

används i uppsatsen. Därefter beskrivs intersektionell genusteori, vilken utgör uppsatsens 

grundperspektiv. Begreppet könsordning ska tillsammans med intersektionalitet fungera som 

uppsatsens teoretiska bas. 

 

4.1 Begreppsdefinitioner 

4.1.1 Jämställdhet – jämlikhet 

Jämställdhet är ett politiskt ord som introducerades på 60-talet för att skilja sig från 

jämlikhetsbegreppet (Hirdman 1988). Ordet jämställdhet handlar om könsmaktsordning och 

handlar således om rättvisa mellan kön. Begreppet jämlikhet handlar om rättvisa för alla, men 



12 
 

döljer ofta kvinnors ställning och behov bakom en, vid första anblicken, neutral formulering 

vilket belysts av till exempel Eva Schömer (2003).5 

I arbetet med likabehandlingsfrågor i Landskrona Stad, det vill säga arbetet med jämställdhet, 

värdegrund och diskrimineringsfrågor, har de ansvariga vid personalavdelningen valt att 

använda begreppet jämlikhet som ett paraplybegrepp för ett intersektionellt synsätt i stadens 

personalsatsning på mångfald, jämställdhet och anti-diskriminering. Landskrona Stad önskar i 

sitt jämlikhetsarbete anlägga ett mångkulturellt, eller intersektionellt, synsätt, genom att arbeta 

med jämlikhet för alla. Det blir konstitutivt, även för mig, att ha en intersektionell ansats i 

arbetet med denna uppsats. Eftersom jämlikhet är det begreppet som används i kommunen, 

kommer även jag använda mig av begreppet jämlikhet som ett omfångsrikare begrepp än kön.  

 

4.1.2 Vad är en attityd, vad är en värdering? 

Attityder är närbesläktade med värden och kan definieras som en positiv eller negativ 

värdering av en viss upplevelse, idé eller handling. Attityder och värden bör inte förväxlas 

eftersom attityder är ytligare än värderingar (Steinberg 2003 s 37). En attityd består av flera 

komponenter: en känslomässig, en viljemässig och en beteendekomponent. Man brukar även 

tala om en viss handlingsbenägenhet. Denna uppsats ämnar inte gå på djupet med 

förvaltningschefernas personliga värden utan tittar mer på ett översiktligt plan, där attityder 

kan skönjas. Man kan skilja mellan offentlig medgörlighet, vilket innebär att individen 

anpassar sig efter gruppens norm, samtidigt som individen privat behåller en annan värdering, 

och privat acceptans, vilket innebär att individen internaliserar gruppens norm i sin egen 

personliga uppfattning (Thornberg 2006 s 105-106). En uttalad attityd leder dock inte alltid 

till motsvarande beteende eller agerande (Andersson 1994 s 33, Eduards 2002). Om ett värde 

väl är etablerat i organisationen är chansen emellertid större att det dessutom inverkar på 

människors personliga uppfattningar. Att organisationer är medskapare av normer och 

värderingar, framgår till exempel i Sundins artikel (2002). 

 

 

                                                            
5 Som i exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det står att alla människor är födda fria 
och har lika värde, och fortsätter med: människor bör handla i en anda av broderskap. Redan i första artikeln är 
således kvinnor exkluderade från det lika värdet! På detta sätt döljer jämlikhetsbegreppet ett patriarkalt begrepp 
bakom en formulering som vid första anblicken synes neutral. (Schömer 2003 s 99). 
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4.2 Jämlikhet - ett intersektionellt angreppssätt på jämställdhetsproblematiken? 

Intersektionalitetsbegreppet är sammansatt av orden inter – sammanlänkande och sektion – 

separerande. Ett intersektionellt synsätt gör det möjligt att se kopplingar, men även skillnader, 

i och mellan olika former av makt eller förtryck och kan användas för att förstås olika 

maktstrukturer vilka interagerar och förstärker varandra (de los Reyes & Mulinari 2005).  

Intersektionalitetens sprängkraft ser vi främst som utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv som 

kopplar makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera som subjekt inom ramen för 

samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier. Detta innebär även ett kritiskt 

förhållningssätt till kunskapsproduktionens möjligheter att institutionalisera och naturalisera en 

ojämlik samhällsordning. (de los Reyes & Mulinari 2005 s 16) 

De los Reyes och Mulinari menar således inte att intersektionalitet ska användas för att 

kategorisera individer, utan för att förstå samhällets strukturer. Intersektionalitet innebär inte 

en additativ syn på maktaspekter i samhället, istället menar de att makten är asymmetrisk, 

huruvida intersektionalitet innebär en additativ eller en konstitutiv process är dock omtvistat. 

(se Yuval-Davies 2005 s 22) I en intersektionell analys tittar man på flera maktfaktorer eller 

diskriminerande praktiker vilka ska förstås tillsammans i en sammantagen bild. Det är själva 

samspelet mellan olika sociokulturella kategorier och samhälleliga hegemonier som studeras. 

Exempel på detta är queerfeministisk forskning som studerar samband mellan sexualitet och 

kön, eller postkolonial feminism vilken fokuserar samkonstruktioner av kön med t.ex. ras, 

klass, etnicitet och nationalitet. Sexistiska, rasistiska, homofobiska och xenofobiska praktiker 

går ofta hand i hand, varför dessa dels kan vara svåra att skilja från varandra, dels betyda olika 

saker när de sammanfaller (Lykke 2009 kap. 4). 

 

4.3 Könsordning 

Med könsordning avses relationen mellan könen på en strukturell nivå, det vill säga: hur kön 

skapas och återskapas inom villkoren för en organisation och dennas diskurs. Könsordning, 

enligt de los Reyes och Mulinari, avser både de rasialiserande och de bekönande processer 

som frammanar kvinnor och män i antagande om att dessa uppbär biologiska och kulturella 

skillnader, vilka inte går att separera. ”Könskonstruktionen är således alltid rasifierad på 

samma sätt som rasifiering är bekönad” (de los Reyes & Mulinari 2005 s 10). Jag vill 

komplettera denna syn på könsordning med Ulrika Dahls (2005) demaskering av 
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jämställdhetsarbete som en heteronormativ praktik, vari kön ofta förstås i termer av olikhet, 

där olikheterna ses som en förutsättning för attraktion.  

Oförmåga eller ovilja att se skillnader mellan mäns och kvinnors handlingsutrymme – 

könsblindhet – försvårar jämställdhetsarbete avsevärt. En paradox i jämställdhetsarbete ligger 

just i svårigheterna att ändra maktförhållandena utan att reproducera dikotoma föreställningar 

om kön (Scott 1996) I denna uppsats vill jag belysa att även arbetet för etnisk mångfald står 

inför samma dilemma. Etnicitet är något vi alla är bärare av, men vissa etniciteter – i Sverige 

den nordiska – uppbär privilegier, andra inte. Både vid jämställdhetsintegrering och vid 

mångfaldssatsningar kan vissa hegemoniska föreställningar om identitetsuppbärande praktiker 

utläsas. Kvinnor anses komplettera och tillföra något sär-skilt som kvinnor. Andra etniciteter 

än svenska anses också tillföra något sär-skilt. Kontentan är att satsningar görs för att tillföra 

något annat. Detta ger uttryck för en essentialistisk syn på människor vilken demaskerar 

föreställningar om en kulturell eller naturgiven, biologisk, genuin olikhet. Människor med 

icke-svensk etnicitet förutsätts följaktligen vara/eller ha något utöver, alternativt sakna, vad 

människor med svensk etnicitet är, eller har eller inte är eller inte har. Vilket förstås i en 

diskursiv hegemoni där svenskheten utgör norm. 

Jag tillfogar min analys begreppet naiv ignorans. Med naiv ignorans menar jag att man utgår 

ifrån att man behandlar människor fördomsfritt och individbaserat, samtidigt som man bortser 

från de maktstrukturer och processer, vilka konstituerar, kategoriserar och förtrycker 

individer.  

 

 

5 Metod och material 

I detta avsnitt följer reflektioner kring de metoder som använts i arbetet med denna uppsats. 

Först presenteras materialet, därefter kommer olika aspekter av enkät som metod att belysas, 

med utgångspunkt från främst Göran Ejlertssons bok Enkäten i praktiken (2005). Sedan 

beskrivs min forskningsansats, vilken innebär att använda enkäter kvalitativt, med 

utgångspunkt från Karin Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken (2002). Därpå följer ett 

stycke om intervju som metod, och om relationen mellan enkäterna och intervjuerna. Denna 

del kommer även att innehålla reflektioner över min roll som forskare och medskapare i fältet, 



15 
 

utifrån teorier av Mulinari (2005), Sandell (2005), Czarniawska (2005), Andersson (1994) och 

Holgersson (2004). Studien innehåller även en deltagande observation, vilken jag endast kort 

kommer att beröra. 

 

5.1 Material – urval och begränsningar 

Studiens material består av nio enkätsvar och åtta intervjuer. 6Av de tio enkäter som delades 

ut återsändes alla tio, en var dock inte ifylld av förvaltningschefen utan av en annan 

tjänsteman på den förvaltningen. Därför har jag enbart använt de övriga nio enkätsvaren i min 

analys. Materialet består även av intervjuer med åtta av förvaltningscheferna. De övriga två 

deltog inte under seminariedagen. Den ena av dessa (vilken svarat på enkäten) gjorde jag en 

intervju med som jag dock valt att inte använda mig av analytiskt. Det kunde ha varit 

intressant att ställa den mot de övriga intervjusvaren, men det skulle inte vara rättvisande att 

ställa en intervju mot åtta då den avvikandes identitet inte skulle gå att anonymisera. 

Observationsanteckningar från seminariedagen används endast som en kunskapsbakgrund till 

det övriga materialet. Jag avser däremot inte analysera seminariedagen som sådan.  

Intervjuerna spelades in och har lyssnats igenom ett flertal gånger efteråt. Jag valde även att 

transkribera intervjuerna i sin helhet. Vid analysering har jag både läst 

intervjutranskriptionerna och lyssnat igenom valda delar på nytt. De citat jag använder är 

därmed tolkade utifrån både den aktuella intervjusituationen, den fullständiga intervjun och i 

förhållande till vad intervjusubjektet svarat i enkäten. Tyngdpunkten i materialanalysen är 

intervjuerna eftersom det framförallt är attityderna efter seminariedagen som analyseras. 

För att anonymisera informanterna har jag valt att kalla dem det könsneutrala pronomenet 

hen. De kommer även att refereras som denna, eller den här, oavsett vilket kön informanten 

själv anser sig tillhöra. När informanterna vid citering talar om vårdtagare, brukare, kunder, 

eller klienter, kommer dessa att benämnas som kunder, för att inte avslöja vilken förvaltning 

det handlar om. 

