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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att se hur pass medvetna medarbetarna på vuxenförvaltningen 

inom Eskilstuna kommun var om de jämställdhetsmål som finns i kommunens egna 

styrdokument om jämställdhet. En webbaserad enkätundersökning har genomförts där 130 

enkäter skickades ut. Respondenterna har fått svara på olika frågor runt styrdokumentet och 

fått ge förslag på förbättringar.  En kvantitativ metod har använts och materialet har 

analyserats utifrån det teoretiska perspektivet social konstruktivism samt tidigare forskning. 

Tidigare forskning har visat att det kan vara svårt att implementera en handlingsplan eller 

styrdokument i stora organisationer på ett tillfredsställande sätt. Resultatet av den 

genomförda undersökningen visar att få av respondenterna är medvetna om att 

styrdokumentet finns och bara ett fåtal har läst dokumentet och är medvetna om målen som 

finns uppsatta. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to see how aware employees in a management in Eskilstuna 

municipality was about the gender equality targets in the city's own policy document on 

gender equality. A Web-based survey was implemented in which 130 questionnaires were 

sent out. Respondents have been responding to various queries around the policy document 

and they have given suggestions for improvement. A quantitative method has been chosen 

and analyzed the material from the theoretical perspective around social constructivism and 

previous research. Previous research has shown that it can be difficult to implement a plan of 

action or a policy document in large organizations in a satisfactory way. The result of the 

survey shows that few of the respondents are aware of the document and only a few have read 

it and are aware of the goals that are posted. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

År 1980 började den första jämställdhetslagen att gälla i Sverige och Jämställdhets- 

ombudsmannen, JÄMO etablerades. Under 80- och 90-talet kom olika rapporter och flera 

reformer genomfördes. Sverige har i dagsläget en jämställdhetspolitik med det övergripande 

målet att män och kvinnor ska ha samma rätt till makt och att de ska kunna forma samhället 

och sina liv på lika villkor (Eskilstuna kommun, 2011). 

I styrdokumentet ”På spaning efter jämställdheten” (Eskilstuna kommun, 2011) finns att läsa 

om jämställdhetens historia i Sverige och Eskilstuna. I slutet av 70-talet antog FN:s 

generalförsamling Kvinnokonventionen, United Nations Convention on the Elimination of 

All Form of Discrimination Against Women [CEDAW] vilken även Sverige antog 1981. Som 

en fortsättning på detta antog Eskilstuna år 2000 en liknande konvention för världens 

kommuner, United Cities and Local Governments [UCLG]. Dessa deklarationer från FN 

ligger till grund för Europas egen deklaration om jämställdhet på lokal nivå, som Council of 

European Municipalities and Regions [CEMR] upprättat och som Eskilstuna undertecknade 

2008. Med undertecknandet av CEMRs deklaration har Eskilstuna kommun förbundit sig till 

de sex principer och trettio artiklar som ingår i deklarationen. 

År 2006 antog Eskilstuna kommun jämställdhetsberedningens handlingsplan ”På spaning 

efter jämställdheten”. Handlingsplanen gällde under åren 2006- 2010 och innehöll 15 

punkter för att förbättra jämställdheten inom kommunens olika verksamheter. År 2010 

reviderades dokumentet och gäller i sin nuvarande form fram till 2015. Eskilstuna har som 

mål att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner och därför vill förvaltningen där studien 

ska utföras se om de anställda är medvetna om dokumentet och vad det innebär (Eskilstuna 

kommun, 2011).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om personalen inom vuxenförvaltningen har kännedom 

om de jämställdhetsmål som finns i styrdokumentet ”På spaning efter jämställdheten”. Till 

syftet hör även att belysa personalens tankar kring implementeringen av styrdokumentet i 

verksamheten. Detta för att ge uppdragsgivaren underlag till ett fortsatt arbete mot en 

jämställd organisation. 

Utifrån syftet ställs följande frågeställningar; 

 Är personalen medvetna om de mål som finns i styrdokumentet? 

 Finns det någon skillnad i medvetenheten kring styrdokumentet utifrån kön, ålder, 

utbildning och antal arbetsår inom Eskilstuna kommun? 

 Hur vill personalen implementera styrdokumentet på bästa sätt i verksamheten? 
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1.3 CEMR: s deklaration om jämställdhet 

CEMR är samarbetsorganisationen för Europas kommuner och regioner. De har upprättat en 

deklaration om jämställdhet som gäller på lokal och regional nivå inom Europa. Det är 

frivilligt att underteckna deklarationen men Sveriges kommuner och landsting [SKL] 

uppmuntrar kommunerna att underteckna deklarationen (SKL, 2012).  

År 2008 undertecknade Eskilstuna deklarationen som ett steg i kommunens arbete för 

jämställdhet. När kommuner undertecknar deklarationen förbinder de sig till att följa det sex 

principer och 30 artiklar som deklarationen innehåller. De sex principerna är följande: 

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden 

bekämpas. 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. 

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. 

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändigt för att 

främja jämställdhet. 

6. Att handlingsplaner och program har tillräklig finansiering är nödvändigt för att 

jämställdhetsarbetet ska nå framgång. 

(SKL 2009, s. 6-7)  

 

Det styrdokument som Eskilstuna kommun har upprättat, ”På spaning efter jämställdheten” 

bygger på dessa sex principer och de integreras därför naturligt i kommunens arbete för 

jämställdhet. 

1.4 Styrdokument ”På spaning efter jämställdheten” 

År 2004 tillsatte kommunfullmäktige en jämställdhetsberedning. Beredningens uppdrag var 

att föreslå förbättringar och utvecklingsmöjligheter i jämställdhetsarbetet. 

Jämställdhetsberedningen kom med en rapport och handlingsplan som antogs av 

kommunfullmäktige 2006. Rapporten hette ”På spaning efter jämställdheten 2006-2010” 

och innehöll 15 åtgärder som sedan låg till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet 

(Eskilstuna kommun, 2011). 

År 2011 kom en ny handlingsplan för perioden 2011-2015 med nya mål för kommunen. 

Eskilstuna kommun har som ambition att bli en av landets mest jämställda kommuner. 

Jämställdhet är en vision om ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter inom alla samhällsområden. För att nå dit krävs det ett hållbart 

strategiskt arbete (Eskilstuna kommun, 2011, s. 31). 

Förvaltningarna inom Eskilstuna kommun har mål för respektive verksamhet. Detta 

eftersom målen i styrdokumenten måste brytas ner för att passa de olika verksamheterna och 

inriktningarna (Eskilstuna kommun, 2011). 
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På vuxenförvaltningen har tyngdpunkten lagts på att öka medvetenheten om jämställdhet ur 

ett brukarperspektiv. Chefer och biståndshandläggare inom förvaltningen har genomgått en 

genusutbildning för att öka kunskapen kring ämnet. Vuxenförvaltningen har även med hjälp 

av brukarna själva tittat på jämställdheten inom daglig verksamhet och sysselsättning. Detta 

för att uppmärksamma de eventuella ojämnställda situationer som finns (Eskilstuna 

kommun, 2011). 

Det är inom vuxenförvaltningen som datainsamlingen för denna studie kommer att ske. 

Förhoppningen är att studien ska öka kunskap och medvetenhet om jämställdhet och även 

skapa en diskussion runt detta bland de anställda. Det är viktigt att följa upp hur 

medarbetarna ser på målen i styrdokumentet för att få vetskap om hur de på bästa sätt ska 

kunna uppnås. På detta sätt kan arbetet mot jämställdhet fortsätta utvecklas för att 

Eskilstuna kommun förhoppningsvis ska uppnå sitt mål med att bli en av Sveriges mest 

jämställda kommuner. 

1.5 Begreppsförklaring 

De tre begreppsförklaringarna som presenteras nedan är tagna från styrdokumentet ”På 

spaning efter jämställdheten” (Eskilstuna kommun, 2011). Detta eftersom styrdokumentet 

ligger till grund för studien som har genomförts. 

Med jämställdhet menas förhållandet mellan könen, man och kvinna.  

Jämlikhet betyder i studien förhållandet mellan olika grupper och individer i samhället och 

deras lika värde. 

Könsmaktordning är en teori om att män är överordnade kvinnor i samhället och att mannen 

är norm. Detta ligger tillgrund för ett ojämställt samhälle. Man kan se exempel på detta i 

löneskillnader och uppdelning av det oavlönade arbetet i hemmen.  

Följande begrepp är tagna från Socialstyrelsens hemsida (socialstyrelsen, 2012) för att på ett 

korrekt sätt kunna förklara innebörden av orden funktionsnedsättning och funktionshinder.  

En reducerad fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en människa benämns 

med begreppet funktionsnedsättning. 

