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Strategisk kommunikation påverkar 
jämställdhetsutvecklingen 
 

Strategisk kommunikation är ett område som bör prioriteras i jämställdhetsarbetet hos 

lokala myndigheter. En anledning till att det ännu inte är jämställt i Sverige är på 

grund av stereotypa könsroller, som omedvetet återskapas i kommunikation.  

En strategi för att uppnå jämställdhet är därför att motverka könsnormer i 

kommunikationen, att kommunicera jämlikt. Trots att detta är ett uppmärksammat 

område är det inte alltid det prioriteras hos lokala myndigheter. 

 

Fastän det finns framgångsrika fall där lokala myndigheter arbetar med att kommunicera 

jämlikt, som exempelvis Region Värmland, är det inte ofta de uppmärksammas inom 

forskningen. Studien ”strategisk kommunikation för ett jämställt samhälle” visar vilka 

faktorer som påverkar en lokal myndighets arbete med att kommunicera jämlikt, hur de 

motiverar arbetet och hur arbetsprocessen tar form i praktiken. Detta bidrar till förståelse för 

strategisk kommunikations betydelse för jämställdhetsutvecklingen i samhället och hur det 

kan implementeras framgångsrikt. För att uppnå detta har en fallstudie gjorts med Region 

Värmland.  

Studien analyserar hur arbetet uppstår, implementeras och sprids vidare, och visar att 

arbetet med jämlik kommunikation kan betraktas som en innovation som sprids likt ringar på 

vattnet. En idé som implementeras framgångsrikt ger upphov till att arbetet utvecklas. 

Analysen visar stadier och faktorer som påverkar hur framgångsrikt en innovation sprids. 

Dessa faktorer kan kopplas till organisationens form och struktur, individer, samt hur det 

kommuniceras kring jämlik kommunikation och hur syftet förstås av användarna. Genom en 

sådan förståelse skapar studien förutsättningar för lokala myndigheter att implementera 

jämlik kommunikation i sin verksamhet. 

Studien analyserar vidare hur jämlik kommunikation motiveras, vilket för lokala 

myndigheter är utifrån deras uppdrag som offentlig organisation; att vara inkluderande. Ord 

och bilder som väljs i kommunikationen kan påverka livsval. Om lokala myndigheter inte är 

inkluderande i sin kommunikation, så är de snarare begränsande, vilket inte gynnar 

jämställdhetsutvecklingen i samhället.   
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Abstract 

Strategic communications for an equal society 

This study examines a local authority’s work with strategic communication to 

promote gender equality. Strategic communications is not usually prioritized in 

gender equality work, which is problematic as it affects the progress.  

Through a case study, with content analysis and interviews, I have studied 

the factors that affect local authorities when they work with gender mainstreaming 

in their communications, how they motivate their work and what the process 

looks like in practice.  

The results indicate that the process evolves like ripples on water - an idea 

that is successfully initiated causes the work to spread. Factors that affect the  

diffusion can be linked to individuals in the organization, the organization's  

structure, and how the purpose of the work is understood. The organization  

studied motivates the work based on their mission as a local authority. If they  

exclude people, they do not take advantage of their potential, which does not  

benefit society. 

 

Keywords: strategic communications, “equal communications”, 

Diffusion of innovations, gender equality, semiotics 

 

Number of characters incl. blanks: 116,627 
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Sammanfattning 

Strategisk kommunikation för ett jämställt samhälle 

Den här studien undersöker hur en lokal myndighet arbetar med strategisk  

kommunikation för att gynna jämställdhet. Strategisk kommunikation prioriteras 

inte alltid i arbetet, vilket är problematiskt då det har betydelse för 

jämställdhetsutvecklingen.  

 Genom en fallstudie, med innehållsanalys och intervjuer, har jag studerat vilka 

faktorer som påverkar lokala myndigheters arbete med att kommunicera jämlikt, 

hur de motiverar arbetet och hur arbetsprocessen tar form i praktiken. 

Resultatet pekar på att arbetsprocessen sprider sig likt ringar på vattnet, 

och en idé som initieras framgångsrikt ger upphov till att arbetet sprids vidare 

internt och externt. Faktorer som påverkar uppkomsten och spridningen av arbetet 

kan kopplas till individer i organisationen, organisationens form och strukturer 

samt hur syftet med arbetet förstås och framställs. Organisationen som studeras 

motiverar arbetet utifrån deras uppdrag som offentlig aktör. Om de exkluderar 

människor tar de inte tillvara på den potentialen, vilket inte gynnar samhällets 

utveckling och tillväxt. 

 

Nyckelord: strategisk kommunikation, jämlik kommunikation,  

diffusion of innovations, jämställdhet, semiotik 

        

        Antal tecken inkl. blanksteg: 116,627 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en mänsklig rättighet, och en grundpelare i en 

demokrati (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2009; United Nations [UN], 1948; 

UN, 2016). Trots att Sverige ligger jämförelsevis långt fram inom många områden av  

jämställdhetsarbetet (Socialdemokraterna, 2016; United Nations Development Programme 

[UNDP], 2015), är det inte jämställt (SKL, 2016a). Detta beror bland annat på sociala  

konstruktioner som bygger på förankrade stereotypa könsnormer1 och strukturer2 som finns 

överallt i samhället (Council of European municipalities and Regions [CEMR], 2006a). 

Strukturer behöver inte alltid vara något negativt, men det är när de begränsar människor och 

står som hinder för förändring som det är problematiskt, då de ger upphov till ojämställdhet. 

För att jämställdhet ska uppnås måste det ske en förändring i den kulturella traditionen 

hos medborgare, och arbetet för jämställdhet måste hanteras på flera nivåer i samhället i  

samarbeten mellan institutioner, nationella myndigheter och lokala samhällen (CEMR, 

2006a). Den lokala nivån är av särskild betydelse då lokala myndigheter, såsom kommuner 

och regioner, har möjlighet att arbeta för ett samhälle som inte bara är jämställt i teorin, utan i 

praktiken (CEMR, 2006a). De lokala myndigheterna är de politiska nivåer som har bäst 

förutsättningar att motverka ojämställdhet då de är nära människor i deras vardag (SKL, 

2015). 

Betydelsen av lokala myndigheters arbete för jämställdhet har uppmärksammats av  

ledande aktörer i samhället, bland annat i Council of European Municipalities and Regions 

jämställdhetsdeklaration (CEMR, 2006a). Deklarationen fungerar som ett verktyg som 

kommuner och regioner kan använda i arbetet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin  

verksamhet. En strategi i verktyget är att bryta könsnormer i kommunikationen (CEMR, 

                                                 
1 Normer är etablerade beteendemönster hos individer i ett socialt system, i det här fallet i en organisation. 
Normer definierar vad som ses som tolererat beteende, och kan därför vara ett hinder för förändring (Rogers, 
2003, s.26). 
2 Strukturer är mönster som finns i samhället som påverkar människors handlingsutrymme. Strukturer påverkar 
och påverkas av maktförhållanden, och de värderar sociala kategorier. Beroende på hur personer kategoriseras i 
förhållande till strukturer har de olika möjligheter att påverka sin maktposition, samt bli påverkade av andras 
maktutövning (Hedenus, Björk & Shmulyar, 2015, s.26). 
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2006a, s.16). Detta har uppmärksammats av andra myndigheter och aktörer, och att motverka 

återskapandet av stereotypa könsroller i kommunikationen är betydande för 

jämställdhetsutvecklingen i samhället (Socialdemokraterna, 2016; Globalportalen, 2017). Det 

är dessa stereotyper som ger upphov till den ojämställda värderingen av kvinnor och mäns 

roller på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella områden (CEMR, 2006a). 

Vi utsätts för stereotypa könsroller varje dag, och ett exempel på att stereotyper 

återskapas är i exempelvis media och reklam, då kvinnor ofta framställs som känslosamma 

och passiva, medan män framställs som aktiva, rationella och resultatorienterade (Jarlbro, 

2013; Region Värmland, 2016b). Global Media Monitoring Projects rapport från 2015  

visar att kvinnor i europeiska nyheter är underrepresenterade i frågor som betraktas som  

prestigefyllda såsom politik och ekonomi (Global Media Monitoring Projects [GMMP], 

2015a). Likaså i Sverige motverkar enbart 4 % av nyhetsinnehållet stereotyper (GMMP, 

2015b). 

Trots att detta är ett uppmärksammat problem och det finns riktlinjer för hur  

kommuner och regioner kan arbeta med att strategiskt kommunicera jämlikt3, är det inte alltid 

det arbetas med aktivt och implementeras i organisationen. Tidigare forskning visar bland 

annat att det är svårt att integrera jämställdhetsarbetet i hela verksamheten då det finns brist på 

kunskap om vad jämställdhet är, och arbetet prioriteras därför inte. Studier inom området  

belyser framför allt motsättningar för jämställdhetsintegrering hos lokala aktörer snarare än 

fall där arbetet varit framgångsrikt. De belyser arbetet i hela verksamheten och inte arbetet 

med att kommunicera jämlikt. Detta kommer att utvecklas vidare under tidigare forskning. 

Att området jämlik kommunikation inte fått mycket uppmärksamhet inom forskningen 

är problematiskt då det kan vara svårt för en organisation att inse vikten av att kommunicera 

jämlikt om de inte har kunskap om det. Om inte framgångsrika fall studeras och  

uppmärksammas, visas det inte heller att det faktiskt går att arbeta med. Trots att det finns 

riktlinjer, såsom CEMR:s deklaration, ger inte riktlinjer en förståelse för vad som motiverar 

en lokal aktör att arbeta med jämlik kommunikation, vilka faktorer som påverkar arbetet samt 

hur arbetsprocessen tar form i praktiken. Arbetsprocessen syftar i den här studien till stadiet 

då en idé uppstår, till implementering och vidare spridning. En förståelse för detta kan  

påverka vidare implementering och spridning av att kommunicera jämlikt i samhället. 

                                                 
3 Vad jämlik kommunikation är kommer att utvecklas vidare under 2.5. 



3 
 

Utgångspunkten i studien är att könsroller återskapas i olika former av  

kommunikation, samt genom omedvetenheten att vi själva är en bärare av stereotypa  

könsroller. Det är därför viktigt att det i arbetet med strategisk kommunikation anammas ett 

jämställdhetsperspektiv, för att inte rådande könsnormer reproduceras. Med förutsättningen 

att lokala myndigheter har störst möjlighet att påverka, är deras arbete med att kommunicera 

jämlikt en betydande faktor för jämställdhetsutvecklingen i samhället. 

1.2 Syfte 

Med bakgrund i ovan formulerat problem är syftet med studien att utvinna fördjupade  

kunskaper om vilka faktorer som påverkar lokala aktörers arbete med att kommunicera  

jämlikt, hur de motiverar arbetet och hur arbetsprocessen ser ut i praktiken, och därigenom 

bidra till förståelse kring den strategiska kommunikationens betydelse för 

jämställdhetsutvecklingen i samhället.  

Den här kunskapen är gynnsam ur ett samhällsperspektiv, då det skapar förståelse för 

vad som är motivationen bakom arbetet, vilka motsättningar som finns och vilka  

förutsättningar som krävs. Det ger förståelse för hur processen ser ut under hela förloppet, 

och hur en organisation kan arbeta med att kommunicera jämlikt. Kunskapen om detta  

medvetandegör vikten av att bryta reproduktionen av könsnormer, vilket är viktigt för alla 

som arbetar med strategisk kommunikation. 

1.3 Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet tar jag hjälp av följande forskningsfrågor:  

1. Hur ser arbetsprocessen ut i praktiken när lokala myndigheter integrerar ett 

jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med strategisk kommunikation? 

2. Hur motiverar lokala myndigheter sitt arbete med att kommunicera jämlikt?  

3. Vilka faktorer påverkar lokala myndigheters möjligheter att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med strategisk kommunikation? 

 

För att besvara forskningsfrågorna görs en fallstudie av Region Värmland. Det empiriska 

materialet består av kvalitativa intervjuer med chef och medarbetare i organisationen, samt 

kvalitativ innehållsanalys från diverse styrdokument och verksamhetsplaner. Region  
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Värmland har valts som fallorganisation då de är i framkant i arbetet med att kommunicera 

jämlikt, och de använder kommunikationen som ett verktyg för att främja 

jämställdhetsutvecklingen i Värmland. Fallorganisationen kommer att presenteras i nästa 

kapitel, samt vad jämlik kommunikation är. 



5 
 

2. Fallorganisationen Region Värmland 

2.1 Vad är Region Värmland? 

Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation som arbetar för en hållbar tillväxt i 

Värmland. Region Värmland är ett samverkansorgan4 med flera statliga uppdrag, och deras 

mål är att skapa förutsättningar för tillväxt i länet, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt perspektiv (Region Värmland, 2017a).  

            Region Värmland är en politiskt styrd organisation där regionfullmäktige är det högst 

beslutande organet. Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar och ett antal 

stabsfunktioner, vilket är var kommunikationsstaben ligger (Region Värmland, 2017a).  

Kommunikationsstaben arbetar med intern och extern kommunikation operativt och  

strategiskt, och har bland annat ansvar för Varumärket Värmland (Region Värmland, 2016a).  

2.2 Upptakten till jämlik kommunikation  

Information kring hur arbetet med jämlik kommunikation startade är hämtat från intervjuer 

med Region Värmlands kommunikationschef och genusutvecklare. Avsnittet är en  

sammanställning av deras gemensamma erfarenheter, då det inte finns dokument som kan 

återberätta händelseförloppet.  

Region Värmland började sitt arbete med att kommunicera jämlikt som följd av flera 

formella uppdrag och händelser inom organisationen. 2012 fick organisationen i uppdrag att 

ta fram en regional utvecklingsstrategi och framtidsplan för hur länet ska utvecklas mellan 

åren 2014-2020, “Värmlandsstrategin” (Region Värmland, 2014a). En del av det uppdraget 

var att processen skulle vara öppen för invånare att vara delaktiga och inkluderade, och där 

identifierades kommunikationen som ett viktigt verktyg. Det blev vidare ett prioriterat område 

i utformandet av strategin. Vid det här skedet började de diskutera hur de egentligen når alla 

invånare i Värmland, vilket i sin tur väckte diskussionen kring jämställd, jämlik 

kommunikation.  
                                                 
4 “Ett kommunalt samverkansorgan är ett kommunalförbund bildat av samtliga kommuner i ett län. Även 
landstinget kan ingå. Samverkansorganen har tagit över det regionala utvecklingsuppdraget från staten. Från och 
med 2008 finns 14 samverkansorgan i Sverige.” (Region Värmland, 2017a) 
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           Samtidigt som Region Värmland arbetade med att ta fram Värmlandsstrategin, fick de 

ytterligare ett uppdrag från staten att arbeta med jämställdhetsintegrering i det regionala 

tillväxtarbetet, ”jämställd regional tillväxt” (Regeringskansliet, 2012). I detta skede anställde 

organisationen en genusutvecklare, en person som med hög kompetens inom genusteori och 

jämställdhet skulle hjälpa organisationen i förändringen. Kommunikationschefen arbetade 

parallellt med “attraktiva Värmland”, ett projekt som fokuserade på profileringen av  

Värmland. I detta projekt började de diskutera vilken bild av Värmland som de visar, och de 

insåg de att de visade väldigt stereotypa bilder i den bemärkelsen att det inte var någon  

mångfald och kvinnorna var ofta passiva. Med hjälp av bland annat genusutvecklaren  

inkluderade de ett jämställdhetsperspektiv i kommunikationen i projektet, vilket var  

framgångsrikt. Utifrån de lärdomar de fått från projektet ”attraktiva Värmland”, ville de  

utveckla arbetet med jämlik kommunikation vidare. De undersökte om det fanns ett verktyg 

inom normkritik som de skulle kunna använda internt, men de som de hittade var väldigt  

teoretiska och innehöll svåra begrepp, och tilltalade därför inte dem. Då bestämde de sig för 

att utveckla ett eget, som resulterade i “handboken schyst”.  

2.3 “Schyst!” - en inspirationskälla till jämlik kommunikation 

”Schyst - en inspirationskälla till jämlik kommunikation” är en handbok som bygger på  

Region Värmlands egna erfarenheter. Den är visuell, lättillgänglig och fungerar som en  

inspirationskälla för att uppmuntra diskussion (Region Värmland, 2017b). Handboken ligger 

som ett stödjande dokument i kommunikationspolicyn, men det är inget formellt krav på att 

den ska följas (Region Värmland, 2016a). Utgångspunkten i handboken är att ord och bild 

spelar roll, och att stereotypa föreställningar kan påverkas genom att göra små förändringar i 

vardagen. (Region Värmland, 2017b).  

