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Abstract

This study will investigate the distance between theory and practice in gender equality work

in the swedish public sphere. Research and especially research in gender studies have for

decades criticized the way Sweden works towards gender equality and especially how

Sweden works with gender mainstreaming and intersectionality. The study is based on

in-depth semi-structured interviews with people working with gender equality in swedish

governmental authorities to acknowledge their experience and understanding of what it

means to work with equality, gender mainstreaming and intersectionality in practise. By

focusing on experiences of working with gender equality as a practise the study aims to

contribute with a new point of view to the research field of swedish equality work. The

conclusions of the study show an ideological fantasy within the political project Sweden

where the meaning of gender equality is being institutionalized for its existence and not for

what it changes. The study also shows a conflict in how intersectionality is being understood

as a practical or analytical tool and a request and need for more practical based research.

Nyckelord:
Jämställdhet; jämställdhetsintegrering; intersektionalitet; myndighetsarbete; feministisk
institutionalism

Keywords: equality; gender mainstreaming; intersectionality; governmental work; feminist
institutionalism
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Tack.

Tack till genusvetenskapliga institutionen i Lund för den kunskap ni under fem år
gett mig. Tack för att jag fått möjlighet att utveckla, utmana och bli trygg i mig
själv och i min förmåga. Jag växte upp tillsammans med er. Tack för
erfarenheterna ni gett mig och modet som nu gjort mig redo att hoppa ut och testa
mina kunskaper på andra platser.

Tack till dig Eric. För att du stöttar mig i alla lägen och gjorde det möjligt att
skriva masteruppsats mitt i livet som nyblivna småbarnsföräldrar. Du är den bästa
föräldern vår Majken kan önska sig. Jag älskar dig.

Slutligen, tack till mina intervjupersoner för ert deltagande och engagemang. Tack
för att ni tog er tiden att dela med er av era upplevelser och tack att ni gav mig
förtroendet att få använda dem i min uppsats.
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Förord

Jag drömmer om förändring. Verklig förändring. När det som kvinnor
kämpat för i århundraden blir verkligt. När slagorden, revolten,
kampsångerna och motståndet som funnits på gator och torg kommer in i
systemen och förändrar strukturerna i grunden. Jag drömmer om att få vara
en del av förändringen. Jag drömmer om att göra mer än att skriva och dela
starka inlägg på instagram. Mer än att bära tröjor och tygpåsar med
slagkraftiga tryck. Jag drömmer om mer än att bara skriva uppsatser och
läsa artiklar. Jag drömmer om att vara del av en förändring som inte tvingar
mig att välja en grupp. Jag drömmer om en förändring som ser och gynnar
alla som behöver den. Jag drömmer om en förändring där jag får praktisera
det jag lärt mig och det jag kan. Jag drömmer om att få möjlighet att arbeta
i det lilla och vardagliga men samtidigt påverka det stora. För att nå den
drömmen behöver jag förstå förhållandet mellan teori och praktik.
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Kapitel 1. Introduktion
“Politiska beslut vilar alltmer på resultat från forskning

och forskare är centrala aktörer i det offentliga samtalet.”
(Vetenskap & allmänhet 2018:7).

Forskning har alltid studerat samhället på olika sätt. Hur människor, system, maktordningar,

och praktiker fungerar. Kungliga ingenjörsakademin (IVA) beskriver i en rapport om

forskningens uppgifter att “Forskning bidrar till att kartlägga naturens lagar, avtäcka dolda

strukturer och slå hål på tidigare generationers myter och föreställningar.”(IVA 2012:5) samt

att “Det vetenskapliga arbetet utgör en slags infrastruktur för organiserat vetande och

diskuterande som ger avtryck i det offentliga samtalet och i människors normer och

självuppfattning.” (ibid) . Att undersöka, granska, utveckla, utmana och kritisera samhället

och det offentliga är ett av akademins och forskningens viktigaste uppdrag. 2018

presenterade föreningen Vetenskap & Allmänhet att 63 procent av Sveriges befolkning

uppgav att de hade ett stort förtroende för forskares arbete i Sverige (Vetenskap & Allmänhet

2019:7). Forskning är en central aktör i hur samhället formas och hur politiska beslut fattas

(ibid). Genom att kritisera fenomen och bidra med forskning kan akademin förhoppningsvis

bidra till utveckling av det offentliga samtalet och samhället i stort. Men hur väl når

egentligen forskning och teori ut till det praktiska arbete?

Ett del av akademin som flitigt utmanar samhällets praktiker och synsätt är det forskningsfält

som jag själv kommer ifrån, genusforskningen. Genusforskningen ligger bakom en mängd

världsomvälvande verk som i allra högsta grad bidragit till att utveckla samhället och drivit

det framåt i både praktik och tanke. Men det finns också mycket inom genusforskningen som

inte går vidare in i praktiken. Mycket av det som forskningen kritiserar och uppmärksammar

som problem förändras inte i praktiken utan fastnar inom akademin vilket skapar ett avstånd,

ett glapp, till hur saker praktiseras i verkligheten. Mycket av det som jag som student får läsa

om är forskning som belyser problematiska fenomen och i många fall kritiseras samhälleliga

praktiker. Forskningen lär mig varför vissa fenomen kräver förändring och hur förändringen

kan och bör gå till. Sedan, när studenter som jag själv kommer ut i arbetslivet visar det sig

ofta att forskningen inte är lika lätt att applicera i verkligheten. Praktiker som forskningen
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länge och grundligt kritiserat och problematiserat är fortfarande de som i praktiken används

och vägen till förändringen möter många fler hinder än de som beskrivs i teorierna. Ett tydligt

exempel på glappet mellan teori och praktik finns inom myndigheternas jämställdhetsarbete.

Hur genusforskningen studerat, analyserat och framförallt kritiserat offentliga myndigheters

sätt att arbeta med jämställdhet och hur det praktiska arbetet ser ut skiljer sig till stor del ifrån

varandra.

Den nationella strategin för att arbeta med jämställdhet i Sverige är jämställdhetsintegrering

och det har det varit sedan jämställdhetsintegrering infördes år 1994 (Jämställ 2017). Lika

länge som strategin funnits har den också kritiserats av forskare inom akademin, och i

synnerhet av forskare inom genusvetenskap. Jämställdhetsintegrering har kritiserats för att på

många plan vara problematisk och bristfällig. Paulina de los Reyes (2013, 2014), Diana

Mulinari (de los Reyes & Mulinari 2002), Malin Rönnblom (2011) och Katarina Mattsson

(2010) är bara ett fåtal forskare som sedan 1990-talet och framåt analyserat och kritiserat den

svenska jämställdhetsstrategin för att vara heteronormativ, nationalistisk, sakna ett

intersektionellt perspektiv och inte utmana maktordningar (Rönnblom 2011; de los Reyes &

Mulinari 2005). Trots decennier av forskning som belyser problemen med Sveriges sätt att

arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom offentliga myndigheter fortsätter

det vara den främsta strategin för att uppnå de politiska målen för jämställdhet i Sverige även

år 2021 (Regeringskansliet 2020a, 2020b). Hur kan forskningens och praktikens syn på

jämställdhetsarbete vara så långt ifrån varandra? Det är vad den här uppsatsen kommer

undersöka.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet för undersökningen är att bidra med ökad förståelse till avståndet mellan forskningens

kritik mot och myndigheters praktik med det offentliga arbetet för jämställdhet i Sverige. För

att göra detta har jag valt att fokusera på den mest förekommande kritiken, som berör bristen

på intersektionalitet i Svenska myndigheters sätt att arbeta med jämställdhet samt deras

användande av jämställdhetsintegrering. Undersökningen kommer utgå från offentliga

myndigheter i Sverige och jag kommer undersöka myndigheternas egna förståelse och

tolkning av begreppet intersektionalitet samt hur de i praktiken applicerar det i “görandet” av

jämställdhet i relation till den nationella strategin jämställdhetsintegrering. För att uppnå

syftet kommer studien undersöka myndigheternas förståelse genom att intervjua personer

som arbetar med dessa frågor om deras egna upplevelser, erfarenheter och förståelse av att

arbeta med jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet i praktiken. Genom

att uppmärksamma den egna förståelsen för området beskriven med intervjupersonernas egna

ord snarare än att undersöka policys eller rapporter är ambitionen att kunna bidra med ökad

förståelse för hur avståndet mellan teori och praktik egentligen ser ut och föra dem närmare

varandra när det kommer till att arbeta med jämställdhet.

Den primära frågeställningen för undersökningen lyder enligt följande:

- Hur kan vi vidare förstå glappet mellan forskningens kritik mot och myndigheters

praktik med det offentliga sättet att arbeta för jämställdhet i Sverige?

För att kunna bemöta den primära frågeställningen utgår undersökningen mer specifikt från

frågeställningarna:

- Vilka strukturella hinder och utmaningar upplever personer som arbetar med

jämställdhet i svenska myndigheter att det finns för att den kritik som presenteras av

forskningen gällande jämställdhetsarbete ska kunna appliceras i praktiken?

- Hur beskriver personer som jobbar med jämställdhet på offentliga myndigheter i

Sverige med egna ord sin förståelse och erfarenhet av intersektionalitet, jämställdhet

och jämställdhetsintegrering samt hur applicerar och arbetar dem med detta i

praktiken?
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1.2 Bakgrund

På Regeringens hemsida under fliken regeringens politik kan man läsa om att Sverige har

världens första feministiska regering. Det innebär enligt hemsidan att jämställdhet är

avgörande för regeringens prioriteringar, i både beslut och i tilldelningen av resurser. Det står

också att en feministisk regering ser till att ett jämställdhetsperspektiv finns med i hur

politiken utformas både nationellt och internationellt (Regeringen 2021). Det övergripande

jämställdhetsmålet som beslutades 2006 är “att kvinnor och män att ska ha samma makt att

forma samhället och sina egna liv”. Målet beskrivs som en fråga om mänskliga rättigheter,

demokrati och rättvisa. Regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de

jämställdhetspolitiska målen är jämställdhetsintegrering i kombination med särskilda

jämställdhetsåtgärder (Regeringskansliet 2015). Regeringen beskriver

jämställdhetsintegrering som följer:

“Jämställdhetsintegrering kräver ett långsiktigt utvecklings- och
förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med och
beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer. Det handlar i
grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att statliga myndigheter ska ge
lika förutsättningar och service för alla, oavsett kön.” (Regeringskansliet 2015).

Regeringen har sedan 2013 även arbetat med ett utvecklingsprogram för

jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, som förlängts till år 2025.

Utvecklingsprogrammet syftar till att stärka myndigheter i deras arbete med

jämställdhetsintegrering för att kunna uppnå de jämställdhetspolitiska målen

(Regeringskansliet 2020a, 2020b). I en utvärdering från Statskontoret 2019 beskriver de att

“JiM-programmet har bidragit till att flera av myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta

och därmed ökat jämställdheten för sina målgrupper.” (Statskontoret 2019). Under den nya

programperioden fram till 2025 ska myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering inte

bara beröra den egna verksamheten utan också bidra till att öka jämställdheten i hela

samhället genom att samverka med relevanta samhällsaktörer (Regeringen 2020b). Det

regeringen presenterar är att jämställdhetsintegrering är ett effektivt och fungerande sätt att

arbeta med jämställdhet för myndigheter (ibid).

Forskningen har en annan syn på Sveriges strategi för att uppnå jämställdhet än vad

regeringen har. Forskare inom både genusvetenskap och statsvetenskap menar att

jämställdhetsintegrering och narrativet som presenterar Sverige som en framgångssaga när

det kommer till jämställdhet på många sätt är problematiskt och reproducerar ett flertal
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problematiska normer för hur jämställdhet ska uppnås och praktiseras av offentliga

myndigheter i Sverige (Olofsdotter Stensöta 2009; Rönnblom 2011). Den största kritiken som

forskare riktar mot svenska myndigheters arbete med jämställdhet är att arbetet är

heteronormativt, nationalistiskt och att det saknar ett intersektionellt perspektiv (de los Reyes

& Mulinari 2005). Strategin kritiseras också för att den gjort att jämställdhet blir ett tomt

begrepp som egentligen inte skapar någon större förändring utan istället reproducerar den

egna idealbilden av att allt redan är jämställt, eller så jämställt som det borde vara och

betydelsen för jämställdhet inom organisationer har tagits över av en nyliberal

styrningsmentalitet (Mattsson 2010). Rönnblom (2011) beskriver närmare:

”Det framstår som viktigt att förstå hur jämställdhet blir en del av en nyliberal
styrningsmentalitet, och att de principer om revision som präglar offentlig
förvaltning i Sverige idag, inklusive universiteten, gör problemet med
jämställdheten till ett problem som inte (längre) utmanar någon ordning, utan som
konfirmerar densamma.” (Rönnblom 2011:35).

Forskare har gång på gång uppmärksammat varför det inte går att uppnå jämställdhet utan ett

intersektionellt perspektiv och beskrivit varför strategin för jämställdhetsintegrering är

problematisk och bör förändras. Martinsson, Griffin och Nygren (2016) har problematiserat

bilden av Sverige som en av världens mest jämställda länder genom ett intersektionellt

perspektiv. de los Reyes  (2001 ,  2011 ,  2013 ,  2014) ,  Daly (2005 ), Mattsson (2010 ) och

Rönnblom (2011) är ytterligare forskare som kritiserat jämställdhetsintegrering för att vara

nationalistiskt, postkolonialt, heteronormativt och framförallt att arbetet för jämställdhet

genom denna strategi är defekt och inte anpassat för att möta olika personers bakgrunder och

behov.

 Sveriges offentliga utredningar (2014) menar även de att ett arbete för jämställdhet som inte

inkluderar ett intersektionellt perspektiv, inte är tillräckligt för att uppnå jämställdhet (SOU

2014:34).  Olofsdotter Stensöta (2009), Callerstig och Lindholm (2011), Daly (2005) och

Madsen (2011) är forskare som undersökt vad jämställdhetsintegrering i praktiken betyder

och presenterat hur det är ett bristande verktyg för att uppnå jämställdhet. Rönnblom (2011)

har bedrivit kritiska studier om hur jämställdhet konstrueras i Sverige och ifrågasatt en

övertro på att administrera fram jämställdhet utefter spelregler satta av new public

management. Kritiken från akademin landar i att jämställdhetsintegrering saknar och behöver

ett intersektionellt perspektiv för att fungera samt att det behövs kunskap om vad jämställdhet

är och bör vara.
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Regeringens uppfattning av hur arbetet för jämställdhet ska gå till skiljer sig tydligt från

forskningens. Både vad gäller vilken strategi som ska användas och vad som klassas som

fungerande. Genom att jämställdhetsintegrering implementerades 1994 och ska användas

fram till minst 2025 är det i allra högsta grad relevant att titta närmare på myndigheters egna

upplevelse och erfarenhet av jämställdhetsintegrering som strategi i praktiken och hur de

förhåller sig till forskningens kritik. Går intervjupersonernas erfarenhet i linje med

regeringens eller forskningens uppfattning? Eller är upplevelsen av de som närmast arbetar

med det något helt annat?

Något som påverkar bakgrunden för denna studie är Sveriges politiska klimat. Satsningen på

jämställdhet, utformningen av jämställdhetsmålen och strategin jämställdhetsintegrering står i

direkt relation till Sveriges politiska styre. 2006 beslutade riksdagen om det övergripande

målet för jämställdhet som fortfarande gäller 2021. I riksdagsvalet 2016 presenterade

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet att Sverige hade en feministisk regering.

2018 beslutade regeringen att en ny jämställdhetsmyndighet skulle öppnas (Jämställ 2020).

Jämställdhet har varit en prioriterad fråga men resurserna för att offentliga myndigheter ska

ha möjlighet att arbeta med jämställdhet påverkas av beslutfattarnas politiska riktining. Sedan

90-talet har Sveriges politiska klimat präglats av nyliberala tankar och tendenser, som i allra

högsta grad påverkat utformningen av offentliga myndigheters jämställdhetsarbete (Fahlgren,

Mulinari & Sjöstedt Landén 2016).
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Kapitel 2. Tidigare forskning

“Vad denna åtråvärda jämställdhet anses vara
är alltså mer sällan uttalat.

Utgångspunkten är istället att detta är något
som ”vi alla vet” och som ”vi alla vill ha”.

(Rönnblom, 2011:36)
‘

I följande del kommer jag beskriva det forskningsfält som uppsatsen positionerar sig inom,

alltså forskning som berör offentligt arbete med jämställdhet. Forskningsfältet för

jämställdhet och offentligt jämställdhetsarbete är väldigt omfattande och brett då det är ett

område som varit omdebatterat i decennier och ständigt är aktuellt, framförallt för

genusforskare. Tyvärr finns det därför inte utrymme i den här uppsatsen att ens vara i

närheten av att nämna alla verk som arbetat med fältet. Jag har därför avgränsat mig till tre

områden som kommer ta upp exempel på forskning och forskare som varit särskilt intressanta

i skapandet av den här uppsatsen.

2.1 Sveriges jämställdhetspolitik

Forskning som berör Sveriges jämställdhetspolitik och hur Sverige producerar jämställdhet är

ett fält som berör den här uppsatsen då den avser att titta på politiskt styrda organisationer

som arbetar med jämställdhet. Malin Rönnblom är genusforskare och en stark röst inom den

kritik som framförts mot hur jämställdhet konstrueras i svensk politik. Rönnbloms forskning

fokuserar främst på nya former av styrning och teoretisering av jämställdhet. I artikeln ‘Vad

är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik’ från 2011 belyser Rönnblom

hur jämställdhet avpolitiseras och reduceras till en fråga om administrativa tekniker.

Rönnblom beskriver hur jämställdhet inte längre är något som utmanar system eller ordningar

utan endast befäster redan etablerade sanningar. Rönnblom diskuterar också hur kunskap görs

i nyliberala projekt (Rönnblom 2011). Rönnbloms forskning har varit en viktig kunskaps- och

inspirationskälla till den här uppsatsens teoretiska utformning. Tillsammans med Christine

Hudson undersöker Rönnblom även hur jämställdhet konstrueras och rekonstrueras i

regionala policydokument i Sverige (Hudson & Rönnblom 2007). I antologin ‘Critical studies

of gender equalities’ (Magnusson, Rönnblom & Silius 2008) görs en kritisk undersökning av
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hur jämställdhet och kön paketeras och produceras på olika sätt i olika politiska kontexter i

Norden och därigenom hur jämställdhet och kön får olika typer av betydelse. Antologin för

en kritisk diskussion över vilka konsekvenser dessa olika betydelser får. Antologins

angreppssätt är att undvika alla antaganden om vad jämställdhet är eller borde vara. Antologi

författarna beskriver att deras utgångspunkt är en förståelse av jämställdhet som något som

inte bara är eller finns på ett oproblematiskt och neutralt sätt, utan något som måste tolkas

och förstås på olika sätt vilket får olika konsekvenser och följder (Magnusson, Rönnblom &

Silius 2008:7.8). Utmanandet av jämställdhet som något neutralt är ett koncept som följer

med i den här uppsatsen och som är en viktig del i analysen av hur intervjupersonerna

beskriver jämställdhet och deras arbete med det. Törnqvist (2008) skriver ett kapitel i

antologin där hon diskuterar statusförändringar av svensk jämställdhetspolitik och särskilt hur

reformen kring könskvotering gick från hot till löfte. Törnqvist uppmärksammar på ett skarpt

sätt hur jämställdhet används som ett popularitetsprojekt som vävs in i den svenska

identiteten för att gynna politiken och den nationella bilden av Sverige snarare än för att

skapa förändring. Törnqvists (2008) undersökning görs genom en diskursanalys men är

väldigt relevant för att få en bakgrund till hur svensk jämställdhetspolitik förändrats och på

vilka premisser.