 

 

 
                                                            
6 För enkät se bilaga 2, för intervjumall bilaga 4. 
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5.2 Enkät som kvalitativt instrument   

Första steget i forskningsprojektet var att dela ut enkäter till Landskrona stads 

förvaltningschefer.7 Enkäterna delades ut, med ett frankerat och adresserat kuvert, direkt i 

handen av personalchefen. Den bestod av femton frågor varav flertalet var kryssfrågor och tre 

fördjupande skrivfrågor. Frågorna handlade om hur det nuvarande arbetet i kommunen ser ut, 

vad som görs idag, vilka kunskaper förvaltningscheferna anser sig ha, samt inställning till det 

fortsatta jämlikhetsarbetet. Enkäten syftar till att tydliggöra varje enskild förvaltningschefs 

inställning till jämställdhetsarbete före seminariedagen, där de kanske skulle komma att 

tillägna sig vissa gemensamma värden och deras attityder eventuellt förändras. Enkäterna 

utgör även en del av den uppföljande intervjun, varför enkäterna varken kodats eller 

anonymiserats, vilket annars är brukligt vid enkätanalys. 

Enkäter är en gångbar metod att använda sig av när man, som i detta fall, vill fånga upp 

attityder utan att påverka personer på det sätt man riskerar göra i en intervjusituation. En 

annan fördel är att frågorna presenteras på samma sätt för alla respondenter och att dessa i 

lugn och ro kan tänka över sina svar utan att påverkas av forskaren eller någon annan. 

Enkäten tar förhållandevis lite tid i anspråk för respondenten och forskaren kan lätt jämföra 

olika respondenters svar mot varandra (Ejlertsson 2005 s 11-15). Den här enkäten framkom i 

samråd med personalchefen och med hänsyn till respondenternas arbetsbelastning. Vanligtvis 

används enkäter i kvantitativa studier där informanterna har liten eller ingen möjlighet att 

påverka innehållet. Kvalitativ forskning går ut på att ta reda på egenskapen eller karaktären 

hos någonting; det man eftersöker är således själva meningen och innebörden hos det man vill 

studera (Widerberg 2002 s 15-16). Enkäterna i denna studie har delats ut till en liten grupp 

människor i samma position, och eftersom enkäten även behandlats med respondenterna 

under deras enskilda intervjuer, kommer enkäten snarare att vara en del av denna intervju, än 

en del av en kvantitativ undersökning, där man snarare frågar sig hur något är än varför. Vid 

intervjutillfället återfick informanten sin egen enkät, vilken kom att fungera som 

utgångspunkt för den fortsatta intervjun. Informanten gavs därmed möjlighet att modifiera 

sina svar. Detta sätt att handskas med enkäter bryter den maktobalans enkät som metod 

vanligtvis för med sig, där enbart forskaren ges makt över materialet. Det sätt jag använt 

enkäter på, menar jag av denna anledning, kan anses vara kvalitativ, och ger en mer etisk och 

feministisk forskningsgrund.  

                                                            
7 Enkät, bilaga 2, följebrev bilaga 3. 
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5.3 Intervjuer 

Intervjuer är en bra metod för att komma informanterna in på djupet och erbjuder även 

informanterna en chans till reflektion. (Holgersson 2005) Både forskare och informant lär sig 

något i en dialog, vilket kallas att ha ”ett dialogiskt förhållande till fältet” (Czarniawska 2005 

s 18). Intervjusubjekt framför alltid åsikter, vilka både är subjektiva och asymmetriska. Det är 

ofta denna dubbeltydighet som blir intressant (Czarniawska 2005). Vad en person säger sig 

vilja är inte detsamma som vad den gör (Andersson 1994). Ofta är både viljan och handlandet 

mångtydigt (Holgersson 2004). Som forskare är jag medskapare av vad som sker och sägs 

under en intervju. Vid mina intervjuer yttrade sig detta till exempel i att jag ofta ändrade 

frågeformuleringarna och anpassade dessa efter hur jag trodde att de bäst skulle kunna tas 

emot och förstås av intervjusubjektet. Till exempel omformulerade jag frågor där 

intervjusubjektet nyss talat om det som kom i nästa fråga. Ibland formulerade jag i dessa fall 

ett slags påstående för att se om jag uppfattat svaret, på den outtalade frågan, korrekt. I 

efterhand kan jag se att det vore intressantare om intervjusubjektet själv hade fått göra den 

sammanfattningen. De förminskande praktiker andra forskare, som intervjuat människor med 

makt, vittnat om (Holgersson 2004) har jag inte direkt upplevt under insamlandet av min 

empiri. Intervjusubjekten var överlag välvilligt inställda till mitt forskningsuppslag. Några 

gav mig legitimitet i fältet genom att påtala att intervjuerna var en viktig källa till fördjupning 

av seminariedagen. 

Liksom Haraway menar att forskaren är situerad i sin kunskapsproduktion, att forskarens 

kropp och livserfarenhet spelar in i vilken forskning som blir möjlig (Sandell 2005 s 80), har 

även min empiri påverkats av detta. Vid en intervju är forskaren i hög grad med och påverkar 

den diskurs hon studerar. Den som forskar påverkar resultatet, inte enbart i analysen utan även 

genom vilket material som blir tillgängligt och vilken forskning som därmed möjliggörs.  

Som vit, ung, kvinna med ickeskånskt uttal får jag tillgång till en viss information från 

informanterna. Hade jag varit av en annan etnicitet, äldre eller man och så vidare hade 

empirin troligen påverkats annorlunda. Mulinari menar att forskarens biografiska närvaro i 

skapandet av empiriskt material är problematisk, det är nödvändigt att analytiskt förstå 

konsekvenserna av att ens egen biografi tolkas av informanterna. Även informanten bör ses 

som kunskapsbärande subjekt och forskaren förhålla sig ödmjuk inför dennas kunnande. 

Denna ömsesidighet i förhållandet mellan forskare och informant och dennas erfarenheter är 

en viktig aspekt av forskningsarbetet i fält (Mulinari 2005 s 115).  
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Även vid tolkningen blir detta tydligt. Min tolkning bygger på min förförståelse, mina 

livsupplevelser och interaktionen mellan mig och informanterna. Forskning är aldrig objektiv, 

skriver Kerstin Sandell (2005); den är alltid ett resultat av en kedja. Sättet att analysera blir 

aldrig enbart vad materialet säger, eftersom det alltid finns många trådar att följa och den tråd 

man följer är just ett val (Sandell 2005 s 80). I Holgerssons avhandling (2004) beskriver hon 

att upplevelsen av intervjuerna var mycket positiva då de genomfördes, men att hon vid 

transkriberingen blev varse vissa diskriminerande praktiker. I mitt fall var förhållandet vid 

vissa intervjuer nästan omvänt. Vid något intervjutillfälle verkade informanten, vid själva 

intervjun, inte särskilt intresserad. Men vid transkribering utkristalliserade sig både en 

kunskap och ett intresse jag först inte uppfattat under intervjuns gång. Detta blev för mig en 

svårighet vid tolkningen. Skulle jag uppfatta dessas berättelser som enbart retorik, som ett 

utslag av att nyttja sina kunskaper om det politiskt korrekta svaret? Eller skulle jag tillmäta 

kroppsspråket större vikt än orden? I ljuset av Czarniawskas forskning blir det intressant att 

reflektera över kroppars betydelse under intervjuer, både vad det gäller vilka kroppar som 

äger tillträde och vad dessa kroppar säger i materialet. Asymmetri kan således även uppstå 

mellan upplevelsen av kroppens uttryck och det sagda ordet.  Man kan även tala om ett 

ickeverbalt läckage, det vill säga, ett omedvetet eller medvetet utsändande av kommunikativa 

signaler som ger mottagaren delvis dubbla budskap(Wahlström 2005, Öquist 1995).8  

 

5.4 Observation 

Under seminariedagen deltog jag som observatör för att sätta mig in i vad som behandlats 

under seminarierna. Jag deltog även i de övningar som gjordes, en övning i helgrupp och en 

tillsammans med en av förvaltningscheferna. Jag har valt att inte göra en analys av 

observationsdagen i sig, utan enbart använda observationen som en fond åt intervjuerna. Det 

kändes viktigt att veta vad som tagits upp under seminariedagen, dels för att förankra 

intervjuerna i denna dag, men även för att kunna se förvaltningschefernas attityder som grupp 

och hur de interagerar med varandra i formandet av en eventuell, gemensam, attityd under 

dagen. Jag tror även att mitt, visserligen tillbakadragna, deltagande under seminariedagen gav 

                                                            
8 De flesta människor är ”vanliga läckare” som är omedvetna om den ickeverbala kommunikation de själva för. 
Medan andra är mer medvetna. Dessa ”icke-läckare” har tränats i att ”underbygga sina lögner och ljuga med 
framgång”, (t.ex. skådespelare, diplomater, politiker, försäljare.)(Wahlström 2005 s 28) 
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mig och informanterna en gemensam upplevelse som vi båda kunde referera till under 

intervjun. På detta sätt erhölls en naturlig ingång i en delad erfarenhet. 

 

5.5 Etiska reflektioner 

Även om attityder kan vara känsliga att tala om så kommer min undersökning att utgå från 

relativt opersonliga frågor, det är attityderna i förvaltningschefernas yrkesroll som ska 

studeras. Personalchefen i Landskrona kommun, som introducerat mig för kommunens 

jämställdhetsarbete, säger att förvaltningscheferna i kommunen inte tycker att jämställdhet 

utgör något problem i organisationen, och att diskrimineringsfrågor är av mindre vikt i deras 

arbete. Genom denna hörsägen är min förförståelse av situationen i kommunen redan färgad 

vid ingången till uppsatsarbetet, och jag kommer därmed att få anstränga mig för att vara 

förutsättningslös. Ett annat etiskt problem handlar om att frivilligheten i deltagandet kan 

diskuteras. I följebrevet till enkäten,9 och vid intervjutillfället, har jag poängterat att 

deltagandet är frivilligt, samtidigt är förvaltningscheferna av stadschefen hänvisade till att 

delta i undersökningen, som en del av det påbörjade jämlikhetsarbetet i staden.  

Soyini Madison (2005) talar om att man som feministisk forskare alltid ska fråga sig på vilket 

sätt forskningen kan bidra till emancipation – åtminstone ska forskning inte göra någon skada! 

Att granska maktpositioner i samhället är en av forskningens demokratibildande uppgifter. I 

mitt fall, där det handlar om att intervjua personer i maktposition, gäller det att inte vara 

oetisk och samtidigt försöka undvika ett upprätthållande av intervjusubjektens makt. Det 

viktiga är att ifrågasätta normaliteten, personer i maktställning har ofta inte utsatts för någon 

friktion mot normen, och kan därför behöva bli uppmärksammade på att det är annorlunda om 

man inte platsar i den hegemoniska strukturen. 

