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Kommunalt jämställdhetsarbete 

 
ANN-SOFIE LENNQVIST LINDÉN 

 
1979 infördes den första jämställdhetslagen i Sverige som syftade till att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Lagen reviderades 
vid flera tillfällen innan den 2009 ersattes av den nuvarande 
diskrimineringslagen. De svenska kommunerna har under 30 år haft i 
uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet. Statistiska Centralbyrån har 
sedan 1984 gett ut ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” 
vartannat år. Denna skrift visar att det på många av livets områden återstår 
mycket att göra innan jämställdhet har uppnåtts. Kommunerna är centrala 
aktörer i jämställdhetsarbetet. De är stora arbetsgivare med en majoritet 
kvinnor anställda och alla svenska medborgare kommer nästan dagligen i 
kontakt med de kommunala verksamheterna. I detta kapitel redovisas en 
stor svensk kommuns jämställdhetsarbete. Undersökningen har gjorts inom 
ramen för ett utvärderingsprojekt som genomfördes 2004-2007. Projektet 
redovisades i en skriftlig rapport (Montin, 2008).  
 
Utgångspunkter 
Undersökningen utgick från forskning om kvinnorepresentation, kvinnliga 
politiker, härskartekniker, språk och kön samt jämställdhetsarbete (se 
Montin, 2008). Syftet var att utvärdera en genomgripande organisations-
förändring som genomfördes i kommunen 2003, bl.a. ur ett jämställdhets-
perspektiv. En central utgångspunkt är att det krävs kunskaper för att aktivt 
arbeta för jämställdhet. Politiker och tjänstemän är viktiga aktörer. 
Politikerna ska beakta jämställdhet i styrningen, och tjänstemännen har 
implementeringsansvaret. Arbete för ökad jämställdhet är, och har under 
lång tid varit, ett lagkrav, det är inget som kan ”prioriteras” bort. Målet för 
den svenska jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor skall ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns fyra delmål som 
innebär jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, 
jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld 
mot kvinnor skall upphöra (Regeringen, 2010). 

Kommunens styrdokument 
Kommunfullmäktige antar årligen styrdokument. En kvantitativ innehålls-
analys utfördes för att se dels hur ofta ord, som kan förknippas med 
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jämställdhetsarbete, förekom, dels vilket utrymme jämställdhetsfrågan gavs 
och resultatet sammanställdes i en tabell:  
      
Tabell 1. Förekomst av jämställdhetsord i kommunens styrdokument 
 

Ord 
IVE1  

2006-2009 
IVE  

2007-2010 
IVE  

2008-2011 
Jämställt/d/da 3 1 0 
Jämställdhet 6 7 3 
Genus 1 0 1 
Könsmaktsordning 4 0 0 
Kön 8 4 1 
Kvinna/or 9 6 7 
Man/män 4 4 2 
Summa 35 22 14 
 
Tabellen visar att förekomsten av jämställdhetsord har halverats under 
perioden, även sett i relation till det totala omfånget. Minskningen beror 
inte på att dokumentens omfång har minskat:  
 
 Tabell 2. Jämställdhetsord i relation till styrdokumentens omfattning 
 
Andel IVE  

2006-2009 
IVE  

2007-2010 
IVE  

2008-2011 
Sidor 110 122 114 
Ord 28.576 30.385 27.322 
Nyckelord (‰)  1,23 ‰ 0,07 ‰ 0,05 ‰ 
 
Av den kvantitativa innehållsanalysen drogs tre slutsatser.  Ord förknippade 
med aktivt jämställdhetsarbete mer än halverades och antalet skrivningar 
blev färre. Det som skrevs blev också mer allmänt hållet och slätstruket över 
tid. I det första dokumentet fanns en feministisk medvetenhet som de senare 
saknade. 
 
I kommunen finns ingen övergripande jämställdhetsplan, bara en 
jämställdhetspolicy. De kommunala förvaltningarna ska utarbeta 
jämställdhets- och mångfaldsplaner. Jämställdhet och mångfald har slagits 
samman och det är oklart vilken effekt detta har, eftersom positiva effekter 
av detta inte har gått att se (Högskoleverket, 2003). Att slå samman 
jämställdhet och mångfald kan vara en obstruerande aktivitet som försvårar 

                                                      
1 IVE = Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 
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jämställdhetsarbete. Detta innebär att jämställhetsarbetet koopteras av 
mångfaldsarbetet och kommer i skymundan. 
 