          ”Schyst” var från början tänkt att användas internt bland organisationens medlemmar, 

men handboken fick mer spridning än de förutsett. Den spreds i sociala medier och fick stor 

efterfrågan från både offentliga och privata organisationer (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017). I och med att Region Värmland fick mycket uppmärksamhet 

för sitt arbete med att kommunicera jämlikt, ökade pressen att jobba vidare internt 

(Kommunikatör, telefonintervju, 31 mars, 2017). Detta har lett till vidare aktiviteter och 

produkter, bland annat ”schysta övningar” (Region Värmland, 2015b), som är ett verktyg för 

andra organisationer att kunna jobba själva med frågorna. 
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2.4 Hur de arbetar med jämlik kommunikation idag 

Idag finns det en intern stolthet med arbetet jämlik kommunikation inom organisationen, och 

medlemmar inom organisationen använder handboken som ett verktyg för att påminnas om att 

det är viktigt att vara medveten om varför vi gör vissa val (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017). Den används vidare i samverkan med andra aktörer. De har 

exempelvis använt den i sin konferensverksamhet, samt i upphandlingskriterier. Arbetet med 

att utveckla området och hitta nya målgrupper sker kontinuerligt, och arbetet lever och tar nya 

former. Några aktuella projekt är ”schyst idrott” (Region Värmland, 2017d), ”schyst dans” 

(Region Värmland, 2017e) och ”aha Värmland” (Aha Värmland, 2017).  

I nuläget har de fått ytterligare medel från tillväxtverket för att driva arbetet framåt 

(Region Värmland, 2017c). Till en början finansierades arbetet med statliga pengar, varefter 

deras politik satsade egna medel för att vidareutveckla arbetet (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017). Syftet med jämställdhetsarbetet kommunikativt är idag att 

stärka regionen genom att lyfta fram exempel på ett jämställt Värmland. Syftet är också att 

alla ska förstå begreppet jämställd tillväxt. De arbetar mot målet ett öppnare Värmland där 

alla känner sig inkluderade, och där är kommunikationen är en viktig del (Region Värmland, 

2017b).  

2.5 Vad är jämlik kommunikation? 

För att få en förståelse för hur arbetet ser ut i praktiken kommer det nu förtydligas vad jämlik 

kommunikation är, utifrån hur Region Värmland arbetar. Varför det kallas jämlik  

kommunikation och inte jämställd kommunikation, är för att det inte bara innefattar kön, utan 

olika egenskaper som en person identifierar sig med. Jämställdhet innebär att män och  

kvinnor har samma rättigheter och samma möjligheter att forma sitt eget liv (Region 

Värmland, 2016b), dock innefattar det enbart de förhållanden som finns mellan män och  

kvinnor. Region Värmland argumenterar för att det inte är helt inkluderande 

(Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017). Till skillnad från jämställdhet 

innefattar jämlikhet alla människors lika värde oavsett kön, men också funktionsvariation, 

kultur, sexuell läggning och trosuppfattning (Region Värmland, 2016b). Här talas det om 
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intersektionalitet5. Att handboken har en slagsida mot jämställdhet är för att de arbetade med 

det i samband med regeringsuppdraget ”jämställd regional tillväxt” (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017). 

        Jämlik kommunikation handlar om att inkludera alla (Region Värmland, 2016b), vilket 

kan göras på olika sätt. Grundtanken är att det är viktigt att göra medvetna val och att undvika 

stereotypa föreställningar. Några praktiska exempel är att det går att arbeta med ordval och 

undvika värdeladdade uttryck. Om vi använder ord som manlig sjuksköterska, eller kvinnlig 

polis, visar orden manlig och kvinnlig att personen avviker från normen. Värdeladdade uttryck 

som hon har skinn på näsan skulle inte användas om personen ifråga är en man. Oavsett 

avsikt förstärker dessa ordval uppfattningen och stereotypa bilder (Region Värmland, 2016b). 

Andra exempel är att istället för riksdagsman sägs riksdagsledamot, likadant kassörska kan 

kallas kassabiträde (Region Värmland, 2016b).  

        Utöver ordval kan det kommuniceras jämlikt med bilder. Då är det viktigt att vara  

observant på hur maktbalansen mellan personerna på bilden upplevs, samt hur de riktar sina 

blickar. Leende kvinnor som lutar huvudet åt sidan och män med självsäker kroppshållning 

och blicken rakt in i kameran är vanligare än motsatsen, och därför är det viktigt att medvetet 

regissera bilder för att bli mer jämlika (Region Värmland, 2016b). 

        En svårighet med att kommunicera jämlikt är att det inte går att visa mångfald om det 

inte ser ut så i verkligheten, vilket Region Värmland uppmärksammar i handboken (2016b). 

Jämlik kommunikation går i många fall ut på att visa hur vi vill att samhället ska se ut för att 

påverka den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor på exempelvis arbetsmarknaden. 

Ett praktiskt exempel på detta är vid marknadsföring av gymnasieprogram. I ett program som 

exempelvis teknikprogrammet, där det går en majoritet killar, kan vi välja att lyfta fram tjejer 

som valt det programmet i kommunikationen. Då kan tjejer se sig själva i den miljön, vilket 

får fler tjejer att satsa på en framtid inom den branschen (Region Värmland, 2016b). Detta 

gäller likaså program där det går en majoritet tjejer.  

Detta avsnitt har gett en övergripande bild av vilka Region Värmland är, hur deras  

arbete med att kommunicera jämlikt uppstod, samt hur de arbetar med det idag. Jämlik  

kommunikation har beskrivits för att ge förståelse för hur arbetet tar form i praktiken. I nästa 

avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras.  

                                                 
5 Intersektionalitet syftar till att grupper av män och kvinnor aldrig är enhetliga. I jämställdhetsarbetet är det 
därför viktigt att ha intersektionalitet i åtanke (Jämställ, 2013).  
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3. Tidigare forskning 

Jämställdhetsdiskursen innefattar många områden, och framför allt inom 

kommunikationsteori finns det mycket forskning kring hur könsroller återskapas i media, och 

hur män och kvinnor porträtteras på olika sätt. Mitt syfte är inte att undersöka produkten av 

det som kommuniceras, utan processen bakom vad som kommuniceras. Därför kommer 

utgångspunkten vara att könsroller återskapas i kommunikation och att män och kvinnor 

framställs på olika sätt, snarare än studiens forskningsområde. För att omfatta den forskning 

som finns kring svenska lokala aktörers arbete med jämställdhetsintegrering, är 

forskningsområdet svenska lokala myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering och att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt strategiska arbete med kommunikation.  

           En genomgång av tidigare forskning inom detta område visar att det inte finns många 

studier om hur svenska kommuner och regioner arbetar strategiskt med att kommunicera  

jämlikt, däremot finns det studier om politiskt styrda organisationers arbete med 

jämställdhetsintegrering i hela verksamheten. Dessa studier behandlar olika områden och 

studerar framför allt de svårigheter som finns med att implementera jämställdhetsfrågan i  

organisationen. De visar på liknande problematik och kommer flertal gånger fram till  

likartade slutsatser, oavsett vilket område inom verksamheten som är i fokus. Med grund i 

detta är studierna av relevans, då liknande problematik likväl kan uppstå vid arbete med att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i kommunikationen. I det här kapitlet kommer 

jämställdhetsintegrering att diskuteras utifrån hur organisationens form och struktur påverkar 

jämställdhetsarbetet, individuella eldsjälar har betydelse för arbetet och oklarheter kring 

begreppet “jämställdhet”. 

3.1 Organisationens form och struktur påverkar 

jämställdhetsarbetet 

I tidigare forskning är det ett återkommande tema att organisationens form och strukturer  

påverkar utvecklingen av jämställdhetsarbetet. En problematik är att traditionellt 

mansdominerade strukturer står i vägen för utvecklingen av jämställdhetsarbetet, och fastän  

diskussionen finns där, påverkar normer arbetet och diskussionen kring jämställdhet, vilket 
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visas i studier gjorda av Norlander (2015), Edvardsson (2015) och Lindqvist (2011). 

Norlanders studie drar slutsatsen att i en bransch som är stereotypt “manlig”, i detta fall i den 

fysiska planeringen i en kommun, ärvs traditioner ner genom generationer. Om vi vill skapa  

förändring måste vi därför medvetet satsa på att införa ett genusperspektiv redan på  

utbildningsnivå och i policys. Edvardssons studie drar slutsatsen att jämställdhet måste  

arbetas med aktivt och diskuteras för att det ska vidareutvecklas, i det fallet i relation till hur 

begreppet ”jämställdhet” används i kommunala översiktsplaner (2015). Likaså Lindqvist drar 

slutsatsen att strukturer och samhällets normer påverkar arbetet med jämställdhet i en 

kommun då de, i relation till studien, påverkar kvinnors engagemang till politiska poster då de 

tar mer ansvar för hem, hushåll och barn (2011).  

          Förutom strukturer har det framkommit att organisationens storlek påverkar arbetet, 

och storlekens betydelse för tillhandahållna resurser, vilket Kapell och Petterssons studie  

visar (2013). De drog slutsatsen att om en kommun är av mindre storlek, kan det påverka  

deras tillgång till resurser (2013). Om organisationen har mindre resurser blir ofta 

jämställdhetsfrågorna åsidosatta då de inte ses som ett akut ärende eller någonting som måste 

arbetas med direkt. 

          Ovan nämnda studier visar att strukturer påverkar jämställdhetsarbetet i en  

organisation, och likaså män och kvinnors möjligheter. För att bidra till förändring är det först 

och främst viktigt att bli medveten om detta och hur det påverkar situationen som en själv 

befinner sig i. Det finns bevis på att jämställdhetsfrågan inte prioriteras då det är ett  

långsiktigt arbete, och organisationens storlek och resurser är betydelsefulla.  

3.2 Individuella eldsjälar har betydelse för arbetet 

Att individen påverkar utvecklingen av jämställdhetsarbetet visas i studier av Hakkarainen 

(2016), Nilsson, Nilsson och Svärd (2007), Eideberg och Svensson (2013) och Landén, Stedt 

och Sten (2009).  

          Hakkarainen drar slutsatsen att individens intressen och kunskaper gör att personer  

pratar om jämställdhet på ett sätt som skulle kunna leda till förändring, snarare än att det är 

någonting som genomsyrar organisationen. I kommunerna finns det en gemensam förståelse 

för vikten av att arbeta med jämställdhetsintegrering, men det är ingenting som verkar  

uppmärksammas i organisationens styrning, utan det hamnar på individen (2016).  



11 
 

          Nilsson, Nilsson och Svärds studie visar att jämställdhetsarbetet är ett långsiktigt arbete 

som tar tid, och kommunen de studerade hade ett kvinnligt kommunalråd, vilket de anser vara 

en framgångsfaktor. Studien visar att chefers åsikter och olika positioner inom organisationen 

påverkar, och att ha en högt uppsatt individ som stöd för jämställdhetsarbetet påverkar arbetet 

positivt (2007).  

Utöver individens påverkan inom organisationen har individens roll likaså studerats 

utifrån överförandet av könsnormer till barn i skolvärlden, och hur individens förkunskaper 

påverkar jämställdhetsarbetet och uppfattningen av jämställdhet. Detta visas i studier av  

Eideberg och Svensson (2013) Landen, Stedt och Steen (2009) och Mikaelsson (2013).  

Eideberg och Svenssons studie visar att fastän pedagoger vet vad jämställdhet är, 

framkommer det vid observationer att de omedvetet stimulerar könsroller snarare än att de 

motverkar dem (2013). Landén, Stedts och Steens studie visar att barn behandlas olika utifrån 

könstillhörighet och att vuxna har kommit olika långt i sitt jämställdhetstänkande. De  

argumenterar för att det är genom diskussion som ens tankar kring området utvecklas (2009).  

Likaså Mikaelsson drar slutsatsen att det mest framgångsrika sättet är att diskutera (2013). 

Vad som kan utläsas från studierna är att individen spelar en viktig roll i 

jämställdhetsarbetet, men att organisationen ofta inte uppmärksammar intresset. Det här visar 

att det finns brist på kunskap inom området, dels vad jämställdhet är, och dels varför det är 

viktigt. Detta kommer att utvecklas i nästa avsnitt.    

3.3 Oklarheter kring begreppet “jämställdhet” 

En övergripande problematik i jämställdhetsarbetet är att begreppet ”jämställhet” ses som 

svårt, och bidrar därför inte till utveckling. Det saknas en gemensam förståelse för hur det ska 

arbetas med. Den här problematiken visas i studier gjorda av Lindblad (2008), Nilsson,  

Nilsson och Svärd (2007) och Alm Ivarsson och Söderholm (2012). Lindblad drog slutsatsen 

att jämställdhet är svårt att arbeta med då det saknas en delad förståelse för begreppet, vilket 

gör jämställdhetsarbetet svårt att kombinera med annat arbete (2008). Nilsson, Nilsson och 

Svärd drar slutsatsen att det är svårt att skilja på begreppen jämställdhet, jämlikhet, och 

mångfald, vilket står som hinder för kunskap och utveckling (2007). Alm Ivarsson och 

Söderholms studie visar att det inte alltid är så att medarbetare vet var jämställdhetsmålen 

finns, och att få av dem som vet att de finns har öppnat och läst dokumenten.  
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Jämställdhetsmålen har inte förankrats i organisationen vilket har en negativ effekt på arbetet 

(2012).  

Likaså andra studier av Ejderhäll och Johansson (2014), Emtfeldt och Hedman (2011), 

Kapell och Pettersson (2013) och Niklasson (2014) visar att det finns brist på kunskap om 

jämställdhet i en organisation, och att begreppet ses som flummigt. 

Ejderhäll och Johanssons studie visar att det finns en övergripande kunskapsbrist kring 

jämställdhet i den studerade kommunen, och att den bristen på kunskap blir ett hinder för  

arbetet (2014). Slutsatsen från Emtfeldt och Hedmans studie är att jämställdhetsfrågor oftast 

fokuserar på kvinnan som underordnad, och inte på hur arbetet påverkar alla individer i 

samhället (2011). Kapell och Pettersson undersöker synen på jämställdhet bland 

kommunfullmäktigeledamöter i en inlandskommun i norra Sverige, där kunskapen kring 

jämställdhet är varierad (2013). Likaså Niklassons drar slutsatsen att trots att enhetschefer vid 

en stadsförvaltning dagligen arbetar med begreppet jämställdhet saknas det en tydlig 

definition, och begreppet borde därför klargöras (2014).  

Vad som kan utläsas från studierna är att det är vanligt att det saknas kunskap och en 

tydlig definition om vad jämställdhet är, vilket påverkar om arbetet implementeras i praktiken 

eller glöms bort. Brist på kunskap påverkar därför jämställdhetsutvecklingen negativt. En  

orsak till att det kan glömmas bort och att det finns lite kunskap är på grund av att arbetet inte 

prioriteras i de studerade myndigheterna, vilket ovan nämnda studie av Kapell och Pettersson 

visar (2013). Det finns en frivillighet i att arbeta med jämställdhetsfrågan, vilket i dessa fall 

inte för frågan framåt. 

3.4 Sammanfattande diskussion kring tidigare forskning 

Fastän tidigare forskning behandlar olika områden av jämställdhetsintegrering vid en lokal 

myndighet visar de på likartad problematik. Ett övergripande tema är att medarbetares egna 

intressen kring jämställdhetsområdet är meningsbärande i hur jämställdhetsarbetet tar form 

och utvecklas. Trots att individen kan påverka arbetet visar tidigare studier att det inte alltid 

går att påverka om inte organisationen prioriterar arbetet. Trots att det finns individer som är 

engagerade i frågan, påverkas medarbetares möjligheter att utvecklas och få kunskap om  

området av bakomliggande strukturer och organisationens resurser. Organisationens tillgång 

till resurser är betydande då det avgör om frågan kan prioriteras då jämställdhet inte ses som 

en fråga som måste arbetas med i kärnverksamheten. Vid sådana fall är individens position 
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inom organisationen betydande, och det kan vara en fördel att ha en högt uppsatt person som 

driver frågan framåt.  

Den problematik som framförs under tidigare forskning grundar sig i brist på kunskap 

om vad jämställdhet är och varför det är viktigt att arbeta med. Det kan vara svårt att få  

gemensam förståelse för vikten av att arbeta med jämställdhet när begreppet ”jämställdhet” 

ses som svårt. Bristen på kunskap, och olika nivåer av kunskap, gör att det tolkas på olika sätt. 