 

5.6 Avslutning 

Jag har i detta stycke redogjort för en del metodologiska funderingar som jag behövt ta 

ställning till under uppsatsarbetet. För det första tog jag upp hur man kan arbeta med enkäter 

kvalitativt. För det andra reflekterade jag kring intervjuer och kroppars betydelse som 

medskapare av ickeverbal kommunikation i fält. Därefter beskrev jag hur materialet från 

                                                            
9 Följebrevet se bilaga 3. 
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observationen har använts. Slutligen begrundade jag de etiska dilemman som uppkommit i 

själva analysarbetet där forskaren äger makt över materialet. 

 

6 Analys   

I denna analys försöker jag besvara frågan om vad en temadag om jämlikhet har för eventuell 

effekt på förvaltningschefernas attityder till aktivt jämlikhetsarbete i Landskrona stad. Jag 

kommer att belysa några aspekter utifrån de attityder som utkristalliserat sig under framför allt 

de intervjuer som genomförts. För det första kommer jag att analysera vad 

förvaltningscheferna menar när de pratar om jämlikhet, vad de inkluderar i själva 

jämlikhetsbegreppet efter seminariedagen: detta sker under avsnittet Vilken jämlikhet? 

Därefter kommer jag att använda diskursen kring rekrytering för att illustrera de 

underliggande attityderna till jämlikhet hos förvaltningscheferna. Efter detta kommer ett 

avsnitt om förvaltningschefernas syn på sin egen roll i jämlikhetsarbetet. Avslutningsvis 

undersöker jag vad förvaltningschefernas vill göra (annorlunda?) efter seminariedagen, vilka 

eventuella insikter och attitydförändringar hos förvaltningscheferna kan avläsas? Detta avsnitt 

kallar jag Viljan till förändring.  

 

 6.1 Vilken jämlikhet? 

I landskronas stads arbete med jämlikhet, betonas vikten av ett tydligt mångfaldsperspektiv. 

Mångfald är, precis som jämlikhet eller för den delen jämställdhet, ett tämligen diffust 

begrepp. Informanterna i de första intervjuerna verkade tycka att frågan om de förstått 

begreppen som användes under seminariedagen, vara alltför självklar. Därför valde jag att ta 

bort den frågan i senare intervjuer. Jag finner dock frågan äga sin relevans, vad informanterna 

inkluderar i begreppet jämlikhet är inte helt entydigt, likväl kan vissa attityder urskiljas: 

När informanterna talar om jämlikhetsarbete är det oftast endast kön och etnicitet som berörs. 

Det finns en önskan om att det bör vara jämlikt; sexuell läggning eller etnicitet ska inte vara 

skäl till öppen diskriminering. Däremot verkar det saknas insikt om på vilket sätt dold 

diskriminering uppstår och verkar, samt hur normering påverkar vilka personer, eller 

identiteter, som ses som – och därmed blir – möjliga. Alla informanter verkar inte förstå hur 

starkt normen upplevs av den som inte är inkluderad. Det räcker inte, menar jag, att konstatera 
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att man inte har något emot en blandad personalgrupp (utifrån diskrimineringsgrunderna). Det 

behövs bättre inblick i vad det innebär för den enskilde: 

 Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen 

om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt 

(åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” och ”dem” till sociala koder. (de 

los Reyes och Mulinari 2005 s 9) 

Detta kan illustreras med följande berättelse ur en intervju, där föreställningar om kön, 

etnicitet och sexualitet kopplas till makt och ojämlikhet:  

En informant berättade om en tidigare anställd kvinna ”som inte ville prata med män” på 

arbetsplatsen. I detta fall antogs det att kvinnan, som identifieras som icke-svensk, var kuvad 

av sin man. Det var på grund av honom hon inte kunde eller ville prata med män. 

Kommunikationsproblemet ledde slutligen till att kvinnan sa upp sig. Informantens 

uppfattning av situationen kan tolkas som att rasialiserande föreställningar föreligger, där en 

utländsk kvinna som inte vill prata med män, tolkas som kuvad samtidigt som hennes icke-

svenske man misstänkliggörs. Informanten tycks inte se andra bakomliggande skäl till oviljan 

att prata med män, såsom till exempel religion, rädsla, genans för att uttrycka sig fel, ovana 

vid könsblandade grupper, eller att annat sätt att kommunicera. Rasialiserade föreställningar, 

där förtryck och etnicitet på ett självklart sätt kopplas ihop, är ett problem i svensk 

myndighetsutövning där till exempel så kallat hedersrelaterat våld reduceras till ett kulturellt 

fenomen. (Susan Moller Okin 1999) Den här intervjupersonen uttryckte även att hen kände 

sig kluven inför det här problemet: ”Hur gör man för att integrera de här?” Samma informant 

berättar även att andra icke-svenska (praktikanter på högskolenivå) inte stannat kvar i 

organisationen: ”jag vet inte varför egentligen, antingen har de då flyttat tillbaka eller sökt 

andra vägar …” Denna informant önskar inkludera de här andra grupperna samtidigt som hen 

inte tycks se svårigheterna med att få till en bredare mångfald som ett problem inom den egna 

förvaltningen, utan placerar problemet hos individen. Informanten verkar omedveten om såväl 

sina egna fördomar som den hegemoniska struktur som möjliggör dem. I en intersektionell 

analys bör man akta sig för att belysa vissa förtryckande maktförhållanden samtidigt som man 

döljer dem eller andra aspekter. (Keith Pringle, 2006) Därför vill jag medge att informanten 

kan ha rätt i sina antagande om att kvinnans förhållande kan ha varit präglat av förtryck. Min 

tolkning utifrån en sammantagen bild av informantens uttalanden är dock, att oavsett faktiska 

omständigheter, så är grunden för informantens tolkning av kvinnas uppsägning en 

konsekvens av samhällelig rasism. Att informanten gör denna koppling är således ett uttryck 
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för den hegemoniska samhällsdiskursen kring kön, sexualitet och etnicitet. Detsamma verkar 

gälla heteronormativiteten inom förvaltningarna: en annan intervjuperson berättar till exempel 

om en rekrytering denna gjort där den sökande i sina ansökningsdokument ”nästan skrek ut att 

hen ville bli diskriminerad” genom en alltför stor betoning på sin icke-heterosexualitet vid 

ansökningen. (Jag återkommer till detta uttalande under nästa rubrik.) Det finns en klar vilja 

till integrering, samtidigt som normen är allestädes närvarande; det råder ingen tvekan om 

vilka som är ”de andra”, vad som anses normalt eller avvikande, och att dessa ”andra” tolkas 

annorlunda. Men bilden är ingalunda entydig, andra intervjupersoner verkar bättre kunna 

identifiera såväl sin egen roll som försvårande strukturer för jämlikhetsarbete. En menar till 

exempel att ”vi måste behandla både kunden och personalen jämlikt”, att jämlikhet även går 

ut på att matcha kommuninvånarna.  

Ett annat exempel på vad informanterna avsåg med jämlikhet är attityden till könsblandning, 

att ha en blandad personalgrupp ses som positivt och eftersträvansvärt, enligt 

förvaltningscheferna. Dels för att stämningen och beteendet anses bli bättre och jargongen 

mildare, dels för att lönerna anses påverkas positivt vid en jämnare könsfördelning, i de 

kvinnodominerade yrkesgrupperna (jmf. Cockburn 1991, Scott 1996, Eriksson & Eriksson 

2002, m.fl). En informant menar att jargongen, skämten och stämningen även blir bättre i 

etniskt blandade personalgrupper:  

Finns det någon med i arbetslaget som kommer någon annanstans ifrån så blir det ofta, liksom, bättre. Det 

är likadant med könsrelaterat (…) Återigen så får man ett annat samtal, det är lustigt det där.  

Dessa attityder eller åsikter, att män och kvinnor anses besitta olika kompetenser, där 

kvinnors roll blir att komplettera de män som redan huserar inom organisationerna och skapa 

trivsel, har beskrivits av andra forskare (t.ex. Cockburn 1991). Att kvinnor och män presterar 

bättre tillsammans är en annan vanlig uppfattning (jmf. Dahl 2005). Även vad det gäller 

etnicitet kan denna additativa syn skönjas i de intervjuer jag gjort. Etnicitet ses som en 

tillgång på grund av att personer med annan etnisk härkomst än svensk anses inneha en annan 

kompetens och erfarenhet än svenskar. Samtidigt påtalar informanterna att när en person med 

annan etnicitet eller kön, ja även med annan sexuell läggning än heterosexuell, anställts så 

upplevs ingen skillnad, då har ”det funkat hur bra som helst”. Detta kan naturligtvis tolkas 

positivt.  

Inom jämlikhetsarbete ligger dock en paradox i att både se kvinnor, eller i det här fallet 

invandrare, som annorlunda, några som ska tillföra något särskilt, samtidigt som betoningen 
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ligger på att det inte är någon skillnad. Jämställdheten, eller i detta fall jämlikheten, ska ske 

inom redan rådande norm, under det att normen själv hålls intakt. Parallellt med 

jämställdhetsgörandet återskapas följaktligen könsdikotomin (Scott, 1996). En förlängning av 

denna paradox i jämställdhetsarbete är den heteronorm som förutsätter att kvinnor och män på 

arbetsplatsen främst förhåller sig till varandra genom ett heterosexuellt begärsspel där: ”(d)et 

självklara heterosexuella begäret vilar på en tes om en erotisering av nödvändiga och 

samtidigt problematiska förkroppsligade skillnader” (Dahl, 2005 s 62). Denna genussyn leder 

till en reproduktion av genus i själva dekonstruktionen menar Dahl. Ett annat problem som 

har belysts av flera andra forskare utgörs av att man ofta bortser från den hegemoniska 

struktur som håller andra grupper en den gängse tillbaka, att själva strukturen i sig är ojämlik. 

(Erikson & Erikson 2002, Wahl et al. 2001, Eduards 2002, Holgersson 2003)  

 

6.2 Rekrytering som illustration för underliggande attityder 

I det inledande skedet av intervjuerna verkade de flesta förvaltningschefer vara positiva eller 

mycket positiva till den förestående förändringen som kommer att fokusera jämlikhetsfrågor 

mer än tidigare. Men ju mer specifikt man går in på det förestående arbetet så utkristalliserar 

sig en delvis annan bild. För att belysa detta har jag valt att fokusera diskursen kring 

rekrytering. Att jag valt just rekrytering som förklarande exempel, beror på att samtliga 

intervjusubjekt spontant exemplifierade rekrytering som en praktik där man kan göra skillnad 

för jämlikheten. När rekrytering ständigt återkom i intervjuerna, frågade jag tillslut om detta 

var någonting som det tidigare hade satsats på i kommunens arbete, vilket intervjupersonen 

bekräftade. För cirka fem år sedan hade rekryteringsprocessen varit i fokus och nu verkade de 

flesta vara medvetna om till exempel risken att rekrytera en kopia av sig själv, vilket kan 

tolkas som att den här typen av satsningar för med sig en viss medvetandehöjning. Många av 

informanterna verkar ha reflekterat, och i vissa fall arbetat aktivt, för att bredda 

rekryteringsurvalet. Vid rekrytering ansågs såväl en jämn könsfördelning som 

representativitet efter befolkningsstrukturen vara eftersträvansvärd. Med befolkningsstruktur 

avsågs representativitet med tanke på (främst den etniska) mångfalden i staden. Vissa 

intervjupersoner tog även in andra grupper än etnicitet i mångfaldsbegreppet. Dessa utgjordes 

då av ålder, funktionshinder och sexuell läggning. 
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En förvaltningschef uttalar sig så här om rekrytering och attityder till jämlikhetsarbete. Denna 

menar att jämlikhetsfrågorna i dagsläget enbart behandlas styvmoderligt – vid behov. 