Det framgick att fokus låg på mångfaldsfrågorna vilket stärker tolkningen 
att jämställdhetsarbetet koopteras. Chefer har utbildats i mångfaldsfrågor 
och när det gäller jämställdhet finns inga åtgärder redovisade. Det 
förekommer att man uttrycker att arbete för ökad jämställdhet inte är” 
tillämpligt för verksamhetsområdet” i fråga.  
 
Jämställdhetslagen ställde krav på arbetsgivare att årligen upprätta 
handlingsplan för jämställda löner, med lönekartläggning, analys och 
åtgärder. I kommunen fanns lönestatistik uppdelad på kontor - ingen 
kommunövergripande handlingsplan. Detta ledde till att många av kontoren 
skrev att det inte fanns några löneskillnader beroende på kön. Lagstiftarens 
krav uppfylldes inte. Arbetet med arbetsvärdering och utarbetande av en 
handlingsplan hade inte påbörjats. Slutsatsen var att det är nödvändigt med 
ett kommunövergripande helhetsgrepp eftersom det inte går att göra per 
förvaltning då många inte har grupper av män och kvinnor med likvärdiga 
arbeten.   

Kvinnorepresentation  
Riksgenomsnittet för kvinnorepresentation i kommunfullmäktige uppgick 
till 42,3 procent efter valet 2006. I kommunen var andelen något högre – 
43,3. Könsfördelningen var alltså jämn2, men en annan bild framkom vid 
genomgång av ordförandeposter i de indirekt valda nämnderna. Av 18 
ordförande var 15 män, en kvinnorepresentation på 17 procent. På vice 
ordförandeposterna fanns 28 procent kvinnor. Det rådde en stark 
mansdominans. Samma mönster framträdde gällande gruppledarna i 
kommunfullmäktige – fem av åtta partier hade män som gruppledare. I 
förvaltningsledningen var mönstret detsamma. Av 16 chefer är 10 män, 38 
procent av är kvinnor.   Slutsatsen var att det råder är en stor 
mansdominans i de högsta leden. Där politik och förvaltning möts – i mötet 
mellan förvaltningschef och ordförande – dominerar män.  

Metaforer och osynliga normer 
Kommunchefens månadsmöte med förvaltningscheferna observerades. Den 
begreppsliga metaforen KOMMUNLEDNING I KAMP kom till uttryck på 

                                                      
2 Med jämn könsfördelningen menas intervallet 40-60, inget kön ska ha mer än 60 
procent eller mindre än 40 procent.  
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många sätt genom användning av idrottsmetaforer och liknelser. 
Förvaltningschefsuppdraget liknas vid en idrottsutövares där det finns ett 
inslag av tävling mellan individer eller lag. Chefen kan vara antingen spelare 
i ett lag eller en person som utför en individuell prestation – antingen 
idrottsutövare eller tränare. När lagsportsmetaforer används är 
förvaltningscheferna ett team med ett mål att nå: 
 

Vi kan inte stå på läktaren utan vi måste ner och agera.  

Här framträder en hierarkisk nivå - förvaltningscheferna måste ner från sin 
överordnade position.  Lagkonstellationerna varierar, ibland är laget 
förvaltningscheferna men ibland är hela kommunen laget:  
 

I triangeln3 är vi inte motståndare, vi är medspelare. Vi har våra positioner i 
laget och vi måste ha en uppfattning om helheten. 

Laget består ibland av tjänstemännen på kommunledningskontoret, ibland 
av olika politiska nämnder. Efter valet 2006 fick nämnderna nya ledamöter:  
 

Vår nämnd har inte klivit fram än men vi har fått en ny laguppställning med 
11 ledamöter.   

Att vara förvaltningschef kan också vara att inta positionen som coach. Det 
är vanligt att det är politikerna som behöver coachas. I coachningen finns 
inslag av kontrollbehov. Kommunchefen säger:  
 

När vi tänker på våra ordförande – hur är det med coachningen där? Vi 
måste våga ta den här fajten.  

En viktig uppgift för tränaren är att driva på:  
 

Man får sörja en dag men sen måste man upp på banan igen och tävlings-
instinkten ta över.  