Paulina de los Reyes, Diana Mulinari och Irene Molina är forskare som bidragit med många

verk som utmanat och förändrat forskningen kring jämställdhet i Sverige. Tillsammans skrev

de antologin ‘maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala

Sverige’ (2002) som introducerar begreppet intersektionalitet i en svensk kontext. Det är en

postkolonial läsning av Sverige under tidigt 2000-tal som analyserar hur könsidentiteter

konstitueras i ett klassindelat och rasifierat samhälle. de los Reyes, Mulinari och Molina

(2002) uppmärksammar vikten av att lyfta fram erfarenheter av rasism i relation till kön och

klass för att förstå hur detta formar sociala identiteter. De beskriver också vikten av vilken

medvetenhet av rasism som finns och hur rasistiska ideologier präglar vår uppfattning om

sociala fenomen (ibid). Förståelsen för hur rasism fungerar i formandet av sociala identiteter

och hur det formar föreställningar om kön och jämställdhet är en värdefull del i hur jag tolkar

mitt material och min position som vit forskare. En annan forskare som verkat inom fältet för

svensk jämställdhetspolitik är Maud Eduards som analyserat kvinnors organisering i relation

till politisk teori (Eduards 2002) och hur svensk offentlig politik förhållit sig till kvinnors

kroppar (Eduards 2007). Eduards (2007) beskriver hur kvinnokroppen fylls med symboliska

betydelser och kulturella värden samtidigt som den utsätts för våld och marginalisering i den
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goda nationalstatens namn. Eduards bidrag till forskningsfältet uppmärksammar också det

problematiska med narrativet av Sverige som ett jämställt land och ifrågasätter skapandet av

det.

2.2 Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är självfallet ett forskningsfält som är relevant för den här uppsatsen

och intresset för den här undersökningen ligger i avståndet mellan teori och praktik vad gäller

jämställdhetsarbete och användandet av jämställdhetsintegrering. Forskaren Sylvia Walby

(2005) beskriver hur det inom metoden jämställdhetsintegrering ryms en mängd teoretiska

diskussioner av vilken praktisk betydelse jämställdhetsintegrering har. Walby (2005)

uttrycker det som att jämställdhetsintegrering sammanfattar produktiva spänningar mellan

feministisk teori och praktik, vilket går i linje med uppsatsens utgångspunkt om den

komplexitet som finns i avståndet mellan hur jämställdhet i teorin beskrivs ska praktiseras

och hur det faktiskt praktiseras av myndigheter i Sverige. Mary Daly (2005) undersöker även

hon jämställdhetsintegrering i både teori och praktik och beskriver hur

jämställdhetsintegrering blir ett ganska ihåligt begrepp i en nationell kontext. Daly (2005)

konstaterar att jämställdhetsintegrering behöver utvecklas och framförallt att

konceptualiseringen av jämställdhetsintegrering behöver förändras i större mån beakta den

ojämställdhet och problematik som ligger till grund för att jämställdhetsintegrering behövs.

Daly poängterar även att jämställdhetsintegrering behöver utvecklas i relation till den

samhälleliga förändringen (Daly 2005:433). Daly (2005) uppmärksammar en viktig del i att

undersöka problemen bakom jämställdhetsintegreringen och inte bara fokusera på

implementeringen av den.

Carol Bacchi är en stark röst i forskningsfältet för jämställdhet i allmänhet och

jämställdhetsintegrering i synnerhet (Bacchi 2001a, 2001b). I studien ‘mainstreaming

politics’ (Bacchi & Eveline 2011) undersöker Bacchi tillsammans med Joan Eveline olika

policydokument som beskrivs arbeta med kön och jämställdhet med ett syfte att integrera

jämställdhet i verksamheter. Bacchi beskriver att hennes utgångspunkt går i linje med tidigare

nämnda Magnusson, Rönnblom och Silius (2008) och deras resonemang att olika politiska

definitioner av jämställdhet i olika policydokument också ger olika förutsättningar. Detta

resonemang utgör grunden för Bacchis studie; att politik är en central del i vilken betydelse
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analyser av kön får och att jämställdhet görs kontinuerligt under processen för

jämställdhetsarbetet  (se också Bacchi & Eveline 2005).

Callerstig och Lindholm (2011) undersöker likt den här uppsatsen det praktiska arbetet med

jämställdhetsintegrering i offentliga verksamheter i Sverige. Callerstig och Lindholm

undersöker spänningar inom det praktiska arbetet genom en interaktiv forskningsmetod med

två fallstudier som de sedan relaterar till centrala frågeställningar inom feministisk teori.

Forskarna beskriver hur interaktiv forskning utgår från “en uppfattning om att praktiker är

intresserade av, har förmåga till och kan bidra i arbetet med att skapa en djupare förståelse

kring det som studeras.” (Callerstig och Lindholm 2011:86). I valet av metod för den här

uppsatsen valde jag att göra intervjuer istället för policyanalys i syfte att bjuda in praktiker i

forskningen i linje med det som Callerstig och Lindholm uttrycker. Detta för att få mer

förståelse för jämställdhetsintegrering. “Den interaktiva ansatsen tydliggör också vikten av att

utforska forskarens roll, och då särskilt hur hon/han medverkar till meningsskapande i

jämställdhetsintegreringsarbetet. Också detta tydliggör maktaspekter, både i relation till

forskning och till arbetet med jämställdhetsintegrering.” (Callerstig & Lindholm 2011:94).

Callerstig och Lindholm uppmärksammar på ett värdefullt sätt relationen mellan teori och

praktik när det gäller just jämställdhetsintegrering och hur dess förutsättningar skapas av båda

sidor.

Andersson (2018) och Olofsdotter Stensöta (2009) har båda bedrivit forskning om

jämställdhetsintegrering i offentliga myndigheter i Sverige. De undersöker hur myndigheter

försöker arbeta med jämställdhet men på många sätt misslyckas. Deras inriktning mot

offentliga myndigheter i Sverige speglar den här uppsatsens intresse och forskningen har gett

en god inblick i hur arbetet är organiserat men gav också inspiration till att låta personerna

som arbetar med jämställdhet på myndigheter ta större plats i undersökningen för att få ett

mer erfarenhetsbaserat forskningsresultat.

2.3 Jämställdhet och organisationer

Uppsatsen kommer befinna sig inom sfären för offentliga myndigheter och en del av

forskningsfrågorna syftar till att svara på vilka strukturella förutsättningar och motsättningar

som intervjupersonerna möter i sitt arbete med jämställdhet. Förutsättningar och
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motsättningar påverkas av organisatoriska faktorer och styrning. Även om inte uppsatsen

ämnar att fokusera på analytiska resonemang baserade på explicit organisationsteori är fältet

för jämställdhet och kön i relation till organisationer en relevant del av den tidigare

forskningen. Därför kommer jag här nämna några verk som uppmärksammar jämställdhet

och kön i organisationer samt forskning som belyser nyliberalism i relation till genus.

Forskaren Joan Acker var en amerikansk sociolog som bidragit med en mängd verk till fältet

för kön i organisationer som legat till grund för mycket av den forskning som idag finns om

hur kön struktureras i organisationer. En av Ackers största verk presenterar en teori om

könade organisationer som berör hierarkier, arbete och kroppar vilket var en av de första

teorierna som beskrev hur organisationer konstruerar och reproducerar könsmaktsordningar

och föreställningar om kön (Acker 1990). I svensk kontext så finns organisationsforskarna

Mats Alvesson och Yvonne Due Billing (1999) som tillsammans författat boken “kön och

organisation” som beskriver könade organisationer, organisationskultur och teoretiska

resonemang för att förstå könsarbetsdelning. Boken beskriver hur förståelsen för kön och

genus är en avgörande dimension för organisationers praktik och struktur.

Modernare publikationer inom området är antologin “Jämställdhet i verksamhetsutveckling”

redigerad av Kristina Lindholm (2011) som undersöker olika dilemman i jämställdhetsarbete

inom offentliga organisationer och vilka strategier som fungerar för att utföra ett

utvecklingsarbete som är hållbart. Antologin fokuserar på jämställdhetsintegrering och hur

jämställdhetsarbete organiseras och vad det innehåller i olika delar av den offentliga sektorn.

Antologin är forskningsbaserad och utgiven av Studentlitteratur men vänder sig även till

praktiskt verksamma som arbetar med jämställdhet och förändringsarbete i offentliga

organisationer. Lindholm (2011) tillsammans med andra forskare undersöker, likt denna

uppsats, komplexiteten i att offentliga verksamheter i Sverige alla har en skyldighet att arbeta

med jämställdhet men att utformningen och betydelsen av detta arbete i praktiken skiljer sig

både mellan olika organisationer men också från den teoretiska bilden av

jämställdhetsarbete.

Organisationer präglas idag av nyliberala styrningsmekanismer och Siv Fahlgren, Diana

Mulinari och Angelika Sjöstedt Landén (2016) har tillsammans med andra forskare skrivit

antologin “Ambivalenser och maktordningar; feministiska läsningar av nyliberalism” som

undersöker hur nyliberala mönster och diskussioner påverkar betydelsen för bland annat
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jämställdhet och villkoren för feministisk kritik. Antologin undersöker både offentliga

verksamheter och akademin som de själva befinner sig inom. Sjöstedt Landén (2016)

undersöker nyliberal styrning och ideologi i offentlig verksamhet och vad samtida ideal om

styrning kan innebära för skapandet av den, som Sjöstedt Landén kallar den, “nya

arbetskraften” (Sjöstedt Landén 2016:31). Siv Fahlgren (2016) reflekterar över hur sin egen

position inom akademin successivt omvandlats till ett nyliberalt akademiskt subjekt och hon

diskuterar ambivalensen kring feministiska positioner inom en nyliberal akademi (Fahlgren

2016:57-58). Antologin fokuserar på hur nyliberala styrningar förändrat och påverkat både

offentliga och akademiska verksamheter och intresset att inkudera både forskning om den

teoretiska och praktiska sfären har varit intressant i skapandet av den här uppsatsen.

2.4 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet

Eftersom tidigare forskning om hur jämställdhetspolitiken organiseras, hur

jämställdhetsintegrering fungerar och hur myndigheter arbetar med jämställdhet till stor del

baseras på studier av strategier, resultatrapporter och policys så kommer denna uppsats ta ett

annat fokus. Undersökningen syftar istället till att försöka förstå glappet mellan det

forskningen kritiserar och det som myndigheterna praktiserar genom intervjuer med personer

som praktiskt arbetar med jämställdhet och använda deras erfarenheter som empiriskt

material. Intervjuerna syftar till att försöka nå fram till personernas, och därigenom också

myndigheternas, faktiska erfarenhet, upplevelse och egna förståelse för jämställdhet,

jämställdhetsintegrering och intersektionalitet. Uppsatsen går i linje med Rönnbloms (2011)

förhållningssätt att problematisera jämställdhet som något som hela tiden görs samt att

undersöka kärnan av jämställdhetsarbete, dem som praktiserar det i svenska myndigheter.

Med denna utgångspunkt ämnar jag att kunna bidra med en annan typ av forskning till fältet

och likt det Callerstig och Lindholm (2011) beskriver och vara en del i skapandet av vad

jämställdhetsintegrering kan vara.
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Kapitel 3. Teoretiskt ramverk

“Not only do gender analysis procedures come with different names,
they also reflect different premises and involve varied practices,

which affect how they are applied and what they can accomplish.”
(Bacchi & Eveline 2010:2)

Följande kapitel kommer utgöra uppsatsens teoretiska ramverk som tillsammans med tidigare

forskning kommer beskriva vilka perspektiv som det empiriska materialet kommer tolkas

genom. Då uppsatsens primära syfte och frågeställning handlar om att ge ökad förståelse för

avståndet mellan teori och praktik vad gäller jämställdhetsarbete har jag valt att inte använda

mig av organisationsteori. Detta då intresset inte ligger i att göra en undersökning om hur

jämställdhetsarbetet organiseras eller en analys av organisationerna i sig utan snarare i

intervjupersonernas egen upplevelse och förståelse av att arbeta praktiskt med jämställdhet.

Ny feministisk institutionalism kommer utgöra den teoretiska kopplingen mellan

intervjupersonernas beskrivningar av jämställdhetsarbete och hur jämställdhet

institutionaliseras i organisationer. Detta för att bidra med ett mer praktiknära perspektiv till

den forskning som redan gjorts som till stor del fokuserar på organisering och

policydokument.

3.1  Intersektionalitet

Intersektionell teori kommer att utgör en del av uppsatsens teoretiska ramverk som även

inkluderas i metodologin. Intersektionalitet utgör ett analytiskt verktyg och en epistemologisk

förståelse som gör det möjligt för mig som forskare att utforska hur relaterade kategorier som

etnicitet, kön och klass skapar ojämlikhet och förtryck på flera nivåer. Sociala kategorier

fungerar inte uteslutande från varandra och det sociala livet formas inte bara utefter en

kategori. Olika faktorer och förtryck bygger på varandra och måste förstås och analyseras i

förhållande till varandra. Genom att göra detta kan vi få en bättre förståelse för den sociala

världens komplexitet (Bilge & Hill Collins 2016: 13). Definitionen av intersektionalitet är

tydlig bland de flesta forskare, men det finns olika syn på hur begreppet ska ses och
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användas, särskilt hur man använder intersektionalitet utan att reproducera bestämda

föreställningar om sociala kategorier.

Cho, Crenshaw och McCall (2013) argumenterar för intersektionalitet och dess syfte som ett

sätt att förstå och analysera makt i förhållande till olika ojämlikheter, men att det inte bör ses

som en teori som endast kan tillämpas på ett sätt. Intersektionalitet bör alltid kontextualiseras

för att kunna fungera som ett användbart analysverktyg (Cho, Crenshaw & McCall

2013:795-796). Det är genom definitionen interkategorisk komplexitet beskriven av McCall

(2005) som min förståelse av intersektionalitet kommer användas i den uppsatsen. McCall

(2005) presenterar hur en interkategorisk komplexitet innebär att sociala kategorier förstås

som ankare för att hjälpa analysen av olika förtryck och inte som stabila eller definitiva

relationer. Det är viktigt att forskare som använder intersektionalitet är medvetna om hur

intellektuella, politiska och historiska sammanhang formar hur vi tänker och vad vi gör

(McCall 2005:1784). Sociala kategorier måste alltid ses som komplexa och analyseras i sitt

eget sammanhang och det interkategoriska förhållningssättet till intersektionalitet fokuserar

på relationerna mellan olika sociala kategorier samt hur sociala grupper definieras av alla de

olikheter som finns bland dem (ibid). Definitionen av vad intersektionalitet är och hur det bör

användas, framförallt i praktiken, är något som kommer diskuteras senare i analysen då

förståelsen av begreppet utgör en av uppsatsens forskningsfrågor. Istället för att cementera en

bestämd definition av vad intersektionalitet innebär och exakt hur det bör användas kommer

jag istället använda begreppet stickiness för att teoretisera och analysera intervjupersonernas

beskrivningar av intersektionalitet.

Tomlinson (2013) tar upp ett viktigt problem med intersektionalitet och det är att begreppet i

sig och dess historia i många fall erkänts som ett begrepp introducerat av svarta, antirasistiska

forskare men att europeiska forskare inte alltid erkänner sitt eget förnekande av ras och

rasism (Tomlinson 2013: 254- 256). Tomlinsons (2013) poängterar här något extremt viktigt

när det gäller användandet av intersektionalitet vilket kommer vara mycket användbart i

förhållande till mitt forskningsproblem för att fördjupa analysen av hur intersektionalitet

verkligen förstås av personer som arbetar med jämställdhet men också för min egen

användning av det i utformningen av min uppsats. Används intersektionalitet för dess

verkliga betydelse eller bara som ett tomt koncept som inte är kontextualiserat?

Intersektionalitet är ett användbart verktyg om det används på ett fungerande och respektfullt

sätt och ett intersektionellt tillvägagångssätt är särskilt lämpligt när en forskar om
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myndigheter eftersom det "belyser de sociala institutionernas betydelse för att forma och lösa

sociala problem" (Bilge och Hill Collins 2016: 21).

För att tillämpa den intersektionella teorin i kommande analys kommer jag använda

begreppet stickiness. Stickiness fungerar som ett queer fenomenologiskt förhållningssätt till

forskning där statlig politik blir praktik, likt hur jämställdhetsintegrering av regeringen valts

ut som nationell strategi för att uppnå jämställdhet men som implementeras av olika praktiker

i olika offentliga verksamheter. Begreppet Stickiness kommer att användas i linje med

Sjöstedt Landén och Olofsdotter (2016):

“if we see gender mainstreaming as an empty concept, open to signification,
gender-mainstreaming practices could (in theory) be constructed in a myriad of
ways, but instead the concept tends to ‘stick’ to or attach itself to certain ways of
doing and being.” (Sjöstedt Landen & Olofsdotter 2016:4)

Stickiness som begrepp kommer vara ett verktyg för att teoretisera hur förståelsen för

intersektionalitet institutionaliseras genom intervjupersonernas sätt att arbeta med

jämställdhetsintegrering och hur detta präglas av dels deras arbetsplats och dess

institutionella struktur. Genom att teoretiskt undersöka vilken betydelse intersektionalitet får

genom intervjupersonernas egna beskrivningar av begreppet ämnar jag att, i linje med

Tomlinsons (2013) kritik, använda intersektionell teori som ett verktyg för att belysa

institutionella strukturer.

3.2 Feminisitsk institutionalism

Feministisk institutionalism grundar sig teoretiskt på både feministisk teori och ny

institutionell teori. Uppsatsens användning av feministisk institutionalism bygger på Mona

Lena Krooks och Fiona Mackays (2011) definition av teorin som presenteras i boken

“Gender, politics and institutions: towards a feminist institutionalism” där de utgår från

forskning från feministisk statsvetenskap med institutionellt fokus. Krook och Mackay (2011)

undersöker möjligheten om en ny typ av forskning om kön i institutioner som utforskar

samspelet mellan feministiska forskning och ny institutionell teori. Feministisk

institutionalism avser att utveckla analysen inom nyinstitutionell teori genom att erbjuda en

feministisk lins som synliggör hur könsrelaterade maktrelationer konstrueras inom

institutioner och vilka processer som reproduceras och stödjer maktrelationerna samt vilka

processer som underminerar dem. Feministisk institutionalism ämnar att bidra med ett nytt
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tillvägagångssätt för att förstå frågor om kön, makt, politik och förändring som ifrågasätter

hur institutioner begränsar aktörer, intressen och ideér (Krook & Mackay 2011: förord, 1).

Krook och Mackay (2011) menar att det feministiska perspektivet, genom att identifiera hur

kön och genusrelationer påverkar institutionell förändring, möjliggör att nyinstitutionell teori

kan upptäcka starkare samband som förbättrar analysen och ger mer effektiva förklaringar till

hur institutioner fungerar och reproducerar mening för både formella och informella system

och strukturer (Krook & Mackay 2011: förord). Krook och Mackay beskriver att de vill

undersöka potentialen för hur institutionell innovation, reformer och förändring kan påverka

kampen för jämställdhet och rättvisa mellan könen och även vilka begränsningar som finns

med det teoretiska angreppssättet (Krook & Mackay 2011:1). Enligt den feministiska

grundtanken är förståelsen för att politiska och sociala institutioner är ‘könade’ avgörande

för att kunna förstå de praktiker, ideér och mål som politiska organisationer utformar.

Förståelsen för hur kön konstrueras institutionellt synliggör hur institutioner reproducerar och

strukturerar ojämlika makt- och genusrelationer i hela samhället (Krook & Mackay 2011:6).

Förståelse för hur institutioner både speglar, förstärker och framförallt strukturerar ojämlika

maktförhållanden även på samhällsnivå ger en förståelse för dynamiken mellan förändring

och kontinuitet som belyser hur den institutionella strukturen främjar eller underminerar

feministiska mål (Krook & Mackay: förord). Att säga att en institution är ‘könad’ betyder att

föreställningar om kön, maskulinitet och femininitet konstrueras inom den politiska

institutionen och av institutionens egna struktur och kultur. Det är alltså inte individer eller

andra samhälleliga strukturer som tar in föreställningar om kön till institutionen utan kön

konstrueras av den politiska institutionen i sig (Krook & Mackay: 5-6). Kön och

könsrelationer institutionaliseras bland annat genom symboler, bilder och ideologier som

legitimerar den institutionella konstruktionen av kön och leder till ojämlika maktordningar,

hierarkier och sociala interaktioner  (Krook & Mackay: 6).