Informanten visar här hur det kan låta under gruppens diskussioner: 

”Ska vi avidentifiera alla ansökningshandlingar på tjänster eller inte?” – ”Nä det ska vi inte!”- så är den 

punkten klar alltså. Men man kan ha lite fördjupad diskussion, tycker jag, kring de här frågorna(… )Det 

är tankvärt och då gäller det att inte det här avsomnar – för om en månad har vi glömt att vi var på detta 

och då återgår allt. 

 Här kan man se att informanten i denna fråga ändrat inställning från ett snabbt avfärdande av 

jämlikhetsåtgärder, så som avkodning av ansökningshandlingar, till att jämlikhetsfrågorna ska 

få ta lite mera tid. Vilket kan tolkas som en attitydförändring, informanten är dessutom 

medveten om att jämlikhetsarbetet är något som behöver hanteras löpande, att det bör finnas 

en kontinuitet i arbetet för att det inte ska avsomna eller återgå till den gamla ordningen (jmf. 

Abrahamsson 2000). (Jag återkommer till detta citat under sista avsnittet.) 

En annan informant menar att de ofta diskuterar att man ska försöka få in mer mångfald men 

att jämlikhet inte ofta diskuteras i övrigt, utan att man utgår från en neutral uppfattning. Så här 

säger informanten om rekrytering:  

I rekryteringsförfarandet t.ex. så diskuterar vi ofta det här med att försöka få in mångfald. (…) det är 

sällan de här frågorna kommer upp till diskussion. Det är nån slags neutralt man diskuterar frågor. Om vi 

har ett rekryteringsuppdrag på gång så diskuterar ju inte vi att vi ska ha yngre och äldre eller så, utan det 

är liksom kvalifikationer som gäller där. När vi diskuterar våra kunder så diskuterar vi ju inte heller 

utifrån nån, inte jämlikhet, utan det blir ju vad kunden, individen behöver. Det blir ju väldigt 

individfokuserat. Men det är inte frågor som kommer upp på bordet, men som kanske ändå gör det på nått 

vis, att vi fokuserar på människan och oavsett vem den är så har den människan fokus då. (mina 

kursiveringar) 

Här kan man se hur individperspektivet används på ett sätt som osynliggör maktstrukturer, 

precis som i det ovan nämnda fallet med kvinnan som sa upp sig. Vid rekrytering anses man 

gå efter kvalifikationer, och när man diskuterar kundens behov anses man fokusera individen. 

Genom att förutsätta att det är möjligt att anlägga ett neutralt angreppssätt vid rekrytering, 

eller i mötet med kunder, blundar man för att utgångsläget i sig är del av en hegemonisk 

maktstruktur.(jmf Angervall 2005) Samma informant berättar under intervjun att det 

förekommer främlingsfientliga uttalande under fikaraster på dennas förvaltning, där 

informanten anser sig behöva gå in och bryta: 
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Och det finns många förutfattade meningar och det finns mycket som man går omkring och tror som inte 

stämmer och så.(…) Och det tycker jag är mycket av vår vardag i förvaltningen att arbeta med människor 

från olika länder och så jag kan inte säga att det kommer som nån överraskning heller att det finns de 

tankarna och fördomarna och så. (…)För jag tror att vi är ganska duktiga, när vi anställer idag så handlar 

det ju inte om kön eller ålder eller om man har invandrarbakgrund utan det är ju kompetensen. Det är det 

som är det viktiga för oss. 

Här säger informanten först att det finns mycket förutfattade meningar kring invandrare på 

dennas förvaltning men att de är ganska duktiga på att hantera rekrytering eftersom de då går 

efter kompetens och inte tittar på kön, ålder eller invandrarbakgrund. Återigen blir det tydligt 

att de härskande strukturerna om vad kompetens innebär, eller vem som kan anses besitta 

kompetens, ses som ett neutrum. Paulina de los Reyes skriver att ”etnicitet, i likhet med genus 

och klass, skapas i en social praxis och inordnas i en hierarkisk struktur där makten uttrycks i 

dikotomier” där den ena parten definieras som norm och den andra som avvikelse (De los 

Reyes, 2004 s 191 och 191-204). Informanten menar att rasism och rasialiserade 

föreställningar förekommer inom såväl dennas förvaltning och inom stadshuset som i 

samhället i stort. När det gäller rekrytering, emellertid, och i mötet med kunderna, anser 

informanten dock att man förhåller sig neutralt. I den professionella rollen förutsätts således 

att medarbetarna lämnar sina privata, rasistiska föreställningar och möter alla neutralt och ser 

till kompetensen. Detta, menar jag, är ett uttryck för naiv ignorans, där ett samhälleligt, 

strukturellt problem – rasism – osynliggörs i och med att den professionella yrkesutövningen 

förutsätts praktiseras i en neutral anda, fristående från såväl individuella åsikter, som 

samhälleliga strukturer. Tidigare forskning visar att organisationer ofta är könsblinda i teori 

och praktik, det vill säga att kön har en grundläggande strukturerande betydelse i 

organisationen men att det ofta är tabu att påpeka detta; även om organisationerna är tydligt 

strukturerade efter kön talar man om dem som om de vore könsneutrala. (Wahl1994, Acker 

1991) I ovanstående exempel ses rasismen inom organisationen och samhället som ett 

utanpåverk vilket går att lyfta bort när personal befinner sig i sin yrkesroll. De flesta 

förvaltningschefer har tagit upp problemet med främlingsfientlighet bland de anställda och 

kunder i kommunen. En påtalar: ”En lucka är väl i så fall det här hur man arbetar med de 

diskriminerande synsätt som finns hos enskilda”. Denna informant ser problem med rasism 

inom den egna förvaltningen, men tror att det är svårt att ändra anställdas åsikter: ”det är lite 

naivt att tro att arbetsplatsen kan omdana människors tänkande.”  En annan informant har en 

delvis annorlunda syn på arbetsgivaren roll och menar att: 
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Vi kan inte påverka var och varannans åsikter men vi kan påverka hur vi som arbetstagare för landskrona 

kommun skall så att säg respektera ett visst förhållningssätt när man jobbar hos oss.(…) Man får 

ytterligare perspektiv när nästan var fjärde medborgare av oss röstar på Sverigedemokraterna. Präglar det 

ett modernt synsätt kring just respekten för varandra, bemötandet och också jämlikhetsfrågorna! (…) och 

i en sådan omvärld kan man inte förhålla sig som chef i Landskrona stad och säg att ”det är inga problem, 

vi lever i en fördomsfri organisation och vi agerar därefter” det är för naivt att säga det. 

Informanten ser att de problem med främlingsfientlighet som finns inom kommunen även 

inverkar på arbetsplatserna och menar att när man arbetar för kommunen måste man 

respektera ett visst förhållningssätt. Denna förvaltningschef menar även att det är naivt att tro 

att rasismen inom kommunen inte spelar in och påverkar både jämlikhetsarbetet och 

bemötandet/respekten mellan anställda och även mellan anställda och kommuninvånarna. En 

annan förvaltningschef som arbetat med att bredda urvalet vid rekryteringsprocessen, påtalar 

att det även gäller att försöka förbereda organisationen för att ta emot mångfalden. Genom att 

bland annat ha diskussioner på arbetsplatsträffen: ”så därför är det nog rätt viktigt att ha 

krattat manegen innan” för att slippa någon slags back-lash sedan. I dessa bådas yttrande finns 

en uppfattning om att rasismen inom samhället även rumsterar inom organisationen och 

påverkar arbetstagarnas prestationer negativt. En förvaltningschef har redan innan 

jämlikhetsarbetet påbörjades centralt, gått in för att rekrytera för en mer heterogen grupp:  

Jag har ju så otroligt homogen grupp här. Det jag känner att jag har lyckats med, det är att rekrytera andra 

typer av människor. Och det har varit jätteberikande. Och jag har gjort det fast att motståndet har varit 

hårt. Och det har fått den effekten att när man väl lär känna så är det ju inte några problem. 

Dessa informanters förståelse för rasism utgår inte från att frånsäga sig rasismen med ett 

neutralt angreppssätt. Tillskillnad från den förvaltningschef som menade att arbetsplatsen inte 

kan omdana människors tänkande menar de här informanterna istället att man ska synliggöra 

rasismen för att motverka den och genomföra förändringar trots motstånd. Vilket på den ena 

förvaltningen har lett till att motstånd mot olikhet har minskat eller upphört. Utifrån de 

ovanstående exemplen menar jag, att hur rasism uppfattas och behandlas inom Landskrona 

stad skiljer sig mycket från förvaltning till förvaltning. 

I Angervalls avhandling (2005) anses jämställdhetsproblemet ligga i att enskilda kvinnor inte 

har rätt kompetens och i Holgerssons studie (2004) säger sig intervjusubjekten gärna vilja se 

en kvinna i ledande befattning, men de kan inte föreställa sig någon möjlig kandidat och 

lämnar den egna rollen i rekryteringsprocessens könande karaktär oproblematiserad (2004 s 

167-200). Även i mina intervjuer blev detta förhållande skönjbart i talet om rekrytering, men 
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då främst med tanke på etnicitet. Personer med annan etnicitet än svensk ansågs inte ha den 

utbildning eller det intresse som krävdes för mer avancerade tjänster, inom kommunen.10 

Förvaltningscheferna tycker dock, överlag, att det saknas personal med annan etnisk bakgrund 

än den gängse personalen. De vill inkludera andra grupper, men hittar inga möjliga kandidater 

till högre positioner. En informant menar att på högre nivåer inom organisationen finns det 

inte så många som är intresserade av, eller jobbar i, den verksamheten som de rekryterar ifrån. 