Det mest framgångsrika sättet att driva arbetet framåt är därför att diskutera och ifrågasätta. 

Tidigare forskning visar att jämställdhetsfrågan är någonting som tas för givet och inte 

prioriteras, och det ses inte alltid som ett problem. Den har tidigare fokuserat på de faktorer 

som påverkar arbetets utveckling, mestadels till det negativa men också en del positiva 

aspekter. Fastän slutsatserna inte berör jämlik kommunikation, ger de en värdefull insikt och 

vägledning i studien inför utformandet av intervjuguide, analys och i teorival. Det sistnämnda 

kommer att presenteras i nästa kapitel. 
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4. Teori  

Teorin består av två delar; semiotik och diffusion of innovations. Semiotik speglar 

omedvetenheten att vi är bärare av stereotypa könsnormer, och kan kopplas till syftet att bidra 

till förståelse för strategiska kommunikationens betydelse för jämställdhetsutvecklingen i 

samhället, samt hur Region Värmland motiverar arbetet. Diffusion of innovations speglar 

arbetsprocessen, och kopplas till syftet att utvinna fördjupad kunskap om vilka faktorer som  

påverkar Region Värmlands arbete med att kommunicera jämlikt, och hur arbetsprocessen ser 

ut i praktiken. 

Diffusion of innovations beskriver processen när något som uppfattas som en ny  

innovation implementeras i ett socialt system och hur den idén får spridning. I förhållande till 

min studie är innovationen jämlik kommunikation. Teorin kommer att fokusera på stadier i 

processen när en innovation sprids i en organisation, samt innovationens-, organisationens-, 

individens-, samt kommunikationens egenskapers påverkan på spridningen.  

Semiotik är samlingsnamn för studier av tecken. Studien har en semiotisk ansats som 

utgår från att könsroller återskapas i kommunikation som följd av bakomliggande strukturer. 

Vi kan inte se dessa strukturer med blotta ögat, men genom en semiotisk analys kan vi bli 

medvetna om dem. Ett semiotiskt perspektiv skapar förståelse för vilken betydelse strategisk 

kommunikation har i jämställdhetsutvecklingen i samhället. Teorin kommer att fokusera på 

semiotik, samt strukturalism och Giddens structuration theory, detta för att lyfta fram  

ytterligare två sätt att se på strukturer. 

4.1 Diffusion of Innovations theory 

Everett Rogers teori Diffusion of innovations beskriver processen när nya innovationer och 

idéer implementeras i ett socialt system, och hur de får spridning. En innovation är en idé som 

uppfattas som ny trots att den inte är objektivt ny (Rogers, 2003), vilket stämmer överens med 

jämlik kommunikation. Jämlik kommunikation är inte ett nytt begrepp, utan har tidigare 

benämnts bland annat för normkritisk kommunikation. Diffusion kallas processen då en 

innovation som implementeras sprids, och leder till en social förändring (Rogers, 2003). 



15 
 

4.1.1 Stadier i processen när en innovation sprids 

Då min studie har som ambition att förstå arbetsprocessen i en organisation, och processen 

där jämlik kommunikation gått från idé till rutin och vidare spridning, är det relevant att  

belysa olika steg som en organisation går igenom i en sådan process.  

Det första steget är att ett problem definieras, vilket Rogers kallar för agenda setting. 

Att sätta en agenda är kraftfullt för en organisation, då det skapar ett behov av en innovation 

(Rogers, 2003). När ett problem identifierats, som att köns-stereotyper reproduceras, letas det 

sedan efter en innovation som kan hjälpa en att lösa problemet. Det behov som behövs för att 

en organisation ska sätta en agenda kan uppstå på olika sätt, bland annat att det finns en 

skillnad mellan hur organisationens medlemmar uppfattar sitt utförande, jämfört med hur de 

känner att det borde vara. Detta kallar Rogers för performance gap (2003).  

När en innovation har identifierats, och en agenda har satts, ska problemet paras ihop 

med en relevant innovation, ett stadie Rogers kallar matching (2003). När en innovation har 

identifierats och matchats planerar organisationen inför implementering av innovationen, 

initiation, vilket i sin tur leder till att innovationen antas. När en innovation implementeras tas 

den in i organisationen och börjar ändra form, redefining/restructuring (Rogers, 2003).  

När en idé först implementeras i en organisation har den liten betydelse för 

organisationens medlemmar och ses som osäker. I det här fallet ifrågasätter medlemmar 

exempelvis hur jämlik kommunikation fungerar, vad det gör och vem kommer det att 

påverka. Medlemmars uppfattning av innovationen utformas efter hand genom social 

interaktion, och dess mening och betydelse blir tydligare när innovationen får vidare 

spridning inom organisationen, clarifying (Rogers, 2003). Innovationen känns vid det stadiet 

mindre osäkert, och till slut har innovationen blivit inkorporerad i de vardagliga aktiviteterna i 

organisationen. Innovationen har då förlorat sin separata identitet, vilket Rogers kallar 

routinizing (2003). 

4.1.2 Vilka faktorer påverkar spridningen?  

Trots att ett behov finns, och en innovation har matchats med det problemet, är det ingen  

garanti för att medlemmarna i organisationen ska vilja anta den och i det här fallet börja 

kommunicera jämlikt. Då min studie ämnar förstå vilka faktorer som påverkar spridningen 

och användningen av jämlik kommunikation, är det därför relevant att belysa olika 

egenskaper hos innovationen, organisationen, individer och kommunikationen, som kan 
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påverka spridningsprocessen. Flera faktorer går i linje med resultat framtagna under tidigare  

forskning.  

 

          Innovationens egenskaper. 

Enligt Rogers kan en innovations karaktärsdrag och hur den uppfattas förklara varför  

innovationer sprider sig olika snabbt (Rogers, 2003). Jag kommer att framföra fyra 

huvudsakliga attribut; compatability, complexity, trialability och observability.  

Compatibility syftar till den grad en innovation stämmer överens med rådande normer, 

värderingar, erfarenheter och behov i organisationen. Om en innovation inte är kompatibel, 

kommer den heller inte att spridas lika framgångsrikt (Rogers, 2003). Något som påverkar 

kompatibiliteten är namnet på innovationen, och de ord och symboler som refererar till den 

(Rogers, 2003). Det är därför viktigt de som implementerar innovationen tänker på 

mottagarna när de namnger den (Rogers, 2003). Om en organisation tidigare misslyckats i att  

implementera en innovation kan organisationen vara negativt inställd till en ny innovation 

med samma syfte, vilket Rogers kallas innovation negativism, vilket påverkar  

kompatibiliteten negativt (2003).  

Det andra attributet, complexity, syftar till den grad en innovation uppfattas som 

komplicerad och svår att använda. Idéer som är lättare att förstå sprids snabbare än idéer som 

kräver att användaren skaffar ny kompetens och nya färdigheter (Rogers, 2003). Utöver  

komplexitet kan en innovation ses som radikal, radical innovations. Om en innovation är 

väldigt radikal måste den antas genom en process som är relativt ostrukturerad (Rogers, 

2003).  

De sista attributen, trialability och observability, syftar till den grad en innovation kan 

testas och hur synligt resultatet är för andra. Testbara idéer med synligt resultat uppfattas som 

mindre riskabla hos de som ska implementera dem (Rogers, 2003). I vissa fall kan andras test 

ersätta ett eget, något som Rogers kallar för trial by others (2003). 

 

          Organisationens egenskaper. 

Förutom innovationens karaktärsdrag finns det karaktärsdrag hos organisationen som 

påverkar spridningen (Rogers, 2003). Egenskaper som kommer att framföras är 

organisationens storlek och strukturer och normer. 



17 
 

En organisation av större storlek anses vara mer innovativ än mindre, och storlek 

syftar i det här fallet till antal medlemmar, och budget och resurser (Rogers, 2003). Om en  

organisation har resurser att använda utöver de som krävs för att uppfylla de grundläggande 

uppgifterna för organisationen, desto mer kan innovationen arbetas med. Detta överskott av 

resurser kallar Rogers organizational slack (Rogers, 2003), och är positivt kopplat till  

spridningen.  

Strukturer och normer som finns i en organisation påverkar implementeringen och 

spridningen av en innovation (Rogers, 2003). En organisations struktur definierar Rogers som 

bestämda kopplingar av delar i ett socialt system (2003), och han menar att en 

organisationsstruktur kan vara centraliserad eller decentraliserad. En byråkratisk 

organisation är oftast centraliserad, där beslut tas av exempelvis ledningen och makten har en 

linjär, top-down riktning (Rogers, 2003). Den här typen av organisation ses ofta som mindre 

innovativ då ledningen i en central styrning kan vara oförmögen att identifiera problem på 

operativ nivå och möta behoven (Rogers, 2003). Däremot kan en central styrning uppmuntra 

implementering av en innovation, då ett formellt beslut kan vara positivt för uppkomsten 

(Rogers, 2003). 

I en organisations som har decentraliserad struktur sker besluten oftast på lokal nivå, 

vilket gör att innovationen är bättre anpassad efter användarens behov och problem, samt ger 

en lokal känsla av kontroll (Rogers, 2003). Decentraliserade strukturer brukar ofta ses som 

innovativa då de är flexibla, och kan därför passa det lokala behovet (Rogers, 2003).  

Nackdelen med en decentraliserad struktur är att det kan vara svårt att få expertis inom ett 

område, samt att det inte finns en koordinerande roll (Rogers, 2003).  

Rogers argumenterar för att vissa element av centraliserade och decentraliserade 

spridningssystem kan kombineras för att passa specifika situationer. I det här fallet kan en 

organisation kombinera en central koordinerande roll med decentraliserade beslut om vilka 

innovationer som ska antas och vilka som ska undvikas (Rogers, 2003). Den centraliserade 

strukturens styrka med ett formellt uppdrag kombineras därför med decentraliserade  

flexibiliteten, vilket har en positiv effekt på spridningen.  

 

          Individens egenskaper. 

I de flesta fall kan inte en individ anta en idé om inte den blivit accepterad av organisationen 

(Rogers, 2003). Däremot kan personen påverka hur innovationen tas emot av organisationens 



18 
 

medlemmar. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de egenskaper som Rogers kallar 

change agent och innovation champion.   

Samtliga egenskaper har olika roller och betydelser för spridningsprocessen.  

En innovation champion är en karismatisk person som stöttar innovationen och därigenom 

minskar motstånd. Personen kan vara vem som helst i organisationen, men det skadar inte att 

om personen har en högre position som stöd för innovationen och är positiv för förändring 

(Rogers, 2003). En change agent är en person som, antingen inifrån eller utifrån  

organisationen, hjälper organisationen att genomgå förändring i en konsultliknande roll  

(Rogers, 2003). En change agent är ofta en person som har hög kompetens kring innovationen 

som ska spridas (Rogers, 2003). 

Fastän individer har stor påverkan på spridningen av innovationer kan de möta 

motstånd, detta då deras intentioner uppfattas som avvikande från normen, och ges därför en 

lägre trovärdighet av de andra medlemmarna (Rogers, 2003). Att stötta en innovation kan 

därför vara problematiskt om det inte stämmer överens med rådande normer. Det kan likaså 

vara problematiskt då individer inte alltid känner till att de har ett problem, och individernas 

upplevda behov kanske inte stämmer överens med vad experterna tycker att organisationen  

behöver (Rogers, 2003).  

 

          Kommunikationens egenskaper. 

Kommunikationen är betydande i innovationsspridningsprocessen då själva essensen i 

spridningsprocessen är informationsutbytet när individer kommunicerar en ny idé till andra  

(Rogers, 2003). En grundläggande princip i kommunikation är att om två individer liknar 

varandra, underlättar det överföringen av idéer. Detta kallar Rogers homophily (2003). När 

homophily är närvarande är det mer sannolikt att kommunikationen genererar mer kunskap, 

och på detta sätt påverkar attityd och beteende. Motsatsen kallar Rogers för heterophily 

(2003).  

En svårighet i innovationsspridningsprocessen är att sådana situationer oftast har hög 

grad av heterophily, vilket ställer krav på att kommunikationen är effektiv. Heterophily är 

dock viktig för att en innovation ska spridas då det länkar samman två individer (Rogers, 

2003). En hög grad av homophily innebär att en grupp individer bara interagerar med 

varandra, och då sprids inte innovationen (Rogers, 2003).  
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Att en innovation sprids kan vidare förklaras utifrån hur det kommuniceras kring 

innovationen, vilket Rogers kallar the diffusion effect. I takt med att individer antar 

innovationen ändras kommunikationen kring den. Den ökande medvetenheten sätter press på 

organisationer att anta eller neka en innovation (Rogers, 1983).  

4.2 En semiotisk ansats 

I relation till studien används semiotik som teoretiskt ramverk för att förstå utgångspunkten i 

att stereotypa könsroller omedvetet återskapas i kommunikation, och vilken betydelse  

strategisk kommunikation har för jämställdhetsutvecklingen i samhället. Semiotiken är en 

gren av strukturalism, och fastän studien inte har en strukturalistisk utgångspunkt, finns det en 

del strukturalistiska perspektiv som är av intresse för studien, vilket kommer att utvecklas 

under 4.2.2 Strukturalism och Giddens structuration theory. Strukturalism har till skillnad 

från semiotiken inte rum för individuella tolkningar, och kommer att lyftas fram i relation till 

Giddens structuration theory, som menar att människor, agency, hela tiden utmanar 

strukturer, och att de kontinuerligt formar varandra. Den här motsättningen är av relevans för  

studien då det visar olika sätt att förstå strukturer, vilket kan bidra till olika insikter för  

strategisk kommunikations betydelse för jämställdhetsutvecklingen i samhället. 

4.2.1 Semiotik 

Semiotik är samlingsnamn för studier och teorier om tecken, och kan bäst förstås som en 

tradition som används för att identifiera centrala regler som ligger till grund för hur tecken 

skapar mening i alla sociala system (Eco, 1976, citerad i Prasad, 2005). Semiotiken, som från 

början hade ett lingvistiskt fokus där grammatiken har betydelse för uttryck och tolkning av 

ett språk (Prasad, 2005), har utvecklats och implementerats i sociala sammanhang. Där ses 

strukturer som grammatiska regler och som styrande i uttryck och tolkning av alla 

kommunikativa system, oavsett om det är matematik, eller vägskyltar (Fiol, 1989, citerad i 

Prasad, 2005; Manning & Cullum-Swann, 1994, citerad i Prasad, 2005). I det här fallet styr 

strukturer de ord och bilder vi väljer när vi kommunicerar.  

Semiotiken delar hermeneutikens tro att verkligheten inte har någon oberoende  

mening utanför människors uppfattning om den, däremot skiljer de sig åt då den semiotiska 

traditionen anser att källan till mening är strukturer som finns i samhället snarare än 

individuella tolkningar. Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt konstruerar vi mening, 
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och vi ska därför inte blanda ihop den materiella världen där saker existerar med de 

symboliska processerna där språk, representation och mening finns (Hall, Evans & Nixon, 

2013). Könsroller är i detta avseende sociala konstruktioner, vilket också är utgångspunkten i  

studien. 

  

          Tecken: signifier och signified. 

Språket är ett system av tecken, vilket är en central term inom semiotiken. Tecken består i sin 

tur av två delar; signifier och signified (Hall et al., 2013). Dessa centrala koncept uppkallades 

av Saussure. Signifier är det kommunikativa uttryck som används för att beskriva den 

materiella saken, vilken kallas signified (Hall et al., 2013). Relationen mellan de två är inte 

fast bestämd, utan fastställs av våra kulturella koder. Tecken kan därför ändra sin betydelse 

(Hall et al., 2013). Utifrån detta går attribut som förknippas med typiskt manligt och kvinnligt 

att ändra.  

 

          Denotation och Konnotation. 

Ett annat centralt koncept, uppkallat av Barthes, är denotation och konnotation. Tecken har en 

deskriptiv nivå, denotation, och en övergripande nivå, konnotation (Hall et al., 2013).  

Denotation är den nivå där alla som ser tecknet är överens om vad det är. I det här fallet skulle 

det kunna vara ett fotografi av en man iförd en klänning. Alla som ser bilden kan beskriva vad 

de se utifrån de materiella attributen. Det är när vi avkodar den deskriptiva nivån och kopplar 

bilden till vår kulturella förförståelse som vi kommer till den övergripande konnotativa nivån 

(Hall et al., 2013). En man iförd en klänning är inte avvikande från normen i vissa kulturer, 

men kan ses som avvikande i andra. För att kunna tolka bilden måste vi ha tillgång till det 

konceptuella schemat, den kultur och kontext, som tecknet förhåller sig till, samt språket som 

beskriver det som representeras (Hall et al., 2013). Tecken får därför sin mening när de tolkas, 

och har olika betydelse beroende på vem som tolkar dem.  