Krook och Mackay beskriver behovet av en feministisk institutionalism för att påminna

teoretiker inom institutionell teori om vikten av kön och genus och även uppmärksamma

feministiska forskare på hur institutionell teori kan användas för att teoretisera ojämlikhet i

politiska institutioner och organisationer (Krook & Mackay 2011:förord). Krook och Mackay

beskriver hur den tidiga feministiska forskningen förstod det som att orsakerna till ojämlikhet

och ojämställdhet existerade på makronivå i strukturella patriarkala system och förbisåg

vilken roll institutionella processer och metoder hade i reproduktionen av ojämlikhet. Senare
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skiftade forskningen fokus och såg till den dynamiska strukturen av genusrelationer och

könsmaktsordningen där institutioner sågs som en avgörande del i den strukturella

produktionen av ojämlikhet och ojämställdhet (Krook & Mackay 2011:3). Institutioner

förstås inom feministisk institutionalism som konfigurationer av intressen och ideér som,

genom institutioner, uttrycks som formella regler och sätt att leva efter. Institutioner kan

definieras som regler för hur det sociala och politiska livet struktureras (Krook & Mackay

2011:1-2). Politiska institutioner innehåller och uttrycker i linje med feministisk

institutionalism normativa element som principer och ideér och det är dessa normer som

håller samman den institutionella strukturen. De normativa elementen är de som avgör

möjligheten till förändring. Den institutionella strukturen och ordningen består av principer

och värden som kollektivt konstruerats och som skyddas och upprätthålls av accepterade

regler. Dessa regler får sin exakta betydelse genom enskilda organisationers, exempelvis

offentliga myndigheters, handlingar och praktiker som därigenom också strukturerar

interaktionerna som sker inom organisationer och mellan organisation och praktik (ibid).

Förståelsen för institutionalism och hur normativa system inom politiska organisationer

institutionaliserar mening till praktiker och ideér genom sina handlingar fångar upp relationen

mellan teori och praktik. Förståelsen ger en teoretisk förklaring till varför personer som

arbetar med jämställdhet på offentliga myndigheter erfarenhet och framförallt förståelse för

jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet är en viktigt och relevant del i att

förstå avståndet mellan teori och praktik. Feministisk institutionalism beskriver hur praktiker

och idéer institutionaliseras inom organisationer men att strukturerna får verklig betydelse

genom hur organisation praktiskt arbetar. Teorin beskriver vikten av att undersöka det

praktiska arbetet, för den praktiska erfarenheten förmedlar och beskriver den institutionella

strukturen. Feministisk institutionalism intresserar sig för hur institutionella processer inte

bara kan förstås teoretiskt genom teorier om övergripande strukturella maktordningar utan

också kan ses i det informella och praktiska arbetet och är därför en användbar teori för att

undersöka hur personer som arbetar praktiskt med jämställdhet förstår och upplever

jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet. Institutionella regler och

processer konstruerar och upprätthåller ojämlikhet, ojämställdhet och könsmaktsordningar

inom strukturen för organisationen. Den teoretiska och empiriska förståelsen för detta bygger

till stor del på forskning från andra discipliner, exempelvis de teorier om arbete, kön och

organisation av bland annat Joan Acker (1990) som presenterades i kapitlet för tidigare

forskning (Krook & Mackay 2011:4).
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Genom att använda feministisk institutionalism och fokusera på det praktiska arbetet och

personers erfarenheter ges ett nytt fokus och empiriskt material till hur vi kan förstå hur

institutionella strukturer konstruerar föreställningar om kön som inte bygger på organisations

teoretiska resonemang utan på praktiska upplevelser av arbete med jämställdhet.

Det feministiska fokuset i feministisk intituitonalism karaktäriseras främst av tre delar:

utvidga betydelsen för begreppet politik till att även handla om informella handlingar och inte

bara formella processer, för det är i det sociala och interaktiva som politiken förkroppsligas.

Belysa kön som en analytisk kategori samt skapa insikter om hur ojämställdhet

institutionaliseras för att driva fram politisk förändring (Krook & Mackay 2011:4). Även om

nyinstitutionell teori och feministisk teori till stor del skiljer sig från varandra vad gäller

teoretisk inriktning så finns möjligheten för en produktiv dialog mellan dem genom teorin

feministisk institutionalism. Både feministisk teori och nyinstitutionell teori är intresserade av

att undersöka kopplingen mellan det politiska och det sociala, av att analysera samspelet

mellan aktörer och institutioner samt att belysa sambandet mellan formella regler och

informella normer och diskurser och vilka konsekvenser detta samspel ger (Krook & Mackay

2011: 13.14). Båda teorierna delar också en förståelse för att alla institutionella processer

påverkas av normer och diskurser, även de som utåt sett kan uppfattas som neutrala.

Institutionella processer fungerar alltid i relation till ett bredare kulturellt sammanhang (ibid).

Feministisk institutionalism förenar feministisk teori och ny institutionell teori genom

intresset av att förklara mönster och strukturer för institutionellt skapande och förändring.

Med hjälp av verktyg från både feminism och nyinstitutionalism presenterar feministisk

institutionalism ett sätt att utveckla förståelsen för den genusbaserade dynamiken inom det

politiska livet (Krook & Mackay 2011: 14). Feministisk institutionalism bidrar med ett

teoretiskt perspektiv som öppnar upp förhållandet mellan politiska projekt och frigörelsen av

kvinnan på en institutionell nivå. Perspektivet fokuserar inte bara på det teoretiska utan ger

även en specifikt möjlighet att undersöka hur institutioner praktiskt arbetar, vilket ligger i

linje med denna uppsats intresse. Krook och Mackay (2011) beskriver inte bara kön teoretiskt

utan belyser också jämställdhet och frigörelsen av kvinnor som ett politiskt projekt.

Feministisk institutionalism bidrar med ett särskilt politiskt fokus som hjälper till att studera

både formella och informella institutioner, som i denna uppsats kommer vara hur offentliga
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myndigheter arbetar med jämställdhet. Denna teori kommer att vara ett avgörande verktyg för

att undersöka hur intervjupersonernas förståelse och erfarenhet av jämställdhet,

jämställdhetsintegrering och intersektionalitet produceras institutionellt. Feministisk

institutionalism kommer användas för att teoretiskt förstå det praktiska arbetet och analysera

hur intervjupersonernas praktiska upplevelse speglar de institutionella strukturerna både inom

organisationen men framförallt i relation till den nationella strategin och den politiska bilden

av jämställdhet som  finns i Sverige.

För att tillämpa feministisk institutionalistisk teori kommer jag i analysen använda begreppet

ideologisk fantasi (Glynos 2008) för att kunna utforska hur jämställdhet som politiskt projekt

institutionaliseras av offentliga myndigheter för att uppfylla idealbilden av hur en önskvärd

och jämställd nation bör se ut. Detta gör jag i linje med Sjösted Landén och Olofsdotter

(2016) och Glynos (2008). Begreppet kommer användas som ett verktyg för att teoretisera de

praktiker kopplade till jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet som

beskrivs av intervjupersonerna. Detta för att i linje med feministisk teori argumentera för att

betydelsen av institutionella strukturer syns i organisationers praktik.
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Kapitel 4. Metod och material
“I am arguing for the view from a body, always a complex,

contradictory, structuring, and structured body,
versus the view from above, from nowhere,

from simplicity. Only the god trick is forbidden”
(Haraway, 1988: 589).

Följande kapitel beskriver uppsatsens metodologiska utgångspunkt och de val som gjorts

kring metod och material. Undersökningen bygger på kvalitativa metoder och det empiriska

materialet består av semistrukturerade djupintervjuer med personer som arbetar med

jämställdhet på svenska offentliga myndigheter. Metoden har valts för att nå den faktiska

erfarenheten och förståelsen som intervjupersonerna har för jämställdhet,

jämställdhetsintegrering och intersektionalitet beskriven med deras egna ord. Det kvalitativa

förhållningssättet har valts för att i linje med feministisk forskning fokusera på att lyfta levda

erfarenheter och använda den självupplevda upplevelsen som källan till kunskap.

4.1 Metodologisk diskussion

Den här uppsatsen befinner sig inom fältet för feministisk forskning och utgår från den

feministiska grundtanken om en strävan efter att belysa ojämlikhet och bidra till social

förändring i samhället genom forskning (Leavy & Harris 2019:6). Utgångspunkten i

feministisk forskning påverkar forskningens metodologi och epistemologi. Feministisk

epistemologi ifrågasätter den traditionella bilden av kunskapsproduktion och grundar sig i att

legitim kunskap aldrig kan produceras helt objektivt eftersom att forskarens egna erfarenheter

aldrig kan kopplas bort från forskningen (Harding 1987). Den feministiska linsen formar hur

kunskap presenteras och uppfattas i den här uppsatsen samt vilken roll min position som

forskare har i förhållande till den kunskap som produceras (Leavy & Harris 2019:17).

Feministisk ståndpunktsteori och intersektionalitet utgör den epistemologiska basen för

uppsatsen. Intersektionalitet är också en del av uppsatsens teoretiska ramverk tillsammans

med tidigare forskning medan ståndpunktsteori påverkat de metodologiska val som gjorts
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inom studien. Feministisk ståndpunktsteori grundar sig i förändring och solidaritet med

ambitionen att visa hur erfarenheter från utsatta grupper ger en mer sanningsenlig bild av

världen (Brooks 2007). Feministisk ståndpunktsteori har presenterats både som en

metodologi, epistemologi, metod och teori men också som en politiskt strategi. Feministisk

ståndpunktsteori möjliggör social förändring genom att kombinera fält som vanligtvis hålls

skilda från varandra, som att föra in politik i akademin (Harding 2004:1-2, 10). En

ståndpunkt kan förklaras som en kunskapsposition som personer eller grupper kan besitta

genom sin sociala eller politiska utsatthet. Ståndpunktsteori fångar upp hur en position av

utsatthet kan omvandlas till en epistemologisk och kunskapsbärande politisk position. En

ståndpunkt är mer än ett perspektiv, det är en prestation av förtryckta gruppers kamp

(Harding, 2004: 7-8). En central del av feministisk ståndpunktsteori är att den syftar till att

stärka marginaliserade grupper genom att värdesätta deras erfarenhet och tillskriva dem ett

epistemiskt privilegium (min översättning, Harding 2004:9; Daucet & Mauthner, 2006:37).

Epistemiskt privilegium avser en epistemologisk fördel som marginaliserade grupper besitter i

möjligheten att producera kunskap. Begreppet uttrycker att erfarenheten av förtryck

möjliggör en så kallad dubbel vision gentemot sociala system som producerar förtryck

(Harding 2004:9). Forskare inom feministisk ståndpunktsteori påpekar också att en position

som epistemisk privilegium inte menar att förhärliga förtryck, bara ge makt till de människor

som upplever positionen (Haraway 2003; Narayan 1989:223).

Något som också har diskuterats inom feministisk ståndpunktsteori är hur och vem som kan

uppnå en position av epistemisk privilegium. Hill Collins (2004), som är en stark röst inom

feministisk ståndpunktsteori, påpekar och argumenterar för hur viss erfarenhet och viss

ståndpunkt bara kan förstås och uppnås av dem som har levt dem. Narayan (1989)

argumenterar å andra sidan för hur epistemiska privilegier inte betyder att det är omöjligt för

icke-marginaliserade människor att få kunskap om förtryck men att det är lättare för någon

inom en förtryckt grupp att få en kritisk inblick i upplevelsen än någon utifrån. När det gäller

mitt forskningsområde utgör denna del bakgrunden till varför det är viktigt att analysera hur

personer som arbetar med jämställdhet på offentlig myndigheterna förstår och använder

intersektionalitet och jämställdhetsintegrering i sitt arbete med jämställdhet. Dels för att

undersöka vilken förmåga intervjupersonerna har att nå marginaliserade grupper från en

dominerande ställning och dels för att använda deras levda och praktiska erfarenhet av att

arbeta med jämställdhet för att nå ökad förståelse för offentligt jämställdhetsarbete.
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Även om feministisk ståndpunktsteori utgör en god epistemologisk förståelse för hur kunskap

kan uppfattas och pekar ut strukturer och historiska processer inom forskningsområdet har

feministisk ståndpunktsteori kritiserats för att inte dekonstruera kategorierna kön och

erfarenhet. Kritik från forskare inom bland annat postmodernismen påpekar att feministiska

ståndpunktsteoretiker inte problematiserar den essentialistiska uppfattningen bland förtryckta

grupper så mycket som de borde (Leavy 2007:96). Kritiken går i linje med den kritik som

akademin framfört mot jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete i Sverige, att arbetet

och strategin inte ser eller tar hänsyn till skillnader och olikheter inom grupper och därför är i

behov av ett intersektionellt perspektiv (Molina, de los Reyes & Mulinari 2002). Feministisk

ståndpunktsteori måste ha ett intersektionellt perspektiv för att undvika essentialism och

homogena tolkningar och kunna se hur ideologiska strategier som skapar könsmaktsordningar

relaterar med andra förtryck och sociala kategorier (Harding 2004:69). Perspektivet behövs

även i integreringen av ett jämställdhetsperspektiv och min kunskapsposition som forskare tar

därför avstamp i ett intersektionellt perspektiv och det inkluderas i alla uppsatsens delar.

Genom att intervjua personer som arbetar med jämställdhet på offentliga myndigheter lyfter

den här uppsatsen fram erfarenheter om jämställdhetsarbete utefter subjektets egna

upplevelse. Genom att använda det som kommer fram i intervjuerna som empiriskt material

och placera den egna erfarenheten i centrum är ambitionen att kunna belysa strukturella

hinder som finns med att arbeta för jämställdhet och därigenom verka i linje med den

feministiska forskningens målsättning om att belysa ojämlikhet och bidra till social

förändring. Intervjupersonerna kommer att vara personer som arbetar med jämställdhet i

svenska offentliga myndigheter och de erfarenheter som placeras i centrum för denna

forskning kommer inte endast att vara från marginaliserade grupper utan snarare människor

som genom sin yrkesposition besitter en maktposition i samhället. Som tidigare presenterats

bygger feministisk ståndpunktsteori på en tro på att placera marginaliserade gruppers

erfarenheter i centrum för kunskapsproduktionen, men den påpekar också vikten av att

kritiskt granska maktsystem och myndigheter (Harding 1987). Genom undersökningens syfte

ligger min strävan i linje med ståndpunktsteorin, att bredda förståelsen för hur svenska

myndigheter arbetar med jämställdhet och belysa var förändring behövs för att ge en

nyanserad bild av myndigheters möjligheter att arbeta med jämställdhet för alla samhällets

människor.
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4.2 Positionering och etiska övervägningar

Ett nyckelbegrepp inom feministisk metodologi är situerad kunskap som är en

epistemologisk ståndpunkt och förståelse för att all kunskapsproduktion behöver förstås i

relation till forskarens egna position, erfarenhet, bakgrund och plats för att kunna göra

rationella påståenden om kunskap (Haraway 2003). Att kunskap behöver betraktas som

situerad utmanar den positivistiska uppfattningen att forskning och kunskap kan vara helt

objektiv och neutral. Detta definieras av Haraway (1988) som the god trick; En falsk tro på

att du som forskare kan sätta dig själv utanför eller över din egen position och producera

objektivitet (Haraway 1988: 581). Ur situerad kunskap utvecklades även begreppet stark

objektivitet av Harding (2004) som ytterligare utmanar de positivistiska åsikterna om

objektivitet genom att utveckla förståelsen för vad objektivitet kan betyda med hjälp av

feministisk empirism. Stark objektivitet menar att personliga berättelser och reflexivitet kring

hur forskaren påverkar sin egen forskning snarare stärker än förminskar forskningens värde

och tillförlitlighet (Leckenby 2007:44). Harding (2004) beskriver hur den sociala och

erfarenhetsbaserade utgångspunkten inom feministisk forskning genererar starkare och mer

sanningsenliga standarder för vad objektivitet innebär genom att lyfta fram verkliga

individuella upplevelser (Harding 2004:127). Att öka medvetenheten om sin egen ståndpunkt

under alla faser av forskningsprocessen optimerar möjligheten till stark objektivitet i den

producerade kunskapen (Hesse-Bibber 2007:131).

Därför är en viktig del av den här uppsatsen att kritiskt utmana min position som forskare och

placera mig själv på samma nivå som forskningssubjekten (Edwards 1990:477-478). Genom

reflexivitet strävar jag efter att kritiskt reflektera över min bakgrund och positionering och

hur den kan komma att påverka min forskning (Lykke 2009:127). Det empiriska materialet

kommer förstås och tolkas genom mina ögon, det kommer påverkas av mina erfarenheter och

jag avser därför att i linje med feministisk forskningstradition vara transparent och

reflekterande i hur jag navigerat kring det (Lynch 1999:41). Reflexivitet handlar inte bara om

platser och social bakgrund utan innebär också att jag som forskare aktivt bör reflektera över

mina personliga, känslomässiga, ontologiska och epistemologiska influenser som kommer att

påverka den forskning som produceras (Doucet & Mauthne 2006:42).
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Jag är en vit kvinna med akademisk utbildning som inte upplever förtryck varken på grund av

min sexualitet, könsidentitet, klassbakgrund, etnicitet eller funktion. Jag har studerat

genusvetenskap på universitet i nästan fem år vilket ger mig en priviligerad position och ett

utbildnings baserat mandat i samhället. Jag har också, och har alltid haft, ett brinnande

engagemang för frågor som rör människors lika värde. Jag kommer ifrån en liten by i

mellansverige långt från universitetsutbildningar och framförallt långt från genusvetenskap.

Båda mina föräldrar gick två år på gymnasiet , deras föräldrar i sin tur började arbeta direkt

efter grundskolan. Jag är uppfostrad med goda värderingar, trygghet och kärlek men jag var

också den enda under min uppväxt som kallade mig feminist. Jag var ganska ensam i mitt

feministiska uppvaknande men fick också styrka och ett jäklar anamma av att från start

behöva förklara varför vi lever i ett ojämlikt och ojämställt samhälle. Det var därför jag som

18-åring valde att flytta 50 mil hemifrån och börja studera genusvetenskap i Lund. Det var för

mig revolutionerande och världsomvälvande. Dels att få träffa likasinnade men också att bli

intellektuellt utmanad kring mina åsikter och framförallt att utveckla mina åsikter till

kunskap. Den akademiska världen var okänd för mig vilket nog har gjort mig ganska orädd

för den. För mig har min utbildning hela tiden handlat om att jag efter universitet vill arbeta

praktiskt.

Mina fem år inom fältet för genusforskning har inte bara utvecklat mig kunskapsmässigt utan

har också gett mig ovärderliga verktyg att uppmärksamma min egen position, mina

privilegier och kritiskt granska min vardag. Under min masterutbildning blev jag också

mamma vilket utvecklat mig minst lika mycket. Att få barn i en heterosexuell relation har

verkligen utmanat mig i hur jag gör jämställdhet. Bland spädbarns gråt, sömnbrist och

blöjbyten sätts verkligen jämställdheten i en relation på sin spets. Det har varit en utmaning

som genusvetare att inse hur svårt det är att omvandla ens teoretiska kunskap till praktik i det

vardagliga livet. Att varje dag vara medveten om hur vi gör jämställdhet i det praktiska

hushålls- och omsorgsarbetet har gett mig en annan förståelse för min teoretiska förmåga och

hur jag kan och inte kan använda den.