Ibland görs jämförelser med individuella idrottsutövare. Det förekommer 
att förvaltningschefsuppdraget liknas vid idrottsutövarens eller tränarens. 
Dessa jämförelser används ofta när fokusering diskuteras. Förmågan att 
fokusera är nyckeln till framgång: 
 

                                                      
3 Triangel = ord som används om den kommunala styrmodellen. 
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Ta Björn Borg och Ingemar Stenmark. Björn Borg kunde fokusera och 
strunta i felaktiga domslut, det kunde inte McEnroe som hetsade upp sig. 
Man måste välja bort det som stör fokuseringen. 

Förvaltningschefen är en roll i vilken man kämpar, det framgår av 
metaforerna som har med krig, strid, tävling eller kamp att göra. Det är 
viktigt att ha kamplust. Krigsmetaforen framkom tydligt när cheferna 
gjorde ett collage av framtidsbilder mellan vilka de hade ritat små båtar som 
styrde mot en fyr. Vid presentationen omtalades kommunen som en 
”armada av små båtar som alla styr mot fyren”. I detta fall var det hela 
kommunen som var ”laget”. Fyren symboliserar målet som i detta 
sammanhang handlade om kommunen som bäst i landet. 
 
Strid och kamp finns implicit i metaforerna och ibland får man vara beredd 
på att bli skadad. Det kan ta sig följande uttryck: 
 

Kliver man fram skapar man mottryck, om jag retirerar skapar jag 
friutrymme. 

Man får vara beredd att åka på en hurring. 

Med ett genusperspektiv på dessa sport- och krigsmetaforer och forskning 
om språk och kön kan kommunen sägas vara präglad av en pågående 
konstruktion av manlig identitet och homosocial 
maskulinitetsreproduktion. Kommunen är influerad av ett manligt 
könskodat privat näringsliv som är ett ideal där det mesta antas fungera 
bättre än kommunen.  En slutsats är att det privata näringslivsideal som 
präglar kommunen och de vanligt förekommande sport- och 
idrottsmetaforerna innebär att organisationen är maskulint präglad.  
 
Attityder   
Det finns skillnad i hur manliga och kvinnliga politiker upplever sig bli 
bemötta. Utifrån tidigare forskning ställdes frågan ”Manliga politiker 
tillvaratar kvinnliga väljares intressen lika bra som kvinnliga politiker” i 
enkäter. Resultatet sammanfaller med tidigare forskning som visar att 
manliga politiker tenderar att anse att kön inte spelar någon roll i politiken; 
52 procent av männen instämde och bland kvinnorna var det färre 
instämmande, 27 procent. Bland tjänstemännen är det mest svaret ”vet 
ej/ingen åsikt”. 61 procent av de manliga tjänstemännen tog inte ställning, 
64 av de kvinnliga. Hur ska detta tolkas? Det kan vara svårt att ta ställning 
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om man aldrig har tänkt på frågan. Det kan också vara så att män och 
kvinnor svarar utifrån olika utgångspunkter där män svarar normativt och 
kvinnor erfarenhetsmässigt. En annan tolkning är att det finns en motvilja 
att ta ställning. I de öppna enkätkommentarerna finns bland både 
tjänstemän och politiker stöd för en sådan tolkning:  

Tycker att frågor kring män/kvinnor saknar relevans för mig. 

För mycket fokusering på genusfrågor 

Kommentaren om att det är ”för mycket fokusering på genusfrågor” 
handlade om enkätkonstruktionen. Enkäterna innehöll över 100-200 
påståenden, varav sex kunde relateras till kön. Dessa kommentarer kan 
tolkas som att jämställdhetsarbete betraktas som omodernt (Hedlund, 
2006). En annan tolkningsmöjlighet är att påståendet implicerar att det 
finns en konflikt mellan könen – en provocerande tanke. Det finns en 
utbredd föreställning om att arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män är något som ska ske i harmoni mellan könen (Eduards, 2001). 
Detta kan vara en anledning till att många väljer att inte ta ställning. 
Påståendet går också stick i stäv mot föreställningen att Sverige är ett 
jämställt land. 
  