4.2.2 Strukturalism och Structuration theory 

Semiotiken är en gren av strukturalism, som hävdar att sociala fenomen kan förstås genom att 

studera dess bakomliggande strukturer (Prasad, 2005). Strukturalism intresserar sig enbart av 

att förstå kärnan bakom sociala fenomen, och ger inte mycket plats för subjektiva erfarenheter 

och tolkningar, vilket traditionen har kritiserats för (Prasad, 2005).  
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Ett annat sätt att se på strukturer är Giddens structuration theory, som menar att  

strukturer inte är oberoende av individer, utan att strukturerna består av människors 

handlingar (Giddens, 1984). Ett centralt koncept i structuration är duality of structure, som 

menar att människors handlingar och strukturer inte existerar oberoende av varandra utan 

representerar en dualitet som hela tiden påverkar och påverkas av varandra (Richter, 2000). 

Enligt structuration theory utmanar människor, agency, hela tiden strukturer, och det är de 

som kan skapa förändring (Lamsal, 2012). 

4.3 Avslutande reflektion 

Semiotik och diffusion of innovations används i studien som teoretiska förhållningssätt till 

strategisk kommunikation i tolkningen hur jämlik kommunikation uppstår, tar uttryck, och 

sprids vidare i en process. De används även för att tolka hur arbetet motiveras och vilka  

faktorer som påverkar arbetet. Dessa tolkningsramar kan bidra till förståelse för hur strategisk 

kommunikation är relevant ur ett samhälls- och jämställdhetsperspektiv, samt hur processen 

tar form i praktiken. Semiotik och diffusion of innovations kommer att kunna fördjupa  

tolkningarna och visa olika aspekter av strategisk kommunikation, och de påverkar studien då 

deras utgångspunkter färgar hur empirin tolkas och den riktning som analysen tar. 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras strategin för hur jag ska utvinna fördjupade kunskaper om hur  

arbetsprocessen tar form i praktiken när en lokal myndighet arbetar med att kommunicera 

jämlikt, hur arbetet motiveras samt vilka faktorer som påverkar arbetet. 

Först kommer jag att redogöra för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna 

socialkonstruktionism, intentionalism och gadameriansk hermeneutik. Därefter kommer jag 

att presentera vald strategi, fallstudie, vald insamlingsmetod, kvalitativ innehållsanalys och 

intervju, och slutligen kommer jag att redogöra för analysmetoden. 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Den ontologiska utgångspunkten i studien är socialkonstruktionistisk, vilket innebär att  

mening skapas, och verkligheten konstrueras, genom människors interaktion och samspel med 

varandra (Hall et. al., 2013). Utgångspunkten i socialkonstruktivismen förnekar inte den  

materiella världen, däremot skapas mening i de språk eller de system som vi använder för att 

representera våra uppfattningar (Hall et. al., 2013). Den tolkning som i studien görs av hur 

arbetsprocessen tar form, hur arbetet med jämlik kommunikation motiveras och faktorer som 

påverkar, är en av många möjliga tolkningar, och studien strävar inte efter en objektiv  

beskrivning av det empiriska materialet. 

I studien tillämpas ett intentionalistiskt och gadameriansk hermeneutiskt perspektiv, 

vilka belyser två sätt att se på mening (Fay, 1996). Dessa är av intresse för att förstå  

spridningen av en innovation som jämlik kommunikation, och den strategiska 

kommunikationens arbetsprocess. Intentionalism är det som vi oftast i kommunikations-

processen kallar ett sändarperspektiv, och gadameriansk hermeneutik betonar mottagarens 

tolkning av kommunikationen. Intentionalism belyser att mening skapas i sändarens 

intentioner, och om vi vill förstå innebörden av en handling för en organisation eller samhälle 

är sändarens avsikt inte tillräcklig (Fay, 1996). Då måste vi också se effekten av handlingen 

(Fay, 1996), och de två perspektiven är därför ett bra komplement till varandra i syftet att 

förstå spridningsprocessen av ett arbete som jämlik kommunikation. I en innovations-

spridningsprocess har båda perspektiven betydelse då de hela tiden påverkar varandra, och 
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studien har därför ett dialektiskt förhållningssätt till hur mening skapas i innovationsprocessen 

jämlik kommunikation.    

5.2 Fallstudie som strategi 

För att uppnå mitt syfte är fallstudie vald strategi. En fallstudie är lämplig att använda då  

studien behandlar en komplex situation, och genom en fallstudie kan samband och faktorer 

upptäckas som bidrar till en helhetsförståelse för situationen som studeras (Merriam, 1994). 

Fallstudien är av värderande karaktär, då den i relation till studien innefattar beskrivning, av 

vilka faktorer som påverkar Region Värmlands arbete med att kommunicera jämlikt, hur 

Region Värmland motiverar arbetet samt hur arbetsprocessen tar form i praktiken; tolkning 

där jag tolkar det empiriska materialet, och värdering; hur jag värderar att detta påverkar 

jämställdhetsutvecklingen i samhället (Merriam, 1994). För att uppnå syftet krävs en 

helhetsförståelse för organisationen och situationens kontext, vilket i sin tur kräver olika typer 

av material, vilket fallstudiemetoden möjliggör. 

5.2.1 Urval av fall  

Urvalet i studien är ändamålsinriktat, vilket innebär att den lokala myndighet som studeras 

ska passa de kriterier som sätts (Merriam, 1994). Följande kriterier har fastställts: 1) lokal 

myndighet som arbetar med, och har en plan eller strategi för, jämlik kommunikation; 2) lokal 

myndighet som kan tillhandahålla intervjuperson som arbetar med kommunikation på 

chefsnivå samt medarbetarnivå; 3) lokal myndighet som kan tillhandahålla styrdokument, 

verksamhetsplaner, samt strategidokument för kommunikation och jämställdhet.  

Region Värmland har valts som fallorganisation då de arbetar strategiskt med att 

kommunicera jämlikt och har en utvecklad plan för hur medarbetarna kan göra detta. De har 

diverse styrdokument tillgängliga på sin hemsida, och de kan tillhandahålla intervjuobjekt på 

chef- och medarbetarnivå. Det finns andra politiskt styrda organisationer som arbetar med att 

kommunicera jämlikt, men de har inte alla styrdokument och policys tillgängliga för  

allmänheten. 
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5.3 Kvalitativ innehållsanalys och intervju som metod 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har två kvalitativa metoder valts för  

insamling av empiriskt material: Intervju och kvalitativ innehållsanalys av dokument.  

Intervjuer och dokument tillhandahåller det intentionalistiska perspektivet för studien, då de 

kan visa på vilka intentioner organisationen och medarbetarna har med arbetet jämlik  

kommunikation. Intervjuer och dokument kan likaså tillhandahålla det gadamerianska  

hermeneutiska perspektivet, då de visar hur innovationen har tagits emot och spridits.  

5.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys av kommuners och regioners dokument är passande som metod 

då det uppfyller syftet att förstå hur regioner som arbetar med jämlik kommunikation arbetar i 

praktiken, hur de motiverar arbetet, och vilka faktorer som påverkar arbetet. Dokument 

tillhandahåller det material som behövs, från den miljö där frågeställningen finns (Merriam, 

1994). Innehållsanalys går ut på att beskriva innehållet i ett dokument genom att tolka 

empirin, samtidigt som forskaren skapar kategorier som fångar intressanta egenskaper hos 

innehållet (Merriam, 1994). Genomförande av innehållsanalys kommer att utvecklas under  

analysmetod.  

 

          Urval dokument. 

I studien utgår urvalet från texter i form av skriftlig text; dokument. Dokument är vanligtvis 

producerade med annat syfte än till forskning, vilket ger en rik informationskälla (Merriam, 

1994). De kriterier jag fastställt gällande urval av dokument är; 1) styrdokument och  

verksamhetsplaner för hela organisationen; 2) kommunikations- och jämställdhetspolicy;  

3) kompletterande dokument till kommunikationspolicy. 

Styrdokument för hela organisationen samt policys visar hur organisationens arbete 

med att kommunicera jämlikt är integrerat i organisationens övergripande styrning. De ger en 

bild av hur prioriterat området är, och kan bidra till förståelse kring varför organisationen  

väljer att arbeta på ett visst sätt, hur de motiverar arbetet, och vilka faktorer som kan påverka 

arbetet. De dokument som ingår i min dokumentanalys är: 1) Forsknings- och 

innovationsstrategi för smart specialisering 2015-2020 (Region Värmland, 2015a); 2) 

Jämställdhetspolicy (Region Värmland, 2012); 3) Kommunikationspolicy (Region Värmland, 

2016a); 4) Mångfaldspolicy (Region Värmland, 2009a); 5) Schyst! (Region Värmland, 
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2016b); 6) Schysta övningar (Region Värmland, 2015b); 7) Sponsringspolicy (Region 

Värmland, 2009b); 8) Verksamhetsplan och budget 2017-2019 (Region Värmland, 2016d); 9) 

Värmlandsmodellen 2.0 - Klusterstrategi 2013-2017 (Region Värmland, 2013); 10) 

Värmlandsstrategin 2014-2020 (Region Värmland, 2014a); 11) Värmlandsstrategin 2014-

2020, bilaga 1 - “underlagsmaterial” (Region Värmland, 2014b); 12) Värmlandsstrategin 

2014-2020, bilaga 3 - “varumärkesplattform” (Region Värmland, 2014c). 

5.3.2 Intervju  

Intervju är en lämplig metod i relation till mitt syfte då de ger en insikt till människors åsikter, 

erfarenheter och värderingar (Patton, 1990). Intervju passar som metod för att förstå vilka 

faktorer som påverkar arbetet, varför Region Värmland arbetar med att kommunicera jämlikt, 

och hur den processen har uppstått och gått från idé till implementering. Genom att intervjua 

personer som var med när arbetet uppstod och som möter detta i sin vardag kan jag få en  

inblick i förloppet som jag inte kan få från dokument. 

 
          Genomförande vid insamling av empiriskt material. 

I studien genomförs delvis strukturerad intervju eftersom det finns frågeställningar som ska 

utforskas, samtidigt som forskaren kan anpassa sig till situationen som utvecklas och reagera 

på respondentens svar (Merriam, 1994; Patton, 1990). En strukturerad intervju erbjuder inte 

samma flexibilitet, och en ostrukturerad intervju kräver en erfaren forskare (Merriam, 1994), 

varför de inte passar för studien. Intervjun spelades in över telefon, då det inte fanns möjlighet 

att träffas. Transkriberingen skickades till samtliga undersökningsdeltagare för att undvika 

feltolkningar. Innan intervjun ägde rum informerades samtliga deltagare om att de är  

anonyma i undersökningen i den mån att deras namn inte kommer att användas, däremot  

behövs deras titel användas för att göra studien så transparent som möjligt. Samtliga deltagare 

lämnade samtycke till detta. Deltagarna informerades om att de får ta del av uppsatsen när den 

är färdig.  

Under intervjun är det viktigt att ha vissa aspekter i åtanke. Dels att det inte går att 

undvika den mänskliga faktorn, och att det är ett socialt samspel mellan forskaren och den 

som intervjuas (Merriam, 1994). Det är viktigt att den som intervjuar och den som intervjuas 

skapar en gemensam förståelse för syftet med studien, vilka förväntningar som finns på 

deltagarna och vad de kan vänta sig som resultat av arbetet (May, 2011). För att uppnå detta 
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bifogade jag information till undersökningsdeltagare, där all information kring studien finns 

med. Jag gick igenom den här informationen vid början av varje intervju. Det är vidare bra 

om intervjuaren är neutral mot innehållet, men positivt inställd gentemot respondenten, och 

har i åtanke att personen har något att komma med och det finns värde i respondentens svar. 

Relationen och samspelet mellan respondent och intervjuare avgör om intervjun är 

framgångsrik eller inte (Merriam, 1994). 

 

          Urval intervjuobjekt. 

En gren av tidigare nämnt kriterierelaterat urval är idealtypiskt urval, vilket innebär att det på 

förhand utvecklas en egenskapsprofil hos den individ som är bäst lämpad att delta i 

forskningen (Merriam, 1994). De kriterier jag fastställt är: 1) kommunikationschef; 2) 

kommunikationsmedarbetare; 3) person som varit betydelsefull för arbetet med jämlik 

kommunikation. Minst ett intervjuobjekt ska ha varit med när innovationen uppstod och 

implementerades. De personer som intervjuats är:  

● Region Värmlands kommunikationschef 

● Region Värmlands genusutvecklare 

● Region Värmlands kommunikatör som arbetar för projektet jämställd regional tillväx 

 

Intervjuguide. 

Utifrån tidigare forskning har fyra teman identifierats som stöd att uppnå syftet och besvara 

forskningsfrågorna; individen, bakomliggande strukturer, kunskap och arbetsprocessen. 

Dessa beskrivs detaljerat i intervjuguiden, samt hur de relaterar till studiens syfte och 

forskningsfrågor. I intervjuguiden finns förslag på frågor till de olika teman som fungerar som 

en vägledning. Att ställa bra frågor, har använts i utformandet av intervjuguiden och kommer 

att vara vägledande inför, och under, intervjun (Se bilaga A).  

5.4 Analysmetod 

Då jag vill vara öppen inför det empiriska materialet har jag i kodningen haft ett induktivt 

förhållningssätt (Patton, 1990). Som analysguide har jag använt Spiggles metod för kvalitativ 

analys (1994). Fastän analysguiden är utvecklad för konsumentforskning (consumer 

research), anser jag att den allmängiltig och relevant likaså för den här studien.  
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När jag läste materialet märkte jag ut kategorier; categorization (1994). Sedan  

placerade jag kategorierna i ett övergripande sammanhang och skapade teman; abstraction 

(1994). När jag klargjort diverse tema jämförde jag innehållet i materialet, och hittade likheter 

och skillnader; comparison (1994). Här jämförde jag materialet i respektive tema med 

materialet som helhet för att fördjupa teman. De här processerna skedde inte separat i tur 

ordning, utan jag gick fram och tillbaka i teman för att utveckla dem vidare och definiera 

deras egenskaper; dimensionalization (1994). Jag observerade temans relation till varandra; 

integration, och reflekterade kring det material som inte stärkte temat; refusation (1994).  

De här stegen har inte skett i någon specifik ordning, utan de användes fritt under  

analysen. Genom processen kunde jag organisera materialet, utvinna mening, komma fram till 

slutsatser som beskriver empirin, samt teoretisera (Spiggle, 1994). När mina teman var klart 

definierade var analysmetoden slutförd.  

5.4.1 Fyra teman 

Analysen har gett fyra teman: 1) ringar på vattnet, 2) kommunikationens betydelse för 

spridningen och jämställdhetsutvecklingen i samhället, 3) individens påverkan i processen 

och 4) fallets samhällsrelevans och dess spridningseffekter på regional nivå.  

Jag identifierade det första temat då alla intervjuobjekt återkommande redogjorde för 

hur deras arbete med jämlik kommunikation tar form från idé- till implementeringsstadiet. I 

materialet framkom att arbetet inte ursprungligen var planerat i detalj, utan utvecklades 

efterhand. I detta tema diskuteras därför hur processen tar form i praktiken, samt vilka 

faktorer som påverkar arbetets möjligheter att utvecklas och ta nya former, och temat hör 

samman med frågeställning 1 och 3.  

Det andra temat identifierades då det i materialet framkom hur Region Värmland  

motiverar sitt arbete med att kommunicera jämlikt, samt hur de arbetar med det i praktiken. 

Region Värmland ser kommunikationen som ett viktigt verktyg i arbetet för jämställdhet, och 

att det är viktigt att verktyget är enkelt att ta till sig. Detta tema hör därför samman med 

samtliga frågeställningar. 

Det tredje temat identifierades då det upprepade gånger dök upp i intervjuerna att  

individen har en viktig roll i uppkomsten och utvecklingen av arbetet. Detta tema hör samman 

med samtliga frågeställningar.  
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Det fjärde och sista temat identifierades då det i materialet framhävdes aspekter som 

ligger utanför organisationen på samhällsnivå, och att organisationen arbetar för samhällets 

utveckling genomsyrar detta. Temat hör samman med samtliga frågeställningar. 