Jag har en önskan att i framtiden få möjlighet att arbeta med jämställdhet inom en offentlig

myndighet och har därför valt att undersöka ett fält som jag själv är intresserad av. Jag vill

använda min erfarenhet för att undersöka och förstå det jag själv brottas med: Praktisk

jämställdhet. Detta har självklart påverkat mitt urval och hur jag bemöter mina

intervjupersoner. Min bakgrund påverkar varför jag har valt att undersöka just avståndet
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mellan teori och praktik vad gäller att arbeta med jämställdhet då det är en komplexitet som

berör mig och mitt framtida yrkesliv. Att komma inifrån det genusvetenskapliga

forskningsfältet har präglat hur jag ser på kunskap, arbete och framförallt jämställdhet. Att

skriva den här uppsatsen ger mig utrymme att kritiskt granska och analysera mitt framtida

yrkesområde. Min strävan ligger inte i att försvara varken forskningens kritik eller

myndigheternas praktik utan i att få fram mer förståelse kring deras skillnader för att kunna

navigera mellan dem. Som beskrivit i den metodologiska diskussionen är min utgångspunkt

för den forskning jag bedriver att den ska sträva efter att belysa ojämlikheter, bidra till social

förändring och främja marginaliserade grupper. Jag har valt att göra detta genom att gräva där

jag står och använda min position för att i linje med Hartstock (2003: 36) bedriva forskning

som strävar efter att kritisera ett normativt system.

Med ett intersektionellt perspektiv i ryggen ämnar jag att vara transparent gentemot det

material jag får fram, med respekt för mina intervjupersoner men också med respekt för de

personer som mina intervjupersoners arbete berör. Hesse-Bibber och Piatelli (2012) beskriver

att forskare som låter reflexiviteten strömma genom hela forskningsprocessen

förhoppningsvis kommer upptäcka hur det gynnar möjligheter för nya sätt att föra dialog och

andra mer deltagande sätt att bygga kunskap på som kan leda till en ännu mer etisk,

samarbetsinriktad och relevant forskning (Hesse-Bibber & Piatelli 2012:560). Jag ämnar att

utgå från begreppet vardaglig etik som innebär att vara konstant uppmärksam och reflexiv

kring den forskning jag producerar (Guillemin & Gillam, 2004: 264-266). Det är särskilt

viktigt med vardaglig etik i studier som direkt involverar människor, vilket min studie gör,

och jag har inspirerats av Kathleen Blee (1998) och hennes beskrivning av hur känslor

påverkar forskning. För att mina etiska övervägningar praktiskt ska genomströmma hela

forskningsprocessen har jag likt Blee haft en anteckningsbok som jag skrivit ner mina känslor

och reflektioner i framförallt efter intervjuer. Detta för att i linje med det Mason (2018:18)

uppmärksammar implementera en god praktiskt vana för att aktivt arbeta reflexivt. Utifrån

etiska övervägningar har också mina intervjupersoner anonymiserats för att dem ska känna

sig trygga att dela sin berättelse och jag har informerat om deras rätt att avsluta intervjun när

som helst samt möjligheten att dra tillbaka sin medverkan i efterhand samt följt riktlinjerna

för god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) .
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4.3 Intervju som metod

Intresset för undersökningen ligger i att bidra med ökad förståelse för forskningens kritik mot

och myndigheternas praktik med offentlig jämställdhetsarbete i Sverige genom att använda

erfarenheter och förståelse för intersektionalitet, jämställdhet och jämställdhetsintegrering

hos personer som arbetar med jämställdhet på offentliga myndigheter som centrum för

kunskapsproduktionen. Studiens empiriska material består av intervjuer som ämnar att kunna

svara på frågeställningarna och uppnå syftet genom att bidra med en annan typ av forskning

än vad som tidigare har gjorts vad gäller jämställdhetsarbete hos offentliga myndigheter. För

att kunna undersöka och förstå akademins kritik mot myndigheternas sätt att arbeta med

jämställdhet har valet av metod gjorts med ambitionen att, genom intervjuer, ge en annan

inblick i den faktiska förståelsen för det praktiska jämställdhetsarbetets möjligheter och

svårigheter snarare än endast det som presenteras i offentliga dokument.

Den intervjumetod som använts i studien är semistrukturerade djupintervjuer. Djupintervjuer

fokuserar på individuell, levd erfarenhet och vad den subjektiva individuella förståelsen kan

föra med sig till en specifik situation eller omständighet (Hesse-Bibber 2007:118).

Djupintervjuerna har genomförts utefter en semistrukturerad planering, vilket innebär att

intervjuerna inte varit bundna till specifika eller standardiserade frågor. Frågorna i de

genomförda intervjuerna har fungerat som riktlinjer för att delvis styra samtalet så att

intervjuerna ska fungera för att svara på studiens forskningsfrågor men med en öppenhet för

att släppa fram intervjupersonernas berättelser och låta deras svar styra upplägget. Detta

möjliggör att intervjun kan utforska centrala teman och identifiera vad som ses som viktigt att

ta itu med i de enskilda intervjuerna (Hesse- Bibber 2007:117-118). Genom att undersöka

forskningsproblemet med semistrukturerade djupintervjuer som metod kan undersökningen

bidra till en större förståelse för avståndet mellan teorin och praktik vad gäller

jämställdhetsarbete.

4.4 Intervjupersoner och urval

Intervjupersonerna som deltagit i studien består av personer som på varierande sätt arbetar

med jämställdhet på olika offentliga myndigheter i Sverige. Det empiriska materialet består

av totalt 10 intervjuer. Det kan i vissa discipliner betraktas som en liten mängd deltagare, men
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vid djupintervjuer är mindre urval likt detta vanligt (Hesse-Bibber 2007: 119). För att kunna

besvara mina forskningsfrågor argumenterar jag för ett kvalitativt, om än litet, urval av data

som grundar sig i personliga berättelser för att ge kunskap om större strukturer i samhället

snarare än ett större och mer kvantitativt urval (ibid).

Intervjuerna har insamlats under mars och april år 2021. På grund av rådande pandemi under

denna tidsperiod har intervjuerna genomförts digitalt. Att genomföra semistrukturerade

djupintervjuer digitalt är inte optimalt enligt kvalitativ och feministisk forskningstradition

men på grund av situationen var digitala intervjuer det säkraste sättet. Digitala intervjuer

behöver inte endast vara ett hinder och för den här studien möjliggjorde digitaliseringen att

urvalet av intervjupersoner kunde bli bredare, med större spridning både geografisk och

yrkesmässigt. Intervjupersonerna arbetar i olika delar av Sverige och på olika stora

arbetsplatser. Ett varierat urval av personer som arbetar med jämställdhet på ett varierat sätt

utefter olika förutsättningar har möjliggjort att uppsatsen kan förmedla en bredare inblick i

hur det offentliga jämställdhetsarbete ser ut i Sverige. Syftet med uppsatsen har inte varit att

fokusera på en specifik myndighet, ett geografiskt område eller en typ av arbetsplats.

Spridningen inom urvalet, att undersöka både lokala, regionala och nationella verksamheter

ger en bredare förståelse för hur det generella arbetet med jämställdhet på offentliga

myndigheter i Sverige ser ut. Såväl den nationella strategin för att arbeta med jämställdhet i

Sverige som de jämställdhetspolitiska målen avser att implementeras i alla verksamheter

oavsett storlek och geografisk planering (Regeringskansliet 2015). Strategin

jämställdhetsintegrering förväntas användas i alla olika typer av offentliga myndigheter och

därför ville jag också att mitt urval skulle spegla den förväntan. För att undersöka hur

jämställdhetsintegrering fungerar i praktiken är det av värde att undersöka det på olika platser

med olika förutsättningar och resurser då den i sin utformning förväntas implementeras

oberoende dessa faktorer.

För att hitta intervjupersonerna som deltagit i studien har jag använt mig av den digitala

plattformen LinkedIn. LinkedIn är ett forum som har fokus på arbete och yrkesliv för både

anställda och arbetsplatser. Människor kan skapa en profil som beskriver deras yrkeskarriär

och det är även möjligt att söka och hitta nya jobb genom plattformen. Framförallt erbjuder

plattformen ett enkelt sätt för människor att skapa nätverk och få kontakt med personer inom

samma yrkesområde som en själv eller områden som är intressanta. Jag själv har ett relativt

stort nätverk med personer som är yrkessamma inom området jämställdhet och jag såg det
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som en bra möjlighet att använda det nätverket för att hitta informanter till min undersökning.

Mitt urval av potentiella intervjupersoner gjordes genom att först gå igenom mitt eget nätverk

och välja ut dem som i sin profil beskrivit att det jobbar med jämställdhet på en offentlig

myndighet. Jag tog också kontakt med nya personer genom att på LinkedIn söka efter

jämställdhet och offentlig myndighet samt kontaktade några personer direkt via mejl.

Jag valde ut 47 personer som möjliga kandidater för min uppsats. De 47 personerna bestod av

personer som i sin profil beskrivit att de arbetar med jämställdhet på en offentlig myndighet.

Ålder, kön eller geografisk placering påverkade inte det första urvalet. Jag valde därefter att

först kontakta 13 av dem. Dessa 13 valdes ut för att de hade mest relevant yrkestitel och

arbetade på offentliga myndigheter på både lokal, regional och nationell nivå i olika delar av

Sverige. Om jag inte hade fått intervjuer med dem hade jag gjort ytterligare en bedömning

och kontaktat fler. 10 av de första 13 sa att de ville vara med i min studie och jag behövde

inte kontakta fler. En av dem ställde sedan in men jag fick möjlighet att istället intervjua

personens kollega med samma typ av titel. Urvalet av intervjupersoner motiveras av

geografisk spridning på myndigheterna, varierande storlek och nivå på myndighet samt att

intervjupersonerna besitter en relevant yrkestitel med direkt koppling till jämställdhet och

arbetsuppgifter som innehåller jämställdhetsarbete (Mason 2018). Urvalet resulterade i åtta

kvinnor och två män som i uppsatsen tilldelats fingerade namn för att skydda deras identitet.

Du som läser kommer lära känna dem som Diana, Jane, Karin, Louise, Christine, Emil,

David, Carina, Elin och Laura. Två av dem arbetar på länsstyrelser, en på universitet, en på

Regeringskansliet, en på Försäkringskassan och en på Folkhälsomyndigheten. Resterande

fyra arbetar inom kommunal verksamhet, två på mindre kommuner och två på större

kommuner. Intervjupersonerna besitter yrkestitlar som enhetschef för jämställdhet, sakkunnig

i jämställdhet, jämställdhetsstrateg, koordinator för jämställdhet, koordinator för lika villkor,

processledare i jämställdhet och verksamhetsutvecklare. Alla intervjupersoner har i

varierande utsträckning i uppgift att arbeta med jämställdhet.

4.5 Analytiskt tillvägagångssätt och bearbetning av intervjuer

Analysen av materialet har gjorts genom kodning av de transkriberade intervjuerna och jag

har använt mig av metoden interkategorisk innehållsanalys (Lieblich, Tuval-Mashiach &

Ziber 1998) för att strukturera upp materialet. I innehållsanalysen har jag arbetat fram

mönster och teman där jag som forskare identifierat samband mellan intervjuerna i form av
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liknande upplevelser eller återkommande fenomen som nämnts av flera intervjupersoner.

Sambanden har sedan jämförts med varandra för att undersöka hur de skiljer sig och hur de

liknar varandra (Buch & Staller, 2007:213-214). Sambanden analyseras i relation till aktör

och situation samt kontext som i denna studie främst handlar om vilken typ av myndighet de

arbetar på, om det är en större eller mindre verksamhet och om de arbetar på lokal, regional

eller nationell nivå (ibid).

De teman som identifierats bygger strukturen för hur analysen presenteras. Mina

forskningsfrågor och mitt syfte har självklart påverkat vilka teman jag har letat efter under

bearbetningen av materialet men jag har främst låtit materialet och det som

intervjupersonerna berättar styra. I analysen använder jag mig därför av många och längre

citat för att i linje med uppsatsens etiska övervägningar visa transparens gentemot mitt

material och kontextualisera mina teoretiska tolkningar och slutsatser (Hesse-biber & Piatelli

2012:560).
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Kapitel 5. Analys
“Vi  kan inte teoretisera så mycket då kommer vi inte fram.

Vi måste få människor att förstå vad jämlikhet och jämställdhet
handlar om och vad kan vi göra för att inte kränka,
inte diskriminera och inte exkludera utan att vara

alldeles för akademiska i det.“
(Elin, stor kommun)

Följande del i uppsatsen kommer presentera och analysera uppsatsens empiriska material.

Analysen är uppdelad i fyra underrubriker: Arbeta med jämställdhet,

Jämställdhetsintegrering, Intersektionalitet samt Teori till praktik. Rubrikerna berör olika

teman men ska läsas i relation till varandra och avser att tillsammans besvara uppsatsens

forskningsfrågor. Uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning kommer användas för

att vidare förstå och kontextualisera analysen och föra vetenskapliga resonemang av

materialet. Analysens slutsatser kommer sammanfattas under kapitel 7. Slutsaster.

5.1 Arbeta med jämställdhet: förutsättningar och motsättningar

För att ge ökad förståelse till avståndet mellan teori och praktik genom att undersöka

erfarenheter hos personer som arbetar med jämställdhet på offentliga myndigheter börjar

analysen i en beskrivning av vilka faktorer som främst styr och påverkar intervjupersonernas

möjligheter att arbeta med jämställdhet. Avsnittet kommer fokusera på vilka förutsättningar

som krävs för att intervjupersonerna ska kunna arbeta med jämställdhet på ett, enligt dem,

fungerande sätt samt vilka motsättningar som hindrar eller försvårar deras arbete.

Förutsättningarna och motsättningarna rör sig inom tre teman; Resurser, legitimitet och

kunskap.

Alla intervjupersoner beskriver de jämställdhetspolitiska målen som en viktig del i arbetets

utformning men vilka möjligheter de har att applicera och arbeta utefter dem i sitt praktiska

arbete skiljer sig till stor del mellan intervjupersonerna och om de arbetar på lokal, regional

eller nationell nivå.
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Elin som arbetar på en större kommun i Sverige beskriver hur hon i sitt arbete med

jämställdhet främst förhåller sig till konventioner, de jämställdhetspolitiska målen och

diskrimineringslagen. Kommunen har sedan trattat ner det som sägs i dessa till egna planer

som rör bland annat jämställdhet. Elin beskriver hur en stor del av hennes roll är att tolka och

översätta dessa planer så att de kan användas i praktiken. Planerna ska användas och

appliceras inom hela förvaltningen men Elin beskriver att planerna “är helt meningslösa” för

någon som inte besitter kunskap om området. Planerna och målen blir enligt henne för

komplexa och det krävs att det finns någon form av strateg inom jämställdhet på varje

förvaltning för att det ska fungera att arbeta med jämställdhet på ett sätt som gör det. När vi

pratar om vad som krävs för att implementera jämställdhet och arbeta med det på ett

fungerande sätt säger Elin:

“Jag tycker det krävs jättemycket. Det krävs att man har strateger, handläggare
och planerare med jämställdhetskompetens. “ (Elin, större kommun).

Att arbetsplatsen och ledningen prioriterar jämställdhetsarbetet och avsätter resurser för det i

form av utbildade personer som får jämställdhet som sitt primära arbetsområde är enligt

intervjupersonerna en avgörande förutsättning för att arbetet ska fungera. Elin som arbetar på

en större kommun jobbar heltid med jämställdhetsfrågor och hon beskriver hur

heltidsuppdraget gjort att hon har tillräckliga förutsättningar för att kunna arbeta med

jämställdhet på ett fungerande sätt. Uppdraget ger Elins yrkesroll legitimitet och ett

förtroende för att kommunen prioriterar jämställdhet som arbete vilket ger henne utrymme

och trygghet i att arbeta på ett sätt som utvecklar jämställdheten i hennes kommun. Det märks

stor skillnad mellan de intervjupersoner som arbetar på större och mindre kommuner i hur de

beskriver förutsättningarna för sitt arbete. Carina som arbetar på en mindre kommun har

jämställdhet som arbetsområde på 50 % och beskriver hur viktig förutsättning det var för att

hon i praktiken skulle få möjlighet och utrymme att arbeta med jämställdhet:

“I och med att jag fick 50 % så fick ju jag faktiskt förutsättningar att göra
någonting. De som aldrig får en procentsats, utan titlar som utvecklingsstrateg
eller liknande med jämställdheten som en del i det, de hade det i praktiken lite
kämpigare än vad jag hade. “ (Carina, mindre kommun)

Det blir i intervjuerna tydligt hur avgörande det är att jämställdhetsarbetet prioriteras av

ledningen i den specifika myndigheten och att det finns resurser för att tilldela personer med

jämställdhetskompetens tid att arbeta med det. Framförallt på lokal nivå uppmärksammas

behovet av att ha att prioritera resurser och kompetens till jämställdhetsarbetet. Thomas, som
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arbetar på en länsstyrelse och håller i utbildningar för att arbeta med jämställdhet och

jämställdhetsintegrering, beskriver hur det är en framgångsfaktor att det i länet och i

kommunerna finns en person med uttalat ansvar för att arbeta med jämställdhet :

“Vi vet sen tidigare och utifrån forskning att det är en framgångsfaktor att ha en
person som har ett uttalat ansvar att jobba med jämställdhetsfrågor och
jämställdhetsintegrering som är kopplat till organisationens ledning och
styrningsfunktion. För har man en person som är kunnig i
jämställdhetsintegrering och sitter nära ledningen så får det ofta effekt. “
(Thomas, länsstyrelse).

I strategin för att arbeta med jämställdhet i Sverige beskrivs det att jämställdhet ska

implementeras i varje beslut och att det ska bejakas på alla nivåer (Regeringen 2021). Det står

inte vem som ska göra det eller att det krävs särskilda resurser för att göra det. Strategin utgår

från att alla myndigheter i Sverige vill arbeta med jämställdhet, eller redan gör det. Som

tidigare forskning beskrivit är detta en bristfällig inställning som förutsätter att Sverige redan

är ett jämställt land och med lätthet arbetar för jämställdhet oberoende av storlek på

myndighet och resurstillgång (Daly 2005). En av intervjupersonerna, Karin, som även hon

arbetar med jämställdhet på en mindre kommun, berättar för mig att hon sedan sist vi haft

kontakt inte längre arbetar som jämställdhetsstrateg, utan nu har titeln utredare. Frågor kring

jämställd ligger fortfarande inom hennes ansvarsområde men hon har inte längre den titeln.

Karins upplevelse visar på hur olika förutsättningar det är i olika kommuner men framförallt

på olika myndigheter. Intervjupersonerna i denna studie beskriver hur det är avgörande att det

finns specifika resurser som arbetar med jämställdhet för att det ska kunna implementeras och

deras berättelser visar också på hur olika förutsättningar olika myndigheter har. De

intervjupersoner som arbetar på lokal nivå och i mindre kommuner eller på en arbetsplats

med starkt motstånd mot jämställdhetsarbete beskriver hur de ofta får forma sin egen

yrkesroll. Carina som arbetar på en mindre kommun exemplifierar sin erfarenhet:

“Jag har försökt att ha ett finger med i spelet i hela kommunen jag har nätverket
friskt åt alla håll. Säkerhetschefen har jag också jobbat med när han upptäckte oj
gör du det här. Jag har liksom fått tagit mig för och sagt hej kan jag vara
intressant, kan det här vara något för mig. Eller också har jag tipsat, det har varit
min roll att vara den som pushar på, stöttar, som driver utveckling och håller sig
lite uppdaterad.” (Carina, mindre kommun)

De intervjupersoner som arbetar på regional eller nationell nivå beskriver istället sina

förutsättningar som mer trygga och tydliga. Kristin, som arbetar på en länsstyrelse, beskriver

sitt arbete och intygar skillnaden mellan regional och lokal nivå:
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“Vi har ett väldigt tydligt uppdrag. det är dom jämställdhetspolitiska målen som
styr vårt arbete. Vi har ett statligt uppdrag, det säger vad jag ska göra. Sen i det
här så är det ganska bra förutsättningar för länsstyrelser att driva de här frågorna
strategiskt. Jag har ett tydligt uppdrag och jag befinner mig i ett bra sammanhang
för att kunna göra det också. eftersom man är på en strategisk nivå, är man på
lokal så brottas man mer med dom lokala förutsättningarna, man vill inte satsa
resurser på det etc etc det är inte riktigt samma sak på länsstyrelsen. “(Kristin,
länsstyrelse)

Kristin och flera av dem som arbetar med jämställdhet på ett sätt som de är tillfreds med

beskriver hur ett tydligt uppdrag och en ledning som prioriterar frågorna är avgörande för de

goda förutsättningarna. Medan personer på framförallt mer lokal nivå beskriver att ett

problem med att inte ha ett tydligt uppdrag är att de inte får mandat i frågan vilket skapar

hinder för ett fungerande arbete. Jane, som arbetar på ett universitet, beskriver hur hon är

beroende av att få uppdrag från ledningen och att universitetet pratar om att implementera

jämställdhet men att det är svårt att få genomslag för det i praktiken. Karin, som arbetar på en

mindre kommun, beskriver hur hon inte kan gå in på respektive förvaltning i kommunen och

säga vad som ska göras eller inte göras eftersom hon inte har mandat i frågor som rör

jämställdhet i praktiken.