Funktionshinder innebär att en person begränsas i förhållande till omgivningen, på grund av 

sin funktionsnedsättning. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Who am I? Women with learning difficulties (re)constructing 

their self-identity (Barron, 2002) 

I denna studie, gjord av Barron, var syftet att ge en fördjupad förståelse för hur svenska 

kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning konstruerar/ rekonstruerar sin identitet. Barron 

konstaterar att dessa kvinnors röster generellt inte blir uppmärksammade samt att de inte 

heller ges uppmärksamhet inom forskningen, vilket gör att de förblir en osynlig grupp i 

samhället. Hon kritiserar bland annat debatten om kvinnor och feministisk forskning vilka 

tenderar att se kvinnor som en homogen grupp. Genom studien vill Barron därför fördjupa 

vår förståelse för kvinnor med en funktionsnedsättning och göra ett försök till att deras röster 

blir hörda inom forskning och i samhället. Hon vill bidra till kunskap om hur kvinnor med 

funktionsnedsättningar konstruerar och rekonstruerar sin identitet och hur det påverkar 

deras vardag. Detta gör hon genom att uppmärksamma deras erfarenheter och hur de ser på 

sitt vardagliga liv. 

Barrons studie bygger på kvalitativa intervjuer utförda tillsammans med 10 kvinnor, mellan 

åldrarna 21-71, som har någon form av kognitiv funktionsnedsättning. Barron använde sig av 

en intervjuguide som hjälpmedel och under intervjuerna blev deltagarna, med samtycke, 

även ljudinspelade. Vissa av kvinnorna hade svårt att uttrycka sig verbalt vilket gjorde att 

observationer av hur kvinnorna reagerade och uttryckte sig kroppsligt blev av stor vikt under 

intervjuerna. 

Ett resultat som Barron kommer fram till är att kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning 

endast blir identifierade som personer med just kognitiv funktionsnedsättning. Kvinnorna i 

studien var inte vana vid att se sig själva som kvinnor och uttryckte under intervjun en 

frustration över att fokuset oftast ligger på svårigheten att leva med ett funktionshinder. 

Barron ser detta som ett resultat av att dominerande grupper med en högre maktposition 

tillskriver kvinnorna en identitet som endast funktionsnedsatt på grund av att de inte lever 

upp till sociala ideal och stereotyper i samhället. Kvinnor med funktionsnedsättning ses ofta i 

samhället som en homogen grupp och Barron menar att vi borde bli mer uppmärksamma på 

att även dessa kvinnor har olika erfarenheter och inställningar till livet. 

Även om kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning lever i ett, som Barron beskriver det, 

paradoxalt förtryck på grund av deras osynlighet i samhället samt utmärkandet av att inte 

leva upp till sociala stereotyper, framkommer det i hennes studie att kvinnorna även på ett 

positivt sätt bryter mot traditionella normer av hur en kvinna bör vara. Hon lyfter på flera 

ställen i studien olika situationer där det framkommer att kvinnorna strävar efter 

självständighet och förmågan att säga nej till sådant som de inte vill göra. En yngre kvinna 

lärde sig från ett TV-program att en kvinna ska vara stark och kunna säga nej. 
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Vissa av kvinnorna i studien ansåg att de har en funktionsnedsättning och identifierade sig 

som funktionshindrad, medan andra delvis eller inte alls ville identifiera sig som det. Utifrån 

en intervju med en av kvinnorna tolkar Barron det som att de kvinnor vilka, avfärdar en 

identitet som funktionshindrad gör det på grund av att denne inte enbart vill bli uppfattad 

som en person med funktionsnedsättning, utan också som kvinna med intressen. 

2.2 Gendered contradictions in organizational equity projects 

(Acker, 2000) 

Acker har i denna amerikanska artikel granskat en egen och tre andra studier som alla 

uppmärksammar svårigheterna med att implementera handlingsplaner om jämställdhet 

inom organisationer. Författaren förklarar att kvinnors rättigheter i arbetslivet sakta går 

framåt men att det fortfarande finns skillnader vad gäller löner, tjänster och 

anställningsvillkor. Hon ser att det finns en stor vilja från företag att ha en jämställd 

organisation men att det ofta misslyckas helt eller delvis. Utifrån de studier Acker granskat 

har hon sammanställt några punkter som hon anser vara orsaker till att organisationer 

misslyckats med att införa jämställdhetsplaner.  

När ett jämställdhetsprojekt antas diskuteras det oftast på en högre nivå i företaget där 

medarbetarna inte är delaktiga och därför inte får chans att utrycka sina åsikter.  

Detta är en orsak till misslyckande då projektet inte förankrats i hela företaget och det blir 

svårt för medarbetarna att hitta motivation till de förändringar som kanske måste göras. 

Ledningen blir inte heller fullt medvetna om de konsekvenser projektet kan bidra till i den 

dagliga verksamheten. För att lösa detta föreslår författaren att medarbetarna ska vara mer 

delaktiga i upplägget av projektet och att det är viktigt att medarbetarna får ge sina åsikter 

om de eventuella svårigheter som kan uppstå. Detta gör att medarbetarna känner sig 

delaktiga i de beslut som tas och blir mer motiverade till förändringar. 

En annan orsak till misslyckanden är om projektets mål och metoder inte sammanfaller med 

organisationens. En konsekvens blir att de som tidigare har varit positiva till projektet (till 

exempel företagets ledning) slutar stödja det lika starkt om det resulterar i att det påverkar 

företagets effektivitetsmål. Företagets vinst blir viktigare för ledningen än att uppnå 

jämställdhet. För att projektet delvis ändå ska lyckas kan fokuset från kön flyttas till andra 

delmål inom projektet, men med tiden kan då könsfrågan i jämställdhetsplanen helt 

försvinna. Författaren har även sett att varken medarbetarna eller ledningsgruppen märker 

av att fokuset på projektet ändrats.  

Slutsatsen i Ackers metaanalys är att hon hade hoppats på att hitta ljuspunkter i arbetet mot 

mer jämställda organisationer men efter att ha analyserat dessa fyra studier kan hon tyvärr 

inte se att företagsklimatet har nått fram dit än. Hon hoppas bara att de punkter hon har tagit 

fram kan hjälpa framtida jämställdhetsprojekt att få bättre resultat. 
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2.3 Real Men, Real Woman, Real Lives? Gender issues in learning 

disabilities and challenging behavior (Clements, Clare, & Ezelle, 

2010) 

Artikeln tar upp problemet kring hur personer med kognitiv funktionsnedsättning i England 

uppfattas i samhället och problem som kan uppstå på gruppboenden för denna grupp. 

Författarna har använt sig av sina samlade erfarenheter, en artikel och en workshop som 

underlag för sina diskussioner i artikeln. Författarna anser att samhället ofta lägger 

människor med kognitiv funktionsnedsättning i ett fack där de ses som vuxna oskyldiga barn 

med ingen som helst kontroll över sina sexuella lustar.  

På gruppboenden blandas män och kvinnor som könsneutrala personer vilket kan komma att 

skapa problem. Bland de boende kan det finnas män som tidigare har förgripit sig på kvinnor 

och även kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Författarna kritiserar att det 

inte finns någon tanke på dessa män och kvinnors känslor om att kanske bo i samma hus. Det 

kan även vara så att det finns manlig personal på boendet och det kan vara jobbigt för 

kvinnliga boende som har varit utsatta för sexuella övergrepp, att en man hjälper till med den 

personliga hygienen. Ett annat problem som kan uppkomma på boenden är om personalen 

ser sig själva som en förälder vars uppgift är att sköta om de boende. Mindre resurser läggs 

då på att få männen och kvinnorna att klara sig själva. Ett annat problem är att de boende 

behöver få lära sig att fungera socialt och hantera eventuella romantiska känslor för sina 

medboende.  

Författarna anser att om personalen pratade med de boende om dessa känslor och vad de 

betyder och hur man är social mot varandra skulle risken för oväntade graviditeter och AIDS 

smittning minska. Problemet uppstår eftersom en del personal inte ser de boende som 

människor med känslor precis som alla andra.  

En annan synpunkt från författarna är att majoriteten av informationen som samlas in kring 

människor som har en kognitiv funktionsnedsättning kommer från människor som arbetar 

med dem och inte från dem själva. Om dessa människor själva skulle komma till tals skulle 

kanske inte gruppboenden vara upplagda på samma sätt som idag.  

Slutsatsen i artikeln är att könsneutrala gruppboenden inte är det ultimata utan att det skulle 

vara bra med någon form av uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Det är också önskvärt 

att det finns aktiviteter som är uppbyggda efter både manliga och kvinnliga intressen. De 

boende måste ses utifrån det kön de har och även få känna sig som kvinnor och män. 