Att kvinnors förmodade ointresse för makt har tagits som skäl för att inte integrera kvinnor på 

vissa arbetsplatser, eller inom politiken har tidigare forskning visat (jmf. Wahl et.al 2001, 

Eduards 2002, Angervall 2005), detsamma verkar gälla etnicitet. 

för att upprätthålla idén om den neutrala kompetensstrukturen, måste de grupper som inte ges tillträde till 

organisationen definieras antingen som ointresserade av karriär eller mindre kompetenta. Att strukturen 

skulle vara formad efter specifika ideal eller att strukturen är en maktordning diskuteras inte. (Angervall, 

2005 s 145)  

Att bristande intresse hos den enskilde åkallas som skäl till ojämlikhet, var det dock endast 

den här informanten som menade. Flera av förvaltningscheferna anser att det under de senare 

åren rekryterats in många kvinnor, även där det tidigare inte funnits några alls. Inom vissa 

områden talas det om ett ”maktskifte” där välutbildade kvinnor är de som kommit i fråga vid 

nyanställningar. En förvaltningschef uttrycker även att det behövs fler män i ledande ställning 

på dennas förvaltning. Blandningen bör alltså vara jämn. Om man beaktar den 

heteronormativa underbyggnaden för jämställdhetsarbetet i enlighet med Dahl (2005), blir 

även strävan efter numerisk jämställdhet logisk, eftersom heteronormativiteten även vilar på 

normen om tvåsamhet.  

Som jag tidigare skrev berättade en intervjuperson om en rekrytering denna gjort, där den 

sökande i sina ansökningsdokument ”nästan skrek ut att hen ville bli diskriminerad” genom en 

alltför stor betoning på sin icke-heterosexualitet vid ansökningen. Detta uttalande tolkar jag 

som att sexualitet är och bör vara dolt vid rekrytering. En annan informant menar att 

sexualitet inte ska utgöra hinder i arbetslivet: ”Jag har inga åsikter från min egen sida om den 

ena är på det ena hållet eller på det andra hållet. Det viktiga är (…att) vi ska gå efter vilken 

kompetens, eller kvalité som olika medarbetare presterar.” (mitt inlägg) återigen betonas 

kompetensen, liksom i talet om etnicitet ovan. En annan informant påtalar att organisationen 

är blind för just sexualiteter: ”Något som aldrig vi diskuterar det är det här med olika typer av 
                                                            
10 Vilket är direkt felaktigt, om man tittar på statistik så har invandrare i snitt högre utbildningsnivå, däremot har 
etniskt svenska personer med högskoleutbildning lättare att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med andra 
etniciteter (Roth 2008 s.23).  
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sexuella läggningar” Denna informant berättar att de inte finns någon öppet homo- eller 

bisexuell person på dennas förvaltning ”och det är klart på 200 människor att det borde finnas 

det!”. Samma förvaltningschef tillstår även att ”när jag sa att det fungerar bra med de 

invandrare vi har i vår förvaltning – jag vet ju inte hur de känner. Det har jag har ju ingen 

aning om.” På denna punkt har informanten vunnit insikt om att denna inte kan veta hur 

förtryck upplevs av de som inte tillhör samma privilegierade grupp som informanten själv. 

Tidigare forskning visar att ett skäl till att kvinnor själva inte lyfter frågan om jämställdhet 

beror på att de då riskerar att själva framstå som problemet i den könsblinda organisationen 

(Wahl 1994, Cockburn 1991). Utifrån detta resonemang är det knappast märkligt att 

människor inte röjer sin sexuella läggning i arbetslivet, när öppenhet tolkas som att man vill 

bli diskriminerad.  Det privilegierade utgångsläge många informanter befinner sig på innebär 

att de själva inte problematiserar den maktobalans som ligger i att de kan ta sig förmånen att 

definiera andra som okej, trots att dessa andra är homosexuella eller invandrare. I detta 

implicita trots, ligger ett berg av normativa värderingar. 

Sammanfattningsvis menar jag att många olika, och ibland motsatta, uppfattningar ligger i 

förvaltningschefernas förståelse av begreppet jämlikhet. Det finns en vilja till att bredda 

organisationen för att främja mångfald och jämlikhet. Denna breddning skall dock utföras 

inom rådande struktur. Förvaltningscheferna anser sig vilja inkludera alla 

diskrimineringsgrundande grupper i jämlikhetsbegreppet vilket de, rent faktiskt, inte gör. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, funktionshinder och religion utgör 

tystnader i fältet. De flesta informanter berör knappt eller inte alls dessa personers 

(o)möjligheter inom organisationen. Informanterna vill inte göra någon explicit värdering av 

diskrimineringsgrunderna; implicit verkar en sådan värdering däremot redan etablerad 

eftersom endast vissa diskrimineringsgrunder kommer upp i samtalet. Antingen kan detta bero 

på att informanterna försöker hålla intervjun på en så allmän nivå som möjligt, fler individer 

anses beröras av vissa av diskrimineringsgrunderna, eller också är det så att informanterna 

själva har stött på friktion mot dessa normer, men sällan eller aldrig mött motstånd på grund 

av andra. En annan skillnad i attityderna till jämlikhetsarbetet är att vissa betonar att 

jämlikhetsarbetet ska vara lustfyllt, några av dessa personer verkar även själva tycka det är 

roligt att arbeta med jämlikhet, medan andra verkar tycka att jämlikhet mest är svårt att 

förhålla sig till (jmf Wahl et.al 2001). Det är svårt att göra någon tolkning av detta 

förhållande, men troligtvis kommer en person som upplever jämlikhetsarbetet som lustfyllt 

arbeta mer med det än den som främst ser det som en börda.  
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Å ena sidan kan man tolka deras kunskap om rekryteringsprocessen till att sådana här 

satsningar verkligen gör skillnad. Intervjupersonerna har ändrat sin rekryteringsprocess och 

därmed även fått in fler kvinnor i styrande ställning. Å andra sidan saknas kunskap om de 

normerande maktstrukturer som håller andra grupper ute. Egentligen har kanske ingenting 

förändrats.  

 

6.3 Den egna rollen  

Ledningens roll för en lyckad implementering av jämställdhetsarbete betonas ofta i 

litteraturen (Wahl et. al 2001, Angervall 2005, Jutterdal 2008, Roth 2008). Ledningen har det 

formella ansvaret för att jämställdhetsarbetet i organisationen. Med tanke på maktperspektivet 

och trovärdigheten är Wahl dock kritisk till att jämställdhetsarbetet är förankrat på högsta ort 

eftersom ledningen har den formella makten att genomdriva förändringar.  

I enkäten som skickades ut före seminariedagen fanns en fråga om vem informanterna ansåg 

ansvarig för att bedriva jämställdhetsarbetet i kommunen. Sex personer svarade vid detta 

tillfälle att det var allas ansvar och två att ansvaret var chefernas. I intervjuerna efter 

seminariedagen har chefernas roll, främst i form av symbolvärde betonats. De flesta 

förvaltningscheferna påtalar att de själva måste visa att jämlikhetsfrågan är viktig för att andra 

chefer, på lägre nivåer, ska ta till sig jämlikhetsarbetet. En del menar att det är viktigt med ett 

genuint intresse, vilket några säger sig ha:  

folk kanske ser vad man själv gör och så. Därför tror jag det är viktigt att jag är med och är intresserad av 

det. Och det är inte speciellt svårt eftersom jag verkligen är det. Så jag satt ju inte där i onsdags för att 

markera att det här är viktigt, utan för att jag ville vara där och jag tyckte det var viktigt. Sen på nåt sätt så 

blir det ändå en symbolhandling. Det var inte som symbolhandling jag var där men det blev ju positivt 

ändå. 

Detta uttalande framhäver två av de normer eller diskurser som kan identifieras i 

förvaltningschefernas attityder eller syn på den egna rollen, För det första att andra ser vad 

man gör och att det därför är viktigt att visa intresse för jämlikhetsarbetet. För det andra 

menar informanten att dennas deltagande kan tolkas som en symbolhandling. Denna 

informant betonar även att den ville vara med på seminariedagen, och att den tycker att det är 

viktigt. En annan informant säger sig ha svårt att förstå sin egen roll för jämlikhetsarbetets 

framgång. På ett sätt tycker informanten inte att hen är särskilt betydelsefull, samtidigt som 

hen menar att chefer ska gå före för att andra ska arbeta med frågan: ”… och vänder man det 
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ur jämlikhetsaspekten så är det antagligen lika viktigt där, även om jag inte ser det.” En 

informant berättade att på chefsmötet efter seminariedagen diskuterades denna dag och att:  

… alla var positiva. Även stadsdirektören tydliggjorde vikten av vårt engagemang i frågan och framförde 

sitt ogillande till de som inte var där (…) och den här frågan var inte bara reflektion utan just de här 

diskussionerna: hur kan vi i den här gruppen jobba vidare. 

Detta verkar vara en klar förändring från före seminariedagen, då jämlikhet eller 

diskrimineringsfrågor inte berördes mer än vid behov, det vill säga om problem redan 

uppstått. Om ledaren stöder jämlikhetsarbetet offentligt blir det inte lika lätt att detta arbete 

glöms bort (Wahl et.al 2001 s.177). Dessutom har uppenbarligen en diskussion väckts om hur 

förvaltningschefsgruppen ska jobba vidare med frågan. 

En annan syn på ens egen roll är just i form av agerande: ”Det är klart att jag sätter mycket 

dagordningen och vad som händer” säger ytterligare en informant och påvisar därmed att det 

är ledarens intresse som styr organisationen. En annan informant menar att dennas roll även 

består i att värna om de personer som är inkluderade i diskrimineringsgrunderna: ”Ja det är att 

föregå med gott exempel. Återigen värna om de här grupperna. Och att olika roller, 

grupperingar man befinner sig inom att tänka på de här frågorna.” Denna informant menar att 

dennas roll innebär att föregå med gott exempel, värna om (minoritets)grupper och att tänka 

på jämlikhet i olika grupperingar. Informanten menar även att hen ska gå in och bryta när 

någon gör kränkande uttalanden istället för att dras med i diskussioner: ”ibland tangerar de 

saker de inte ska talas om. Och att våga säga till där och själv inte falla in i det, det är 

jätteviktigt ju”. Även andra reflekterade över att man bör gå in och bryta när någon gör 

kränkande (i synnerhet rasistiska) uttalanden eller påhopp. Vilket verkar vara en ny insikt som 

dessa informanter fått under seminariedagen. Denna och fler informanter menar att när en 

annan typ ”än den vanlige” väl finns inom gruppen avdramatiseras eventuella fördomar. Men 

att det är viktigt som chef att våga ta diskussioner som kommer istället för att sopa (till 

exempel rasismen) under mattan, vilket förvaltningschefen (som berättade om sin ändrade 

rekrytering ovan) även gör. Denna säger så här: 

Det är jätteviktigt att man vågar när protesterna kommer. För det kommer så där så man inte riktigt kan 

bemöta det heller: ”Jamen han är inte tillräckligt lik oss - Men varför är han inte tillräckligt lik oss, är det 

positivt eller är det negativt.” Men eftersom man inte viker ner sig där så får man rätt så intressanta 

diskussioner, att man vågar ta diskussionerna, med alla, när det händer. (min kursivering) 
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Detta uttalande åskådliggör att det kan vara obekvämt att arbeta med jämlikhet och fördomar. 