Samtliga intervjupersoner beskriver behoven av att ha ett tydligt uppdrag, en tydlig roll och

en tydlig ledning som prioriterar frågorna och ger resurser för att de ska kunna arbeta. De

jämställdhetspolitiska målen är satta av regeringen och det blir tydligt i intervjupersonernas

berättelser att ju närmare beslutfattarna myndigheten är desto tydligare blir uppdraget kring

jämställdhet. Det praktiska jämställdhetsarbetet blir dock tydligast hos dem som verkar på

lokal nivå, längst bort från beslutsfattarna. De får möta mer praktiska hinder och den

nationella bilden av att Sverige (Mattson 2010) med lätthet och välvilja arbetar med

jämställdhet på alla beslutsnivåer spricker tydligast hos dem. Det strukturella motståndet mot

jämställdhet förkroppsligas genom att jämställdhetsarbetet blir beroende av vem som sitter i

ledningen på lokal nivå. Det kan exemplifieras genom citat från Diana, som arbetar på en

större kommun, och Kristin, som arbetar på länsstyrelsen:

“Ledarskapet på förvaltningen påverkar också även om det finns lagkrav och det
här är inte valbart osv så påverkar ju också ledningen huruvida det finns ett tryck
i att dom här frågorna är viktiga.” (Diana, större kommun)

“Det som har varit viktigt när jag ser att det blivit genom slag för
jämställdhetsintegrering i kommuner det handlar dels om ledarskap för frågorna.
Att det finns en ledning som vill, det spelar jättestor roll vem som sitter vid
makten.” (Kristin, länsstyrelse)
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Drömmen, som kan teoretiseras genom begreppet ideologisk fantasi (Sjöstedt Landén 2016,

Glynos 2008), om de jämställdhetspolitiska målen och den nationella jämställdhetsstrategin

som något “alla” ska arbeta efter faller ganska platt när intervjupersonerna beskriver hur lätt

det är för ledningen att helt enkelt inte göra något alls. Jämställdhet är inte något som sker

naturligt eller implementeras av sig självt och det kan heller inte förväntas ske utan att det

efterfrågas eller utefter samma villkor på lokal, regional eller nationell nivå. Även när

personer blir tilldelade uppdrag och arbetstid att arbeta med jämställdhet är det inte självklart

att det i praktiken fungerar. Intervjupersonerna beskriver att behovet av uppföljning och

efterfrågan av resultat är en förutsättning för att arbetet ska bli prioriterat och ses som legitimt

samt att brist på detta idag gör att jämställdhet inte prioriteras. Flera av intervjupersonerna

beskriver bristen på uppföljning och hur det leder till att arbetet för jämställdhet inte tas på

allvar. Jane, som arbetar på ett universitet, beskriver sin erfarenhet av att jämställdhetsarbete

och jämställdhetsintegrering inte kräver uppföljning:

“Det blir mer och mer tydligt för mig vad viktigt det är att besluten finns,
uppföljning är nästan det som borde stå efter beslut. Följ upp, hur ska vi följa upp
det här? När jag till och med får till mig av min chef att det blir inga
konsekvenser om vi inte jobbar med jämställdhetsintegrering... det måste blir
konsekvenser. Det måste bli konsekvenser!! Det måste kosta. Det behöver bli
konsekvenser och problemet är ju att regeringen har haft andra sådana här
uppdrag tidigare som vi ska göra men som vi inte har gjort och som inte har gett
några konsekvenser. Så länge som dom ger uppdrag som inte ger några
konsekvenser så kommer ingenting hända.” (Jane, Universitet)

Flera av intervjupersonerna instämmer i Janes upplevelse. Karin, som arbetar på en mindre

kommun, beskriver hur lätt det är att jämställdhet blir en icke-fråga och hur viktigt det är att

den politiska ledningen efterfrågar resultat. Det räcker inte att det finns politiska belsut om att

mydnigheterna ska arbeta med jämställdhet om det inte sker någon uppföljning. Carina, som

också arbetar på en mindre kommun, säger “ledningen, ledningen, ledningen det är det som

det handlar om”. Diana, som arbetar på en större kommun, efterfrågar också tydligare

direktiv från ledningen som visar på att det inte är valbart utan lagkrav att arbeta med

jämställdhet. Även de som arbetar på nationella myndigheter beskriver behovet av tydliga

direktiv som styr jämställdhetsarbetet., Louise, som arbetar nationellt med jämställdhet,

beskriver:

“Regeringen måste styra, de måste säga nu jobbar vi med det här, även om man
tycker att alla borde förstå att man behöver jobba med jämställdhet så behöver
regeringen ge styrnings direktiv”(Louise, nationell myndighet)
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Intervjupersonerna ger här en bild av offentligt jämställdhetsarbete som till stor del

överensstämmer med det som tidigare forskning beskrivit: Att det finns en falsk tilltro till att

arbetet med jämställdhet bara kommer göras och att jämställdhet som koncept uppfattas som

något neutral och definitivt som ständigt finns oavsett ledning eller organisatorisk utformning

(Magnusson, Rönnblom & Silius 2008). Genom det teoretiska perspektivet feministisk

institutionalism kan detta fenom förklaras som att bilden av Sverige som ett jämställt land har

institutionaliserat en tanke, en ideologisk fantasi, av att myndigheter utan vidare ansträngning

ska kunna integrera jämställdhet i alla beslutsnivåer i alla verksamheter utan att efterfråga

uppföljningsbara resultat. Genom konceptet ideologisk fantasi blir det utefter

intervjupersonernas berättelser tydligt att betydelsen av jämställdhet strukturellt

institutionaliseras i relation till den nationella föreställningen om att jämställdhet kan finnas

utan att egentligen behöva prioriteras. I linje med begreppet stickiness (Sjöstedt Landén &

Olofsdotter 2016:4) reproduceras betydelsen av jämställdhet i relation till dess handlingar och

genom att det inte efterfrågas skapas en strukturell uppfattning om att jämställdhetsarbete inte

behöver uppföljning och då heller inte prioriteras.

Betydelsen av vad jämställdhet är kopplas till att jämställdhet finns på agendan och följer den

nationella identitetens föreställning av jämställdhet snarare än hur jämställdhet skapar

förändring och utmanar maktordningar. Den institutionaliserade bilden av vad jämställdhet

betyder skapar strukturella motsättningar för hur jämställdhet uppfattas. Genom att

strukturellt reproducera en föreställning om att jämställdhetsarbete sker automatiskt genom

jämställdhetsintegrering institutionaliseras också motståndet på en strukturell nivå. Det

institutionaliserade motståndet blir därför svåråtkomligt då motståndet bygger på

föreställningar om jämställdhet som inte överensstämmer med praktiken eller den verklighet

som intervjupersonerna beskriver, utan på en fantasi om verkligheten. I linje med Magnusson,

Rönnblom och Sirius (2008) forskning om att betydelsen för jämställdhet kontinuerligt

produceras utefter vilka förutsättningar som finns så leder en ideologisk fantasi om vad

jämställdhetsarbete i Sverige egentligen kräver att som koncept får en icke-legitim betydelse

och ständigt undermineras strukturellt (Krook & Maaćkay 2011). För att jämställdhetsarbete

ska få en högre legitimitet och att myndigheter på alla nivåer ska få de rätta förutsättningarna

för att arbeta med det behöver betydelsen av vad jämställdhet är förändras.

Definitionen av vad jämställdhet är och vad begreppet betyder skiljer sig mellan

intervjupersonerna, vissa av dem beskriver jämställdhet som en maktfråga:
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“Jämställdhet är en fråga om makt. vi har aldrig fått det för att någon vill det eller
för att vi sagt att det är orättvist. Det krävs lite till.” (Kristin, länsstyrelse).

Några andra intervjupersonerna beskriver jämställdhet som en fråga om rättvisa och att det är

en grundläggande mänsklig rättighet. De är alla dock överens om att jämställdhet behöver ses

som en kunskapsfråga samt att en av de största utmaningarna att jobba med jämställdhet på

en offentlig myndighet beskrivs av intervjupersonerna som just okunskapen. Kunskap om

jämställdhet hos ledningen beskrivs som en avgörande förutsättning för att förstå varför

jämställdhet behöver prioriteras som arbetsområde och kunskapen att se var myndigheten

brister i sitt eget agerande är avgörande för att kunna uppnå förändring. Thomas, som arbetar

på en länsstyrelse, beskriver att förmågan att kunna se och erkänna problem är nyckeln för att

överhuvudtaget kunna arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Vilket utrymme intervjupersonerna får att kunna arbeta med jämställdhet och utveckla det

som arbetsområde står i direkt relation till hur jämställdhet uppfattas som kunskapsområde.

Även här blir det tydligt hur föreställningen om vad jämställdhet är skapar strukturella hinder

och i linje med det som tidigare forskning beskrivit så formas jämställdhet som politiskt

projekt kontinuerligt och när den får olika betydelser så får det också olika konsekvenser

(Magnusson, Rönnblom & Silius 2008; Bacchi & Eveline 2011). Om ledningen i en

myndighet institutionaliserar en uppfattning om jämställdhet som bygger på okunskap om

området eller en ovilja eller engagemang så får det direkta konsekvenser i arbetet oavsett

vilka nationella jämställdhetspolitiska mål som finns. Intervjupersonerna efterfrågar en

tydlighet i vilka förutsättningar som ska finnas för att arbeta med jämställdhet och några av

dem jämför med hur myndigheterna jobbar med bland annat miljö och hållbarhet, att det där

finns tydligare riktlinjer och legitimitet.

“I slutändan är det ett kapitalistisk system, när det handlar om pengar gör dom
saker men när det handlar om den mänskliga faktorn så är det inte lika viktigt.
Eller som när man kollar på miljöledningen där det finns saker man måste göra,
varför kan vi inte ha saker vi måste göra när det gället jämställdhet också. Varför
inte, vad är skillnaden mellan dom två? “ (Jane, Universitet)

“Vi digitaliserar, rationaliserar och effektiviserar på olika sätt men när det gäller
att utgå från jämställdhet så verkar det vara stört omöjligt. Alltså vi vill ju inte gör
något nytt, i kommunen så har vi ju våra kärnverksamheter och vi har inte pengar
för att ens göra det och några utsvävningar är inte att prata om i en sån här liten
kommun men att skruva, att titta på vad vi gör utifrån ett jämställdhetsperspektiv
är inget konstigt. Jag tror att vi till och med skulle kunna bli mer effektiva att vi
skulle spara pengar i slutändan, men i praktiken så är det skitsvårt”. (Karin,
mindre kommun)
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Uppfattningen om jämställdhet som kunskapsområde och dess betydelse påverkar dels direkt

vilket typ av stöd arbetet får från den aktuella ledningen men uppfattningen och okunskapen

om jämställdhet ger också konsekvenser för vilka förutsättningar myndigheterna får att arbeta

med det på lång sikt. Den okunskap och ovilja som finns i vissa organisationer kräver tid för

att förändras och förändringen är beroende av fler faktorer än bara ett accepterande av att

jämställdhetsarbetet behövs. Thomas som, arbetar på en länsstyrelse, beskriver utmaningen

med okunskapen enligt följande:

“Om vi verkligen ska lösa bakomliggande problemen så handlar det om extremt
långsiktiga strategier, mycket forskning visar ju att för att verkligen förändra
beteenden, attityder, värderingar och normer, ett förändringsarbete som många
gånger tar åtta till tio år år innan du verkligen fått en beteende förändring. Och
där är ju styrningen vi får omvänt väldig kortsiktig, vi får ofta pengar för ett år i
taget och partierna treåriga i bästa fall samtidigt som vi vet att man skulle behöva
jobba ihåligt i tio år. Det är liksom inbyggt i systemet någon form av kortsiktigt
tänkande och svårt att bygga upp dom här strukturella programmen som kräver
mycket långsiktiga förutsättningar ” (Thomas, länsstyrelsen).

Emil, som arbetar på en nationell myndighet, beskriver också den tröghet som finns

organisatoriskt och de strukturella motsättningar som finns mot jämställdhet på samhällsnivå:

“En utmaning är att det finns ett ganska naturligt, eller kanske inte naturligt, men
det finns ett motstånd i organisationen när det blir för komplicerat eller andra
delar av organisationen tycker att det är onödigt eller så. Till exempel nu har vi
anlagt ett hbtqi perspektiv i frågor som rör våld och lite gått ifrån hela den här
mäns våld mot kvinnor biten och då uppstår ju motstånd i organisationen bara
genom språket vi använder. Så jag skulle säga det generella motståndet som finns
i samhällsdebatten i stort samt resurser och pengar. “ (Emil, nationell myndighet)

De förutsättningar och motsättningar som beskrivits av intervjupersonerna visar på ett

strukturellt motstånd som bottnar i en djupare problematik än bara den enskilda

myndighetens resurser. Motståndet bottnar i en falsk tro på vad jämställdhet är som hela tiden

reproducerar och förhindrar jämställdhet från att förändras. För att förstå avståndet mellan

teori och praktik är det tydligt att den kritik som forskningen riktar till stor del teoretiskt

överensstämmer med praktiken. Men utefter intervjupersonernas beskrivning blir det tydligt

att det är svårt att kritisera jämställdhetsarbetet eller sättet att arbeta med jämställdhet när det

är så begränsat och förutsättningarna för det skiljer sig så mycket mellan lokal, regional och

nationell nivå samt vilken vilja från ledning och vilka resurser som finns i myndigheten.
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5.2 Jämställdhetsintegrering: När metoden blir målet.

Alla intervjupersoner jobbar eller har jobbat med jämställdhetsintegrering på varierande sätt,

antingen i sitt eget arbete ellet genom att utbilda andra i att arbeta med det. Uppsatsens

intresse ligger i att undersöka upplevda erfarenheter av att arbeta med

jämställdhetsintegrering för att försöka få en mer nyanserad bild än den som tidigare

forskningen presenterat. Därför bestod en del av de genomförda intervjuerna av att

intervjupersonerna fick beskriva hur de praktiskt arbetar med jämställdhetsintegrering och

deras erfarenheter av jämställdhetsintegrering som verktyg. Förutsättningarna och

motsättningarna för att arbeta med jämställdhet som beskrivits i avsnittet ovan är relevanta

även här och detta avsnitt är en förlängning av det som redan presenterats men med ett

särskilt fokus på just jämställdhetsintegrering. Skillnaden mellan lokal, regional och nationell

nivå på myndigheterna blir tydlig i intervjupersonernas erfarenheter av att arbeta med

jämställdhetsintegrering där de lokala verksamheterna är närmast det praktiska arbetet medan

regional och nationell nivå arbetar på ett mer övergripande och utbildande plan. Elin och

Diana, som båda arbetar på större kommuner, exemplifierar hur de arbetar med

jämställdhetsintegrering i praktiken:

“Vi pratade väldigt mycket om jämställdhetsintegrering som ett
förändringsarbete, att cheferna skulle förstå vad det innebar, det har visat sig att
kunskapshöjande aktivitet räcker inte, vi kan kunna hur mycket som helst men vi
gör inte annorlunda. Så då började vi utbilda grundläggande, vi började med
normer och normkritik och sen tog vi jämställdhet så man kunde skilja på
jämställdhet och jämlikhet och vanliga begrepp. Sen valde vi ut några
diskrimineringsgrunder som vi tyckte var mest relevanta för vårt område. När jag
sedan jobbat jämställdhetsintegrering praktiskt sen så har det varit att jag utbildat
en grupp medarbetare, sen får dom sätta sig och titta på att utifrån det här vi lärt
oss idag; vart riskerar vi att agera ojämlikt eller var skapar vi jämställdhet eller
jämlikhet att dom kommer på såna där saker, var skapar vi ojämställdhet i våra
egna handlingar.” (Elin, större kommun)

“Vi har jobbar mycket med att göra jämställdhetsanalyser, det handlar om att öka
kunskapen om att olika verksamheter ska göra de här analyserna själva. Vart det
finns luckor och fallgropar och var det finns förbättringspotential. Så där har man
jobbat mycket utifrån någon form av medvetenhet görande att se över och
granska sin egen verksamhet utifrån jämställdhets analytiska mallar.” (Diana,
större kommun” (Diana, större kommun)

Intervjupersonerna beskriver att jämställdhetsintegrering handlar om att kunna se och erkänna

problem och identifiera brister i både sin verksamhet och i sitt eget agerande. Carina, som

arbetar på en mindre kommun, beskriver hur jämställdhetsintegrering för henne innebär att ha
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en medvetenhet om könsstereotypa förväntningar och hela tiden ifrågasätta det som man hör

och ser. Carina uttrycker också att det inte är förrän sådant sker per automatik som det är

jämställdhetsintegrerat. Ett verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering och identifiera

brister i verksamheten är att använda könsuppdelad statistik. Kristin, som arbetar på en

länsstyrelse, beskriver hur hon utbildar bland annat kommunala myndigheter i att använda

könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser utefter det samt att lära dem

konfrontera sitt egna arbetssätt, sin egen kunskap och sin egen förståelse. Kristin poängterar

vikten av att förstå skillnaden mellan strukturell och individuell nivå när en arbetar med

könsuppdelad statistik. Kristin berättar:

“I praktiken handlar det om att lära folk använda könsuppdelad statistik och att
lära folk att förstå att det är skillnad på att använda statistik i sina interna system
för att synliggöra kön kontra om jag frågar om deras identitet för då är det
jätteviktigt att man inte bara har två alternativ då som kvinnor och män. Men ska
jag kolla på löne rundorna i kommunen så behöver jag på den strukturella nivån
kunna kolla på grupper utefter kön och därför måste jag säga kvinnor och män.
Jag hävdar att det är inte så svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan
hålla våra interna system på en strukturell nivå se fördelningen mellan kvinnor
och män och för att på en annan nivå använda det att det finns fler könsidentiteter
än två.” (Kristin, länsstyrelse)

Kristin beskriver också att en del i att jämställdhetsintegrera och använda könsuppdelad

statistik handlar om att se vilka åtgärder som behövs för att rätta till de brister som

framkommer. Det vid dessa tillfällen det kan bli svårt att fortsätta arbetet i kommunerna,

beskriver Kristin, eftersom det behövs resurser och pengar som framförallt de lokala

verksamheterna saknar och där heller inte viljan finns att satsa på det. Kristin beskriver hur

det blir en krock men att den krocken inte sker hos henne i länsstyrelsen på regional nivå utan

krocken blir i nästa steg, när praktisk förändring ska ske ute i de lokala verksamheterna.