2.4 Action research for gender equity in a late modern society 

(Berge, 2000) 

I artikeln som Berge skrivit diskuteras hur aktionsforskning kan vara en användbar metod 

vid arbete för att uppnå jämlikhet. Karaktäristiskt för aktionsforskning är att praktiker, som 

vill skapa förändring i det praktiska arbetet, samarbetar med forskare.  
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Hon styrker diskussionen genom att exemplifiera en aktionsforskning hon själv medverkat i, 

där målet var att öka jämställdheten i ett grundskoleklassrum i Sverige.  

Berge beskriver det svenska begreppet jämställdhet som en benämning på jämlikhet mellan 

kvinnor och män. Jämställdhetsbegreppet finns införlivat i den svenska lagstiftningen och 

belyser att båda könen ska ha lika rättigheter. De ska bland annat kunna delta inom politik på 

lika villkor och ha lika ansvar och möjligheter vid betalt som obetalt arbete. Berge beskriver 

att jämställdhetsbegreppet under 1990-talet kom att stärkas och gälla inom hela samhället på 

flera nivåer. Bland annat kom den kvantitativa bilden av jämställdhet i fokus som innebar att 

om det fanns mer än 60 % av det ena könet inom ett område rådde det ingen jämställdhet. 

Detta var ett sätt att kunna ta tillvara på både kvinnor och mäns enskilda värderingar och 

erfarenheter inom de olika områdena i samhället. Berge går sedan in på sociala 

konstruktioner som till exempel sociala relationer och jämställdhet vilka hon menar blir 

verkliga i den kontext där människor hittar på och namnger dem. Hon menar att vi blir dem 

vi är genom interaktion med andra i vår omgivning. Även om ojämlikhet och jämställdhet är 

sociala konstruktioner menar inte Berge att de inte är sanna men de finns ändå där i vår 

vardag. 

I projektet Berge ger som exempel, försöker forskarna förstå vad som händer mellan 

individer i olika klassrum och vad som skapar könsmakt. Genom att granska elever och lärare 

i klassrum, där läraren försöker agera praktiskt för att skapa förändring, kan forskarna 

identifiera olika handlingar. De handlingar som forskarna letar efter handlar antingen om 

motstånd mot förändring, vilket Berge kallar för ”stunder av normalisering”, eller om 

framsteg för att uppnå förändring, som hon kallar ”stunder av jämställdhet”.  

Genom denna observation kunde forskarna se hur makten styrdes och informera personerna 

i fråga om hur de i klassrummet konstruerar, rekonstruerar och förändrar könsmakten och 

på så sätt kunna hjälpa lärarna att finna strategier för att övervinna de handlingar som 

rekonstruerar ojämställdhet.  

Berge belyser även självreflektion och ”soul- searching” som alla inblandade i 

undersökningen erhöll efter att ha medverkat i projektet. Hon beskriver att alla har fått en 

större förståelse för komplexiteten av maktrelationer i skolan och att de nu är beredda samt 

har kunskap för att belysa och hitta lösningar för att motverka dem.  

Det som Berge ser som viktigast i undersökningens resultat var den ökade medvetenheten 

om hur könsmakt tar sig till uttryck genom kommunikativa mönster och hur de i sin tur styr 

oss som människor i våra handlingar. 
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2.5 Makten, härligheten och kärleken (Johansson, 2000) 

I denna svenska artikel belyser Johansson maskulinitet och manlighet i förhållande till ett 

maktperspektiv för att sedan kritiskt kunna granska mäns syn på jämställdhet och den 

förändring av manlighet som det medför. Syftet med artikeln är att diskutera den 

maktmodell Robert Connell konstruerat rörandes hegemonisk maskulinitet samt bidra till att 

utveckla den.  

Mot slutet av 1900-talet och framåt har kvinnans position i samhället stärkts men ändå 

menar Johansson att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män vad gäller ekonomi 

och även socialt och kulturellt. Han menar att män i större utsträckning återfinns inom olika 

maktpositioner i samhället vilket gör att deras makt ökar. När männen erhåller större makt 

än kvinnan i samhället kallas det för just manlig hegemoni men Johansson beskriver dock att 

det inte är alla män som har tillgång till samma makt. Han hänvisar vidare till Robert 

Connell, som har utläst att män intar tre olika positioner i vad han kallar den ”… manliga 

hierarkin: hegemonisk- dominant, delaktig och underordnad”(s.16). Denna Hierarki 

relaterar Johansson sedan till den kamp för jämställdhet som sker i samhället. Många män 

tenderar att pendla mellan att vilja stärka jämställdheten men å andra sidan är 

beroendeställningen till den dominerande manligheten starkare. 

När till exempel kvinnor träder in inom traditionellt manliga yrken ställs det krav på männen 

att förändra och anpassa sig vilket påverkar den manliga hierarkin. Även om det kan vara ett 

sätt för män och kvinnor att mötas och sudda ut traditionella könsroller kan det bli ett hot 

mot den trygghet vissa män känner av att ha en fast maskulin roll. Detta kan istället bidra till 

att män kämpar för att upprätthålla den manliga dominansen och därför reproducerar den 

rådande könsmakten på olika sätt.  

För att en förändring mot jämställdhet ska kunna bli verklig krävs det att även männen är 

engagerade för att nå dit och Johansson anser att det är nödvändigt att de därför försöker 

finna vad de har att vinna på i jämställdhetskampen.  

Inte förrän då tror Johansson att män kommer visa engagemang. Problemet är bara det att 

det saknas en kollektiv vilja att formulera just hur de vill att det i framtiden ska se ut. 

2.6 Avslutande diskussion tidigare forskning 

Den tidigare forskning som ovan framförts har samlats in för att få en kunskapsbas, vilket 

sedan knyts an till den studie som kommer att redovisas. Artiklarna ger var för sig en inblick i 

tidigare forskning rörandes jämställdhet och utgår från olika perspektiv för att belysa ämnet. 

Eftersom förvaltningen, där datamaterialet kommer att samlas in, arbetar med människor 

med funktionsnedsättning är det av intresse att granska forskning kring detta och som även 

belyser jämställdhet. Barron (2002) har som utgångspunkt att ge en fördjupad förståelse för 

hur kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning ser på sin livssituation och hur de utifrån 

detta formar sin identitet.  
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Även Clements m.fl. (2010) belyser kognitiv funktionsnedsättning men granskar istället olika 

problem som kan uppstå på gruppboenden för just dessa människor. En slutsats som 

framkommer av de båda artiklarna är att personer med kognitiv funktionsnedsättning oftast 

bara ses som en person med funktionshinder, och inget mer. Kvinnorna i Barrons studie 

uttrycker bland annat en frustration över att inte bli sedd som varken kvinna eller som en 

person med intressen. 

Acker (2000) har en annan infallsvinkel på jämställdhet och granskar i sin artikel svårigheter 

med att implementera handlingsplaner om jämställdhet inom organisationer. En viktig 

slutsats hon drar är att projektet måste förankras i hela företaget genom att även 

medarbetare får vara med och uttrycka sina åsikter om handlingsplanen och inte bara 

ledningen. På så sätt känner sig medarbetarna mer involverade i den förändring som sker i 

organisationen. För att en förändring mot jämställdhet ska ske är det av stor vikt att 

uppmärksamma perspektiv från olika involverade för att veta på vilket sätt deras 

engagemang kan öka. Johansson (2000) har granskat manlighet och bland annat mäns syn 

på jämställdhet. Han menar att mäns engagemang ökar om de vet vad de har att vinna på en 

förändring mot jämställdhet. För att öka medarbetarnas engagemang som Acker menar i sin 

tur ökar jämställdhetsarbetet, kan det ge stor effekt att hitta mål som även män vill uppnå 

och att inte endast ha en utgångspunkt från kvinnan i ett jämställdhetsarbete. 

Berge (2000) har i sin artikel som utgångspunkt att redogöra för varför aktionsforskning kan 

vara en bra metod för att uppnå jämlikhet. Resultatet visar att denna metod är effektfull på 

det sättet att praktikern får direkt feedback från en teoretiker om vad det är i dennes 

handlande som rekonstruerar könsmakt eller motverkar det. Medvetenhet kring hur vi själva 

handlar kan vara en hjälp till att skapa förändring. Som tidigare nämnt menar Barron(2002) 

och Clements m.fl. (2010) att hänsyn måste tas till enskilda personers intressen.  