Att man som chef måste våga ta tag i diskussioner om förväntad olikhet och 

rasistiska/sexistiska attityder. Det går inte att hitta en övergripande attityd till den egna rollen 

hos förvaltningscheferna, utom i viss mån den om symbolvärdet. Precis som när det gäller 

rekrytering så finns det ett stort kunskapsmässigt spann, där några har väldigt mycket 

förkunskaper och redan innan seminariedagen arbetat aktivt med jämlikhet, medan andra 

fortfarande har stora kunskapsbrister om sin egen delaktighet i strukturreproduktionen.  

Återigen: det finns en vilja till att arbeta med jämlikhet, men de kunskapsmässiga bristerna 

ibland är stora. Man kan i några fall se en viss diskrepans mellan den verkliga makt de här 

personerna besitter och den maktlöshet de i vissa fall ger uttryck för. Precis som vid 

rekryteringen, där frånvaron av andra etniciteter än svensk ansågs ligga utanför 

informanternas påverkansområde, uttrycks samma maktlöshet när det kommer till andra 

aspekter av aktiva jämlikhetsåtgärder som att åtgärda löneskillnader: ”för jag kan ju ibland 

tycka att det finns en svårighet att hantera de här frågorna i den enskilda lokala 

lönebildningen.” säger en informant. Dessa svårigheter kan bero på att det saknas pengar, att 

olika fackförbund ska säga sitt och att centrala avtal styr i lönebildningsfrågan:  

Teoretiskt skulle jag ju kunna tycka att en facklig organisation, ur ett löneperspektiv, egentligen inte 

skulle behöva någon lönebildning alls, skulle vilja flytta hela potten till en annan kategori men som tillhör 

en annan facklig organisation och det omöjliggör de centrala avtalen. 

 I detta fall menar informanten att det är fackförbunden som motsätter sig utjämning av 

löneskillnader mellan yrkesgrupper med olika facklig tillhörighet. Svårigheter med dessa avtal 

anses ligga utanför informantens makt. I Sundins artikel (2002 s 32) skriver hon att starka 

organisationskulturer kan fungera som barriärer som förhindrar förändring. Både starka och 

svaga organisationskulturer tycks kunna motsäga sig en förändring av könsordningar. Även 

fackförbunden präglas av könsordningen i samhället och har främst bevakats mäns intressen 

(Wahl et.al 2001 s 178). Kanske är fackförbunden starkare än den kommunala organisationen, 

vilket i så fall kan förklara en del av informantens känsla av oförmåga till förändring. Men 

informanten påtalar även att: ”egentligen borde man driva de här frågorna jämte Sveriges 

kommuner och landsting” men det är ingenting informanten vare sig gör i dagsläget eller 

säger sig vilja driva i framtiden. Detta, jämte talet om symbolvärde, kan tolkas som att 

förvaltningscheferna ser sin egen roll främst i en symbolisk funktion; samtidigt som de vill 

visa att frågan om jämlikhet är viktig, vill de själva inte genomföra några stora förändringar i 
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grunden. Jämlikhetsarbetet ska göras av någon annan, men med förvaltningschefernas 

välvilliga (och symboliska) intresse. 

 

6.4 Viljan till förändring  

Överlag menar förvaltningscheferna att seminariedagen var en bra start på jämlikhetsarbetet i 

kommunen, de flesta anser det bra att ånyo bli uppmärksammade på de fördomar som florerar 

hos dem själv och hos andra. Att en sådan här satsning sätter frågorna om jämlikhet på 

agendan, kan tolkas som en positiv direkteffekt av dagen. Flera betonar att seminariedagen 

har varit inspirerande och ”ett bra sätt så man vaknar till och funderar igen”. Några påtalar att 

de känner sig inspirerade att sprida insikterna vidare till övrig personal, och få fler att komma 

till insikt om bland annat fördomar. Det är framförallt två insikter som betonas av de flesta: 

för det första att man förstått att man själv bär omkring på fördomar, som man kanske inte 

varit medveten om eller trott sig omfatta, och för det andra att jämlikhetsfrågorna måste in i 

organisationsarbetet på något annat sätt än tidigare. I enkätundersökningen visar det sig att 

frågor om jämlikhet bara kommer upp till diskussion vid behov: efter seminariedagen vill 

förvaltningscheferna ”ha med jämlikhetsfrågan som en stående punkt på dagordningen” vid 

sina möten, både i förvaltningschefsgruppen och vid den egna förvaltningen. Vilket kan tolkas 

som att frågan upplevs vara viktigare nu än före seminariedagen. Flera av 

förvaltningscheferna påtalar också att det behövs en samsyn kring hur jämlikhetsfrågorna ska 

behandlas i kommunen. Denna strävan efter konsensus i jämlikhetsarbete lyftes även i 

Angervalls (2005) avhandling. Hon tolkade konsensussträvandet som en vilja att utöva 

kontroll och styrning av organisationernas jämställdhetsarbete, men även att legitimera 

jämställdhetsarbetet (Angervall 2005 s 137). Önskan om samsyn, har i denna undersökning 

främst åberopats av de som arbetet mer med jämlikhet innan själva seminariedagen. 

En intervjufråga handlar om ifall förvaltningscheferna kommer att agera annorlunda efter 

jämlikhetsdagen. Där var förvaltningscheferna mer osäkra, de flesta trodde inte att de skulle 

agera annorlunda, däremot försöka vara mer fördomsfria. Men de tyckte att de redan var 

ganska fördomsfria, åtminstone ansåg de sig ha mindre fördomar än de flesta. En 

intervjuperson beskriver sin upplevelse av dagen så här: 

Ja det blir ändå lite aha-upplevelse. Det man instinktivt tror att man är: fördomsfri och att man hanterar 

det här, alla de här frågorna kring likställighet och jämställdhet, som tidigare var fokus, så inser man att 

man trots allt har fördomar. Det var nån nyttig övning som gör att man får den insikten trots allt. Och 
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kanske också då att det man tycker instinktivt, att – ”Det här är ju inga problem! Det här hanterar vi ju 

redan professionellt i alla avseenden!” – att det här kanske inte görs av sig själv.(…) Så det var väl någon 

ökad insikt och kanske också medvetandegör att den här frågan kanske måste hanteras lite annorlunda 

framöver. 

Denna informant beskriver att denna väckts ur föreställningen om sig själv som fördomsfri. 

Informanten menar även att denna vunnit insikt i att den här frågan måste hanteras på ett 

annorlunda sätt i framtiden, vilket de flesta förvaltningschefer verkar eniga om. Viljan till 

förändring kan i detta avseende återses i att cheferna vill ha frågan mer frekvent uppe och att 

jämlikhet ska ”kommuniceras ner i hela organisationen”. Den andra stora attitydförändringen 

syns i det här citatet: 

Det viktiga är att man har det här levande, att man försöker tänka på det och ha det med sig i det dagliga 

på nått sätt, och det är därför det här understryker att det här måste vara med på agendorna ännu mer så 

att säga. Där är hur mycket som helst kvar att göra, det är bara att titta på t.ex. Vad är det för 

representation inom kommunen rent allmänt eller inom förvaltningar eller vad som helst, både vad det 

gäller jämställdhet men också vad det gäller jämlikhet. (mina kursiveringar) 

Denna och flera av de andra informanterna vill arbeta bredare med jämlikhetsfrågorna, ha 

jämlikhetsfrågorna med sig i det dagliga och att det ska vara med på agendorna och komma 

upp som en punkt vid dagordningen, vilket tyder på en klar attitydförändring. Här verkar de 

flesta förvaltningschefer vara överens. Men seminariedagen togs emot lite olika; här är två 

andra attityder till seminariedagen som kom till uttryck i intervjuerna: ”Jag tyckte inte det var 

något jag inte hört och diskuterat tidigare” säger den ena informanten, som inte verkar tycka 

att dagen gett så mycket, jämfört med en annan informant som beskriver upplevelsen av 

dagen så här:  

Jag tycker att det var jättebra, det faller ju i glömska. Just den här påminnelsen om att vi alla har fördomar 

och fastän jag vet att jag själv har fördomar och hela detta. Jag menar, jag kör ju på APT:n nu för att jag 

blev inspirerad, det är ju det som händer. Man sätter det på näthinnan igen. Man förstärker det. Man 

behöver påminnelser. 

I uttalandena från de här sista två intervjusubjekten, vilka båda framstår som kunniga om 

brister och förtjänster på den egna arbetsplatsen i beaktande av jämlikhetsarbete, går således 

att utläsa skilda uppfattningar om nyttan med seminariedagen. Den ena informanten anser inte 

att dagen tillfört någonting nytt, och verkar inte uppskatta upplägget som sådant. Den andra 

upplevde inte heller någon direkt ny kunskap, men ser mycket positivt på seminariedagen. 

Dennas upplevelse är att satsningen har bidragit med både ökad kunskap i form av redskap 
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och inspiration samt att dagen legitimerar och förstärker jämlikhetsarbetets status. Men denna 

informant menar även att dessa frågor lätt glöms bort och behöver påminnas om (jmf Wahl 

et.al 2001, Roth 2008). Även andra intervjusubjekt berättade att de fått inspiration och börjat 

titta på de verktyg för jämlikhetsarbete som föreläsarna visat upp under seminariedagen, 

vilket tyder på en viss förändringsbenägenhet.  

Det arbetssätt som informanterna ofta föreskriver är som en form av mainstreaming, där 

jämlikhetsgörandet ska in i det dagliga arbetet, för att vara en ständig del. Men mainstreaming 

innebär samtidigt en överhängande risk för osynliggörande av frågan, vilket blir tydligt i den 

här intervjun där informanten inledningsvis är mycket positivt inställd till jämlikhetsarbetet 

och berättar om problem som finns och inte finns på dennas förvaltning. I slutet av intervjun 

går informanten och jag igenom dennas enkät där informanten har svarat att hen vill avsätta 

mer resurser för att arbeta med jämlikhetsfrågor, men nu tar hen tillbaka:  

När jag svarar här att jag vill avsätta resurser så, det handlar ju också om att… det beror lite grann på. 

Handlar det om att plocka pengar från nåt annat som är viktigare så… det får komma centralt för vi 

drunknar så i våra verksamhetsområden. Så att de äger frågan (personalavdelningen) och vi sen jobbar 

med det nere i förvaltningarna. (min förklaring) 

Här ser man hur informanten anser att jämlikhet är viktigt och bra att arbeta med så länge det 

inte tar resurser från något som är viktigare. Informanten vill arbeta med frågan – om 

prioriteringsordningen inte ruckas. Risken att mainstreaming i denna miljö skulle leda till att 

jämlikhetsarbetet blir just en sådan icke-fråga som Yuval-Davies (2005) varnade för känns 

överhängande. Om man inte ger jämlikhetsfrågor eget utrymme och egen ekonomi, utan 

enbart förlitar sig till att frågan ska skötas inom ordinarie verksamhet, riskerar 

jämlikhetsfrågan att mainstreamas tills den faller i glömska (Yuval-Davies, 2005 s 21). 