Karin, som arbetar på en mindre kommun, bekräftar Kristins bild och uttrycker hur de bara

“konstaterar och konstaterar men ingenting händer”. Karin menar på att de finns en

medvetenhet om problemen i hela verksamheten men att det inte görs någonting åt det. Som

tidigare beskrivit är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet på ett fungerande

sätt att det tilldelas resurser till arbetet och när det gäller att applicera jämställdhetsintegrering

i det praktiska arbetet på lokal nivå krävs det att det finns en funktion som kan konkretisera

jämställdhetsintegrering för att det ska kunna appliceras i den aktuella verksamheten. Carina,

som arbetar på en mindre kommun, berättar sin erfarenheter av jämställdhetsintegrering:
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“Nej jämställdhetsintegrering är inte applicerbart i praktiken om det inte finns en
strateg eller annan typ av tjänst som kan ta hand om det och konkretisera det. Det
är alldeles för luddigt det måste finnas någon som kan sy ihop det hela och göra
det konkret. vad får det här för bäring för vår verksamhet…. men tyvärr tror jag
inte att man gör dom här utbildningarna idag för man tänker att det där gjorde ju
vi för 10 år sen. och så tänker man att det inte behövs, och så glömmer man bort
att det kommer nya människor. Hela tiden måste man titta, vad händer när man
byter människor, är det en strategi eller är det personbundet. (Carina, mindre
kommun)

Carina beskriver en svårighet för jämställdhetsintegrering i form av att få utrymme i

verksamheten och påpekar det som beskrivits i tidigare avsnitt om att

jämställdhetsintegrering ses som något valbart och därför inte prioriteras. De politiska beslut

som finns om att kommunen ska arbeta med jämställdhetsintegrering verkställs endast om

även styrkedjan håller och ledningen tilldelar utrymme och kompetens för att arbeta med det.

Diana, som istället arbetar på en större kommun och har större utrymme att arbeta med

jämställdhetsintegrering än de mindre kommunerna, beskriver hur jämställdhetsintegrering

och användandet av könsuppdelad statistik har varit lyckat i den form att det varit en

ögonöppnare för verksamheten att uppmärksamma den patriarkala maktordningen men att det

också varit väldigt låg nivå på vissa analyser. Emil, som arbetar på nationell myndighet,

håller med Diana om att arbetet med könsuppdelad statistik är att arbeta med jämställdhet på

en väldigt enkel nivå men att det också är svårt att göra den mer djupgående utifrån

förutsättningarna som finns för jämställdhetsintegrering. Emil berättar:

“Det svåra är liksom indikatorer för uppföljning. Könsuppdelade statistik är en
väldig basal nivå, ett enkelt sätt att följa upp. Vi har ju väldigt mycket statistik
och liksom dela upp den på kön är ju en väldigt enkelt sätt att följa upp men det
kan ju bli en väldigt simpel analys på något som är mer komplicerat. Men då är
det ju svårt, vi kan inte och vi ska inte titta på andra grunder, det kan vara
diskriminerande att titta på andra indikatorer och koppla ihop dom med varandra
och särskilja grupper. Så jag skulle säga att jämställdhetsintegrering fungerar
ändå men att analysen kan bli lite väl enkel ibland. Men det är ju det verktyget vi
har att röra oss med just nu.” (Emil, nationell myndighet).

Intervjupersonerna bekräftar mycket av den kritik som framkommit av forskningen om att

jämställdhetsintegrering leder till en för enkel analys som inte ser till eller inkluderar andra

sociala faktorer än kön (Rönnblom 2011). Emil beskriver en praktiska upplevelse av hur

jämställdhetsintegrering är utformad och att könsuppdelad statistik gör det svårt att

kombinera olika sociala faktorer med varandra. Intervjupersonerna beskriver både fördelar

och nackdelar med att använda jämställdhetsintegrering och könsuppdelad statistik som

verktyg för att arbeta med jämställdhet. Kristin, som arbetar på en länsstyrelse, beskriver
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några fördelar med att använda sig av könsuppdelad statistik och hur det på ett tydligt sätt

visar strukturella skillnader:

“Därför att arbeta med statistik är bra, att arbeta med könsuppdelad statistik är
viktigt, det synliggör och visar tydligt hur pengarna fördelas i en förvaltning till
ex. det blir oerhört konkret. Därför är det också viktigt att redan från ta den här
diskussionen att vi behöver kanske inte ha statistik kring transpersoner för att det
finns redan en massa fakta kring det här som vi kan väva in i våra analyser och
det ska vi göra. Men för att kunna synliggöra den strukturella nivån som är syftet
med statistik, inte att köna folk men att synliggöra strukturer, så därför är det bra
att tvinga folk se och titta på det egna. Det andra som är bra med
jämställdhetsintegrering är att gräva där du står. Det är så lätt att i en del andra
metoder att man fastnar i att man inte kan göra något alls och allt är patriarkatet
och allt kommer gå åt helvete ändå… och nånstans behöver inte
jämställdhetsintegrering på gott och ont, bli så stort.” (Kristin, länsstyrelse)

Jämställdhetsintegrering har av bland annat Malin Rönnblom (2011) blivit kritiserat för att

fokusera för mycket på det administrativa och att jämställdhet inte kan uppnås av tekniska

verktyg som jämställdhetsintegrering tenderar att förlita sig på. Thomas, som arbetar på en

länsstyrelse, håller med om Rönnbloms kritik och det är något han själv uppmärksammat i

användandet av jämställdhetsintegrering. Thomas poängterar också vikten av att det måste

ske en förändring efter att statistiken tagits fram och en analys har gjorts:

“Det där att vi bara ska väga och mäta, det löser inget bakomliggande problem
genom att bara räkna kvinnor och manskroppar liksom och i bästa fall så räknar
man kvinno och manskroppar och gör en analys efter det men det är inte heller så
effektivt om inte det följs upp av konkreta åtgärder utan det stannar kanske vid
analys. Och tyvärr är det så det ser ut många gånger, man samlar in statistiken,
man väger och mäter och man sitter och analyserar men så händer det iaf
ingenting. Det har blivit liksom själva jämställdhetsintegreringen… det riskerar ju
att bli nån slags övertro på att man kan administrera fram jämställdhet. (Thomas,
länsstyrelse)

Thomas ifrågasätter tron på att rent tekniskt kunna administrera fram jämställdhet och lyfter

vikten av att dem som arbetar med jämställdhetsintegrering även måste ha kunskaper om

jämställdhetsfrågorna för att förstå de bakomliggande problem och komplexa samband som

orsakar ojämställdhet. Därför anser Thomas att en av de viktigaste åtgärderna för att

implementera jämställdhetsintegrering är att inte bara utbilda dem som ska arbeta med det i

tekniska hjälpmedel för könsuppdelad statistik, utan också ge dem kunskaper om de

bakomliggande strukturerna. Jane, som arbetar på ett universitet, beskriver också en önskan

om att fokusera mer på de bakomliggande problemen och inte bara på

jämställdhetsintegrering i sig:
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“Det är det här att vi inte utgår från problemet. Om vi bara utgår från att det ska
vara med i alla beslut, javisst det är jättebra att det ska vara med i styrdokument.
det är en början men där fokuserar vi inte på problemet. Vi måste gå in mer och
jobba med kulturen och strukturen.“ Jag hade hellre sett att dom kom ut med en
utbildning som inte handlade om jämställdhetsintegrering. Kan vi inte prata om
problemet med jämställdhet, varför måste allting handla om integreringen. prata
mer om problemen. ” (Jane, universitet)

Kristin beskriver att även om hon upplever jämställdhetsintegrering som ett fungerande

verktyg så räcker det inte eftersom det krävs ett mer kvalitativt förhållningssätt till det.

Kristin beskriver:

“Ja jämställdhetsintegrering är ett fungerande verktyg men det räcker inte. Därför
att det i många verksamheter också är någon form av new public management
alltså det vill säga att styrning blir väldigt resultat och räkne mässig och inte så
kvalitativt bedömd så blir det lätt så att vara enskild jämställdhetsinsats bli lika
mycket värd, och så är det inte. Risken blir att metoden blir målet och inte att nå
målet.” (Kristin, länsstyrelse)

Risken som Kristin beksriver, att metoden jäsmtälldhetintegreing i sig blir målet snarare än

själva resultatet av jämställdhetsintegreringen, kan teoretiskt förstås genom begreppet

stickiness där jämställdhetsintegrering i sig blir ett tomt begrepp som inte leder till

förändring. Det räcker istället att myndigheter säger att de arbetar med det för att det ska få

mening och betydelse och vad det leder eller resulterar i blir mindre viktigt (Sjöstedt Landén

& Olofsdotter 2016:4). Detta resonemang stärks ytterligare av det som Kristin beskriver om

hur varje enskild jämställdhetsinsats tenderar att bli lika mycket värd för det finns ingen

maktanalys eller djupare förståelse kring vad insatserna leder till. Kristin beskriver hur

myndigheter måste våga prata mer om makt och omfördelning och att

jämställdhetsintegrering inte bara ska göras när det gynnar verksamhetsutvecklingen utan

även när det skulle innebära att en verksamhet minskar vinsten. Thomas beskriver hur

jämställdhetsintegrering kräver en gedigen genusanalys som säkerställer att man löser de

bakomliggande problemen så att jämställdhetsintegrering inte bara blir kosmetika. Thomas

och Kristins resonemang kring jämställdhetsintegrering följer Rönnblom (2011) resonemang

kring att strategin jämställdhetsintegrering skapar en övertro på att jämställdhet kan

administreras fram. Att jämställdhetsintegrering tenderar att bli ett tomt begrepp (Rönnblom

2011) kan genom begreppet stickiness förstås som att betydelsen för jämställdhetsintegrering

fastnar i den institutionaliserade uppfattning som menar att det räcker att

jämställdhetsintegrering bara finns. Betydelsen av det som ett tomt begrepp stärks ytterligare

när nästan alla intervjupersoner beskriver att de, trots de motsättningar som finns med
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jämställdhetsintegrering, upplever det som en fungerande metod. En del av

intervjupersonerna beskriver detta i relation till att det inte finns något annat sätt att arbeta

med jämställdhet eller till att det är fungerande när det finns tillräckliga resurser:

“Jämställdhetsintegrering är ett fungerande verktyg men det behövs resurser för
att det ska fungera. Hur skulle vi annars kunna arbeta med jämställdhet?”
(Louise, nationell myndighet)

“Ja jag tycker jämställdhetsintegrering är ett fungerande verktyg. Om det inte
fanns det... man har ju verkligen funderat på om det är en bra metod och bestämt
sig för att det är det. Det är väl enda sättet att göra, det är väl ungefär som att leva
demokratiskt. Ett demokratiskt förhållningssätt, man kan jämföra det med de.
(Carina, mindre kommun)

Jämställdhetsintegrering har varit den nationella strategin för att arbeta med jämställdhet i

flera decennier och tidigare forskning har presenterat hur det blivit en del av Sveriges

nationella identitet och när intervjupersonerna berättar om vilka hinder de möter i sitt arbete

med jämställdhet så är det få som kritiserar den nationella strategin och dess utformning.

Intervjupersonerna beskriver en problematik i att arbetet inte prioriteras och att det inte

efterfrågas några resultat vilket gör det svårt att legitimera arbetet samt att arbetet för

jämställdhet i offentliga myndigheter påverkas av politiken och av de nationella riktlinjerna.

När Louise och Carina uttrycker att de inte vet vad man skulle göra annars eller när andra

intervjupersoner uttrycker att jämställdhetsintegrering är den strategi som finns och då får

man helt enkelt jobba utefter den så kan deras erfarenheter kontextualiseras genom begreppet

ideologisk fantasi och den starka bild som getts av att jämställdhetsintegrering ska fungera.

Den kritik som forskning riktat mot jämställdhetsintegrering för att den stärker den

nationalistiska bilden av Sverige (Mattsson 2010) är det några av intervjupersonerna som

känner igen. Elin beskriver hur hon kan se det nationalistiska perspektivet i

jämställdhetsintegrering och hur Sverige som land slår sig lite för bröstet. Jane beskriver hur

myndigheter missar sina egna problem och hur mycket det finns kvar att göra med

jämställdhet när vi hela tiden får höra att vi är det mest jämställda landet i världen. Diana som

arbetar på en större kommun instämmer med Elin och Janes uppfattning:

“Vi har en föreställning i sverige att vi är världens mest jämställda land och det är
en del av vår identitet och det i sig är ju en utmaning. Föreställningen att vi redan
gör jämställdhet ….Visst jättebra med en stor nationell jämställdhetssatsning men
det har ju också lett till vår föreställning om den nationella identiteten om att vi är
så lyckade.” (Diana, större kommun)
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Intervjupersonernas erfarenheter av jämställdhetsintegrering beskriver strukturella

utmaningar med hur metoden som nationell strategi är utformad. Den problematik som

intervjupersonerna beskriver förenas kring tanken att jämställdhet återigen reproduceras som

något neutralt som alla vill ha och tanken resulterar i att det viktigaste med

jämställdhetsintegrering blir att det finns och att det reproducerar bilden av att alla arbetar

med jämställdhet och inte vad det jämställdhetsintegrering egentligen gör.

5.3 Intersektionalitet: ett analytiskt eller praktiskt verktyg?

En del av forskningens kritik mot offentliga jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering

är att det saknar ett intersektionellt perspektiv. Därför bygger en del av undersökningens

forskningsfrågor på vilken förståelse intervjupersonerna har för intersektionalitet samt hur de

praktiskt använder det i sitt arbete. Alla intervjupersoner fick beskriva om och hur de arbetar

med intersektionalitet samt hur de upplever att intersektionalitet går att kombinera med

jämställdhetsintegrering. Alla intervjupersonerna menade att de arbetade eller i alla fall

försökte arbeta intersektionellt, men deras definition och tolkning av vad det i praktiken

innebar skiljde sig sinsemellan. Tolkningen av intersektionalitet kan utefter

intervjupersonernas beskrivningar sammanfattas som två olika uppfattningar: 1.

uppfattningen av intersektionalitet som ett praktiskt verktyg som används i utformandet av

det faktiska arbetet eller 2. uppfattningen av intersektionalitet som ett analytiskt verktyg och

övergripande förhållningssätt som finns i bakgrunden, kopplat till hur arbetet tolkas och

förstås.

De olika uppfattningarna om intersektionalitet ger olika konsekvenser för det praktiska

arbetet och vilken betydelse intersektionalitet får i relation till jämställdhet och

jämställdhetsintegrering. En iakttagelse som gjorts i materialet är att de två olika

förståelserna av intersektionalitet också präglar förståelsen av hur intersektionalitet och

jämställdhetsintegrering samverkar samt att detta mönster även verkar gå att koppla till om de

arbetar på en lokal, regional eller nationell myndighet. De olika uppfattningarna och

tolkningarna av intersektionalitet kan exemplifieras genom följande citat där Emil, som

arbetar på en nationell myndighet, beskriver intersektionalitet som ett analytiskt verktyg som

finns med i analysen av arbetet även om det inte lyser igenom i praktiken medan Elin, som

arbetar på en större kommun, beskriver hur arbetet i praktiken utformats av intersektionalitet:
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“Vi som arbetar, vi är ju anställda experter så vi som jobbar med det har ju
kunskapen att kunna göra intersektionella analyser i vårt arbete och vi har med
oss ett intersektionellt tänk men sen att få igenom det och driva igenom ändringar
utifrån det, jag tror att vi tappar lite det perspektivet just för att vi tvingas göra en
lite enklare analys för att alla ska förstå. Vi har ju ofta med oss det, att man inte
tänker gruppen kvinnor eller gruppen män som en grupp utan det är väldigt
komplicerade grupper som många andra, funktionsområdet oså. Så jag skulle
säga att vi har ett tänk utifrån intersektionella perspektiv när det gäller tillgång till
resurser eller makt eller vad man nu väljer att titta på” (Emil, nationell
myndighet)

“Vi kallar det ju till och med för jämlikhetsintegrering istället för
jämställdhetsintegrering för att tydliggöra att det handlar inte endast om kön, om
vi ändå ska titta på det här så iställer för att säga vad gör vi ojämställt så säger vi
vad gör vi ojämlikt. Vi bara bestämde oss för att vi ska inte bry oss om det här
motståndet om att det blir för många perspektiv och vi dela upp det på det sättet
att vi började med normer och förstå sin egen position i förhållande till normen
och gjorde lite sånna där övningar utifrån vilka privilegier man har och att man då
kan bli blind för andra.” (Elin, större kommun)

De olika uppfattningarna för hur intersektionalitet i praktiken bör användas står också i

relation till intervjupersonernas erfarenheter av att kombinera intersektionalitet med

jämställdhetsintegrering. Intervjupersoner som förstår intersektionalitet som ett praktiskt

verktyg beskriver också intersektionalitet som en naturlig del i att arbeta med

jämställdhetsintegrering och att det är något som sker per automatik när de arbetar med

jämställdhet. I deras beskrivningar av att arbeta med intersektionalitet går det att iaktta en

uppfattning om att intersektionalitet förstås som en naturlig del av konceptet jämställdhet.

När intervjupersonerna exemplifierar hur de arbetar med jämställdhetsintegrering i

kombination med intersektionalitet som ett praktiskt verktyg beskriver de hur de arbetar efter

bland annat diskrimineringsgrunderna och att variationen hos kommunens invånare gör att

arbetet blir intersektionellt, eftersom att arbetet berör olika människor med olika bakgrund

och erfarenheter. Karin, som arbetar på en mindre kommun, beskriver hur de i ett projekt

arbetat med jämställdhetsintegrering för att öka tryggheten på en skola i kommunen och där

åtgärden gynnade flera målgrupper, vilket Karin menar var ett exempel på när

intersektionalitet sker per automatik.

“Men typ jämställdhetsintegrering för att nå trygghet. och där blir det ju väldigt
tydligt hur vi sätter det i en kontext det blir en intersektionell kontext utav det
hela, när vi jobbar med olika målgrupper som har olika behov liksom. det tycker
jag är ett bra exempel, ibland blir det per automatik.” (Karin, mindre kommun”

Iakttagelsen om uppfattningen av intersektionalitet som en naturlig del av jämställdhet kan

även exemplifieras genom följande citat:
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“Jag tycker att intersektionalitet och jämställdhetsintegrering ihop fungerar. Jag
vet att det funnits en diskussion kring det men jag tycker att det går bra, för mig
känns det naturligt att man har dom perspektiven. för jämställdhet, jämlikhet
mellan könen är ju en del av den kakan som är intersektionalitet. Att det sen blir
skärningspunkter mot, man är ju inte i ett sammanhang det kan ju vara olika, man
kan ju ha olika upplevelser beroende på vilket sammanhang man är i och mycket
handlar ju om det här maktperspektivet. “ (Carina, mindre kommun)

“Spontant så tänker jag att det naturligt blir att vi jobbar intersektionellt om vi ska
jobba med jämställdhetsintegrering praktiskt, för det blir automatiskt så om vi ska
jobba med personerna ute i verksamheterna.” (Karin, mindre kommun)

Intervjupersonerna som istället förstår intersektionalitet som ett analytisk förhållningssätt

beskriver i större omfattning svårigheterna med att kombinera det med

jämställdhetsintegrering. De belyser problematiken med att arbeta intersektionellt när fokus

ligger på könsuppdelad statistik och de poängterar de brister som tidigare forskning belyst om

att jämställdhetsintegrering tenderar att göra för grova generaliseringar. Men Diana, som

arbetar på en större kommun, beskriver att det i praktiken också handlar om att få saker

gjorda och då används intersektionalitet mer som ett teoretiskt hjälpmedel. Thomas, som

arbetar på en länsstyrelse, exemplifierar med iakttagelsen:

“Många gånger funkar det ju inte att kombinera intersektionalitet och
jämställdhetsintegrering, just för att man klumpar ihop alla kvinnor och gör för
grova generaliseringar. Till exempel att unga kvinnors behov blir osynliggjorda,
funktionsnedsatta kvinnors behov blir osynliggjorda, kanske allra tydligast att
utrikes föddas kvinnor inte tillgodoses.” (Thomas, länsstyrelsen)

Kristin, som arbetar på en länsstyrelse, beskriver en svårighet att arbeta intersektionellt om

det innebär att hela tiden lyfta alla olika perspektiv. Kristin menar att ett intersektionellt

förhållningssätt i praktiken snarare handlar om att lyfta perspektiven där de är och att det i

fallet med jämställdhetsintegrering inte alltid är görligt. Intervjupersonerna som förstår

intersektionalitet som ett analytiskt verktyg uttrycker hur jämställdhetsintegrering fokuserar

på kön och att det fokuset gör det svårt att i praktiken arbeta intersektionellt. Intersektionalitet

används därför som ett verktyg för att göra en medveten analys om de resultat som kommer

fram genom bland annat könsuppdelad statistik. Emil, som arbetar på en nationell myndighet,

beskriver hur det krävs en viss kompetens för att kunna göra en intersektionell maktanalys

och att det intersektionella perspektivet inte alltid finns i hela myndigheten eftersom för att

det blir ett för komplext begrepp. Ansvaret ansvaret för att göra en intersektionell analys

hamnar då hos den som arbetar specifikt med jämställdhet och dennes förståelse för
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intersektionalitet, vilket är en iakttagelse som också går att se hos flera andra

intervjupersoner.