Medvetenhet kring olika metoder och svårigheter för att uppnå jämställdhet kan ge nya idéer 

och förbättra samt effektivisera arbetet inom organisationer vid försök att göra arbetsplatser 

mer jämställda. Genom artiklarnas olika perspektiv och utgångspunkter ges en bred bild över 

forskning kring jämställdhet och en möjlighet till diskussion. 
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Det teoretiska perspektiv som denna uppsats utgår från och som kommer användas i analysen 

av det insamlade datamaterialet är Berger och Luckmanns (1979) teori om social 

konstruktivism. Denna teori utgår från att: ”vår förståelse för de fenomen vi ser som 

självklara och av naturen givna, är skapad i social interaktion och är en produkt av 

kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i.” (Allwood & Erikson, 2010, s. 122). Till 

exempel kön kan därför antas som ett resultat av sociala samspel över tid som lett till 

kategorisering av kvinnor och män och deras olika roller i samhället (Allwood & Erikson). 

Berger och Luckmann klarlägger i sin redogörelse för social konstruktivism att människan 

tolkar verkligheten för att ge vardagen ett sammanhang och att denna tolkning blir till 

kunskap som påverkar individens uppträdande i vardagslivet. Individens förståelse av 

verkligheten blir till en del av dennes vardag och tas därför för given av den enskilde. På 

grund av att förståelsen tas för given blir vi människor, som Allwood och Erikson nämner 

omedvetna om att denna förståelse konstrueras socialt. Genom denna teori ges möjlighet att 

analysera orsaker till de skillnader som finns mellan könen genom att bland annat belysa den 

omedvetenhet vi människor har av sociala konstruktioner. 

Precis som Allwood och Erikson (2010) förklarar kan uppdelningen mellan könen ses som en 

social konstruktion skapad av människan. Hirdman (2001) redogör för hur vi människor 

historiskt sett har delat upp kvinnor och män i två olika kategorier och tillskrivit dessa olika 

egenskaper. Ett citat som hon hänvisat till är taget från Philus från Alexandria ca 100 efter 

Kristus: ”Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat 

med verklig handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den passiva 

kategorin snarare än den aktiva…”( s.19). Redan under denna tid skiljdes kvinnor och män åt 

och Hirdman förklarar att kvinnor till och med sågs som annorlunda, med egenskaper som 

män saknade vilket gjorde henne ojämförbar med honom. Inom vetenskapen kom dock sedan 

kvinnan att jämföras med mannen vilket har gjort honom till den idealtypiska människan. 

Mannen är på så sätt normen och sett utifrån männens perspektiv är ”att vara man är att inte 

vara kvinna”( s.65). Enligt Hirdman har män på grund av detta ett förakt mot att utföra 

kvinnliga sysslor eftersom det inte hör till ”normen” som de utgör. Sett utifrån detta ges en 

förståelse till den isärhållning som finns mellan könsrollerna i samhället. 

Isärhållningen kan se som ett genussystem där uppdelning mellan könen styrs utifrån var i 

världen människor befinner sig och i vilken tidsålder (Josefson, 2005). En äldre generation 

har inte samma genussystem som en yngre generation och det finns stora skillnader i hur män 

och kvinnor förväntas bete sig. Utifrån detta kan genussystemet kopplas samman med social 

konstruktivism då denna teori bygger på människors olika syn på samhället utifrån olika 

erfarenheter och perspektiv. 
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3.1 Social konstruktivism i det sociala arbetet 

Det sociala arbetets huvuduppgift är att verka för människor som befinner sig i olika sociala 

situationer och som Payne (2008) beskriver kan det vara vid: ”kriser, olyckor och katastrofer” 

(s. 23) och även vid andra mer vardagliga problem. Som socialarbetare är mötet med olika 

människor av stor vikt och det är bland annat vid dessa möten som sociala konstruktioner 

skapas. Genom idéer och handlingar som framkommer i mötet bidrar de inblandade till 

sociala processer och tillsammans skapar de en gemensam verklighet. Som ovan nämnt tar vi 

människor verkligheten för given och är omedvetna om att det är vi själva som konstruerar 

olika sociala fenomen. Berger och Luckmann (1979) talar om den mänskliga organismen och 

hur vi människor utvecklar det egna jaget i samspel med omgivningen. Redan som barn 

informeras vi om den mänskliga miljön av andra i vår omgivning. Det som förmedlas till oss 

är viktigt i den bemärkelsen att de utgör sociala konstruktioner som för oss själva sedan 

utvecklas till vad vi anser vara normalt eller onormalt (Allwood & Erikson, 2010).  

Utifrån det ovan beskrivna är en yrkesverksam person inom socialt arbete fortfarande en 

människa som under sin uppväxt tagit del av olika sociala konstruktioner vilka sedan kommit 

att prägla den enskilde individen. Risken är stor att personen i fråga tar med sig dessa sociala 

konstruktioner, som denne tar för givet, med in i yrkesrollen som socialarbetare och på så sätt 

bidrar till att sociala fenomen reproduceras.   
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

För att få svar på frågeställningarna i studien kommer ansatsen att vara kvantitativ då detta 

ansågs mest relevant efter diskussion med uppdragsgivaren. Studien kommer att bygga på 

webbenkäter (bilaga B) som innehåller både slutna och öppna frågor (Bryman, 2001). 

Enkäterna kommer att skickas ut till ca 130 medarbetare på några valda verksamheter inom 

Eskilstuna kommun via e-post. Materialet kommer sedan att bearbetas i statistikprogrammet 

SPSS.  

Studien har en deduktiv ansats som innebär att den utgår från en teori, i detta fall social 

konstruktion, som sedan används för att analysera det material som inkommer vid 

enkätstudien. Det som undersöks i studien blir då det som svarar på frågeställningarna och 

syftet och stöds av teorin som valts (Bryman, 2001).  

4.2 Datainsamling och genomförande 

Kontakt med uppdragsgivaren togs genom Mälardalens högskola. Ett första möte hölls och 

studiens syfte och mål diskuterades. Efter det första mötet började insamlingen av tidigare 

forskning i högskolans olika databaser. De databaser som användes mest var Discovery och 

artikelsök. Även Journalsökning användes för att hitta olika vetenskapliga tidsskrifter. 

Insamling av tidigare forskning har varit svårt då det inte har funnits mycket inom det exakta 

ämnet. Istället har artiklar om spridda ämnen som kan relateras till studien använts. 

4.2.1 Urval 

Tillsammans med uppdragsgivaren har beslut tagits att det bästa sättet att få in information 

till studien är via webbaserade enkäter som skickas ut till de anställda. Urvalsgruppen för 

enkäten har uppdragsgivaren själv valt ut då det är en viss grupp inom organisationen som är 

intressant för studien. Uppdragsgivaren har bidragit med e-post listor till de anställda som 

sedan lagts in i programmet för webbenkäter och kodats om till anonyma respondenter med 

ett nummer 1-130. Totalt skickades 130 enkäter ut via e-post och utav dessa har 70 besvarats. 

Enkäten innehåller 16 slutna frågor och tre öppna frågor där respondenten själv skriver 

svaret med sina egna ord. Det finns en medvetenhet om de nackdelar som finns med öppna 

frågor i en kvantitativ studie där svaren ibland måste kodas i efterhand (Bryman, 2001) men 

eftersom det är viktigt för uppdragsgivaren att få svar på dessa frågor med medarbetarnas 

egna ord anses nackdelarna vägas upp. 
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4.2.2 Genomförande 

Ett missivbrev (bilaga A) konstruerades som ett välkomstbrev där respondenten 

informerades om studiens syfte och frivillighet att delta. Anledningen till att missivbrevet 

skickades som e-post och inte lades in i själva enkäten var för att enkäten stängs efter en 

utvald tidpunkt. Detta betyder att respondenten inte längre skulle ha tillgång till författarnas 

kontaktuppgifter. Genom att skriva e-post hade respondenten ett val att spara 

kontaktuppgifterna om vidare kontakt önskades. I e-posten fanns även en länk till enkäten 

för att respondenterna enklare skulle hitta den genom att bara klicka på länken. 

Respondenterna informerades även om tidsramen för enkäten och om minsta antalet enkäter 

(70 st) inte inkommit under den angivna tiden skulle en automatisk påminnelse skickas ut 

från enkätsystemet. Efter två veckors tid stängdes webbenkäten och det gick inte längre att 

svara på den. Enkäten innehöll som tidigare nämnts 19 frågor varav tre var öppna. I enkäten 

visades en fråga per sida och respondenten tog sig enkelt vidare till nästa fråga genom att 

klicka ”nästa”. Två frågor var konstruerade på så sätt att om svaret var nej, flyttades 

respondenten vidare till nästa relevanta fråga automatiskt.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Enkätsvaren har överförts till SPSS där informationen har bearbetas med olika 

analystekniker som i förhand har valts ut i koppling till de variabler som använts. Bryman 

(2001)förklarar att det är viktigt att ha analysmetoden klar innan enkäten genomförs 

eftersom det är analysmetoden som ligger till grund för datainsamlingen, det vill säga de 

variabler som finns i enkäten och kodningen av dessa. Analystekniken är beroende av vilken 

typ av variabler (nominal, ordinal, och kvot) som finns i enkäten. Det är därför viktigt att från 

början se att dessa överrensstämmer.  