Förvaltningschefernas vilja att få in jämlikhetsfrågan i det vardagliga arbetet är trots det en 

positiv förändring, anser jag. I det tidigare jämlikhetsarbetet i kommunen har det mest varit en 

fråga om att skriva jämställdhets- eller likabehandlingsplaner. Dessa planer har inte använts 

oftare än just vid skrivandet och när de följs upp efter ett år:  

Det har lagts ut krav på att man ska göra det här. (…) Men planen och innehållet och vad som egentligen 

har hänt det… det har i alla fall inte varit så tydligt att det har varit viktigt. Det har blivit den här 

hyllvärmaren. 

Det verkar inte finnas utrymme för att bry sig om frågor om jämlikhet inom nuvarande 

arbetsordning och det har tidigare inte verkat viktigt, menar informanten. I enkäten svarade 



35 
 

sju av nio förvaltningschefer att de tyckte att jämställdhetsplanen utgjorde ett tillräckligt stöd i 

förvaltningens jämställdhetsarbete. I intervjuerna verkar denna syn på planen ha förändrats. 

Flera av förvaltningscheferna tillstod att planen inte är något levande dokument, men det vill 

flertalet ändra på nu: ”men jag tror, för att få ut det i vardagen och få alla att jobba så krävs 

det större förståelse för att det här är viktigt, men där har vi inte nått fram egentligen”. Som 

första strategi betonas vikten av att prata om diskriminering, fördomar och jämlikhet: 

”Kommunikation, det finns ingen annan väg som jag kan se, att få ut detta.” Två 

förvaltningschefer menar även att personalens förmåga till respektfullt bemötande ska vara 

lönegrundande. Att frågor om hur man agerar, bemöter och är en förebild ska finnas med vid 

medarbetarsamtalet för att: ”om aldrig någon kommunicerar hur du agerar i olika 

sammanhang så är det ju svårt att få nån ökad självinsikt och kanske ändra sig”. 

Självreflektion och gruppdiskussioner ska öka självinsikten och leda till en mer 

jämlikhetssträvande personalgrupp. Andra strategier som nämns är att upprätta en 

handlingsplan, ta in en konsult, att arbeta offensivt och implementera frågan i organisationen. 

Några förvaltningschefer vill ha en diskussion i chefsgruppen för att ligga steget före ”så det 

inte bara kommer underifrån” utan själva ta aktiv ställning. De pratar även om att dela med 

sig av sina respektive erfarenheter på området genom diskussioner i förvaltningschefsguppen. 

Det verkar även finnas ett stort förtroende för att personalavdelningens arbete, det är ”de som 

ska äga frågan” menar en informant.  

Inom organisationer finns inte bara olika kulturer, utan även olika uppfattningar om vilka 

förändringar som är önskvärda (Sundin 2002). En knivig aspekt av jämlikhetsfrågan är 

särdeles påtaglig – att utplåna oskäliga löneskillnader innebär inte enbart att marginaliserade 

grupper ska få det bättre, utan även att andra grupper tvingas försaka en del av sina 

privilegier. När inte de hegemoniska värdena av vithet, heteronormativitet, rationell 

manlighet, funktionsduglighet etc. längre ska anses förmer, sätts den rådande maktbalansen i 

gungning. Jämställdhet är fint och bra så länge strukturerna upprätthålls. Denna synpunkt, att 

jämlikhetsarbetet inte får gå till överdrift, framfördes av flera intervjupersoner: ”man får inte 

heller överdriva det höll jag på att säg”. De här informanterna önskar sig en någorlunda 

jämlikhet inom ramen för rådande hegemoni. Att ökad medvetenhet inte automatiskt leder till 

förändring har tidigare beskrivits (Eduards 2002, Andersson 1994). I detta fall är det dessutom 

osäkert vilken eventuell förändring som efterfrågas. Sundin (2002) beskriver i en artikel, att 

när förändringarna i hierarkiernas genusordningar blir för känslomässigt ansträngande för de 

som ska frånlämna sig privilegier, eller bara bryta mot de oskrivna könskoderna i 
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arbetsordningen, så omtolkads rationalitetssträvanden inom organisationen till förmån för den 

känslomässiga rationaliteten. Ledarna upplevde inte att de kunde tvinga någon till 

förändringar som innebar ett utmanande av de förhärskande genusordningarna. (Sundin 2002) 

Kanske ville ledarna i Sundins forskning inte heller överdriva jämlikhetsarbetet. 

Informanternas oro för att jämlikhetsarbetet ska gå till överdrift, kan tolkas som en brasklapp: 

om förändringen blir för ansträngande, kan dessa informanter fungera som återställare i 

organisationen (jmf Abrahamsson 2000). 

 

 

7 Sammanfattning 
 
Landskrona stads personalavdelning har påbörjat en satsning på jämställdhets-, mångfalds- 

och antidiskrimineringsarbete, vilken riktar sig till stadens förvaltningschefer. De har valt att 

använda begreppet jämlikhet som ett jämställdhetsbegrepp som även ska inkludera alla 

diskrimineringsgrunder. Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om Landskrona stads 

förvaltningschefers attityder till jämlikhetsarbete förändras efter en seminariedag, då dessa får 

förnyade kunskaper om diskriminerande praktiker.  Hur ser förvaltningschefernas attityder till 

jämlikhetsfrågor ut efter seminariedagen, vad innefattas i deras begrepp jämlikhet? Har viljan 

till att arbeta med jämlikhet påverkats, och i så fall på vilket sätt? Hur uppfattar 

förvaltningscheferna den egna rollen i arbetet med jämlikhet?  

Undersökningen bygger dels på en enkät som fyllts i av förvaltningscheferna före 

seminariedagen, dels på uppföljande intervjuer där både enkäten och seminariedagen 

diskuterats.  De teorier som används vid tolkningen är främst intersektionalitet och 

könsordning. 

Från enkäten som delades ut kan man sluta sig till att jämlikhetsfrågor inte varit särskilt 

högprioriterade i kommunens tidigare arbetsordning. Men efter seminariedagen verkar det 

finnas en gemensam vilja om att arbeta mer med jämlikhet. Intervjuanalyserna indikerar att 

förvaltningscheferna kommit till insikt med att frågor kring jämlikhet inte sköter sig själva; 

dessa frågor är viktiga och nödvändiga att uppmärksamma. Före seminariedagen var de flesta 

nöjda med den jämställdhetsplan som upprättats på respektive förvaltning, men i intervjuerna 

efter seminariedagen erkänns att jämställdhetsplanen ”är en pappersprodukt, mycket”. 

Förvaltningscheferna vill nu att jämlikhetsfrågorna ska hållas mer levande, dels genom att 
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vara en stående punkt på dagordningen, dels genom att jämlikhetsarbetet ”ska fortplanta sig” 

till resten av organisationen och att frågan ska upp på alla dagordningar: i 

förvaltningschefsträffar, styrgruppsmöten, arbetsplatsträffar och i det personliga 

utvecklingssamtalet. Två personer anser att kunskap om jämlikhet och bemötande ska vara 

lönegrundande, det vill säga att en anställd som inte respekterar värdegrunden, genom att till 

exempel kränka någon verbalt, ska få sämre löneutveckling. En av dem har sedan tidigare 

infört detta på sin förvaltning. 

En informant som uppmärksammar de hegemoniska strukturernas inflytande på 

organisationen säger så här: 

Jämlikhetsarbete är inte nått enkelt. Man får ett ytterligare perspektiv när nästan var fjärde medborgare av 

oss röstar på Sverigedemokraterna. Präglar det ett modernt synsätt kring just respekten för varandra, 

bemötandet och också jämlikhetsfrågorna? Jag tycker det ligger nära till hands. Och i en sån omvärld kan 

man inte förhålla sig som chef i Landskrona stad och säg att ”det är inga problem, vi lever i en fördomsfri 

organisation och vi agerar därefter” – det är för naivt att säga det. 

Den här informanten tycks medveten om att organisationen påverkar och är påverkad av sin 

omvärld. Men samtidigt som några chefer tycks ha goda kunskaper, och förmåga till att både 

se och föra ut jämlikhetsarbetet inom den egna förvaltningen, finns osäkerhet i frågan hos 

andra chefer. I flera intervjuer reproduceras föreställningar om ”den andra” i talet om hur 

naturligt jämlikhetsfrågorna behandlas inom organisationen. Kunskapen om normering och 

indirekt diskriminering tycks alltså fortfarande bristfällig, vilket tillsammans med en naiv 

tilltro till individperspektiv och neutrala kriterier, vid till exempel rekrytering och i möte med 

kunder, osynliggör dessa ”de andras” (o)möjligheter inom organisationen. Detta, menar jag, 

beror på en naiv ignorans för de normerande strukturer som grasserar inom såväl organisation 

som samhället i övrigt. Man vill gärna tro att man behandlar alla likvärdigt genom att anlägga 

ett individperspektiv, men organisationen är på intet sett fristående från resten av samhället. 

Den naiva ignorans som gör att människor tror att både de själva och andra kan gå utanför 

sina fördomar och handla rationellt och neutralt, visar sig även i att det å ena sidan finns en 

ovilja att värdera någon diskrimineringsgrund framför någon annan, samtidigt som, å andra 

sidan, en möjligen dold gradering trots allt finns. Alla diskrimineringsgrunder är lika viktiga, 

säger flera informanter, men de talar endast om kön och etnicitet. Det är mycket möjligt att 

dessa personer uppfattar alla som lika viktiga, men inte vet tillräckligt för att kunna uttala sig 

om de övriga diskrimineringsgrunderna. Jag menar, att genom att tala om 
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diskrimineringsgrunderna generellt, men endast ta endast hänsyn till vissa, osynliggörs de 

övriga.  

Förvaltningscheferna anser att deras egen roll i jämlikhetsarbetet, är att påvisa dess betydelse 

och att därigenom fungera som förebilder för chefer och medarbetare på lägre nivåer inom 

organisationen. De talar om ett ”symbolvärde”. De vill även inspireras av, och utbyta 

erfarenheter med, varandra i jämlikhetsarbetet, vilket tidigare inte verkar ha gjorts. Dessutom 

finns en strävan efter konsensus i jämlikhetsfrågorna, vilket yttrar sig i upprepade intervjuer 

där informanterna efterlyser en samsyn, inte bara inom förvaltningschefsgruppen utan inom 

hela organisationen. En del informanter hade svårt att direkt se på vilket sätt de är viktiga för 

att föra ut jämlikhetsfrågan i den egna förvaltning, men även dessa nämnde, om än lite 

tveksamt, symbolvärdet. I övrigt sågs den egna rollens betydelse av några som en plats för 

agens: ”Det är ju mycket jag som sätter dagordningen”, sa en informant.  