Något som alla intervjupersoner på olika sätt har erfarenhet av i sitt arbete med jämställdhet

är det som vissa benämner som perspektivträngsel, det vill säga att de möter ett motstånd när

de försöker applicera fler perspektiv än kön i arbetet med jämställdhet. Perspektivträngseln

tar sig uttryck på olika sätt beroende på om intervjupersonerna arbetar på lokal, regional eller

nationell nivå. De som arbetar på lokal nivå uttrycker ett större motstånd från ledningen när

de vill arbeta med fler perspektiv än kön och att de på grund av motståndet från ledningen

anpassar arbetet för vad som är möjligt att arbeta med. En iakttagelse som gjorts när

intervjupersonerna beskriver dessa motsättningar är att även om de uttrycker att de arbetar

intersektionellt så framkommer det utifrån deras beskrivningar att det praktiken värderar

olika sociala faktorer utifrån vad som är mest akut att arbeta med. Detta kan exemplifieras

genom följande citat:

“Den där perspektivträngseln kunde bli lite kritiserad ah ska vi jobba med allt nu,
för då kommer vi med sju diskrimineringsgrunder och klass och sen kommer det
nån som säger ni måste jobba med miljö och hälsa och ställer massa krav på
stackars cheferna och det kan jag förstå. Så då försökte vi ändå baka ihop så att vi
hade kön, könsidentitet, etnicitet, funktionalitet... ja det var väl mest dom som vi
jobbade med, kanske har glömt någon men vi bakade ändå ihop det som vi tyckte
var mest akut eller mest relevant. “ (Elin, större kommun)

Hur intervjupersonerna beskriver att de arbetar mot motståndet mot fler perspektiv blir även

en konsekvens av hur de uppfattar och förstår intersektionalitet. I citatet ovan beskrivs

intersektionalitet utefter diskrimineringsgrunderna, där det intersektionella bedöms efter vilka

grupper av människor kommunen arbetar med, snarare än hur de sociala faktorerna

samverkar med varandra. Detta sker även om intervjupersonen, när den beskriver

intersektionalitet som teoretiskt begrepp, uttrycker en förståelse för hur olika faktorer

samverkar med varandra, men det får i praktiken en annan betydelse som påverkar vem som

inkluderas i det praktiska arbetet för jämställdhet.

“Ja jag tycker att vi arbetar intersektionellt, vi brukar betona att
jämställdhetsintegrering är en typ av kvalitetssäkringsmetod och motsvarande
metod eller verktyg finns ju inte för dom andra diskrimineringsgrunderna så vi
brukar säga att vi ska jobba med jämställdhetsintegrering som är en strategi som
regeringen och FN har valt men vi ska jobba med jämställdhetsintegrering med
ett intersektionellt perspektiv. Finns det statistik uppdelat på ålder osv så lägger vi
på dem perspektiven på analysen också så vi inte bara gör en genusanalys. Man
ska ta fram en bild och lägga på flera rester så när vi ändå ska göra arbetet med
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att kvalitetssäkra och analysera, jobba inte med en fråga i taget utan lägg på så
många raster du kan. Så försöker vi att jobba men tyvärr är det ju väldigt vanligt
att man ändå kör i stuprör, en fråga i taget, man fastnar ju i det där.” (Thomas,
länsstyrelsen)

Intervjupersonerna som dels förstår intersektionalitet som ett analytiskt verktyg samt arbetar

på regional eller nationell nivå beskriver hur de märker av motståndet som kan finnas på

lokal och mer praktiskt nivå där verksamheterna kan bli tvungna att prioritera kön för att

överhuvudtaget kunna arbeta med någonting. En del av intervjupersonerna beskriver också att

de behöver förenkla sin intersektionella analys för att den ska förstås av alla i verksamheten.

Emil som arbetar på en nationell nivå beskriver:

“Börjar vi att arbeta med och skriva ut en intersektionell analys och göra det
uttalat då kan det finnas en svårighet hos medarbetarna att förstå vad vi pratar
om. Och det är det som gör området komplicerat ofta behöver man lägga det på
en enklare nivå för att alla ska förstå. Man måste lägga det på en nivå så att
verksamheter och människor kan ta tills sig det vi gör. Vi gör ju den analysen
men sen när vi ska genomföra den i organisationen så kanske vi måste använda
enklare ord men det betyder ju inte att vi inte har gjort en intersektionell analys”
(Emil, nationell myndighet).

Intervjupersonerna som arbetar på regional och nationell nivå beskriver liknande erfarenheter

av att hos dem som arbetar med områden som berör jämställdhet så är kunskapen om

intersektionalitet hög men att det är svårare att få ut kunskapen i hela verksamheten. Louise,

som arbetar på nationell nivå, beskriver vikten av att politiken och det offentliga speglar

verkligheten och i verkligheten kan inte människor välja bort vilka erfarenheter de har. Därför

borde inte offentliga myndigheter heller kunna göra. Men i praktiken är den ambitionen

svårare att förverkliga framförallt tillsammans med jämställdhetsintegrering och många av

intervjupersonerna som arbetar på lokal nivå beskriver hur det i praktiken sker prioriteringar

där kön ofta kommer först. Denna prioritering beskrivs ibland som självvald och ibland som

tvingande. Ett exempel på detta ges av Karin som arbetar på en mindre kommun:

“Ibland tycker jag också att man måste vara modig, eller ja, när man pratar om
jämställdhet att vi kan inte smeta ut det för mycket. Ibland måste vi var i den
bubblan och ta just den tårtbiten och jobbar vi med det så brukar det också blir att
vi får med dom andra bitarna också. Och kollar vi med ett jämlikhetsperspektiv så
ser vi ju att genom alla andra grupper så skär ju gruppen kvinnor gruppen män
med dom juridiska kön vi har att förhålla oss till.” (Karin, mindre kommun)

Intervjupersonerna beskrivningar av dels deras förståelse för intersektionalitet och dels hur de

arbetar intersektionellt med jämställdhetsintegrering liknar i viss mån varandra men skiljer

sig också på många sätt åt. Dessa skillnader belyser i sig en viktig del av hur det är att arbeta
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med jämställdhet praktiskt och hur det skiljer sig från teorin. Det är extremt beroende av vem

som arbetar med frågorna. Som tidigare beskrivits saknas det riktlinjer för hur

jämställdhetsintegrering och jämställdhet i sig ska följas upp och även om intervjupersonerna

uttrycker att det finns metodmaterial för hur jämställdhetsintegrering ska appliceras är det

tydligt att intervjupersonens egna uppfattning om området till stor del påverkar arbetet. Både

genom intervjupersonernas kunskap och förståelse men också deras vilja och vad de anser

definierar jämställdhet och intersektionalitet.

“Det finns också ett stort motstånd i allmänhet och politiskt mot genusvetenskap
som område och det ska man nog inte underskatta heller. Jag menar det finns
politiska partier som är direkt emot genus, jag menar det påverkar såklart och vi
kanske också har medarbetare som inte är intresserade eller vill och då får vi ett
motstånd i organisationen och då behöver vi ofta göra dom här små stegen och
låta det sjunka in på en basal nivå och inte vara så, missförstå mig rätt,
komplicerade när vi gör en intersektionell analys”. (Emil, nationell myndighet).

När Mulinari, Molina och de los Reyes (2002) introducerade begreppet intersektionalitet

uttryckte de vikten av att vara medveten om hur rasistiska strukturer påverkar skapandet av

kön. Dessa rasistiska strukturer går inte att välja eller prioritera bort om en ska bedriva ett

jämställdhetsarbete som gynnar andra personer än vita. I den nationella bilden som skapats av

Sverige som ett redan jämställt land och den ideologiska fantasin om att alla vill och kan

arbeta med jämställdhetsintegrering vittnar intervjupersonerna om att en medvetenhet om

rasistiska strukturer inte är en given del av vad jämställdhet är.

5.4 Teori till praktik: en möjlig eller omöjlig förening?

Analysens sista del berör hur intervjupersonerna själva upplever avståndet mellan teori och

praktik vad gäller jämställdhetsarbete. Under intervjuerna fick intervjupersonerna frågan om

hur de såg på den kritik som finns mot offentligt jämställdhetsarbete och framförallt

jämställdhetsintegrering. Med fokus på hur genusforskningen kritiserat

jämställdhetsintegrering för att sakna ett intersektionellt perspektiv och hur de själva upplever

möjligheten att praktiskt bemöta det som forskningen efterfrågar. Intervjupersonerna fick

också möjlighet att uttrycka vad de saknar från forskningen och vad de tror skulle kunna föra

teori och praktik närmare varandra.

Intervjupersonernas uppfattning om avståndet mellan teori och praktik kan beskrivas enligt

två teman: dels uttrycker intervjupersonerna att de upplever en oförståelse hos forskningen
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för hur det praktiska arbetet faktiskt går till vad gäller resurser, tid, organisering och behovet

av att vara pragmatisk. Intervjupersonerna uttrycker också en efterfrågan av en mer

praktiknära forskning som är mer applicerbar och relevant för dem som arbetar, exempelvis

genom studier som speglar situationer som praktiker faktiskt möter snarare än policys.

Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur de upplever avståndet mellan teori och praktik

där vissa av dem är mer insatta än andra i kritiken som finns mot Sveriges nationella strategi

för att jobba med jämställdhet offentligt. Intervjupersonerna som är mer insatta i kritiken

uttrycker en viss frustration där de beskriver att de förstår och håller med om kritiken om att

arbetet kan sakna ett intersektionellt perspektiv men att det i praktiken inte alltid är möjligt att

tillgodose alla perspektiv på det sättet de kanske önskar. De beskriver utifrån sin egen

erfarenhet att det ofta handlar om att se till att arbetet fortsätter framåt i den mån det går och

att jämställdhetsarbetet då behöver ske på ett annat sätt än vad som beskrivs i teori och

forskning. Elin, som arbetar på en större kommun, beskriver bland annat:

“Jag säger inte att det är okej att exkludera någon eller att förringa något
perspektiv, alla ska absolut med, men det får inte bli på bekostnad av att allt
stannar av och att vi inte gör något. Jag kan verkligen hålla med kritiken men jag
är hellre pragmatisk och tänker att då får vi gjort nånting, då får vi gjort det vi
kan.“ (Elin, större kommun)

“Jag tänker verkligen att man behöver gräva lite där man står och vara lite
pragmatisk och inte fastna för mycket. Jag tänker att den diskussionen måste
kanske pågå inom akademin men jag tänker att man behöver göra jämställdhet
först också.” (Elin, större kommun)

Elin beskriver en upplevelse av avståndet mellan teori och praktik som ger en förståelse för

att avståndet inte behöver bygga på ovilja eller okunskap utan snarare orsakas av arbetets

praktiska utformning. De organisatoriska förutsättningar som finns kan göra att personerna

som arbetar med jämställdhet på offentliga myndigheter behöver prioritera att vara

pragmatiska för att det ska ske någon form av förändring överhuvudtaget. Elin belyser hur

man behöver göra jämställdhet och inte fastna i det teoretiska. Kristin, som arbetar på en

länsstyrelse, delger en liknande upplevelse som Elin när hon beskriver svårigheten med att

arbeta med intersektionalitet på det sättet som teorin och forskningen framställer det och

menar på att det i praktiken inte är görbart att se till alla perspektiv på samma sätt som det är i

teorin och i analyser. Kristin beskriver:

“Om jag skulle hårddra det så skulle jag säga att intersektionalitet handlar om att
se till hur olika maktstrukturer både kan motverka och samverka och att
intersektionalitet i praktiken då på nåt sätt skulle innebära att alla perspektiv är
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lika mycket värda alltid, och det är dom inte. Krasst så. Det beror på vilken fråga
och vilket sammanhang vilket som kräver mest tyngd där och då, analysen i det.
Och det tycker jag väl har tappats i diskussionen mellan teori och praktik. För att
man inte vad innebär det i praktiken, för i praktiken det kan inte bara handla om
att plus plus plus plus alla perspektiv…. det blir för individualistiskt för att kunna
göra verksamt.”(Kristin, länsstyrelsen)

I relation till det som beskrivits i tidigare delar av analysen bygger jämställdhetsarbetets

förutsättningar på mallar som är satta för den nationella strategin för jämställdhetsintegrering

och behovet av att vara pragmatisk blir också en konsekvens av de mallarna. Kristin och Elin

beskriver hur det i praktiken inte är möjligt att få med allt hela tiden och att det heller inte

jämt behövs. Elin och Kristin beskriver erfarenheter av att vara pragmatisk för att komma

framåt och att se perspektiven där perspektiven är och i deras beskrivning framgår det att

även om de uttrycker att det intersektionella perspektivet är viktigt så är arbetet för

jämställdhet viktigare. I den beskrivningen kopplas jämställdhet till endast kön och kön

uppfattas som något som kan arbetas med även om det inte finns möjlighet att arbeta med

andra perspektiv. Intervjupersonerna beskriver en förståelse för jämställdhet som bygger på

att kön är det primära och andra sociala faktorer blir sekundära. Grunden för intersektionalitet

är att kön inte kan särskiljas från andra faktorer eftersom människors erfarenheter går inte att

dela upp (Cho, Crenshaw & McCall 2013 ) Den ideologiska fantasin om begreppet

jämställdhet bygger på bilden av kön som något som kan kopplas bort från bland annat

rasistiska strukturer, vilket resulterar i att det främst är personer som endast påverkas av

förtryck på grund av sitt kön som gynnas av jämställdhetsarbetet, framförallt när personer

som arbetar med jämställdhet behöver vara pragmatiska för att komma framåt.

Vissa av intervjupersonerna belyser också att forskningen inte alltid presenterar en analys

som är förenlig med den praktiska verkligheten. Lousie, som arbetar på en nationell

myndighet, och Jane, som arbetar på ett universitet, beskriver sin uppfattning om avståndet

mellan teori och praktik:

“Forskningen kan sakna förståelse för det praktiska arbetet, till exempel vilket
högt tempo det är, eller att allt som publiceras inte är 100% jämt, forskningen
tenderar att göra långdragna tolkningar och tolkar inte alltid välvilligt, det är väl i
och för sig deras uppgift men tar kanske inte alltid hänsyn till vilka resurser som
finns eller vilken tid.” (Louise, nationell myndighet)

“Forskarna lever i en värld, jag som lever i förvaltningen lever i en helt annan och
jag tror inte att forskare ser det eller förstår det. Att det är två helt olika världar
och det ser helt olika ut. Och eftersom dom inte ser eller förstår det så tror jag
dom brister ganska mycket i sin analyser. och när dom börjar prata om saker som
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behövs eller vad som står i policys så finns det saker som dom totalt missar. för
dom förstår inte hur arbetet är organiserat. “ (Jane, Universitet)

Lousie och Jane beskriver båda en distans till praktiken i de tolkningar och analyser

forskningen gör och att dessa inte alltid speglar verkligheten till fullo. Upplevelsen ger en

förståelse för avståndet mellan teori och praktik som utifrån intervjupersonernas

beskrivningar delvis kan bygga på att praktiken inte känner igen sig i det forskningen

publicerar. Iakttagelser för oss in på nästa tema som handlar om ett behov av en mer

praktiknära forskning.

Många av intervjupersonerna uttrycker en önskan om en mer praktiknära forskning när de får

frågan om vad de tror skulle kunna minska avståndet mellan teori och praktik.

Intervjupersonerna beskriver dels att den kritik som produceras av forskningen främst når

dem inom akademin. Jane, som arbetar på universitet, beskriver hur hon upplever att

“forskning skrivs för forskare och inte för världen” och Thomas, som arbetar på en

länsstyrelse, uttrycker hur kritiken mot jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbetet

främst rör sig inom akademin och inte ute i praktiken. Intervjupersonerna menar att en

forskning som istället är mer kopplad och baserad på händelser som sker i den vardagliga

verksamheten skulle vara mer användbar och tillgänglig att använda för dem som arbetar

praktiskt med jämställdhet på offentliga myndigheter. Diana, som arbetar på en större

kommun, beskriver en önskan om forskning som bryter ner teori till mer igenkännliga

situationer som kan användas i det praktiska arbetet:

“Ibland bryta ner vissa teorier till vardags situationer, vissa gör ju det såklart tex
sara ahmed som har väldigt höga teorier men också beskriver situationer med den
här svansen som alltid kliver in före i rummet men också osäkerheten om svansen
kommer in först eller inte och det kan ju tycka är väldigt intressant. Hjälp i att
bryta ner dom större teorierna till vardagliga exempel, hur det tar sig uttryck i
olika miljöer eller styrelserum …. sådana saker skulle jag vilja ha av forskningen.
Det är ju inte alltid det finns den tiden för det analytiska arbetet eller dom
reflektionerna när du har en deadline och nu ska dom här målen in eller nu ska du
skriva den här rapporten och då skulle det var skönt att kunna ta hjälp i vissa, få
sådana här analyser som är väldigt konkreta liksom.” (Diana, större kommun)

Forskning som är baserad på exempelvis policydokument upplevs av intervjupersonerna som

svår att relatera till och även orelevant för dem som arbetar praktiskt. Intervjupersonerna

beskriver hur policydokument snarare beskriver en verksamhet på en teoretisk nivå men för

dem som arbetar praktiskt med jämställdhet krävs det forskning som speglar praktiken för att
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den ska vara användbar. Kristin, som arbetar på en länsstyrelse, och Emil, som arbetar på

nationell nivå, beskriver:

“Det är klart det finns forskning som är helt super väsentlig, vi använder oss
jättemycket av forskningsrapporter i mitt arbete men då är det inte forskning som
kollat på policydokument för det har jag inte lika mycket nytta av. Då handlar det
om forskning som är på en annan nivå som är lite närmare praktiken. Man har
mer nytta av den forskning som blir lite mer verksamhetsnära. Policyforskning
kan vara intressant men då är det snarare så att det är intressant att se om
jämställdhet försvinner ur policyns. för policy är på en sån övergripande nivå,
även hos en kommun så är en policy en bra bit ifrån det som sker liksom.”
(Kristin, länsstyrelsen)

“Forsknings sfären skulle kunna göra mer praktiska analyser och befinna sig på
myndigheterna det tror jag skulle kunna göras skillnad om det fanns en större
vilja från forskningen att faktiskt arbeta med praktiker. Policydokument är ju
ganska trubbigt, det är mycket fina ord men hur funkar det egentligen. Och det
tycker jag du gör bra att inte bara göra policydokument för det säger väldigt lite
och det är ju väldigt lätt att få ut det kan man få i drivor om man vill ha det men
att praktiskt gå in på en mynmdightet och titt apå hur gör man i det första ledet.
Ta fram policydokumenten det sker på en ganska hög nivå men i handläggningen
hur gör liksom första ledets medarbetare med dom här frågorna. Där tror jag det
finns jättemycket att göra och där tror jag verkligen att forskning och
myndigheter skulle kunna arbeta tillsammans. det tror jag skulle vara jätte
nyttigt.” (Emil, nationell myndighet)

Emil beskriver även hur praktiken kan bli bättre på att bjuda in forskningen till deras arbete

och Kristin beskriver hur ett samarbete mellan praktiken och forskningen och även andra

samhällsaktörer behövs i arbetet med jämställdhet för att det ska ske förändring. Utifrån

intervjupersonernas erfarenheter uttrycks det en vilja att utveckla arbetet men för att

forskningens kritik av praktiken ska få effekt krävs det också att forskningen möter praktiken

där praktiken befinner sig. tt kritisera jämställdhetsintegrering utifrån bland annat

policydokument blir inte produktivt eller användbart för dem som i praktiken arbetar med det

då det inte är upp till dem att bestämma om de ska jobba med det eller inte. För att göra

kritiken mer applicerbar och för att föra teori och praktik närmare varandra krävs det att den

forskning som produceras uttrycks på ett sätt som är relevant för dem som arbetar med

jämställdhet för att forskningen ska ge verklig förändring i praktiken.
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Kapitel 6. Slutsatser
“Forskning skrivs för forskare och inte för världen.”