5.4.2 “Den sammanhållna fallbeskrivningen” 

Presentationen av analysen har inspirerats av Nyléns “den sammanhållna 

fallbeskrivningen”, där analysen presenteras som en helhet, och bygger på en logiskt följd 

struktur (2005, s.70). De teman som identifierats förekommer inte under ett skede i processen 

utan sker kontinuerligt. Detta visar att det är ett komplext område, och för att få en logisk 

följd i presentationen kommer första temat i analysen att presenteras utifrån stadier i 

processen när en innovation sprids, som beskrivs under 4.1. Under detta tema kommer 

utvalda faktorer tas med som är betydande vid de olika stadierna, och vidare kommer faktorer, 

motivering och processen att presenteras i resterande delar av analysen utifrån det tema de 

tillhör. På så sätt inleds analysen med en förståelse för spridningsprocessen, varav det därefter 

presenteras utifrån andra teman. Om analysen skulle presenteras utifrån hur det är i praktiken, 

skulle presentationen inte vara logisk utan snarare svår att följa.  

Region Värmlands röst ska lyftas fram och bidra till kunskap om det som studeras, 

därför används citat och utdrag från materialet för att leda in i analysen där tolkningen 

tydliggörs (Nylén, 2005). 
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6. Analys 

Detta avsnitt inleds med temat ringar på vattnet. Min tolkning är att innovationen jämlik 

kommunikation sprids som när en droppe ger ringar på vattnet. En framgångsrik initiering av 

en innovation leder till att arbetet sprids och ger upphov till nya idéer och arbetet utvecklas. 

Jämlik kommunikation var för Region Värmland ett outforskat område, vilket är varför den 

här typen av implementering var framgångsrik. Jämlik kommunikation visade från början på 

positiva resultat vilket förklarar varför spridningen hela tiden tar nya former, samtidigt som 

processen startar om på nytt varje gång en person kommer i kontakt med innovationen. 

          Det andra temat, kommunikationens betydelse för spridningen och 

jämställdhetsutvecklingen i samhället, visar hur Region Värmland motiverar sitt arbete med 

jämlik kommunikation. Analysen stärker vikten av att arbeta med kommunikation, samt att 

kommunikationens form har betydelse för förståelse och spridning av innovationer. Region 

Värmland argumenterar för att genom kommunikationen kan vi förändra rådande strukturer, 

ett argument som diskuteras i relation till semiotik. Under temat ifrågasätts om enkelhet alltid 

är bästa sättet att förhålla sig till en innovation, samtidigt som Region Värmlands uttryckta 

strategi kring jämlik kommunikation som kravlöst ifrågasätts.   

Under det tredje temat, individens påverkan i processen, diskuteras hur individer  

påverkar arbetet och dess utveckling. Det framkommer att individen har stor betydelse för 

arbetet då Regioner oftast arbetar efter uppdrag med oklara direktiv, där personen som är  

ansvarig bestämmer vilken riktning arbetet ska ta. Det krävs därför ett personligt engagemang 

och intresse för att behov ska uppstå. Ett problem som framförs i detta tema är att ett problem 

inte alltid är ett problem för alla. Individens förståelse för jämlik kommunikation, samt åsikter 

och värderingar påverkar därför arbetets uppkomst och spridning.  

I det sista temat, fallets samhällsrelevans och dess spridningseffekter på regional nivå, 

lyfts diskussionen från organisationsnivå till samhällsnivå. I detta tema belyses att hur en 

Region väljer att motivera arbetet att kommunicera jämlikt påverkar mottagandet av arbetet. 

Region Värmland betonar deras ansvar som regional tillväxtorganisation, och att de genom 

kommunikationen kan påverka viktiga val som exempelvis val av utbildning. Under avsnittet 

samhällsstrukturer ifrågasätts och diskuteras vad strategisk kommunikation egentligen kan 

åstadkomma. Region Värmlands argument ifrågasätts och diskuteras i relation till  
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strukturalism och structuration theory. Slutligen diskuteras hur Region Värmlands arbete 

påverkat andra aktörer i samhället. 

6.1 Ringar på vattnet 

6.1.1 Agenda setting och matching 

          Formellt uppdrag en förutsättning för arbetets uppkomst. 

Det första som sker i innovationsspridningsprocessen refererar Rogers till som agenda setting, 

vilket är kraftfullt för en organisation då problemet definieras och förs fram på agendan 

(Rogers, 2003). Problemet för Region Värmland var att de inte ligger bra till statistiskt 

gällande jämställdhet, och vid granskning av sin kommunikation insåg de att de brast gällande 

att vara jämställd i sin kommunikation. Hur det här arbetet i sin tur tog fart visas i följande 

utdrag från ”verksamhetsplan och budget 2017-2019”:  

 
Jämställdhetsintegrering ska vidareutvecklas både internt i vår verksamhet och externt i det regionala 

tillväxtarbetet i Värmland. (Region Värmland, 2016d, s.11) 
 

Det här utdraget visar att jämställdhet idag prioriteras och genomsyrar hela organisationens 

verksamhet, vilket är en följd av att de fick ett formellt uppdrag från regeringen att 

jämställdhetsintegrera. För en offentlig organisation är inte det här frivilligt, utan det är 

någonting som de måste göra, vilket satte press på Region Värmland att ändra sitt arbetssätt i 

jämställdhetsfrågor. Att jämställdhetsarbetet har varit prioriterat, visas vidare i följande utdrag 

från ”klusterstrategi” och ”jämställdhetspolicy”: 

 
Stöd för genomförande av de enskilda klustrens strategiska utvecklingsidéer och vision är en viktig del i 

liksom utvecklingen av det lokala näringslivsarbetet med lokala medlemsföretag och relaterade branscher. 

Samtliga insatser behöver bygga på relevant kunskap om genus- och jämställdhet. (Region Värmland, 2013, s.7). 
 

Region Värmland vill genom ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt att jämställdhetsarbetet ska vara en 

naturlig del inom samtliga Region Värmland verksamheter. Integreringen av jämställdhetsarbetet ska ske genom 

att det i det vardagliga arbetet alltid finns genusperspektiv i de frågor det arbetas med. (Region Värmland, 2013, 

s.1). 
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Följande utdrag visar att jämställdhetsfrågan är ett centralt område som ingår i strategier och 

aktiviteter likaså utöver jämställdhetsplanen, vilket stärks i flera andra styrdokument (Region 

Värmland 2014b, s.8; Region Värmland, 2016a, s.10; Region Värmland, 2009a, s.3; Region 

Värmland, 2015a, s.42; Region Värmland, 2009b, s.2; Region Värmland, 2014c, s.9). Att 

Region Värmland fick ett formellt uppdrag gav dem en möjlighet, och ett krav, att prioritera 

jämställdhetsfrågan, vilket gjorde att arbetet kom upp på agendan. Ett formellt uppdrag är 

betydande likaså i relation till tidigare forskning, där jämställdhetsarbetet inte prioriteras om 

det finns en frivillighet med det (Kapell & Pettersson, 2013). Hur arbetet tog form i 

kommunikationen berodde på att kommunikationschefen insåg att de inte inkluderade alla 

människor i sin kommunikation, vilket kan liknas vid det Rogers kallar performance gap 

(2003). Behovet uppstod genom att deras arbete inte stämde överens med hur de vill arbeta, 

vilket ledde till att problemet identifierades och sattes på agendan.  

 

          Resurser och organisationens struktur betydande för utvecklingen.  

När problemet identifierats letade Region Värmland efter ett verktyg för att lösa problemet, 

vilket visas i följande citat:  

 
Vi hittade grejer men vi kände att de var lite för kanske teoretiska, de var lite för svåra begrepp och vi 

kände att om vi ska få med oss folk i det här arbetet så måste vi ha något som man förstår som man kan utgå 

ifrån och känna i magen också. Men vi hittade inte riktigt det då så de var då vi kände att “amen vi kanske får 

göra en själv då”. (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017) 
 

Det här citatet visar att de verktyg som de hittade var för komplicerade och mötte därför inte 

Region Värmlands behov och erfarenheter, ett stadie Rogers kallar matching (2003). Region 

Värmland ville därför göra ett själva, och en förutsättning för att de skulle kunna göra det är 

att de hade stöd från politiken, och resurser i form av pengar och kompetens, vilket visas i 

följande utdrag nedan från ”verksamhetsplan och budget 2017-2019”:  

 
Ekonomiska förutsättningar: Region Värmland har haft en fortsatt stabil utveckling av ekonomin. För 

2017 budgeteras ett överskott på 90tkr. Över tid har verksamheten redovisat överskott. (Region Värmland, 

2016d, s.6).  
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(Region Värmland, 2016d, s.27) 
 

Utdragen visar inte enbart att organisationen har bra ekonomiska förutsättningar, utan också 

att kommunikationsstaben har resurser till att genomföra aktiviteter, vilket är viktigt för att en 

innovation som jämlik kommunikation ska kunna spridas (Rogers, 2003). Hur brist på  

resurser påverkar utvecklingen av arbetet lyfts fram i följande citat:  

 
Men att det inte tillhör kärnverksamheten och det som vi akut måste ta i, utan det är mer långsiktig 

utvecklingsfråga och jag tror att det krävs mod och kunskap från den politiska ledningen att faktiskt våga 

prioritera den här frågan och se det som viktig fråga för utvecklingen. (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 

mars, 2017). 
 

Citatet visar att kommunikation inte alltid betraktas som en akut fråga, och att det är viktigt 

för ledningen att våga prioritera den. Även tidigare forskning visar att vid begränsade resurser 

blir jämställdhetsfrågorna oftast åsidosatta (Kapell & Pettersson, 2013). Därför är det viktigt 

med resurser, och vad Rogers kallar organizational slack (2003). För att jämlik 

kommunikation inte ska avfärdas krävs det att organisationen har resurser utöver det som är 

det grundläggande uppdraget, vilket Region Värmland har haft. Utöver resurser har 

kommunikationsstaben haft stöd i politiken vilket visas i följande citat:   

 
Inte minst vår politik, regionstyrelsen [..] har [..] varit aktiva och tycker att jämställdhetsarbetet är 

viktigt för den regionala utvecklingen, och man har fattat en del beslut inte minst om … pengar t.ex. för att driva 

det här arbetet vidare och så. (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Det här citatet visar att deras regionstyrelse tycker att arbetet med jämlik kommunikation är 

viktigt för den regionala utvecklingen. Ledningens attityd till innovationen är en viktig 

förutsättning för spridningen av arbetet, och att ledningen haft en positiv attityd mot att 

kommunicera jämlikt har gjort att de fått resurser för att utveckla arbetet vidare.  

Att Region Värmland haft en ledning som stöttat innovationen har varit särskilt  

betydande i relation till att de har en centraliserad organisationsstruktur, som många offentliga 
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organisationer har. En sådan struktur ses vanligtvis inte som innovativ (Rogers, 2003), men i 

och med att ledningen har stöttat arbetet har det påverkat spridningen positivt, vilket Rogers 

teori stärker (2003). Organisationen har också haft vissa element av decentraliserad styrning, 

och Region Värmland fick själva avgöra hur de skulle arbeta med jämställdhetsintegrering 

efter vad som passade deras behov och kompetenser. Kombinationen av dessa anser Rogers 

vara en framgångsfaktor (2003). Att uppkomsten av arbetet var framgångsrikt kan därför  

förstås genom att Region Värmland fick ett formellt uppdrag från ett centraliserat beslut,  

vilket gjorde att arbetet sattes på agendan och var tvunget att arbetas med, och hur de skulle 

arbeta bestämdes utifrån ett decentraliserat beslut, och utifrån vad som passade det lokala  

behovet.  

6.1.2 Initiation 

Efter att Region Värmland identifierat ett problem, satt det på agendan och hittat en 

innovation skulle de implementera innovationen, vilket är nästa stadie i spridningsprocessen, 

initiation. Det är nu Region Värmland antar innovationen jämlik kommunikation och 

introducerar “handboken schyst” till sina medlemmar. 

 

          Förståelse gynnar spridningen. 

För Region Värmland har det under implementeringen varit framgångsrikt att alla inom  

organisationen förstår värdet av att kommunicera jämlikt och varför det är viktigt att de  

jobbar med det, vilket visas i följande citat: 

 
Alltså, engagemanget kommer väl ur att man förstår värdet av det. Alltså att man är väldigt tydlig när 

man berättar att, nu ska vi jobba med jämställdhetsintegrering. Jaha men varför då? Vad tjänar jag på det som 

jobbar på HR, varför är det viktigt för mig? (Kommunikatör, telefonintervju, 31 mars, 2017). 

 

Det här citatet visar att för att skapa engagemang måste alla förstå värdet av att arbeta med att 

kommunicera jämlikt. Likaså tidigare forskning visar att brist på kunskap om området har 

negativ effekt på jämställdhetsarbetet (Alm Ivarsson & Söderholm, 2012; Kapell & 

Pettersson, 2013; Ejderhäll & Johansson, 2014), och att olika kunskapsnivåer påverkar 

jämställdhetsarbetet negativt då det är svårt att få en tydlig bild av vad jämställdhet är 

(Lindblad, 2008; Nilsson, Nilsson & Svärd, 2007; Niklasson, 2014). Detta är enligt Rogers en 

förutsättning för att en innovation ska få fäste i en centralt styrd organisation (2003). För att 
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en organisationens medlemmar ska förstå vikten av att arbeta med att kommunicera jämlikt 

måste innovationen vara kompatibel i den meningen att den stämmer överens med 

organisationens värderingar och behov. Region Värmland har tagit fram en innovation som 

varit flexibel och passat in bra, vilket gjort att medlemmarna tagit den till sig, och den har 

därför integrerats i organisationen, ett stadie Rogers kallar clarifying (2003).  

 

          Extern press viktigt för internt arbete. 

I takt med att “schyst” implementerades växte den externa pressen från andra aktörer, vilket 

visas i följande citat:  

 
Det externa trycket är perfekt för ökat internt arbete. Så, på så sätt så har ju vi både velat och blivit 

tvungna att höja ribban hela tiden och det har varit, väldigt nyttigt och välkommet och, och, jag upplever att alla 

tycker att det är väldigt positivt att vi fått mycket [..] uppmärksamhet [..] kring det. (Genusutvecklare, 

telefonintervju, 7 april, 2017).  
 

Citatet visar att den uppmärksamhet de fick ledde till att de var tvungna att arbeta med detta, 

vilket kan relateras till Rogers the diffusion effect (1983). Kommunikationsmiljön kring 

“schyst” ändrades då fler började använda den, och innovationen fick mycket uppmärksamhet 

av externa aktörer och organisationens medlemmar. Att “schyst” spreds påverkade i sin tur 

det interna arbetet som följd av uppmärksamheten, och när innovationen fick spridning fick 

den därför en självgenerande effekt (Rogers, 1983). Region Värmland blev då tvungna att 

arbeta vidare med frågan samtidigt som det ökat engagemanget. Ju mer genomslagskraft 

“schyst” haft, desto mer utrymme har det fått, och det har då blivit en positiv uppåtgående 

spiral.  

6.1.3 Routinizing 

Det sistnämnda steget i innovationsspridningsprocessen är routinizing, vilket är när 

innovationen har förlorat sin separata identitet, och är en naturlig del av de vardagliga 

aktiviteterna i organisationen (Rogers, 2003). Detta visas i följande citat:  

 
Så, vi använder ju schyst som, det är ju [..] modern till allt vi gör här på något sätt, den ligger ju alltid i 

grunden, och vi utgår ju ifrån den när vi kommunicerar. (Kommunikatör, telefonintervju, 31 mars, 2017). 
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Det här citatet visar att “schyst” är en naturlig del av organisationen, och att alla har tagit den 

till sig. När innovationen implementerats och fått fäste i organisationen har den också  

förändrat normen i hur de kommunicerar. De som inte kommunicerar jämlikt avviker då från 

normen och ifrågasätts, vilket i sin tur leder till vidare utveckling. 

 

          Resultat betydande för spridningen. 

Handboken “schyst” togs emot bra i organisationen, och gav positiva resultat, vilket visas i 

följande citat:     

 
Och man kan ju också säga att det skapats en viss intern stolthet i organisationen, folk tycker att arbetet 

är bra, man tycker det är roligt när man är ute i olika sammanhang oavsett om man inte jobbar med 

jämställdhetsfrågor så märker man att den här [..] man stöter på den här produkten. (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017). 
 