När materialet hade samlats in var det två frågor som fick kategoriseras om. Födelseår och 

antal anställda år inom Eskilstuna kommun. Dessa kategoriserades för att lättare kunna 

redovisa variablerna. En del respondenter hade missförstått frågan om antal år de har varit 

anställda och istället svarat det år som de blev anställda. 

Frekvenstabeller har använts för att statistiskt se hur respondenterna svarat på respektive 

fråga i antal och i procent. Här kan man även lätt se om det är någon fråga som inte har blivit 

besvarad av alla respondenter (Bryman, 2001). Efter detta har korstabeller skapats mellan de 

variabler som är relevanta utifrån studiens frågeställningar och dessa har sedan analyserats 

gentemot tidigare forskning och teorin om socialkonstruktivism. 
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4.4 Etiska aspekter 

Innan studien genomfördes granskades de forskningsetiska principerna (Bryman, 2001) för 

att säkert veta att studien uppfyllde dessa. Uppsatsförfattarna diskuterade även om enkäten 

innehöll eventuella känsliga frågor och kom fram till att så var inte fallet. De etiska principer 

som måste tas ställning till vid genomförande av en forskningsstudie är kravet på samtycke, 

konfidentialitet, nyttjande och information (Bryman, 2001). 

Ett missivbrev skickades ut till respondenterna för att informera om studiens syfte samt att 

de själva fick avgöra om de samtyckte till medverkan eller inte. Detta för att uppfylla kravet 

på information och samtycke. Respondenterna fick även information om att inga obehöriga 

har tillgång till materialet (nyttjande kravet). Vidare har respondenternas e-postadresser 

kodats om i programmet Netigate till anonyma deltagare för att svaren inte ska kunna 

härledas till enskilda personer. På så sätt uppfylls kravet på konfidentialitet (Bryman, 2001).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Resultat av enkät 

Kön 

Av de 70 stycken som svarade på enkäten var 18 män och 52 kvinnor. Det är en majoritet av 

kvinnor på ca 74 procent. 

Födelseår 

Efter omkodning av respondenternas födelseår till ålder framkommer det att ingen av 

respondenterna är 20 år eller yngre. Mellan ålderskategorierna 21-30, 31-40 och 41-50 var 

fördelningen ganska jämn. Fjorton stycken (motsvarande 20 % av de inkomna svaren) är 

mellan 21 och 30 år. Sjutton stycken (24 %) är mellan 31-40 och 13 stycken (18 %) är mellan 

41 och 50 år. Den största ålderskategorin av de som svarat var de som är 51 år eller äldre. 

Denna kategori bestod av 26 stycken vilket motsvarar 37 procent av de inkomna svaren. 

Högsta avslutade utbildning 

Vid frågan om vilken utbildning som var respondenternas högst avslutade visade det sig att 

54 procent har genomgått någon sorts utbildning vid högskola/ universitet. Trettiofem 

procent har genomgått gymnasieutbildning som högst och tio procent har genomgått 

grundskoleutbildning.  

Vilken/ vilka utbildningar har du avslutat på universitet/ högskola? 

Majoriteten av de som genomgått universitets och högskoleutbildningar har studerat 

beteendevetskap. Övriga utbildningar är bland annat socionom, sociologi, fritidsledare, 

friskvårdspedagogik, förskolelärare och social omsorg. 

Anställnings år i Eskilstuna kommun 

Av de respondenter som svarat var det lika många som hade arbetat fem år eller mindre som 

de som arbetat 21 år eller mer. Inom båda kategorierna var det 21 stycken vilket motsvarar 30 

procent av respondenterna. De som arbetat inom Eskilstuna kommun sex till tio år 

motsvarade 20 procent, 11-15 år 11 procent och de som arbetat 16-20 år motsvarade cirka nio 

procent. 

Har du genomgått en kurs i jämställdhet på ditt arbete/ på din fritid? 

Tretton stycken (cirka 19 %) av respondenterna har genomgått en kurs i jämställdhet via sitt 

arbete medan 57 stycken (81%) inte gjort det. På den andra frågan om de genomgått någon 

kurs i jämställdhet på sin fritid blev svarsfrekvensen liknande. Åtta stycken (cirka 11 %) hade 

genomgått någon kurs medan 62 (88 %) inte gjort det. 
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Har du varit på någon föreläsning om jämställdhet på ditt arbete/ på din fritid? 

Jämfört med fråga ovan var det flera som via arbetet hade varit på någon föreläsning. 

Tjugotre stycken (32 %) hade varit på någon föreläsning jämfört med 47 (67 %) som inte 

hade det. Dock på frågan om respondenten varit på någon föreläsning om jämställdhet på sin 

fritid blev resultatet ungefär lika som föregående frågor. Nio stycken (cirka 13 %) har varit på 

någon föreläsning på sin fritid medan 61 stycken (87 %) inte har det.  

Vad är innebörden av ordet jämställdhet? 

Vid frågan om innebörden av ordet jämställdhet gavs tre olika svarsalternativ där 

respondenterna fick kryssa i det som de ansåg gav korrekt beskrivning av begreppet. 

Sjuttioen procent (motsvarande 50 personer) svarade att det innebär ”människors lika värde 

oavsett till exempel kön, etnicitet och funktionshinder”. Begreppet jämställdhet är dock 

utifrån styrdokumentet ”På spaning efter jämställdhet” (Eskilstuna kommun, 2011) beskrivet 

som ”förhållandet mellan kvinnor och män” och 14 procent (10 %) valde detta 

svarsalternativ. Resterande 12 procent (9 stycken) svarade att jämställdhet är ”rättvisa 

mellan individer och grupper i samhället”. Utöver de som svarade var det en person som 

hoppade över frågan vilket gör att svarsfrekvensen låg på 98,6 procent.  

Vad innebär könsmaktsordningen? 

Respondenterna fick tre olika alternativ att välja på och 33 (66,7 %) av dem har svarat 

korrekt, att könen hålls isär genom att mannen blir norm och överordnas kvinnan i 

samhället. För de andra två svarsalternativen tror fyra stycken (5,8 %) att 

könsmaktsordningen betyder att män har lättare att komma in på arbetsmarknaden och 19 

(27,5 %) tror att det betyder att en människa utövar makt gentemot en annan människa. En 

av de totalt 70 respondenterna har valt att inte svara på denna fråga. 

Vet du om att Eskilstuna kommun har ett styrdokument som heter "På spaning 

efter jämställdheten"? 

Av de tillfrågade respondenterna vet inte 54 respondenter (77,1 %) om att Eskilstuna 

kommun har ett styrdokument som heter ”På spaning efter jämställdheten ”. De som vet 

detta, 17 stycken (22,9 %), går vidare till fråga 13-16 medan de som har svarat nej istället går 

vidare till fråga 17. 

När började Eskilstuna kommun arbeta efter styrdokumentet "På spaning efter 

jämställdheten"? 

Eftersom detta är en följdfråga som bara ska besvaras av de som har svarat ja på frågan ”Vet 

du om att Eskilstuna kommun har ett styrdokument som heter "På spaning efter 

jämställdheten"? är det 77,1 procent (54 st) som inte har svarat på denna fråga av den 

anledningen. Utöver detta är det 1,5 procent som inte har svarat av okänd anledning. Av de 

återstående har tre stycken (20 %) svarat år 2006, som är korrekt. Fyra stycken (26,7 %) tror 

att Eskilstuna började arbeta efter styrdokumentet år 2000 och 7 respondenter (53,3 %) tror 

år 2011. 
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Har du läst styrdokumentet "På spaning efter jämställdheten"? 

Av de 22,9 % som har svarat att de vet att Eskilstuna kommun har ett styrdokument är det 11 

av dessa som inte har läst styrdokumentet. Det betyder att fem av det totala antalet 

respondenter (7,1 %) har läst styrdokumentet. Har respondenten inte läst styrdokumentet 

hänvisas denne vidare till fråga 17.  

Är du medveten om de mål som finns uppsatta för kommunen i styrdokumentet 

"På spaning efter jämställdheten" för åren 2011-2015? 

Eftersom de som har svarat nej på fråga 12 och 14 inte ska svara på denna fråga betyder det 

att 92,9 procent av respondenterna inte har svarat av den anledningen. Utav de återstående 

7,1 procenten (fem stycken) av respondenterna är det tre (4,3 %) som anser att de är 

medvetna om majoriteten av målen och resterande två (2,9 %) anser att de är medvetna om 

några få av målen. Ingen känner att de är medvetna om alla de mål som finns uppsatta. 