Tjänstemän är också väljare vilket innebär att de skulle kunna ta ställning, 
åtminstone är andelen ”vet ej/ingen åsikt”-svar anmärkningsvärt stor. Det 
är fler kvinnor än män som inte tar ställning. Om vi tar bort den stora 
andelen ”vet ej/ingen åsikt”-svar och bara undersöker de som faktiskt har 
tagit ställning är det 46 procent av manliga tjänstemän som instämmer 
vilket tillspetsat kan uttryckas som att de menar att det i princip skulle 
kunna vara enbart manliga politiker. Bland kvinnliga tjänstemän instämmer 
27 procent. Kvinnliga tjänstemän är därmed i högre grad än de manliga av 
uppfattningen att det behövs kvinnliga politiker för att tillvarata kvinnliga 
väljares intressen. Slutsatsen är ändock att varken manliga eller kvinnliga 
tjänstemän är helt övertygade om att det behövs kvinnliga politiker. 
 
Jämställdhet i praktiken  
Jämställdhet skall verkställas i praktiken. Det finns en nationell 
jämställdhetslag och en kommunal jämställdhetspolicy. Tycker politiker och 
tjänstemän att beslut i kommunalpolitiken och de kommunala 
verksamheterna genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv? Nej, 
jämställdhetsperspektivet genomsyrar inte den kommunala organisationen, 
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men manliga politiker och tjänstemän kvinnliga anser i högre grad än 
manliga att beslut i kommunpolitik och verksamheter genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv:   
 

Tabell 3. Beslutsfattandet i kommunpolitiken genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv. Procent. 

Beslutsfattandet i kommun-
politiken genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv 

Procent 
kvinnliga 
politiker 
2004/2006 

Procent 
kvinnliga 
tjänstemän 
2004/2006 

Procent 
manliga 
politiker 
2004/2006 

Procent 
manliga 
tjänstemän 
2004/2006 

Instämmer helt/i hög grad 
Förändring 2004-2006 

31/33 
+2 

19/30 
+11 

47/50 
+3 

45/46 
+1 

Instämmer inte alls/i låg grad 
Förändring 2004-2006 

69/67 
-2 

81/70 
-11 

53/50 
-3 

55/54 
-1 

 

Tabell 4. Beslutsfattandet i kommunens verksamheter genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv. Procent. 

Beslutsfattandet i kommunens 
verksamheter genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv 

Procent 
kvinnliga 
politiker 
2004/2006 

Procent 
kvinnliga 
tjänstemän 
2004/2006 

Procent 
manliga 
politiker 
2004/2006 

Procent 
manliga 
tjänstemän 
2004/2006 

Instämmer helt/i hög grad 
Förändring 2004-2006 

27/30 
+3 

24/32 
+8 

50/47 
-3 

57/52 
-5 

Instämmer inte alls/i låg grad 
Förändring 2004-2006 

73/70 
-3 

76/68 
-8 

50/53 
-3 

43/48 
+5 

 

Det framgår att politiker och tjänstemän anser att besluten i kommun-
politiken bättre genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv 2006 än 2004. 
Män instämmer i mycket högre grad än kvinnor i påståendet: ”Besluts-
fattandet i kommunpolitiken genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv”.  
Närmare hälften av männen, både politiker och tjänstemän, instämmer och 
cirka en tredjedel av kvinnorna. Det är framförallt andelen kvinnliga 
tjänstemän som instämmer helt eller i hög grad som har ökat, från 19 till 30 
procent. 
 
I verksamheterna har det inte skett några större förändringar. Även här är 
det de kvinnliga tjänstemännen som instämmer i högre grad 2006 än de 
gjorde 2004. Vi ser samma mönster som ovan, cirka hälften av männen 
instämmer och en knapp tredjedel av kvinnorna. Kvinnorna är emellertid av 
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uppfattningen att det har blivit bättre i betydelsen att beslut i 
verksamheterna genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, medan männen 
gör motsatt bedömning. 
 
Bland chefer uppgav 43 procent att verksamheterna genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv mot 33 procent av övriga tjänstemän. En tolkning 
är att cheferna är mer benägna att instämma i ett sådant påstående eftersom 
de har det övergripande ansvaret för jämställdheten på arbetsplatsen. Att då 
säga att verksamheten inte genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv är att 
erkänna ett misslyckande. Detta påstående har ett stort bortfall – cirka 40 
procent av tjänstemännen svarar ”vet ej/ingen åsikt”. En kritisk betraktare 
skulle ställa sig frågan hur det är möjligt att inte veta om den egna 
verksamheten genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Från enstaka 
politiker finns det kommentarer: 
 

Suck och stön vid kommentarer. Inga svar på ställda frågor. Omöjligt att 
föra upp något på dagordningen. Bortviftande av frågor, framförallt 
rörande jämställdhet: ”vår verksamhet är könsneutral”. 