Vad menar då förvaltningscheferna med jämlikhet, och vilken jämlikhet är det egentligen som 

eftersträvas? Till viss del tycks det handla om en numerisk jämlikhet, där kvinnor och män 

helst ska ha en likartad könsfördelning inom alla olika sektorer. Dessutom ska 

verksamheterna präglas av mångfald och spegla stadens demografi. För de flesta verkar 

mångfaldsbegreppet betyda etnisk mångfald, medan några identifierar mångfald som att 

organisationen ska var öppen för alla, oavsett kön, ålder, sexualitet, religion, 

funktionsnedsättning eller etnicitet. Könsöverskridande identitet nämns endast av en person, 

och kön förstås som en binäritet.   

Att jämlikhet är eftersträvansvärt beror, enligt informanterna, på att stämningen och jargongen 

anses bli bättre i mer blandade grupper. Här ska framhållas att samma attityder gäller 

blandade grupper både med hänsyn till kön och till etnicitet. Vid könsblandning anses 

löneutvecklingen bli förbättrad i kvinnodominerade yrken, och yrkesstatusen höjas. Personer 

med annan etnicitet än svensk efterfrågas i ledande befattningar, dels för symbolvärdets skull, 

dels för att tillföra något särskilt. Dessutom anses servicen mot kommunens invånare och 

kunder bli bättre om verksamheterna kan tillmötesgå, och representeras av, hela stadens 

befolkning. 

Flera förvaltningschefer påtalar att i just deras förvaltning är det redan ganska jämlikt; det 

finns en god representation av båda könen eller av olika etniciteter, alternativt att det finns 

någon eller ett flertal av en presumerad minoritetsgrupp i ledande befattning. Paradoxalt nog 

uppfattar jag det som om de informanter som har störst kännedom om egna fördomar och 
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diskriminerande och normerande praktiker, också är de som till stor del erkänner 

kunskapsbrister, medan de personer som inte tycks ha lika goda insikter eller kunskaper, tror 

sig vara mindre fördomsfulla än genomsnittet – ju mer man vet, desto mer vet man att man 

inte vet. 

För Landskrona stads del konstaterar jag, att den här seminariedagen har fungerat enligt sitt 

syfte: att sätta upp jämlikhetsfrågorna på förvaltningschefernas redan fulltecknade agendor. 

Denna dag har öppnat ögonen för några, även om det finns mycket kvar att göra. De som 

redan kämpar på med jämlikhetsarbete har fått gehör för att jämlikhet bör prioriteras högre, 

och deras osynliga arbete har i någon mån fått upprättelse i och med denna dag. Den positiva 

inställning till seminariedagen, och fokuseringen av jämlikhetsarbetet, som informanterna i de 

flesta fall gav uttryck för, är hoppingivande. Men för att åstadkomma långsiktiga förändringar 

behövs troligen att man, som en informant uttryckte det, ”trummar på i de här frågorna”.  
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Bilaga2 
 

1. Vilka diskrimineringsgrunder arbetar Landskrona stad (som arbetsgivare) aktivt med idag?  
a. Kön 
b. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
c. Etnisk tillhörighet 
d. Religion eller annan trosuppfattning 
e. Funktionshinder 
f. Sexuell läggning 
g. Ålder 
h. Inga 

 

2. Vilka diskrimineringsgrunder arbetar din förvaltning (som arbetsgivare) aktivt med idag?  
a. Kön 
b. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
c. Etnisk tillhörighet 
d. Religion eller annan trosuppfattning 
e. Funktionshinder 
f. Sexuell läggning 
g. Ålder 
h. Inga 

 

3. I vilken utsträckning diskuteras jämlikhetsfrågor på förvaltningschefsmötena? 
a. Alltid, stående punkt 
b. Regelbundet, dock inte varje gång 
c. Vid behov, dvs när en aktuell frågeställning dyker upp 
d. Aldrig 

 

4. I vilken utsträckning diskuteras jämlikhetsfrågor på förvaltningens ledningsgruppsmöten? 
a. Alltid, stående punkt 
b. Regelbundet, dock inte varje gång 
c. Vid behov, dvs när en aktuell frågeställning dyker upp 
d. Aldrig 
 

5. I vilken utsträckning diskuteras jämlikhetsfrågor i förvaltningens samverkansgrupp? 
a. Alltid, stående punkt 
b. Regelbundet, dock inte varje gång 
c. Vid behov, dvs när en aktuell frågeställning dyker upp 
d. Aldrig 

 

6. I vilken utsträckning diskuteras jämlikhetsfrågor på APT‐möten inom förvaltningen? 
a. Alltid, det är en stående punkt 
b. Regelbundet, dock inte varje gång 
c. Vid behov, dvs när en aktuell frågeställning dyker upp 
d. Aldrig 
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7. I dagsläget upprättar förvaltningen årligen en jämställdhetsplan. Utgör planen ett tillräckligt 
stöd i förvaltningens jämställdhetsarbete? 

a. Ja 
b. Nej 
Om nej, varför inte? …………………...………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 

 

8. Uppskatta dina nuvarande kunskaper vad gäller jämlikhet!  
a. Mycket goda kunskaper 
b. Tillräckliga kunskaper 
c. Hyfsade kunskaper 
d. Otillräckliga kunskaper 

 

9. Vem, anser du, ansvarar för att bedriva jämlikhetsarbetet? 
……………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………
… 

 

10. Om du föreställer dig ett framgångsrikt jämlikhetsarbete på en skala mellan 1 ‐10 där 1 står 
för ett obefintligt jämlikhetsarbete och 10 står för ett utmärkt och föredömligt 
jämlikhetsarbete, var på denna skala placerar du: 

a. Landskrona stads samlade jämlikhetsarbete ………………………….. 
b. Förvaltningens samlade jämlikhetsarbete ……………………………… 

 

11. Vilka aspekter riskerar att utgöra hinder för ett framgångsrikt jämlikhetsarbete (du kan ange 
flera alternativ)?  

a. Tid 
b. Svårt att tydliggöra fördelarna med det 
c. Pengar 
d. Kunskap 
e. Bristande intresse från politikerna 
f. Ledningen driver inte frågan aktivt 
g. Inställningen att ”det är inte mitt bord” 
h. Annan orsak, ange vad ………………………………………………………. 

 

12.  Upplever du att någon av aspekterna i frågan ovan, utgör hinder i Landskrona stads 
jämlikhetsarbete idag? 

a. Ja, nämligen ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

b. Nej  
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13. Hur angeläget är det att Landskrona stad (som arbetsgivare) arbetar aktivt med 
jämlikhetsfrågorna: 

a. Mycket angeläget 
b. Ganska angeläget 
c. Inte alls angeläget 

 

14. Vilka diskrimineringsgrunder anser du Landskrona stad (som arbetsgivare) bör prioritera i det 
fortsatta jämlikhetsarbetet? (du kan ange flera alternativ) 

a. Kön 
b. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
c. Etnisk tillhörighet 
d. Religion eller annan trosuppfattning 
e. Funktionshinder 
f. Sexuell läggning 
g. Ålder 

 

15. Vilken är din inställning till det kommande jämlikhetsarbetet (du kan ange flera alternativ)? 
a. Jag vill personligen ägna mer tid åt jämlikhetsfrågor 
b. Jag vill avsätta mer resurser inom förvaltningen för att aktivt arbeta med frågorna 
c. Jag anser att vi bedriver ett fullgott jämlikhetsarbete inom förvaltningen idag och 

behöver inte göra ytterligare 
d. Jag vill att förvaltningen ägnar mindre tid åt jämlikhetsfrågor för att lösgöra tid för 

övriga verksamhetsfrågor 
 

Övriga synpunkter 

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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                        Attityder i likabehandlingsarbete 

Regeringen och EU vill att kommunerna ska satsa på aktiva jämställdhetsåtgärder. I 

Landskrona stad påbörjas detta arbete med en Kick-off dag för kommunens 

förvaltningschefer. Tidigare forskning visar att för att lyckas med aktiva 

jämställdhetsåtgärder, så som exempelvis jämställdhetsimplementering, behövs ledningens 

stöd. Jag studerar genusvetenskap och kommer i min C-uppsats att behandla hur man aktivt 

kan arbeta med jämställdhet och genusfrågor inom en kommun. Studien avser att mäta 

attityder till jämställdhetsarbete i Landskrona före och efter den Kick-off dag som du i 

egenskap av förvaltningschef är inbjuden till. Studien kommer även att fungera som en 

utvärdering av själva Kick-off dagen. 

Som ett första steg i denna jämlikhetssatsning ber jag dig fylla i bifogad enkät. Det är viktigt 

att du funderar igenom dina svar för att undersökningen ska bli rättvisande. Enkäten beräknas 

ta ca 10 minuter att fylla i.  

Efter Kick-off dagen kommer en uppföljande intervju, vilken till stor del kommer att baseras 

på enkäten. Intervjuerna kommer att genomföras individuellt och vid detta tillfälle kommer du 

att få tillgång till din egen enkät, vilken kommer att fungera som diskussionsunderlag. Ingen 

annan än du och jag kommer att titta på ditt enkätsvar. Intervjuerna kommer att ta max 45 

minuter i anspråk. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att enkätsvaren och intervjuerna 

i uppsatsen kommer att anonymiseras, dock behövs ditt namn på enkäten för att kunna 

stämma av mot intervjun.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet och kommunens fortsatta arbete med jämställdhetsarbetet att du 

besvarar den. Försök att svara så fullständigt som möjligt på alla frågorna och skicka sedan 

formuläret i bifogat kuvert innan torsdagen den 8:e april. 

Om du har frågor går det bra att kontakta mig via e-post:  

Tack på förhand för din medverkan! 

Linn Alenius Wallin, Centrum för genusvetenskap, Lunds Universitet. 
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Bilaga 4: Intervjumall 

Huvudfrågor: 

Berätta lite kort om vad du tyckte var viktiga insikter från föreläsningarna. T.ex. bemötande 

av andra.  

De begrepp som togs upp, hur upplever du dem? 

Har din syn förändrats efter föreläsningsdagen, har du fått ökade kunskaper?  

Kommer de nya kunskaperna att leda till att du agerar annorlunda i din yrkesroll? vad vill du 

göra?  

Vad tror du behöver göras i din förvaltning och hur vill du genomföra det?  

Vad blir nästa steg för din förvaltning? 

Vilken roll anser du att du själv har för att jämlikhetsarbetet ska lyckas? 

Kan du se hur ett jämlikhetstänk skulle kunna genomsyra verksamheten utåt? 

Extrafrågor: 

Har det hittills gjorts något för jämlikheten på din förvaltning? Vad? I så fall vad blev 

resultatet? 

På vilket sätt bidrog det till ökad jämlikhet? 

Vid vilka tillfällen använder du jämställdhetsplanen i ditt arbete som chef? 

Hur ser attityderna inom förvaltningen ut? Tycker folk i allmänhet att jämlikhet är en viktig 

fråga, eller berörs det inte? 

Kan du peka ut några ”luckor” i jämlikhetstänket? 

 