Vad gör du i ditt dagliga arbete för att implementera styrdokumentets mål i 

verksamheten? 

Även på denna fråga är det 92,9 procent, 65 stycken av respondenterna som inte ska svara. 

Av de kvarvarande fem respondenterna är det tre stycken som har valt att inte svara på den 

här frågan. Tre respondenter har svarat, varav en inte gör något i sitt dagliga arbete för att 

implementera dokumentet. Två personer har gett utförliga svar på vad de gör för att 

implementera styrdokumentet, ”Integrera personer med funktionsnedsättningar på extern 

arbetsplats” och ”Brukarna går tillsammans med mig en utbildning i jämställdhet för att i sin 

tur kunna utbilda andra brukare inom området”. 

Anser du att du har tillräckligt med kunskap om kopplingen mellan genus och 

makt för att vara medveten om detta i ditt arbete? 

På denna fråga har 40 respondenter (57,1 %) svarat att de anser att de vet tillräckligt om 

genus och makt och 28 stycken (40 %) anser att de inte vet tillräckligt. Två respondenter,  

2,9 % har valt att inte svara på denna fråga. 

Har du några förslag på hur medvetenheten kring jämställdhet kan ökas på din 

avdelning/verksamhet? 

Av respondenterna har 37 stycken (52,9 %) valt att inte svara på denna fråga. Nio (12,9 %) 

har svarat att de inte har några förslag och resten av respondenterna, 24 stycken (34,2 %) har 

lämnat mer eller mindre utförliga förslag (Bilaga C). I stort handlar förslagen om att 

respondenterna efterfråga utbildning och mer kunskap i någon form, till exempel genom 

litteratur, föreläsningar och diskussioner på arbetsplatsträffar. Ett annat förslag som tas upp 

är att fler män måste anställas. 

Har du några förslag på hur jämställdheten kan förbättras på din 

avdelning/verksamhet? 

På denna fråga har 35 stycken (50 %), av respondenterna valt att inte svara och 13 (18,5%) 

har svarat att de inte har några förslag på detta. Tjugotvå (31,5 %) har gett svar som är mer 

eller mindre utförliga (Bilaga D). Respondenterna har lämnat förslag som bottnar i att 

samtala med varandra och diskutera vad jämställdhet innebär. Även här lämnas förslag om 

att anställa fler män. 
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5.2 Resultat och analys av frågeställning ett 

För att svara på den första frågeställningen i studien måste enkätfrågan ”Är du medveten om 

de mål som finns uppsatta för kommunen i styrdokumentet, På spaning efter jämställdheten, 

för åren 2011-2015?” analyseras.  

Efter analys är det uppenbart att få personer är medvetna om de mål som finns uppsatta för 

kommunen. Nästan 93 % av respondenterna har inte svarat på denna fråga. Anledningen till 

detta är att respondenterna i första ledet har fått svara på om de är medvetna om att det finns 

ett dokument som heter ”På spaning efter jämställdheten” och om de har läst den. Dessa 93 

% har svarat att de antingen inte känner till dokumentet eller att de känner till det men inte 

har läst det. Av de fem personer som har svarat på frågan känner tre till majoriteten av målen 

och två ett fåtal av dem. Eftersom de är få respondenter som har svarat på frågan är det svårt 

att få ett resultat/analys som kan sägas gälla för hela gruppen människor som arbetar inom 

vuxenförvaltningen. Av den grupp respondenter enkäten skickats till kan ändå en slutsats 

dras om att det finns en låg medvetenhet om styrdokumentet och dess innehåll. 

Uppsatsförfattarna tolkar precis som Acker (2000) att det finns svårigheter vid 

implementering av jämställdhetsplaner inom organisationer med liknande projekt som 

Eskilstuna kommuns satsning på ”På spaning efter jämställdhet”, vilka endast diskuterats på 

chefsnivå. Hon menar att det skapar problem vid integrering av handlingsplaner då 

projekten inte förankras i hela verksamheten på grund av att medarbetarna inte fått vara 

med och uttrycka sina åsikter. Som i detta fall rörandes Eskilstuna kommun, uppfattar 

uppsatsförfattarna att majoriteten av medarbetarna inte medvetna om den handlingsplan 

som finns inom kommunen för att öka jämställdheten. Vet ingen om handlingsplanen, kan 

inte målen uppnås.  

De yrkesverksamma inom vuxenförvaltningen är människor med normer och värderingar 

som genom sociala processer i deras utveckling blivit en del av dem. Kategorisering av 

kvinnor och män är som Hirdman (2001) förklarar djupt rotat inom oss genom den 

mänskliga historien vilket gör att vi, enligt Berger och Luckman(1979) tar det för givet och ser 

det som en del av verkligheten. Då dessa sociala konstruktioner även existerar hos de 

yrkesverksamma inom kommunen är det av stor vikt att involvera dessa i den 

förändringsprocess styrdokumentet förväntas bidra till. En sådan förändring som handlar 

om att ändra individers invanda verklighet tolkar uppsatsförfattarna är en förändring som 

måste börja på individnivå. Diskuteras handlingsplanen endast på chefsnivå och inte når ned 

till de personer som är yrkesverksamma på fältet blir risken att styrdokumentets mål inte 

kommer att uppnås på grund av bristande engagemang hos medarbetarna. Precis som Acker 

(2000) framför är detta en av svårigheterna vid implementering av handlingsplaner och efter 

att ha granskat resultatet kan det beskrivas som ett av problemen vuxenförvaltningen stött 

på. 

 



19 

5.3 Resultat och analys av frågeställning två 

För att svara på frågeställning två granskas respondenternas medvetenhet om 

styrdokumentet utifrån kön, ålder, utbildning och antal arbetsår i Eskilstuna kommun. För 

att klargöra detta har därför fyra korstabeller gjorts, en för varje variabel i förhållande till 

fråga 12, vet du om att Eskilstuna kommun har ett styrdokument som heter "På spaning efter 

jämställdheten"? 

5.3.1 Kön 

Fråga 12 i förhållande till kön visar att fler kvinnor (10) än män (6) är medvetna om 

styrdokumentet. Detta på grund av att det är fler kvinnliga respondenter. Granskas frågan 

istället utifrån procent inom variabeln kön visar det istället att fler män (33,3 %) än kvinnor 

(19,2 %) är medvetna om styrdokumentet. 

Figur 1 sammanställning fråga 1 och 12 

 

5.3.2 Ålder 

I förhållandet mellan fråga 12 och ålderskategori visar det att majoriteten av respondenterna 

i respektive ålderskategori inte vet om att det finns ett styrdokument. Den ålderskategori som 

utmärker sig mest är 41-50 år där 12 av 13 respondenter (92,3 %) inte vet om att det finns ett 

styrdokument. I de andra ålderskategorierna är storleken densamma, cirka 70 % av 

respondenterna i varje ålderskategori vet inte om styrdokumentet.  
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Figur 2 sammanställning fråga 2 och 12 

5.3.3 Utbildning 

Av de 16 respondenter som har svarat att de vet om att det finns ett styrdokument har 10 

(26,3 %) av dessa gått på högskola/ universitet och sex (24 %)har gymnasiet som sin högsta 

avslutade utbildning. Ingen av de respondenter som har grundskola som sin högsta avslutade 

utbildning vet att det finns ett styrdokument. 

Figur 3 sammanställning fråga 3 och 12 
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5.3.4 Antal arbetsår inom Eskilstuna kommun 

När antal arbetsår inom Eskilstuna kommun ställs i förhållande till fråga 12 är det fler av 

respondenterna som har arbetat kortast tid inom Eskilstuna kommun som vet att det finns 

ett styrdokument. Sex respondenter (28,6 %) som varit anställda mindre än fem år och fem 

respondenter (35,7 %) som varit anställda mellan sex till 10 år vet om att det finns ett 

styrdokument. Inom kategorin 11-15 år är det 1 respondent (12,5 %) och inom kategorin 21> 

är det fyra (19 %) som vet om att det finns ett styrdokument. 

Figur 4 sammanställning fråga 5 och 12 

I styrdokumentet ”På spaning efter jämställdheten” (Eskilstuna kommun, 2011) lyfts det att 

Eskilstuna kommun har en könssegregerad arbetsmarknad inom dess offentliga sektor. Åttio 

procent av den totala summan yrkesverksamma är kvinnor medan 20 procent är män. Sett 

utifrån detta är fördelningen mellan kvinnor och män av de 70 respondenter som svarade på 

enkäten förstålig. Det som ändå är intressant är att det procentuellt är fler av de manliga 

respondenterna som är medvetna om styrdokumentet. Allwood och Erikson (2010); 

Johansson (2000) belyser männens pendlande mellan att vilja stärka jämställdheten och 

upprätthålla den rådande sociala konstruktionen som könsmaktsordningen innebär och den 

trygghet de tenderar att finna i den dominerande rollen. För att en förändring mot 

jämställdhet ska kunna ske tolkar uppsatsförfattarna att alla måste vara engagerade, även 

männen. Det positiva utifrån resultatet är därför att männen känner till dokumentet och på 

så sätt är medvetna om den kamp mot jämställdhet som Eskilstuna kommun strävar efter. 