Det här citatet visar att arbetet fått positivt mottagande, vilket är en anledning till att jämlik 

kommunikation spridits i organisationen. Att en innovation får positivt mottagande är inte 

bara viktigt för innovationens spridning, utan också för att visa resultat till de som beslutar om 

resurser, då det är de som låter innovationen utvecklas genom att avsätta mer resurser och ge 

mer utrymme. Resultat är viktigt att visa, inte bara internt, utan också för externa aktörer, 

vilket Rogers refererar till som observability och trial by others (Rogers, 2003). Innovationen 

har varit synlig för andra aktörer och dess spridning har därför påverkat andra att arbeta med 

det. Om en innovation genererar positivt resultat motverkar det innovation negativism; att 

innovationen stannar i utvecklingen på grund av tidigare misslyckanden (Rogers, 2003). Den 

respons handboken fått är en indikation på att det varit ett framgångsrikt projekt, vilket gett en 

intern stolthet bland organisationens medlemmar och ledning. 

6.1.4 Avlutande reflektioner 

Det finns flera framgångsfaktorer som påverkat uppkomsten, implementeringen och 

spridningen av jämlik kommunikation i Region Värmland. Sammanfattningsvis har det varit 

betydande att de hade ett formellt uppdrag och att de själva kunde bestämma hur de ville 

arbeta med jämställdhetsintegrering, samtidigt som de hade stöd från politiken och resurser 

för arbetet, vilket är en förutsättning för att kommunikation ska kunna prioriteras. För att 

innovationen ska få spridning är det viktigt att alla förstår värdet av innovationen då det 
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skapar engagemang. Samtidigt är det av betydelse att de kan visa resultat, då de utan positivt 

resultat varken fått ytterligare stöd från politiken eller intern stolthet för arbetet. För Region 

Värmland bidrog den externa uppmärksamheten med att föra arbetet framåt internt. 

6.2 Kommunikationens betydelse för spridningen och 

jämställdhetsutvecklingen i samhället  

6.2.1 Strategisk kommunikation kan frambringa förändring 

Region Värmland ser strategisk kommunikation som ett verktyg för att nå olika mål, och  

argumenterar för att kommunikationen är en nödvändighet för att nå förändring. Region 

Värmland argumenterar för att de i sin kommunikation har ansvar mot invånare, och för att 

det ska ske förändring måste de hela tiden diskutera och påminnas, vilket visas i följande  

citat: 

 
Vi måste prata om det varje dag, och påminnas om det hela tiden [..] det handlar, visst det handlar om 

sunt förnuft men det kommer ju inte lösa sig självt! (Kommunikatör, telefonintervju, 31 mars, 2017). 
 

Det här visar att Region Värmland anser att kommunikationen måste användas som ett  

verktyg för att driva jämställdhetsarbetet framåt, och att vi måste påminnas, vilket också är 

viktigt för att en innovation ska få fäste. Hur kommunikationen sedan ska kunna leda till  

förändring visas i följande citat: 

 
Det är så oerhört viktigt att faktiskt visa [..] om vi säger “you can’t be what you can’t see”, och lite 

grann så ska vi ju då, tar vi då ansvar som kommunikatörer när vi kommunicerar en bild av exempelvis 

Värmland, att vi faktiskt visar att här går det att vara tjej på fordonsprogrammet. (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Det här citatet visar att Region Värmland använder kommunikationen för att visa hur de vill 

att verkligheten ska se ut, framtidsvisioner, och inte hur den faktiskt ser ut. Det är detta som 

de menar leder till förändring, vilket följande utdrag från ”Schyst” visar:  
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Du som skriver eller kommunicerar på annat sätt har stor makt att bidra till förändring. Det är enkelt att 

kommunicera jämlikt. Men det kräver att vi gör nya medvetna ordval - eller helt stryker bort onödiga värdeord 

och könsspecifika uttryck. (Region Värmland, 2016b, s.6) 
 

Det här visar att Region Värmland motiverar sitt arbete med att kommunicera jämlikt med att 

det kan förändra, vilket stärks i “schysta övningar” (Region Värmland, 2015b, s.3). Detta kan 

relateras till den semiotiska traditionen, att betydelsen som ett tecken har går att ändra, då 

relationen mellan den materiella saken, signifier, och det som beskriver det, signified, inte är 

bestämd (Hall et al., 2013). Kommunikation kan bryta normer genom de ord och bilder vi 

använder för att beskriva något. Hur Region Värmland motiverar sitt arbete kan utvecklas 

ytterligare i relation till semiotikens begrepp denotation och konnotation, vilket visas i  

följande citat:  

 
Och det är ett sådant uppslag där, där har vi gjort det väldigt stereotypt, eller enligt normerna som man 

ofta ser det, och sen har vi gjort ett tvärtom omslag. Ett omslag med ombytta roller, och vad händer då hos 

mottagaren? Vad upplever man? (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017). 
 

Citatet visar att genom att ändra i den denotativa nivån händer någonting hos mottagaren när 

de i ett konnotationstest byter ut vad som ses som traditionellt manligt och kvinnligt. När vi 

kommunicerar jämlikt sker en förändring på den denotativa nivån. När det ändras i den  

denotativa nivån leder det i sin tur till förändring i den konnotativa nivån. Detta beror på att 

den konnotativa nivån påverkas av bakomliggande strukturer, vilket skulle kunna innebära att 

konnotativa nivån är bakomliggande strukturer. Genom att ändra i denotationen, kan vi också 

bidra till förändring i den konnotativa sfären, vilket förklarar innebörden att kommunikation 

kan bidra till förändring. 

 

          Svårt att nå ut när målgruppen inte känner igen sig. 

Fastän det fastställts att, och hur, kommunikation kan skapa förändring, finns det svårigheter 

med det, vilket visas i följande utdrag från ”Schyst”: 

 
Det betyder samtidigt att många av dem vi vänder oss till inte känner igen sig. (Region Värmland, 

2016b, s.5) 
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Det här utdraget visar motsättningen att människor lättare kan relatera till budskapet om det 

visar en verklighet såsom de är vana att se den, vilket Rogers syftar till som homophily 

(2003). Det kan därför vara svårt att nå ut till alla, då människor inte känner igen sig i det som 

kommuniceras. Samtidigt är det en förutsättning för att spridning av en innovation ska ske, då 

en hög grad av homophily leder till att de som redan har kunskap om området interagerar med 

varandra, och då sker ingen förändring (Rogers, 2003). Detta är Region Värmland medvetna 

om, och menar att en utmaning för dem är att nå de som inte har frågan på sin agenda varje 

dag. Det är problematiskt då det kräver högre grad av ansträngning, det kostar pengar och 

kräver resurser, och då blir det ofta en diskussion. Därför är det, som argumenterat för ovan, 

viktigt att alla förstår värdet av det, och där är kommunikationen viktig. 

6.2.2 Region Värmland har avdramatiserat jämställdhetsfrågan 

Utöver kommunikationens betydelse som verktyg för jämställdhetsutvecklingen är 

kommunikationens karaktär likaså betydelsefull gällande hur det kommuniceras kring 

innovationen vid implementering. Region Värmlands strategi visas i följande citat:      

 
Vi har haft det som en ganska medveten strategi faktiskt när det gäller ”schyst” att vi är ganska noga 

med att man inledningsvis säger att det här är inte ett facit eller inte pekpinnar. Man vill väcka människor helt 

enkelt i att tänka själva och känna utifrån var de står. (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017). 
 

Det här citatet visar att de har som strategi att skapa diskussion, och använder jämlik 

kommunikation som riktlinje snarare än krav. Att arbetet är utan krav och facit ger intrycket 

av att det är okej att göra fel. I “schyst” visar de egna exempel där de gjort fel, och de 

argumenterar för att det är när vi gör fel som vi får igång diskussioner och utmanas.  Hur detta 

tar form i praktiken visar sig i följande utdrag från ”Schysta övningar”:  

 
Diskutera: vad tycker du- är det schyst att till exempel bjuda in till tjejkväll i köpcentret, åka på 

grabbhelg och rapportera från dam-VM i fotboll? Varför och/eller varför inte? Vad händer med 

kommunikationen om vi låter bli att hänga på grabb-, tjej-, dam- och herruttryck? (Region Värmland 2015b, 

s.12). 
 

Det här utdraget visar hur Region Värmland genom “schysta övningar” uppmanar till 

diskussion, och genom att diskutera termer och begrepp som vi annars tar för givet och 
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använder utan värdering, kan vi fördjupa vår förståelse för de bakomliggande strukturer som 

ligger till grund för vårt språkbruk. Strategin att få människor att tänka själva och arbeta 

utifrån var de står, kom som en följd av deras egna erfarenheter, vilket visas i följande citat:  

 
Så har jag kanske pratat mycket om könsmaktsordningen och dikotomier och såhär och det [..] det [..] 

det får väldigt många att logga ut. Att stänga igen och ja du känner till det här att man blir ”aa okej nu hängde jag 

inte med nu blev det många svåra ord så nu, nu orkar jag inte ta till mig det här, och det här är ingenting för mig 

det får den som är, har hand om jämställdhet ha hand om”. (Genusutvecklare, telefonintervju, 7 april, 2017).  
 

Det här visar att jämställdhetsarbetet ibland kan leda till frustration och kännas ogörligt. I det 

fall där innovationens natur känns som radikal och komplicerad, spelar innovationens 

egenskaper stor roll för mottagandet och spridningen av innovationen, och kan relateras till 

Rogers teori om complexity och radical innovation (Rogers, 2003). Innovationen har en låg 

grad av komplexitet, då de har utformat innovationen så att den är allmängiltig, och lätt att 

förstå oavsett hur långt individen har kommit i sitt jämställdhetstänkande. För Region 

Värmland har innovationen jämlik kommunikation antagits i en ostrukturerad process, vilken 

kan vara en faktor till att det varit framgångsrikt då den inte setts som radikal. Likaså namnet 

de gett innovationen har påverkat hur kompatibel den är, då den varit lätt att ta till sig. Region  

Värmland valde att byta namn från “checklista för normkritisk kommunikation” till “schyst”, 

vilket visar att de antog ett mottagarorienterat beslut.  

 

          Nackdelen med att förenkla ett komplext problem. 

Region Värmland har fått en innovation som behandlar ett allvarligt område att framstå som 

enkel, och de har genom sitt arbete med jämlik kommunikation lyckats avdramatisera  

jämställdhetsfrågan. Det är en fördel att vara enkel och att undvika facit då jämlik 

kommunikation och jämställdhetsfrågan blir lättare att ta till sig, men det kan vara 

problematiskt när medarbetare som själva anser att de är jämställda och utgår från sig själva 

inte är det i praktiken, vilket tidigare forskning visar (Eideberg & Svensson, 2013). Det är 

problematiskt att människor utgår från sig själva, och att det inte går att göra fel, om de inte 

för innebörden av jämställdhet och varför det är viktigt att arbeta med. Om det inte ska 

arbetas efter facit kan det vara svårt att få personen i fråga att förstå när hen gör fel, då det i 

praktiken sägs att det inte går att göra fel. 
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Den här paradoxen får en att ifrågasätta vad som gjort Region Värmlands fall 

framgångsrikt. Fastän det finns forskning som visar att olika kunskapsnivåer i många fall inte 

för arbetet framåt (Ejderhäll & Johansson, 2014; Emtfeldt & Hedman, 2011; Kapell & 

Pettersson, 2013; Niklasson, 2014), argumenterar Region Värmland för att de inte arbetar 

utifrån facit eller krav, vilket visas i följande citat: 

 
Nej vi har inga hårda krav på att den här ska följas men däremot så har vi lagt in den i till exempel 

kommunikationspolicyn så säger vi att det är en, vi har andra stödjande dokument, så är det här ett dokument 

som vi har specifikt lagt in i kommunikationspolicyn, att den här ska man beakta. (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Det här visar att handboken inte är ett specifikt krav, men samtidigt är det någonting som ska 

beaktas. Under intervjuerna framgår vid flertal tillfällen att de inte arbetar efter facit eller 

pekpinnar, men samtidigt ifrågasätts personer som kommunicerar ojämlikt. Fastän Region 

Värmland säger att de inte arbetar efter facit, finns det i praktiken ett rätt eller fel sätt att 

kommunicera jämlikt, vilket är viktigt att lyfta fram. Antingen kommuniceras det på ett  

jämlikt sätt, eller återskapas stereotypa könsnormer. 

Region Värmland ignorerar inte detta, utan en anledning till att arbetet har varit 

framgångsrikt är att de ger intrycket av att de arbetar utan krav eller facit, fast de egentligen 

gör det. När någon kommunicerar en bild som inte följer riktlinjer för att kommunicera 

jämlikt, diskuteras det och personen utmanas och lär sig av det. Fastän de uttrycker att det är 

okej att göra fel, framgår det vid analys att det faktiskt är ett krav fast av en mjukare karaktär. 

De ger intrycket av att det är upp till var och en att välja hur de vill arbeta med detta, men i 

själva verket ställer de krav på medlemmarna då de hela tiden ifrågasätts. Region Värmland är 

medvetna om att det finns rätt och fel, vilket är varför behovet uppstod från första början. De 

har valt att inte lägga stor värdering i det, vilket är det som är framgångsrikt. I och med att de 

avdramatiserat jämställdhetsfrågan har de skapat ett forum där individer vågar diskutera utan 

att känna sig skuldbelagda, och det är i den dialogen som det berättas vad som är rätt och vad 

som är fel.   

6.2.3 Sammanfattande reflektioner kring kommunikationens betydelse 

Region Värmland motiverar arbetet med jämlik kommunikation med att det kan användas för 

att visa framtidsvisioner och hur vi vill att verkligheten ska se ut, vilket i sin tur leder till 
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förändring. Vad som gjort innovationen “schyst” framgångsrik är, i linje med Rogers teori 

(2003), att den är enkel att ta till sig, allmängiltig, avdramatiserar jämställdhet och fungerar i 

grunden som en inspirationskälla. Framför allt avdramatiseringen är av betydelse, då det har 

nått människor som tidigare undvikt jämställdhetsfrågan. En fördel med att ha ett enkelt 

förhållningssätt är att det väcker diskussion, men då jämställdhet inte är helt fritt för tolkning 

måste det ändå finnas riktlinjer att förhålla sig till. Utifrån den paradoxen dras slutsatsen att 

trots att Region Värmland säger sig inte arbeta efter något krav eller facit, sker det ändå när 

medarbetare som kommunicerar ojämlikt ifrågasätts i diskussion och utmanas. Trots att det är 

en mjukare form av krav och pekpinne, fungerar det fortfarande som det, vilket innebär att 

Region Värmland har gjort rätt i den bemärkelsen. 

Spridningsprocessens framgångsfaktor belyses vidare i relation till semiotiken, vilket 

innebär att en ingång till ämnet underlättar förståelse då fler människor tar del av samma 

konnotativa nivå och konceptuella schema.  

6.3 Individens påverkan i processen 

6.3.1 Individens engagemang viktigt vid oklara direktiv 

När Region Värmland fick uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin 

organisation visste de att det skulle göras, men de fick inga direktiv hur, vilket beskrivs i 

följande citat: 

 
En del av mina arbetsuppgifter var ju väldigt tydliga att jag skulle gå in och göra men hur jag skulle 

göra det, det var ju inte reglerat. (Genusutvecklare, telefonintervju, 7 april, 2017).  
 

Det här visar att det vid sådant tillfälle är viktigt att de personer som har ansvar för arbetet 

inser vikten av just kommunikation, vilket har skett hos Region Värmland. Likaså tidigare 

forskning visar att individen har betydelse för jämställdhetsarbetet i organisationer, och att 

deras intressen och kunskaper oftast ligger som grund för förändring (Hakkarainen, 2016). 

Individen har haft stor påverkan på spridningen under hela processen, både på ledar- och 

medarbetarnivå, och att de valde att fokusera på att arbeta med kommunikationen berodde på 

de personer som var inblandade vid agenda setting-fasen i processen. Om de individer som 
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var inblandade inte hade tyckt att det var ett problem, hade de inte känt ett behov, och arbetet 

med jämlik kommunikation hade inte kommit upp på agendan. 

          Samtliga intervjuobjekt visar att de tycker det är en viktig fråga som de har ett 

personligt engagemang för, vilket visas i följande citat: 

     
Jag som kommunikationschef jobbar ju, jag brinner för de här frågorna och har verkligen drivit just det 

här med jämlik kommunikation tillsammans med genusutvecklaren väldigt mycket, på olika nivåer.  

(Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Det här citatet visar hur chefen förhåller sig till frågan, och att personen i fråga har drivit  

arbetet framåt. Enligt Rogers är karaktärsdragen hos ledningen och dess attityd mot 

förändring viktig då de kan påverka spridningen (2003). Om ledningen anser att jämlik 

kommunikation är viktigt, har det större chans att implementeras i organisationen. Trots att 

det inte är ett villkor för innovationen ska spridas, menar Rogers att det bara är positivt om en 

person med högre position stöttar innovationen (2003). Likaså tidigare forskning visar att en 

bidragande faktor till jämställdhetsarbetet i en kommun kan vara att det finns en högt uppsatt 

kvinnlig representant som driver frågan framåt (Nilsson, Nilsson & Svärd, 2007). 