(Jane, universitet)

Den här uppsatsen började i tankar om avståndet mellan teori och praktik. I en undran om

varför forskningens kritik och myndigheternas praktik var så långt ifrån varandra vad gäller

synen på och användandet av jämställdhetsintegrering och intersektionalitet. Jag ville

undersöka avståndet närmare, med en ambition att lyfta personer som jobbar med

jämställdhet på offentliga myndigheters egna erfarenheter av det praktiska arbetet då jag själv

kände mig kluven av det till synes ganska enorma avstånd som fanns mellan den

genusvetenskapliga forskning jag läst och de nationella strategier som finns för att jobba med

jämställdhet i Sverige. Uppsatsen syftade till att bidra med ökad förståelse för avståndet

mellan forskningens kritik mot och myndigheters praktik med det offentliga arbetet för

jämställdhet i Sverige. Fokuset låg på den mest förekommande kritiken, som berör bristen

på intersektionalitet i svenska myndigheters sätt att arbeta med jämställdhet samt deras

användande av jämställdhetsintegrering. För att uppnå syftet gjordes en intervjustudie om

vilka strukturella förutsättningar och motsättningar personer som arbetar med jämställdhet i

svenska myndigheter upplever och hur dessa påverkar möjligheten att praktiskt applicera den

kritik som presenteras av forskningen gällande jämställdhetsarbete. Dessutom tog studien

fasta på hur personer som arbetar med jämställdhet på offentliga myndigheter i Sverige med

egna ord beskriver sin förståelse för och erfarenhet av att praktiskt arbeta med

intersektionalitet, jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Genom att uppmärksamma den

egna förståelsen och erfarenheter på området beskriven med intervjupersonernas egna ord

snarare än att undersöka policydokument eller rapporter var ambitionen att kunna ge ökad

förståelse för hur avståndet mellan teori och praktik egentligen ser ut och föra dem närmare

varandra när det kommer till att arbeta med jämställdhet genom att tillföra forskningsfältet en

annan typ av empiriskt material.

Uppsatsens slutsatser kan sammanfattas i fyra punkter:
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1. Betydelsen för jämställdhetsintegrering och jämställdhet institutionaliseras som något

som alla myndigheter oavsett lokal, regional eller nationell nivå ska arbeta med trots

att de möter olika förutsättningar och motsättningar vad gäller resurser, legitimitet och

kunskap. Den institutionella föreställningen om jämställdhetsintegrering som en

fungerande nationell strategi för att arbeta med jämställdhet på offentliga myndigheter

kan teoretiskt förklaras som en ideologisk fantasi, där den institutionella och

strukturella betydelsen för jämställdhet är att den förstärker den ideologiska fantasin

om ett jämställt Sverige, och inte vad jämställdhetsarbete i praktiken förändrar.

2. Arbetet med jämställdhet på offentliga myndigheter i Sverige är till stor del

personbaserat och beroende av vem som arbetar med frågorna och dennes förståelse

för jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet samt av ledningen på

myndigheten. Bristen på uppföljning gör att jämställdhetsarbetet riskerar att

bortprioriteras om inte myndighetens ledning prioriterar arbetet, vilket genom

feministisk institutionalism kan förstås som en konsekvens av den ideologiska

fantasin om jämställdhet som strukturellt institutionaliseras. Myndigheternas

handlingar visar på ett strukturellt motstånd mot att arbeta med jämställdhet som går

direkt emot ideén om att den nationella strategin ska göra att jämställdhet ska

implementeras i alla beslut på alla nivåer, eftersom jämställdhetsarbete i praktiken är

beroende av den enskilda myndighetens ledning och vilja.

3. Förståelsen för intersektionalitet skiljde sig mellan intervjupersonerna och uppfattades

antingen som ett praktiskt eller analytiskt verktyg, vilket gav olika konsekvenser för

hur begreppet relaterades till jämställdhetsintegrering. Uppfattningarna om

intersektionalitet baserades på intervjupersonernas arbetssituation och användning av

jämställdhetsintegrering, där kön i båda fallen reproduceras som en kategori som går

att skilja från andra sociala faktorer. Genom intervjupersonernas praktiska

användande av intersektionalitet i relation till jämställdhetsintegrering reproduceras

jämställdhetsintegrering som en strategi som främst gynnar dem som inte upplever

förtryck på grund av andra social faktorer än kön.

4. Intervjupersonerna efterfrågar en mer praktiknära forskning som är mer applicerbar

och har större förståelse för den praktiska verksamheten, med mindre fokus på policys

och större fokus på forskning som speglar den praktiska verkligheten.
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Undersökningens slutsatster visade att beroende på om intervjupersonerna arbetade med

jämställdhet på lokal, regional eller nationell nivå mötte de strukturella motsättningar i olika

stor utsträckning och hade också olika stor tillgång till de förutsättningar som krävs för att

arbete med jämställdhet på ett fungerande sätt. De strukturella motsättningarna och

förutsättningarna kunde sammanfattas i tre teman; resurser, legitimitet och kunskap.

Intervjupersonerna ansåg att en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet och

jämställdhetsintegrering är att det inom myndigheten finns en person som har i uppdrag att

arbeta med området och att ledningen prioriterar resurser till jämställdhetsarbetet. Denna

förutsättning skiljde sig mellan myndigheterna. Myndigheterna på lokal nivå och framförallt

mindre kommuner beskrev sämre förutsättningar i form av resurser och stöd från ledningen

än myndigheter på regional och nationell nivå. Myndigheterna på lokal nivå var mer

beroende av att ledningen på den specifika arbetsplatsen valde att prioritera arbete med

jämställdhet medan myndigheter på regional och nationell inte beskrev ett lika stort motstånd

från ledningen.

Genom det teoretiska perspektivet feministisk institutionalism (Krook & Mackay 2011) går

det att definiera en strukturell motsättning som försvårar och förhindrar arbetet med

jämställdhet på offentliga myndigheter. Jämställdhetsarbetet blir beroende av den enskilda

organisationen och den enskilda myndighetens ledning trots att de jämställdhetspolitiska

målen uttrycks som något alla myndigheter ska arbeta utefter och jämställdhetsintegrering

som en nationell strategi som ska genomsyra alla verksamheter på alla nivåer

(Regeringskansliet 2015). Den nationella strategin för att arbeta med jämställdhet utgår från

att alla verksamheter på alla nivåer ska arbeta med jämställdhetsintegrering oavsett

resurstillgång och vem som sitter i ledningen. Den strukturella motsättningen kan teoretiskt

förklaras genom feministisk institutionalism där jämställdhet nationellt institutionaliseras som

ett koncept som alla politiskt styrda myndigheter ska arbeta med men där institutionens

struktur förhindrar det praktiska arbetet (Krook & MAckay 2011). Genom begreppet

ideologisk fantasi (Glynos 2008) kan de strukturella förutsättningarna och motsättningarna

förstås som en konsekvens av den idealbild som institutionaliseras inom den nationella

identiteten där Sverige förväntas vilja arbeta med jämställdhet oberoende av vilken ledning

som finns på de enskilda myndigheterna (Sjöstedt Landén 2016). Förutsättningarna för att

arbeta med jämställdhet och verktyget jämställdhetsintegrering struktureras institutionellt, där
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regeringen presenterar en idé om att jämställdhet ska implementeras i alla beslut på alla

nivåer. När organisationerna sedan praktiskt ska utföra handlingen blir den strukturella

betydelsen tydlig, att det inte finns bestämda krav på att jämställdhet faktiskt ska genomsyra

alla belsut på alla nivåer och med enkelhet kan stoppas och förhindras om ledningen inte vill

arbeta med det eller om inte resurserna till det finns. Den institutionella betydelsen av

jämställdhet blir att dess strukturella syfte är att den finns och stärker den ideologiska fantasin

om ett jämställt Sverige, inte vad den i praktiken förändrar (Krook & Mackay 2011).

Slutsatsen går i linje med tidigare forskning om att jämställdhet blir ett ihåligt begrepp i

nationell kontext (Daly 2005) och att jämställdhet får olika effekter i olika organisationer

(Magnusson, Rönnblom & Silius 2008).

Bräckligheten i hur jämställdhet prioriteras beskriver ytterligare en strukturell motsättning i

form av bristen på legitimitet. Jämställdhetsarbetet på framförallt lokal nivå prioriteras inte i

lika hög grad som annat arbete och intervjupersonerna beskriver hur en brist på uppföljning

och kontroll underminerar jämställdhetens legitimitet som arbetsområde. Intervjupersonerna

som arbetade på regional och nationell nivå och med jämställdhetsintegrering på ett mer

övergripande plan beskrev sitt uppdrag som tydligare med större legitimitet eftersom deras

arbete existerade närmare regeringen i form av regeringsuppdrag eller regleringsbrev med en

mer direkt koppling till de jämställdhetspolitiska målen.

En gemensam motsättning var också bristen på kunskap, vilken gör att jämställdhetsarbetet

förlitar sig på vem som sitter i ledningen och om ledningen värderar jämställdhet som

kunskapsområde. Behovet av legitimitet och kunskap kan genom feministisk institutionalism

också förstås som en konsekvens av den ideologiska fantasin där jämställdhet ses som en del

av idealbilden för den svenska identiteten. Genom att jämställdhetsarbete och

jämställdhetsintegrering strukturellt institutionaliseras som något alla myndighet bör arbeta

med, men inte måste arbeta med, blir en konsekvens att jämställdhet inte får samma

legitimitet som andra arbetsområden och förståelsen för det som kunskapsområde möter

motsättningar på grund av att åsikter som underminerar dess legitimitet struktureras och

accepteras institutionellt (Krook & Mackay 2011). Slutsatserna följer de resonemang som

Callerstig och Lindholm (2011) beskriver om hur betydelsen av jämställdhetsintegrering

skapas genom hur det praktiseras och hur det förstås. Slutsatserna följer också Andersson

(2018) och Olofsdotter Stensöta (2009b) beskrivningar av hur jämställdhetsarbete i

myndigheter ofta misslyckas.
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I relation till tidigare forskning blir en tydlig slutsats att jämställdhet tolkas och förstås på

olika sätt och att den institutionella tolkningen av jämställdhet inte förmedlar ett bestämt

förhållningssätt för hur jämställdhet bör gestaltas i myndigheter vilket går i linje med

Magnusson, Rönnblom och Silius (2008:7) resonemang om att jämställdhet är något som

tolkas och förstås på olika sätt i olika organisationer vilket ger olika konsekvenser och följder

(Bacchi & Eveline 2010). Genom intervjupersonernas beskrivningar blir en effekt av att

jämställdhet tolkas olika och att myndigheter har olika förutsättningar att arbeta med

jämställdhet att människor som lever i olika delar av Sverige och inom olika kommunala och

regionala verksamheter inte bemöts likvärdigt eller får samma chans till jämställdhet. En

förståelse för skillnaden mellan myndigheternas jämställdhetsarbete och forskningens kritik

av detta blir därför att praktiken har svårt att bryta sig loss från den institutionella

uppfattningen om jämställdhet, som strukturellt försvårar utvecklingsarbetet för många

myndigheter (Krook & Mckay 2011).

Vad gäller intersektionalitet beskrev intervjupersonerna en förståelse som kan delas upp i två

uppfattningar; förståelsen för intersektionalitet som ett analytiskt eller praktiskt verktyg. De

olika tolkningarna ger olika konsekvenser för hur intervjupersonerna använder det i relation

till jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Uppfattningen om intersektionalitet som ett

praktiskt verktyg resulterade i att intervjupersonerna beskrev att arbetet blev intersektionellt

så länge de arbetade med flera olika grupper och perspektiv, såsom en kommuns olika

invånare, snarare än hur olika sociala faktorer samverkade med varandra. En förståelse för

intersektionalitet som ett analytiskt verktyg innebar att intersektionalitet användes som ett

övergripande förhållningssätt till arbetet och analysen av könsuppdelad statistik.

Intervjupersonerna som uppfattade intersektionalitet som ett analytiskt verktyg beskrev också

svårigheterna med att kombinera det med jämställdhetsintegrering, eftersom kön där ses som

en naturlig och ständig faktor medan andra sociala faktorer kan väljas bort i analysen för att

göra arbetet mer görligt och pragmatiskt (Cho, Crenshaw & McCalI 2013). I relation till

intersektionell teori blir den praktiska förståelsen för intersektionalitet problematisk då den

fokuserar på antalet olika sociala faktorer som myndigheten arbetar med i form av hur

jämställdhetsarbetet berör olika människor men samverkan av sociala faktorer står inte i

fokus vilket är en avgörande del i förståelsen för sociala identiteter och dess komplexitet

(Bilge & Collins 2016).
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Uppfattningen om intersektionalitet som analytiskt verktyg tar hänsyn till hur sociala faktorer

samverkar och de här intervjupersonerna visar en medvetenhet om hur en applicerar en

intersektionell analys på det arbete som görs. Men när de beskriver svårigheten med att

kombinera det intersektionella perspektivet med jämställdhetsintegrering uppdagas en

förståelse för kön som något som även kan förstås utan relation till andra sociala faktorer och

att arbetet kräver att intervjupersonerna ibland ser till endast kön. Genom begreppet stickiness

(Sjöstedt Landén & Olofsdotter 2016:4) går det här att observera hur jämställdhetsintegrering

kopplas samman med den institutionella bilden av jämställdhet där det intersektionella

perspektivet inte går att sammankoppla med strukturella uppfattningen om jämställdhet.

Utifrån tidigare forskning så är det detta som är problematiskt med jämställdhetsintegrering

och den offentliga synen på jämställdhet i Sverige där Molina, Mulinari och de los Reyes

(2002) menar att grunden för intersektionalitet är att det inte går att förstå skapandet av

sociala faktorer utan att se till bland annat rasistiska strukturer. När prioriteringen blir ‘bara’

kön gynnar det endast dem som inte upplever förtryck på annat håll och sådant

jämställdhetsarbete tenderar därför att bli heteronormativt med ett vithetsfokus (Tomlinson

2013).

Enligt den feministiska institutionalismens perspektiv reproduceras också strukturen för

jämställdhet genom det praktiska arbetet (Krook & Mackay 2011) och när det praktiska

arbetet tolkar intersektionalitet olika och dessutom producerar kön som en ständigt enskild

kategori befäster det ett strukturellt motstånd för att kombinera jämställdhet och

jämställdhetsintegrering med intersektionalitet. (Krook & Mackay 2011). I linje med Sjöstedt

Landén och Olofsdotter (2016) finns möjligheten att kombinera jämställdhetsintegrering och

intersektionalitet men genom begreppet stickiness (Glynos 2008) blir det tydligt hur

jämställdhetsintegrering fastnar i den institutionella bilden av jämställdhet. Vilket också

reproduceras av intervjupersonernas förståelse för intersektionalitet och av det strukturella

förutsättningar och motsättningarna som försvårar arbetet generellt och bidrar till att

intervjupersonerna prioriterar att arbete med endast kön.

Förståelsen för och erfarenheten av det praktiska arbetet med jämställdhet,

jämställdhetsintegrering och intersektionalitet skiljde sig mellan intervjupersonerna och

visade hur personbaserat arbetet för jämställdhet är samt att möjligheten att möta

forskningens kritik mot offentligt arbete med jämställdhet till stor del beror på vem det är

som jobbar med frågorna, om kunskapen att kunna förändra arbetet finns och om ledningen
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på myndigheten vill och prioriterar jämställdhetsarbete. Intervjupersonernas förutsättningar är

en avgörande del i att ge ökad förståelse för avståndet mellan forskningens kritik mot och

myndigheternas praktik med jämställdhet på offentliga myndigheter i Sverige. Det är även

intervjupersonernas egna upplevelse av kritiken. Då intervjupersonernas erfarenhet och

förståelse för jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet teoretiskt kan

kopplas till institutionella strukturer och en ideologisk fantasi hos Sveriges regering så är det

få av intervjupersonerna som själva kritiserar den nationella strategin eller den institutionella

betydelsen av jämställdhet.

Intervjupersonerna beskrev hur forskning om jämställdhet tenderar att finnas på en för

teoretisk och abstrakt nivå som inte ser till praktikens verklighet vad gäller arbetets

utformning och praktiska tillgångar som tid och resurser. Forskning som är för bortkopplad

från praktiken eller fokuserar på endast policydokument är inte relaterbar för dem som

arbetar i praktiken. Om forskningen vill att den kritik som de riktar mot offentligt

jämställdhetsarbete ska tas upp av praktiken behöver den, i enlighet med intervjupersonernas

beskrivningar, vara mer praktiknära. Intervjupersonerna efterfrågar en forskning som

gestaltar utmaningar och situationer som personer i praktiken i större grad kan känna igen sig

i och som inte baseras på teoretiska analyser av policydokument eller för teoretiska

resonemang som är inte är applicerbara.

Den här undersökningens svar på frågan hur vi vidare kan förstå avståndet mellan

forskningens kritik mot och myndigheternas praktik med offentligt jämställdhetsarbete i

Sverige landar i att den forskning som finns idag speglar de teoretiska problem som finns

med jämställdhetsintegrering och bristen på intersektionalitet men avståndet förändras inte av

den forskningen eftersom den inte speglar den praktiska verkligheten. Praktiken är begränsad

av strukturella motsättningar och påverkad av om de verkar på lokal, regional eller nationell

nivå. Erfarenheter av jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet påverkas av

institutionella strukturer för vad jämställdhet är, men forskningen i sig produceras också

institutionellt. Avståndet skulle kunna minskas av en forskning som ser till myndigheternas

strukturella förutsättningar möter intervjupersonerna där de är och utmanar både akademins

och praktikens institutionella strukturer. För att göra det krävs det att forskningen presenterar

en kritik som är applicerbar för praktiken och som inte bara fokuserar på att teoretiskt

problematisera en övergripande struktur som inte är nåbar för dem som arbetar mitt i den. För

att nå jämställdhet behöver vi inom akademin hjälpa dem som varje dag arbetar för
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förändring efter sin förmåga och då är inte alltid abstrakta teoretiska problematiseringar

nyckeln utan ibland behöver även forskningen arbeta i det vardagliga. Verklig förändring

kräver verklig erfarenhet.

Blicka framåt

För att vidareutveckla den här uppsatsen och forskningsfältet hade det varit intressant att göra

en närmare undersökning av skillnaderna mellan lokal, regional och nationell nivå. Det hade

även varit intressant att inkludera intervjuer med forskare för att få en inblick i deras

upplevelse av avståndet mellan teori och praktik eller göra fokusgrupper med både forskare

och personer från myndigheter. För att bemöta intervjupersonernas efterfrågan hade det även

varit givande att göra en fältstudie på en myndightet och följa arbetet i praktiken på plats.

Framförallt behöver forskning om jämställdhet skifta fokus från policyarbete och intressera

sig mer för praktiska verksamheter. Ett tätare samarbete mellan forskning och praktik är för

mig vägen för att nå verklig förändring. Jag hoppas att jag genom den här uppsatsen bidragit

med ett steg på vägen för mötet mellan teori och praktik.
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