Det är ändå en majoritet av de båda könen som inte känner till dokumentet och detta kan 

göra det svårt att få ett fungerande arbete för att uppnå målen i styrdokumentet (Acker, 

2000).  
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Utifrån det som Berger och Luckman (1979) skriver om social konstruktion skulle det kunna 

finnas skillnader i medvetenheten om styrdokumentet för de olika ålderskategorierna utifrån 

olika livserfarenheter i förhållande till jämställdhet. Dock visar resultatet som framkommer 

kring respondenternas medvetenhet om dokumentet utifrån ålder ingen skillnad beroende på 

hur gamla de är. Majoriteten inom alla ålderskategorier vet inte om styrdokumentet. 

Textförfattarna tolkar därför att åldern inte är en avgörande faktor i den bemärkelsen.  

Sett utifrån utbildning visar det istället att ju högre utbildning desto högre medvetenhet 

kring dokumentet. Uppsatsförfattarna uppfattar att detta kan bero på den sociala 

konstruktion det innebär med utbildningar på olika nivåer och även utifrån de ämnen man 

läser och människorna som går utbildningen. Antal arbetsår inom Eskilstuna kommun visar 

också en viss skillnad mellan medvetenhet om styrdokumentet. Även om majoriteten inte vet 

om dokumentet har de som varit anställda upp till tio år inom kommunen visat på större 

medvetenhet om styrdokumentet än de som varit anställda över 11 år. Detta uppfattar 

textförfattarna kan bero på att dokumentet presenteras för den nyanställde som en viktig del 

av den sociala konstruktionen på arbetsplatsen. 

5.4 Resultat och analys frågeställning tre 

För att få svar på frågeställning tre, hur vill personalen implementera styrdokumentet på 

bästa sätt i verksamheten? studeras frågorna 16, 18 och 19 i enkäten. Svaren respondenterna 

ger varierar något men några gemensamma inslag finns.  

Fråga 16, Vad gör du i ditt dagliga arbete för att implementera styrdokumentets mål i 

verksamheten? är den fråga som minst antal respondenter har svarat på utav de tre frågor 

som tas upp för frågeställning tre. Två respondenter har förklarat i klartext vad de gör för att 

implementera dokumentet. Den ena förklarar att denne ”arbetar med personer med 

funktionsnedsättningar i en grupp som arbetar aktivt med jämställdhet och demokrati. 

Brukarna går tillsammans med mig en utbildning i jämställdhet för att i sin tur kunna utbilda 

andra brukare inom området.” Den andra respondenten förklarar att denne arbetar för att 

”integrera personer med funktionsnedsättningar på extern arbetsplats.” 

Fråga 18 och 19, Har du några förslag på hur medvetenheten kring jämställdhet kan ökas på 

din avdelning/verksamhet? respektive Har du några förslag på hur jämställdheten kan 

förbättras på din avdelning/verksamhet? svarar egentligen mer på frågan hur 

respondenterna vill implementera dokumentet i framtiden. Svaren var nästan likadana på 

dessa två frågor. Många vill ha mer kunskap kring jämställdhet genom kurser, litteratur och 

föreläsningar. ”Att hålla en föreläsning/seminarium/workshop eller en friskvårdsdag som går 

i tema jämställdhet” är ett förlag som framkommit av enkäten. En annan åsikt om hur 

medvetenheten kring jämställdhet kan öka är ”genom att ständigt hålla det levande. Att 

diskutera det på APT och när jag är ute i verksamheterna. Ifrågasätta varför vi gör som vi gör 

och på så vis låta det genomsyra allt vi gör.” 
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Flera respondenter har även svarat att det behövs en jämnare könsfördelning inom 

personalen och att det är flest kvinnor som arbetar där just nu. Några få tycker att deras 

arbetsplats redan är jämställd och att det inte behövs någon förändring: ”Jag anser att vi har 

ett klimat av jämställdhet på min arbetsplats. Alla deltar i alla arbetsuppgifter, oberoende av 

utbildning, kön, etnicitet eller ålder. Fysiska hinder kan dock leda till att man inte kan utföra 

allt….” 

De som känner till styrdokumentet beskriver hur de praktiskt redan försöker uppnå målen i 

den. Genom utbildningar i jämställdhet engagerar personalen personer med 

funktionsnedsättning i jämställdhetsfrågan. Detta för att även de ska erhålla kunskap om hur 

de kan bidra till ett mer jämställt samhälle. Clements m.fl., (2010) redogör för att personer 

som arbetar med denna grupp människor ofta ser brukarna som vuxna oskyldiga barn och 

deras åsikter tas inte på allvar. De tenderar även enligt Barron (2002) att se dessa människor 

som könslösa. Uppsatsförfattarna tolkar det som en av respondenterna redogjort för i 

enkäten är ett bevis på en strävan bort från liknande tankesätt och istället se brukarna som 

en tillgång till den förändring som Eskilstuna kommun, genom styrdokumentet vill uppnå. 

Det är av stor vikt att information kring personer med funktionsnedsättning kommer från 

dem själva och inte från andra i deras omgivning (Clemens m.fl.).  

De förslag som inkommit för hur jämställdheten kan ökas och förbättras på respondenternas 

arbetsplatser består av förlag på diskussioner genom föreläsningar, seminarier med mera för 

att bland annat ifrågasätta vad det är de gör och varför. Textförfattarna tolkar att genom olika 

diskussioner kan invanda sociala konstruktioner komma att belysas vilket gör oss medvetna 

om hur och varför vi agerar som vi gör. Berger och Luckman (1979) menar att vi människor 

tar vår verklighet för given och genom diskussioner kan vi därför komma åt olika handlingar 

som vi sett som ”normala” och istället se dem som bidragande faktorer till reproduktion av 

olika könsroller. För att medvetandegöra hur personalen handlar i vissa situationer uppfattar 

textförfattarna att aktionsforskning kan vara ett bra sätt för att utveckla arbetet med 

jämställdhet. Berge (2000) belyser denna metod som användbar i strävan efter jämställdhet 

bland annat på grund av det unika samarbetet mellan forskare och praktiker. I samspelet 

mellan yrkesutövaren och brukaren menar hon att forskaren skulle kunna uppmärksamma 

olika handlingar yrkesutövaren utför som till exempel reproducerar könsrollerna. Denna 

metod kan vara användbar, men å andra sidan svår att genomföra vid den arbetsplats där 

studien utförts om personalen endast ser brukarna som könslösa med funktionshinder 

(Barron, 2002). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultat diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om personalen inom vuxenförvaltningen har kännedom 

om målen i styrdokumentet ”På spaning efter jämställdheten” som finns inom Eskilstuna 

kommun samt även belysa personalens tankar kring implementeringen av styrdokumentet. 

Utifrån resultatet i enkäten kan uppsatsförfattarna se att det fanns ett lågt intresse för att 

fylla i enkäten och bidra till studien. Av de som tog sig tid att fylla i enkäten var det 

förvånansvärt få som var medvetna om dokumentet och dess mål. Genom dessa svar kan vi 

förstå att just denna förvaltning inom Eskilstuna kommun har svårt att implementera 

dokumentet i sin verksamhet. För att i sitt fortsatta arbete lyckas med detta är det bra att ca 

30 procent av respondenterna ändå har lämnat förslag på hur detta ska genomföras eller 

förbättras.  

Vad är det då som gör att de anställda har ett svagt intresse för styrdokumentet? Acker 

(2000) skriver i sin artikel att det är svårt att få med de anställda vid implementering av en 

handlingsplan eller styrdokument om de inte har fått vara engagerade från början. Vår 

fundering är om det är just det som har hänt på den här förvaltningen. Det är därför viktigt 

att arbetsgivaren nu tar till sig de förslag som respondenterna har gett och verkligen visar att 

de uppmärksammar och tycker att deras tankar är viktiga. Detta för att de anställda ska ta till 

sig innebörden i dokumentet och förstå vikten av att arbeta med jämställdhet både inom 

arbetsgruppen men också gentemot brukarna. Barron (2002) skriver i sin artikel om kvinnor 

som har en funktionsnedsättning att dessa kvinnor ofta känner sig könslösa. Detta är något 

som uppdragsgivaren vill motarbeta då de anser att det är av stor vikt att personal tar hänsyn 

till enskilda personers intressen och i styrdokumentet (Eskilstuna kommun, 2011) står det 

bland annat i ett av målen att ”jämställdhet skapas där beslut fattas” (s. 33). Ett av syftet med 

det målet är att medvetandegöra personalen om personers olikheter och att de vid 

beslutsfattande tar hänsyn till dessa.  