6.3.2 Innovation champion och change agent 

Kommunikationschefen kan i sammanhanget ses som det Rogers kallar för en innovation 

champion då personen stöttat idén och därigenom minskat motståndet i organisationen 

(Rogers, 2003).  

         I processen har det funnits en person som vid analysen har tolkats som en change agent, 

nämligen genusutvecklaren, en person som från en extern position blev inkallad till 

organisationen för att underlätta förändringen under jämställdhetsintegreringen (Rogers, 

2003). Genusutvecklaren har hög kompetens inom området, och har arbetat med jämlik 

kommunikation tidigare, vilket visas i följande citat: 

 
Jag har väl alltid tidigare också när jag jobbat arbetet väldigt mycket visuellt med bilder och försökt att 

hålla en pedagogisk, tror jag min bakgrund där också så har det varit naturligt att försöka liksom förklara 

krångliga saker på ett, ett enklare sätt. (Genusutvecklare, telefonintervju, 7 april, 2017).  
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Citatet visar att genusutvecklaren har tagit sig an uppgiften på ett pedagogiskt sätt, och att 

personen använt sig av sina erfarenheter i utformningen av arbetet, samtidigt som 

organisationens behov varit inräknade genom att vara enkel i framförandet. Rogers 

argumenterar för att det finns faktorer som påverkar en change agents framgång, vilket är 

graden av ansträngning, kundorientering, kompatibilitet med kundens behov, och empati 

(2003). Genusutvecklaren har anpassat språket efter mottagaren, och har ett kundorienterat 

förhållningssätt i sitt arbete. Genusutvecklaren visar empati genom att visa förståelse för att 

alla inte har samma kunskapsnivå och utgångspunkter i sitt jämställdhetstänkande, samtidigt 

som personen varit involverad i arbetet kontinuerligt i processen. Region Värmland tog in 

genusutvecklaren då de ville bli bättre på hur de kunde få syn på de underliggande strukturer 

som leder till stereotypa könsroller, en kompetens som troligen möjliggjorde framgången. 

6.3.3 Ett problem för alla? 

De motsättningar som relateras till individer är bland annat att vissa inte upplever att det är ett 

problem att återskapa stereotypa könsnormer i kommunikation, fastän experter talar för det 

(Rogers, 2003). Enligt semiotiken måste vi ha tillgång till det sammanhang och konceptuella 

schema ett tecken förhåller sig till för att kunna tolka det (Hall et al., 2013). När det kommer 

till exempelvis bilder, kan alla se vad bilderna föreställer vid den denotativa nivån. Vad som 

sedan uppfattas som ojämlikt beror på kopplingen till den kulturella omgivningen och 

förståelsen, den konnotativa nivån. Om en person inte förstår innebörden av ett problem är  

personen inte en del av den konnotativa nivå där problemet existerar. Detta stärker i sin tur 

argumentet att könsnormer är socialt konstruerat. För Region Värmland har strategin att skapa 

medvetenhet och få igång diskussionen varit en ingång för alla att vara del av detta 

konceptuella schema på den konnotativa nivån. De som inte tänker att kommunikation som 

återskapar stereotypa könsroller är ett problem, associerar inte exempelvis en bild med 

ojämställdhet, då de inte befinner sig i samma konceptuella schema som personer som gör 

det. Genom medvetenhet och kunskap börjar bilderna att associeras med ojämställdhet, och 

att göra det enkelt att förstå och relatera till underlättar den ingången.  

6.3.4 Sammanfattande reflektioner om individens påverkan 

När en situation uppstår likt den Region Värmland hamnade i, där det finns ett formellt 

uppdrag, resurser, mål, fast med oklara direktiv, är individen ansvarig för arbetet viktig i fasen 
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av agenda setting. Individerna som är ansvariga för att sätta agendan är de som identifierar  

behovet och problemet, vilket i sin tur styr den riktning arbetet tar. Om inte kommunikationen 

ses som en viktig fråga, kan arbetet styras åt ett annat håll. Region Värmland kände ett behov, 

vilket i sin tur uppstod utifrån individens förförståelse och kunskap om området. 

I Region Värmlands fall finns det flera inflytelserika personer som stöttar 

innovationen och tycker att den är viktig. Framför allt kommunikationschefen tycker att det är 

en viktig fråga. Om det inte funnits personer som ansett att kommunikationen varit viktig, 

hade kanske inte behovet kring kommunikationen uppstått, fastän behovet att 

jämställdhetsintegrera funnits kvar. 

Hur individen påverkar arbetet negativt visas genom att inte alla tycker att ett problem 

är ett problem. Med detta i åtanke har Region Värmlands tidigare nämnda strategi att vara 

enkel i sitt närmande till frågan varit framgångsrikt.   

6.4 Fallets samhällsrelevans och dess spridningseffekter på 

regional nivå  

6.4.1 Region Värmland arbetar med att tillvarata potential och betraktar 

problemet ur ett tillväxtperspektiv 

Region Värmlands grundläggande syfte är att arbeta för regional tillväxt, vilket visas i 

följande utdrag från ”Mångfaldspolicy” och ”Verksamhetsplan och budget 2017-2019”:  
 

Region Värmland har redan med framgång belyst jämställdhetsfrågan, men behöver i alla sammanhang 

lyfta frågan om jämställdhetens betydelse för Värmlands utveckling. (Region Värmland, 2016d, s.5).  

 

Mångfaldsintegrering skall vara en självklar strategi i regional utvecklingspolitik och är ett nödvändigt 

perspektiv i arbetet för en hållbar utveckling och tillväxt. (Region Värmland, 2009a, s.4). 
 

De här utdragen visar att Region Värmland ser jämställdhet som en framgångsfaktor för  

regional utveckling, och att det är så det motiveras i flera andra dokument (Region Värmland, 

2016b, s.5; Region Värmland, 2014a, s.11; Region Värmland, 2014c, s.7-8; Region 

Värmland, 2013, s.1; Region Värmland, 2013, s.5; Region Värmland, 2015a, s.7). De 
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fokuserar på att det är en utveckling som gynnar alla i samhället, och att ojämställdhet leder 

till begränsningar, vilket vidare visas i följande citat: 

 
           Det är människor som utgör grunden i regional utveckling och om man exkluderar en stor del av 

människorna tar man inte tillvara på den potentialen. (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017). 
 

Det här citatet visar att Region Värmland ser människor som grunden i regional utveckling. 

Tidigare forskning visar att jämställdhetsarbetet oftast ses ur ett rättviseperspektiv, och att det 

ofta är fokus på kvinnan som underordnad mannen (Emtfeldt och Hedman, 2011), vilket  

Region Värmland kommenterar:  

 
Jag tror att det är viktigt att man pratar om just jämställdhet och jämlikhet utifrån att det är viktigt inte 

bara för kvinnor. Men man måste försöka vända på argumentationen egentligen och säga: alla tjänar på 

jämställdhet. (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Det här citatet visar att Region Värmland är medvetna om problematiken att 

jämställdhetsfrågan oftast ses som ett problem för kvinnor, och de har därför valt att fokusera 

på varför frågan är viktig för samhället som helhet. Allt arbete inom Region Värmland 

grundas i syftet att verka för regional tillväxt. Detta kan vara en framgångsfaktor till att 

innovationen tagits emot bra, då det är någonting som hamnar utanför en själv. Genom detta 

behövs det inte läggas in en personlig värdering, utan vare sig du är man eller kvinna kommer 

du att påverkas negativt av ojämställdhet, vilket är vad de fokuserat på. Uppfattningen av en 

innovation påverkas av de ord som refererar till den (Rogers, 2003), och att Region Värmland 

har fokuserat på ett tillväxtperspektiv är framgångsrikt då det är någonting alla kan relatera 

till.  

        Att Region Värmland motiverar arbetet med jämställdhet med att det gynnar regional 

tillväxt har inte bara varit en medveten strategi, utan ett krav för att arbetet ska kunna  

utvecklas. Det är inte bara viktigt för de som ska arbeta med det internt, utan också för de som 

är uppdragsgivare. Om de inte hade motiverat arbetet med att det gynnar regional tillväxt, 

skulle deras motivation ligga utanför deras uppdrag. De kan inte rättfärdiga arbetet hos de 

som ger dem resurser, om det inte grundas i deras uppdrag. Med detta i åtanke, är jämlik 

kommunikation viktigt att motivera utifrån de förutsättningar som organisationen har. Om 

deras uppdrag är att främja regional tillväxt, ska arbetet motiveras utifrån det.  
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6.4.2 Region Värmlands ansvar som samhällsaktör 

Region Värmland känner stort ansvar dels mot de som ger dem uppdrag och pengar, dels mot 

externa aktörer och mot allmänheten. De ser sitt huvudsakliga syfte som särskilt viktigt då de 

har ett ansvar mot allmänheten och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Region 

Värmlands ansvar mot allmänheten exemplifieras när de lyfter fram hur de kontinuerligt 

breddar sig till nya målgrupper, vilket visas i följande citat:  

 
Och då har vi också identifierat idrottsrörelsen som en väldigt viktig rörelse för där når man väldigt 

många olika människor med olika bakgrunder och olika åldrar och inte minst att de börjar väldigt tidigt. 

(Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Det här citatet visar att Region Värmland arbetar utifrån att de har ett ansvar och möjlighet att 

påverka, och att de nu breddar sin målgrupp för att nå ut till unga, i det här fallet genom 

”schyst idrott”, men också ”schyst dans”. Region Värmland har en position i samhället där de 

har chans att påverka på lokal nivå, och detta används för att motivera arbetet internt. Om de 

kan nå ut till människor tidigt i livet har de stor chans att påverka. 

6.4.3 Samhällets strukturer påverkar våra handlingar 

Region Värmland återkommer till att det i samhället finns underliggande strukturer som vi 

inte är medvetna om och som påverkar oss i vårt dagliga handlande, vilket visas i följande 

citat:  

 
Att man hela tiden sitter fast i ett mönster på något sätt och det gör ju att samhället ser ut så med mycket 

strukturer och sådär, så hur får vi, hur kan man utmana sig själv, hur kan man hitta verktyg för att inte fastna i 

det här? (Kommunikationschef, telefonintervju, 22 mars, 2017).  
 

Och att man med hjälp av kommunikation också kan vara med på att bryta oönskade normer och 

strukturer och att man kan skapa nya istället. (Genusutvecklare, telefonintervju, 7 april, 2017).  
 

De här citaten visar att Region Värmland anser att det finns strukturer och normer som ligger 

till grund för vårt dagliga handlande, vilket semiotiken och framför allt strukturalismen  

menar. Likaså tidigare forskning stärker detta synsätt, och menar att strukturer och  

samhällsnormer står i vägen för utvecklingen av jämställdhetsarbetet (Norlander, 2015;  
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Edvardsson, 2015). En anledning till att vi inte kan se dessa bakomliggande strukturer är att vi 

i vårt språkbruk använder oss av denotativa bilder som vi inte problematiserar, och att 

innebörden på den konnotativa nivån inte bearbetas, men som dock blir synliga genom en  

semiotisk analys.  

 

          Går problemet att lösa med strategisk kommunikation? 

Vid arbete med jämlik kommunikation är det viktigt att diskutera vad som kan ses som ett 

problem som kan lösas med kommunikation, och om problem bäst hanteras på ett annat sätt. 

Det som kan åstadkommas med kommunikation är bland annat jämn fördelning i 

yrkesgrupper och val av utbildning. Kommunikation kan få människor att ändra beteenden 

och val i livet. Vad som sker som effekt av den förändringen kanske inte kommunikationen 

kan påverka. Det finns tidigare fall i historien där yrken som fått kvinnodominans får lägre 

status än tidigare när det var mansdominerat (Larsson & Ölund, 2010; Regeringskansliet, 

2016d). Vid sådana fall försvinner inte ojämställdheten till följd av förändringen, utan den 

förflyttas bara och ändrar form.  

Om vi lyfter fram fenomenet i relation till strukturalism, menar perspektivet att 

underliggande strukturer påverkar hur aktörer väljer att agera och att individen har begränsad 

påverkan i sociala situationer (Prasad, 2005). I förhållande till diffusion of innovations theory 

har det dock framförts att individen har stor betydelse för arbetets utveckling för Region 

Värmland. Strukturalismens tankesätt kan i kontrast till detta bidra till att förstå problemets 

natur och om kommunikationen egentligen kan påverka så mycket som Region Värmland 

talar för. Jämställdhetsproblemet grundas i djupt rotade strukturer, och fastän 

kommunikationen kan ändra beteende och uppfattningar, löser det inte alltid problemet. Då 

har vi ett problem som måste hanteras på ett annat sätt. Fastän kommunikationen kan ändra 

könsstereotyper och normer garanterar inte det att det inte kommer att skapas nya utefter hur 

samhället ändras, och att ojämställdhet finns kvar. Om vi utgår från strukturalismen har i så 

fall bakomliggande strukturer större påverkan på individers agerande och hur vi uppfattar 

verkligheten. Fastän vi ändrar i den övergripande konnotativa nivån, kommer strukturerna i 

sin tur att påverka de nya konceptuella scheman som skapas. 

Region Värmland inser själva att jämlik kommunikation inte nödvändigtvis löser 

jämställdhetsproblemet, vilket visas i följande citat:  
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Man kan inte säga att “schyst” löser jämställdhetsarbetet det gör den verkligen inte. Men det är ett 

verktyg för att skapa medvetenhet och faktiskt få igång ett arbete och det ser vi.  (Kommunikationschef, 

telefonintervju, 22 mars, 2017).  
     

Det här citatet visar att Region Värmland är medvetna om att jämlik kommunikation i sig inte  

löser jämställdhetsproblemet, men att kommunikationen däremot ger en insikt och skapar 

medvetenhet kring området, vilket i sin tur kan leda till andra områden, som diffusions of 

innovations theory visar. Ett annat sätt att se på strukturer är Giddens structuration theory, 

som menar att individer och strukturer hela tiden påverkar varandra, och att agency hela tiden 

utmanar strukturer, och det är därför de som kan skapa en förändring bland dem (Richter, 

2000; Lamsal, 2012). Ibland vinner agency, vilket leder till en omstrukturering, och den nya 

strukturen kommer sedan att fortsätta utmanas. I det här fallet har agency-faktorn vunnit, och 

spridningseffekterna sker efter hand. Kommunikationen kanske inte kan lösa 

jämställdhetsproblemet då det är vidare spritt än så, och fastän en förändring inte kan ses 

direkt, är kommunikationen ett verktyg för att få igång diskussion och skapa medvetenhet 

som i sin tur sprider sig vidare till andra områden, vilket vi nu ser startprocessen av.  

6.4.4 Region Värmland som change agent och innovation champion i  

samhället 

Som ovan nämnt ser vi nu startprocessen av jämlik kommunikations påverkan för 

jämställdhetsutvecklingen i Värmland. Om vi ser Region Värmland som en medlem i ett 

system på samhällsnivå, skulle organisationen vara en change agent och innovation champion 

för andra aktörer i samhället. När Region Värmland kommer i kontakt med individer eller 

aktörer som inte tidigare varit i kontakt med innovationen jämlik kommunikation, börjar 

processen om på nytt med att skapa ett behov och att hamna på agendan hos en annan aktör. 

Detta förklarar hur innovationer kan spridas globalt och hur det kan bli en inkorporerad del av 

samhället, och därav leda till förändring. Välkända exempel på detta är veganrörelsen, eller 

innovationer på miljöområdet såsom exempelvis återvinning.  

De svårigheter som finns med att vara innovativ menar Rogers är att innovativa  

medlemmar riskerar att uppfattas som avvikande från systemet, vilket ger dem lägre 

trovärdighet (2003, s.26). Varför detta inte varit ett problem för Region Värmland visas under 

följande citat:  
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På ett sätt är ju jämställdhetsfrågan okontroversiell på det sättet att alla håller med om den.  
(Kommunikatör, telefonintervju, 31 mars, 2017). 
 

Det här citatet visar att en förutsättning för att innovationen jämlik kommunikation skulle få 

spridning är att den kom rätt i tiden. Jämställdhetsfrågan är en aktuell debatt som är  

accepterad utifrån västerländska samhällets uttalade normer. Om inte frågan varit aktuell i 

tiden, skulle den heller inte fått lika stor spridning, detta för att Region Värmland skulle ses 

som avvikande och inte ges lika mycket trovärdighet.  