Jämställdhetsfrågan är inte en stor fråga i kommunen, trots att hälften av 
männen och två tredjedelar av kvinnorna – alltså en majoritet – inte tycker 
att verksamheter och politiska beslut genomsyras av ett 
jämställdhetsperspektiv. I de öppna kommentarerna i enkäterna finns flera 
kommentarer som handlar om kön som visar att det återstår mycket arbete 
innan jämställdhet är uppnådd:  
 

Vid ett tillfälle gick X-direktören in på ett rum där manliga kollegor 
pratade om ett ärende. Han öppnade med frasen ”här sitter de kloka 
gubbarna samlade” och började sedan diskutera ett av mina ärenden utan 
att jag var närvarande. Ingen av de manliga kollegorna hade kunskap om 
mitt ärende men chefen ville att de ensamma skulle besluta i ärendet. 
Tilläggas bör att jag och mina kollegor har samma kompetens. Jag fick 
händelsen återberättad av de manliga kollegorna som sa att de upplevt 
situationen som mycket olustig. 

Av kommentaren framgår att både män och kvinnor noterar att det inte 
råder jämställdhet. Det är också män som reagerar med obehag när de ser 
kvinnor bli behandlade på ett annorlunda sätt än män.  
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En fråga om nivå4  

Det råder ibland skilda uppfattningar på olika hierarkiska nivåer. De högsta 
cheferna har ofta liknande uppfattningar och det är framför allt den lägsta 
chefsnivån som skiljer sig markant från de övriga. En tolkning är att 
avståndet är en förklaringsfaktor – ju längre ifrån verksamheten man 
befinner sig, desto mer menar man att jämställdhetsarbetet är aktivt. Detta 
skulle då motsägas av påståendet om kommunpolitiken där det då borde 
vara de som är längst ifrån den, cheferna på nivå 5, som skulle ha instämt 
mest, vilket inte är fallet. En annan förklaring finns i teorier om homosocial 
reproduktion och maskuliniseringsprocesser. Det innebär att chefskapet 
domineras av en maskulinitet där teknisk-ekonomisk rationalitet är grunden 
som reproduceras av både manliga och kvinnliga chefer. 

Slutsatser 

För det första kan vi konstatera att det framgår att skrivningarna i styr-
dokumentet över tid blir mer allmänt hållna och färre till antalet. Det 
utskott som tidigare fanns i kommunfullmäktige som hade att arbeta med 
jämställdhetsfrågorna har tagits bort. 
 
För det andra närmar sig män och kvinnor varandra i uppfattningar och vi 
drar också slutsatsen att intresset för jämställdhetsarbete inte är särskilt 
stort, utan sker pliktskyldigt.  Kommunens jämställdhetspolicy är från år 
2000 och har inte uppdaterats under undersökningsperioden, samtidigt som 
inga handlingsplaner för jämställda löner har gjorts. Det finns inget 
kommunövergripande grepp över jämställdhetsarbetet.  
 
För det tredje råder jämn könsfördelning enbart i kommunens enda direkt-
valda organ, kommunfullmäktige. På alla andra områden, både inom 
politiken och inom administrationen, råder en stor mansdominans. 
Kommunen är inspirerad av ett manligt könskodat näringsliv samtidigt som 
det i den administrativa kommunledningen är vanligt att använda idrotts- 
och sportmetaforer. Detta är tecken på en organisation med en 
dominerande maskulinitet. Det finns ett flertal olika förklaringar till detta, 
som var och en inte är tillräcklig men som tillsammans gör att vi kan förstå 
det faktum att jämställdhetsarbetet i kommunen inte tas på allvar.  
 

                                                      
4 Chefsnivå 1 = förvaltningschefsnivå, chefsnivå 5 = biträdande enhetschef 
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Den första förklaringen är att det handlar om passivitet och kooptering. Det 
faktum att jämställdhetspolicyn inte har uppdaterats sedan år 2000 
tillsammans med att arbetet med handlingsplaner för jämställda löner 
uppvisar brister går att tolka som att det är uttryck för en sorts passivitet 
som är en barriär mot ett aktivt jämställdhetsarbete. De färre och mer 
slätstrukna skrivningarna kan också tolkas som uttryck för en passivitet. 
Ytterligare en möjlig tolkning är att det allt mer ökade intresset för 
mångfaldsfrågorna s.a.s. tar överhanden vilket gör att jämställdhetsarbetet 
hamnar i bakgrunden. Man kan hävda att jämställdhetsarbetet koopteras av 
mångfaldsarbetet och kooptering är en aktivitet som förhindrar och 
försvårar det förra.  
 
En andra förklaring är brist på eldsjälar. Vid tiden för 
utvärderingsprojektets start fanns ett kvinnligt kommunalråd i 
Vänsterpartiet som var ordförande i kommunens utskott för demokrati, 
jämställdhet och integration, vilket har avvecklats under 
utvärderingsperioden. Hon hade ett stort intresse för jämställdhetsfrågorna 
och var mycket aktiv som pådrivare. En möjlig tolkning är att denna person 
hade stort inflytande i början av utvärderingsprojektet där vi i det första 
dokumentet såg en feministisk medvetenhet och att hon hade funktionen av 
att vara jämställdhetens förkämpe. När hon slutade fanns inte någon ny 
eldsjäl beredd att ta vid, alternativt att nya eldsjälar inte har getts 
möjligheter att aktivt arbeta för ökad jämställdhet.   
 
En tredje förklaring tar sin utgångspunkt i okunskap och omedvetenhet. För 
att arbeta med jämställdhet krävs kunskaper, ibland brukar det uttryckas i 
termer av att man måste sätta på sig ”genusglasögon”. Inom forskningen 
finns forskare som arbetar med genusperspektiv och det finns mycket att 
lära. Ett tecken på rådande okunskap är alla skrivningar i kontorens 
jämställdhets- och mångfaldsplaner om att löneskillnader inte beror på kön. 
Det är uppenbart att det inte finns kunskap om att lönejämförelser skall 
göras inte bara mellan män och kvinnor med lika arbeten utan att de också 
skall göras mellan män och kvinnor med likvärdiga arbeten och att detta 
kräver ett kommunövergripande ansvar. De formuleringar i 
hållbarhetsbokslutet som säger att jämställdhet inte ”anses vara tillämplig 
för verksamhetsområdet” är också ett uttryck för okunskap och 
omedvetenhet.  
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En fjärde förklaring kan tas i föreställningen om att vi lever i ett jämställt 
samhälle som gör att jämställdhet kan uppfattas som något som vi redan 
har klarat av och som inte rör oss. Ett exempel kan vara när det 
argumenteras i termer av att ojämställdhet mellan kvinnor och män bara är 
ett problem för människor från andra kulturer. Det rör bara ”de andra”, 
inte ”oss”. Det kan också vara så att jämställdhet uppfattas vara ett 
problem för äldre människor och argumentet är då att ojämställdhet är 
något som ”går över” när den äldre generationen dör ut. En förklaring till 
ett bristande intresse för jämställdhetsarbete kan vara att man helt enkelt 
uppfattar samhället som jämställt och att det inte är något problem, och om 
det är ett problem så rör det för det första inte oss utan några andra och för 
det andra kommer det att gå över av sig självt. Med uppfattningen att 
samhället är jämställt är det logiskt att inte arbeta för jämställdhet. 

En könsblind kommun? 

Tidigare forskning visar att män generellt sett är mindre intresserade av 
jämställdhetsarbete och med tanke på att män dominerar både kommunens 
administrativa ledning och de ledande politiska posterna finns det anledning 
till reflektion. Forskning pekar också på att jämställdhet kan vara en 
framgångsfaktor och att en del av New Public Management-idealen är på 
väg ut. Det finns tendenser till att man numera börjar betona att offentlig 
sektor inte helt och hållet är jämförbar med det privata näringslivet och att 
den ”hårda” perioden av NPM är ifrågasatt. 
 
Jag konstaterar att mycket arbete och kompetensutveckling krävs om 
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra politiken och verksamheterna. Det 
råder okunskap och omedvetenhet i kommunen vilket leder till att det inte 
ser ut att finnas intresse för jämställdhetsfrågorna. Det finns också 
anledning att återigen påpeka att det inte är något möjligt val att avstå från 
jämställdhetsarbete, det är ett lagkrav. Det är viktigt att kommunen tar ett 
övergripande ansvar för jämställdhetsfrågorna eftersom det ser ut som att 
ansvaret för jämställdhetsarbetet är delegerat till enskilda förvaltningar 
vilket omöjliggör en del saker, som t.ex. lönekartläggning och analys av 
likvärdiga arbeten.  
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