6.4.5 Avslutande reflektioner kring fallets samhällsrelevans     

Region Värmlands arbete grundas i deras arbete för regional utveckling, vilket är hur deras 

arbete med jämlik kommunikation motiveras. Region Värmland bryter därför tidigare mönster 

att jämställdhetsfrågan ses som ett problem för kvinnor, och menar att det är ett problem som 

berör alla och påverkar samhället som helhet. Detta har haft en positiv påverkan på 

spridningsprocessen, dels för att det är något som många kan relatera till, samtidigt som de 

kan motivera det hos sina arbetsgivare.   

Organisationen ser också sitt ansvar mot samhället och att de har en position i 

samhället där de kan påverka, vilket leder till att arbetet hela tiden utvecklas. När andra 

individer och aktörer kommer i kontakt med innovationen jämlik kommunikation startar 

spridningsprocessen om på nytt, och det är på så sätt som den bidrar till förändring. En 

förutsättning för detta är att innovationen är kompatibel med rådande normer i samhället, och 

om det inte varit så, hade Region Värmland setts som avvikande och inte uppfattats som 

trovärdig. 

Det är ännu för tidigt att säga vilken påverkan jämlik kommunikation har på 

bakomliggande strukturer, och om inte dessa strukturer väger tyngre än hur vi förändrar 

könsnormer. Däremot kan vi se andra relativt aktuella strukturella förändringar på 

miljöområdet, som likaså de för ett antal år sedan var otänkbara. Människor och strukturer 

fungerar i en växelverkan, och påverkar varandra, och jämlik kommunikation och dess 

betydelse för den sociala utvecklingen i Värmland ser vi nu startprocessen av. 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att utvinna fördjupade kunskaper om vilka faktorer som påverkar  

lokala myndigheters arbete med att kommunicera jämlikt, hur de motiverar arbetet och hur 

arbetsprocessen ser ut i praktiken, och därigenom bidra till förståelse kring strategisk  

kommunikations betydelse för jämställdhetsutvecklingen i samhället. Detta har uppnåtts  

genom att analysera det empiriska materialet i relation till Rogers diffusion of innovations 

theory och semiotik. Genom ett semiotiskt perspektiv har vikten av strategisk 

kommunikations betydelse för jämställdhetsutvecklingen i samhället framställts, samt hur den 

processen fungerar. 

I studien har följande forskningsfrågor besvarats: 1) Hur ser arbetsprocessen ut i  

praktiken när lokala myndigheter integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sin strategiska 

kommunikation? 2) Hur motiverar lokala myndigheter sitt arbete med att kommunicera 

jämlikt? 3) Vilka faktorer påverkar lokala aktörers möjligheter att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i sin kommunikation? Detta genom att göra en fallstudie av Region 

Värmland, med insamlingsmetod som kvalitativ innehållsanalys av styrdokument, samt 

intervjuer med olika medarbetare i organisationen.  

Min tolkning kring första frågan är att arbetsprocessen att kommunicera jämlikt  

sprider sig som ringar på vattnet i enlighet med Rogers teori diffusion of innovations. En idé 

eller innovation som initieras framgångsrikt ger upphov till att arbetet utvecklas och sprids 

vidare internt och externt, och på så sätt startar processen hela tiden om på nytt. 

Min tolkning av andra frågan är att det i en politiskt styrd organisation är betydande 

att det finns ett formellt uppdrag med resurser och stöd, dels från politiken. Det är viktigt att 

organisationen inser att de har ett behov av att kommunicera jämlikt, varpå de individer som 

har ansvar för arbetet har stor påverkan. Organisationen måste vidare förstå varför det är  

viktigt att kommunicera jämlikt, och då måste det vara enkelt att förstå, varpå 

kommunikationen är betydande. För att innovationen ska kunna spridas vidare efter 

implementering är det också viktigt att visa resultat, dels för att skapa intern stolthet, men 

också för de som beslutar om fortsatta resurser för arbetet. Om processen är synlig för alla 

underlättar det för externa aktörer att ta den till sig. En vidare faktor är att 

jämställdhetsdebatten är aktuell i samhället.  
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Sammanfattningsvis har Region Värmland uppfyllt samtliga faktorer som benämns 

som problematiska utifrån tidigare forskning, samt i enlighet med teorin diffusion of  

innovations, vilket är anledningen till att innovationen varit så framgångsrik i sin spridning.  

Min tolkning kring den tredje frågan är att Region Värmland motiverar arbetet dels 

med att de har ett ansvar som offentlig organisation att inkludera alla människor som bor och 

verkar i Värmland i den regionala utvecklingen. De argumenterar för att jämställdhet gynnar 

tillväxt i samhället, och att om en grupp människor exkluderas tar de inte tillvara på den 

potentialen. Genom att motivera arbetet utifrån regional tillväxt har de belägg för det i sitt 

formella uppdrag, och kan därför motivera arbetet hos sina uppdragsgivare. Region Värmland 

menar vidare att de ord- och bildval de gör i kommunikationen kan påverka livsval, vilket i 

sin tur påverkar jämställdhetsutvecklingen i samhället.  

Vidare i detta avsnitt reflekterar jag kring studiens betydelse för praktiken och  

forskningsfältet strategisk kommunikation. Jag ger också förslag på vidare forskning.  

7.1 Studiens bidrag till forskningsfältet strategisk 

kommunikation 

Den här studiens bidrag till forskningsfältet strategisk kommunikation är en processorienterad 

syn på hur jämlik kommunikation arbetas med strategiskt i en politiskt styrd organisation. 

Utifrån min analys har jag visat att teorin diffusion of innovations är relevant att applicera på 

målinriktade kommunikationsinsatser när det gäller en idéburen innovation. 

         Utifrån tidigare forskning är den här studiens viktigaste bidrag att visa hur processen tar 

form, och vilka faktorer som påverkar, när en region integrerar ett jämställdhetsperspektiv i 

sitt arbete med strategisk kommunikation. Tidigare studier visar de motsättningar som finns 

när politiskt styrda organisationer arbetar med jämställdhetsintegrering, och vilka faktorer 

som kan påverka. Den här studien bidrar till att ge förståelse för hur ett framgångsrikt fall ser 

ut, och med grund i de svårigheter som fastställts i tidigare forskning belyses hur Region 

Värmland har lyckats i sitt arbete.  

         Studien bidrar vidare till att förstå att strategisk kommunikation kan användas för att 

sprida idéburna innovationer inom det genusteoretiska området.   
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7.2 Studiens implikation till praktiken 

I teorin har Region Värmland haft ett dialektiskt tillvägagångssätt i sitt arbete med strategisk 

kommunikation, vilket jag kopplar till perspektiven intentionalism och gadameriansk  

hermeneutik. De har haft ett sändar- och ett mottagarperspektiv i sitt utformande av strategi 

och i arbetsprocessen. Detta dialektiska perspektiv belyser hur teorin diffusion of innovations 

kan användas i arbetet med att främja spridningen av en innovation som jämlik 

kommunikation, samt på vilka sätt en innovation tas emot. Där är det inte bara sändarens 

intentioner som är i fokus, utan också hur innovationen ska utformas så att den sprids på ett 

bättre sätt, vilket gör den mottagarorienterad. Detta tillvägagångssätt visar hur det dialektiska 

perspektivet kan vara framgångsrikt i arbetet med strategisk kommunikation, samtidigt som 

diffusion of innovations är ett bra verktyg för att utvärdera och ändra strategin under 

processens gång. 

Studien visar hur kommunikation är viktig för jämställdhetsutvecklingen, och hur en 

politiskt styrd organisation kan arbeta strategiskt med sin kommunikation för att motverka 

könsnormer, och därav påverka jämställdhetsutvecklingen i samhället. Region Värmland  

motiverar arbetet med att kommunicera jämlikt utifrån det argumentet, att med 

kommunikation kan samhällets normer påverkas. Att anta ett semiotiskt perspektiv i sitt arbete 

med strategisk kommunikation stärker därför vikten och förståelsen för att det som 

kommuniceras gör skillnad. 

7.3 Förslag på framtida forskning 

Studien belyser att Region Värmland fortfarande är i startfasen av en mer omfattande 

spridningsprocess som jämlik kommunikation gett upphov till. Då det fortfarande är i 

startfasen är det svårt att se direkta resultat av kommunikationsinsatserna. Med detta som 

utgångspunkt är det relevant att vid senare skede undersöka hur kommunikationen faktiskt har 

påverkat Värmlands utveckling av jämställdhet, och undersöka vad som kan kopplas till 

strategisk kommunikation. Då kan det undersökas om strategisk kommunikation har påverkat  

beteenden.  

Fastän studien belyste mottagarperspektivet till den grad innovationen spridits, är det 

av vidare intresse att belysa mottagarperspektivet ytterligare, och fokusera studien på hur 
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allmänheten uppfattar kommunikationen, och om det är grunden till förändring. Detta skulle 

ge ytterligare underlag för att kommunikationen faktiskt kan påverka, och bidra till förståelse 

för kommunikationens roll i samhället. 

7.4 En avslutande reflektion 

I studien ville jag visa vikten av att studera hur processen tar form när svenska lokala 

myndigheter arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sitt strategiska arbete med 

kommunikation. Min önskan är att kunskap om strategisk kommunikations betydelse för 

jämställdhetsutvecklingen i samhället kan bidra till att jämlik kommunikation prioriteras hos  

lokala myndigheter, och att kommunikation i allmänhet prioriteras. 
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Bilaga A - Intervjuguide 

Att ställa bra frågor 

Detta avsnitt kommer att fungera som guide inför intervjun, och som underlag för utformning 

av exempelfrågor till min intervjuguide. 

Patton nämner sex olika typer av frågor som används för att få fram olika sorters  

information (1990): erfarenheter och beteenden, dessa typer av frågor kan ge beskrivningar 

av erfarenheter, handlingar och aktiviteter som skulle kunna observerats om den som  

intervjuar hade varit med när det skedde; Åsikter och värderingar, dessa typer av frågor ger 

svar på hur människor tänker om världen eller ett visst ämne, samt vilka mål, avsikter,  

önskningar och värderingar som människor har; Känslor, frågor som kan användas för att ta 

reda på känslomässiga reaktioner som personer visar på i relation till sina tankar och  

erfarenheter; kunskap, vilken kunskap som en respondent har om ett visst ämne; sensoriska 

frågor, vilka sensoriska stimuli som den som intervjuas är känslig för; demografiska frågor, 

frågor som ger en bild av personens bakgrund och position i relation till sin omgivning.  

Exempel på detta är frågor som rör ålder, kön, utbildning, etc (Patton, 1990). 

Det finns fyra kategorier av frågor som kan användas för att uppmuntra den som 

intervjuas att svara; hypotetisk fråga, djävulens advokat, idealfrågor och tolkande frågor  

(Merriam, 1994). Jag kommer att använda mig av alla tekniker i min intervju, då vilken typ av 

frågor som väljs styr den sortens information som ska komma fram (Merriam, 1994).  

Dessutom ska det undvikas att ställa flera frågor i en, att använda varför-frågor, samt att ställa 

ledande frågor under intervjun (Merriam, 1994). 

Intervjuguide fortsättning på nästa sida → 
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Intervjuguide 

För att underlätta läsningen av intervjuguiden, och förstå hur teman och förslag på frågor  

relaterar till mitt syfte och mina forskningsfrågor har jag kodat syftet och forskningsfrågorna 

till tre övergripande områden. 

 

Övergripande 

område 

Relaterat till Syftet Relaterat till forskningsfråga 

Motivering Förstå strategisk kommunikations 

betydelse för 

jämställdhetsutvecklingen i 

samhället. 

Hur motiverar lokala myndigheter sitt 

arbete med att kommunicera jämlikt?  

Faktorer Förstå vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar arbetet. 

 

Vilka faktorer påverkar lokala 

myndigheters möjligheter att integrera 

ett jämställdhetsperspektiv i sin 

kommunikation? 

Processen Förstå hur arbetsprocessen tar 

form i praktiken. 

 

Hur ser arbetsprocessen ut i praktiken 

när lokala myndigheter arbetar med att 

integrera ett jämställdhets- 

perspektiv i sin kommunikation? 
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Till intervjuguiden har jag identifierat 4 teman som kan hjälpa mig att besvara mina 

frågeställningar och uppnå mitt syfte med studien: 

 

Tema Varför? Relaterar till 

område 

Typ av frågor 

Individen För att förstå hur 

individens roll och 

engagemang i 

organisationen påverkar 

arbetet. 

motivering 

faktorer 

praktiken 

Frågor som rör 

erfarenhet och 

beteenden, 

demografisk, och 

känslor, då jag vill 

förstå hur mycket det 

var en individ som 

påverkade hur arbetet 

startade. Även 

åsikter och 

värderingar då jag 

vill ta reda på vad 

individen själv tycker 

om ämnet, och hur 

dess värdegrund kan 

vara betydande för 

processen. Även 

individens position 

gentemot sin 

omgivning är av 

intresse, därav 

demografiska frågor. 

Exempel på  

frågor: 

Kan du berätta lite mer 

om dig själv, vem du är, 

din bakgrund och vad du 

Kan du berätta 

lite mer om din 

relation till 

Hur tror du att andra 

i din organisation ser 

på jämställdhets- 
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arbetar med just nu? jämställdhet? 

Har du ett 

personligt 

intresse? 

integrering? 

Bakomliggande 

strukturer, faktorer och 

förutsättningar/hinder 

För att förstå vilka 

bakomliggande 

strukturer som finns, och 

om/hur de påverkar 

medarbetares 

möjligheter. Vilka 

faktorer/förutsättningar 

krävs för att arbetet ska 

uppstå. 

Motivering 

Faktorer 

Processen 

Erfarenheter och 

beteenden, hur 

respondenten 

upplever att 

organisationen 

möjliggör för arbetet. 

Kunskap om 

organisationens 

arbete med ämnet. 

Vilket är det 

huvudsakliga syftet med 

att kommunicera 

jämlikt? 

 

Det finns de som säger 

att politiskt styrda 

organisationer inte har 

samma möjlighet att 

kommunicera jämlikt. 

Hur upplever du själv 

detta? 

Hur upplever 

du att andra 

kommuner och 

regioner ser på 

ert arbete? 

 

Varifrån kom 

beslutet att ni skulle 

börja arbeta med 

jämlik 

kommunikation? 

Vad skulle du säga är 

viktiga förutsättningar 

för att en region eller 

kommun ska börja 

arbeta med att 

kommunicera jämlikt? 

Vill du berätta om hur 

ert arbete med att 

kommunicera jämlikt 

startade? 

Vad skulle du 

säga kan vara 

eventuella 

hinder för att 

en kommun 

eller region ska 

börja 

kommunicera 

jämlikt? 
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Kunskap För att förstå hur 

kunskap om ämnet har 

betydelse för arbetet. 

Motivering 

Faktorer 

Processen 

Frågor kring 

kunskap, då jag vill 

ta reda på vilken 

kunskap 

respondenten har 

kring ämnet. 

Skulle du säga att du är 

insatt i 

jämställdhetsdebatten? 

Kan du berätta lite om 

din relation till 

jämställdhetsfrågor? 

  

Arbetsprocessen För att förstå hur de 

arbetar med att 

kommunicera jämlikt och 

hur arbetsprocessen tar 

form i praktiken. 

Processen Frågor kring 

erfarenhet och 

beteende, då de som 

arbetar kan berätta 

utifrån deras 

erfarenheter och 

aktiviteter. 

Om det skulle framgå 

att en medarbetare inom 

organisationen inte 

skulle följa dessa 

planer, Vad skulle 

hända då? 

Kan du berätta hur ert 

arbete ser ut i praktiken? 

Det finns de 

som säger att 

det inte alltid 

går att 

kommunicera 

jämlikt och 

bryta 

könsnormer för 

att det inte 

motsvarar 

verkligheten. 

Hur tacklar ni 

detta? 

Kan du berätta hur 

ni kontrollerar att j.k. 

efterlevs. Finns det 

någon som 

kontrollerar detta? 

Är det ett krav? 
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Kan du ge ett exempel 

på hur ni arbetar när ni 

kommunicerar jämlikt? 

Anser du att jämlik 

kommunikation 

genomsyrar hela 

organisationen? 

Vilka andra 

svårigheter kan 

det finnas med 

att 

kommunicera 

jämlikt? 

Det finns ju många 

olika kanaler som ni 

arbetar med. 

Integreras 

jämställdhet i alla? 
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