Något annat som uppsatsförfattarna har uppmärksammat i resultatet är att de som har varit 

anställda kortast tid, 10 år eller mindre, är mer medvetna om dokumentet än de som har 

varit anställda under en längre tid. Detta kan grunda sig i att de som har varit anställda under 

kortare tid har blivit anställda sedan dokumentet implementerades i kommunen. 

Uppsatsförfattarna tror att det kan vara så att nyanställda får information om 

styrdokumentet direkt när de blir anställda medan de som har varit anställda en längre tid 

har hamnat mellan stolarna när det gäller information om dokumentet och dess innebörd. 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att uppdragsgivaren uppmärksammar hela sin 

personal och ser till att alla får samma information om dokumentet. Precis som flera 

respondenter har föreslagit kan information och utbildning vara en viktig del i den här 

processen, kanske tillsammans med rollspel där både chefer och personal får se verkliga 

situationer där vi inte tänker på jämställdhet eftersom det är situationer som vi människor 

ser som normala utifrån vår sociala konstruktion (Berger & Luckmann, 1979).  



25 

Berge (2000) beskriver i sin artikel om aktionsforskning att det kan vara nyttigt för 

personalen att se hur deras handlande och beslutsfattande kan skilja beroende på vem 

beslutet gäller utifrån kön. Eftersom respondenterna i denna studie arbetar med personer 

med någon form av funktionsnedsättning är uppsatsförfattarna osäkra på om en 

aktionsforskning är genomförbar och därför kan rollspel vara ett bra alternativ. 

Två frågor i enkäten handlade om begreppsord som finns förklarade i ”På spaningen efter 

jämställdheten (Eskilstuna kommun, 2011). Uppsatsförfattarna ville veta om respondenterna 

var medvetna om ordens innebörd. Orden var jämställdhet och könsmaktordning och 

vardera hade tre alternativ att välja på. 

 Det var mycket förvånande att endast 14 procent hade svarat att jämställdhet är förhållandet 

mellan män och kvinnor som var det korrekta svaret. Det visade sig att det flesta av 

respondenterna 71 procent hade blandat ihop innebörden av ordet jämställdhet med 

jämlikhet. Detta är något som uppdragsgivaren måste fundera över när även begreppsorden 

missförstås. Jämställdhetsbegreppet som står beskrivet i styrdokumentet anser 

uppsatsförfattarna är lite tunt. Det finns vid en senare rubrik i styrdokumentet en mer 

utförlig beskrivning av ordet med olika exempel. Författarna anser detta stycke borde stå 

tillsammans med begreppets förklaring för att inte blanda ihop det med jämlikhet. 

Textförfattarna har kunnat se i tidigare forskning att även dessa använder samma torftiga 

förklaring av begreppet jämställdhet (Berge 2000). Författarna diskuterade utifrån detta och 

egna erfarenheter om samhället i stort vet skillnaden mellan dessa ord eller om majoriteten 

tror att det är olika benämningar med samma innebörd. Kanske måste detta diskuteras, inte 

bara inom Eskilstuna kommun utan i samhället i stort. 

Könsmaktsordningen var det fler som visste innebörden av, nästan 67 procent har svarat 

korrekt. Utifrån den uppdelning mellan könen som Allwood och Erikson (2010) beskriver 

som en social konstruktion i vårt samhälle är det positivt att se att många av respondenterna 

förstår innebörden av ordet. Detta betyder att det finns en medvetenhet om detta fenomen 

och det finns en inkörsport för arbetsgivaren att kunna föra en diskussion kring detta i 

arbetet för jämställdhet. 

6.2 Metoddiskussion 

Den kvantitativa metod som använts i studien anser uppsatsförfattarna har varit effektiv för 

att ge svar på de ställda frågeställningarna. Frågorna i enkäten planerades noga för att 

frågeställningarna skulle besvaras. Svaren på enkäten har även kunna kodats in i 

dataprogrammet SPSS för att genom frekvenstabeller statistiskt kunna läsa av hur många av 

respondenterna som är medvetna om de mål som finns i styrdokumentet. Enkäten skickades 

ut via e-post till respondenterna vilket underlättade insamlandet av svaren då de anställda 

inom verksamheten jobbar på olika platser och olika tider. Tanken var också att det skulle 

underlätta för respondenterna att svara på enkäten via e-post eftersom de själva kunde 

bestämma när och var de ville svara på den. De behövde inte heller känna någon tidspress, 

vilket kan ha gett dem större möjlighet att fundera kring frågorna innan de svarade.  
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En enkät skickad via e-post kan dock även vara till en nackdel. Ett fåtal respondenter svarade 

på enkäten även fast de fick runt två veckor på sig. För att försöka minska bortfallet skickades 

en påminnelse ut till de som inte har svarat på enkäten efter en vecka. Sjuttio stycken av 130 

tog sig tid att svara vilket inte gav uppsatsförfattarna något generaliserbart resultat för hela 

verksamheten. En tanke var att om uppsatsförfattarna istället åkt ut till arbetsplatserna och 

fått personlig kontakt hade svarsfrekvensen ökat. Eftersom enkäten kom via e-post blir 

risken att den hamnar längre ned i inkorgen och till slut glöms bort. Uppsatsförfattarna 

diskuterade även om det stora bortfallet berodde på att personalen inte inser vikten av 

undersökningen och vad den skulle kunna tillföra deras egen arbetssituation. Kanske skulle 

textförfattarna informerat lite grundligare om studiens syfte och hur vikten av deras svar. 

Författarna diskuterade även om många andra enkäter skickas ut till denna persongrupp och 

att de inte orkar svara på en till enkät. Även detta skulle kunna vara en orsak till de stora 

bortfallet. För fylligare resultat hade ett förslag kunnat vara att istället använda en kvalitativ 

metod. Vad gäller frågeställning tre om hur personalen vill implementera dokumentet på 

bästa sätt kunde en intervju ha utvecklat respondenternas svar med att fråga hur och varför. 

Dock eftersom målet med studien var att få in så många svar som möjligt från personal på 

arbetsplatsen skulle det tagit för lång tid att intervjua 130 stycken. 

Även om det endast är 70 stycken som svarat på enkäten anser uppsatsförfattarna att 

resultaten svarar på studiens frågeställningar. Men är studien tillförlitlig och hänger 

resultaten ihop eller inte? Om denna studie skulle genomföras på nytt redan nu, med samma 

personer är det troligt att resultatet skulle bli detsamma. Men skulle studien göras om, om 

cirka ett år med samma personer skulle det troligtvis ge annat resultat, förhoppningsvis på 

grund av att medvetenheten om styrdokumentet har ökat. Studien mäter på så sätt samma 

saker men får olika svar beroende på vad respondenten har för kunskap med sig i bagaget. På 

så vis är studien pålitlig och uppfyller kravet på reliabilitet. Men hänger då studiens resultat 

ihop? Syftet med studien var att se hur medvetna respondenterna är om de jämställdhetsmål 

som finns i styrdokumentet och om det finns någon skillnad utifrån kön, ålder, utbildning 

och antal anställda arbetsår inom Eskilstuna kommun. Genom frågorna i enkäten kunde 

uppsatsförfattarna se att det var få som kände till styrdokumentet och att det inte fanns 

några stora skillnader utifrån kön, utbildning, antal anställda år och utifrån ålder. Studien 

ger på så sätt svar på det som är avsett att mäta och uppfyller därför kravet på validitet. 

Skulle syftet å andra sidan ha varit att undersöka om det fanns något samband mellan till 

exempel högsta avslutade utbildning och medvetenhet om styrdokumentet skulle studien inte 

uppnått validitet. Uppsatsförfattarna kan inte vara säkra på att en högre utbildning är den 

avgörande faktorn för om en person är medveten om dokumentet eller inte. De skulle lika 

gärna kunna vara någon annan faktor som ålder eller kön. Kriteriet extern validitet, alltså om 

studien kan generaliseras utöver de respondenter som svarat (Bryman,2001) kan inte studien 

uppfylla. Det kan antas att medvetenheten om styrdokumentet ser ungefär lika ut på den 

övriga arbetsplatsen men det är inget som kan tas som en självklarhet då svarsfrekvensen var 

låg.  
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6.3 Etikdiskussion 

Av det resultat som framkommit av studien finns det inga direkta etiska problem som 

uppstått. Resultatet ger en samlad bild av personalens kunskap kring jämställdhet och går 

inte in på ett personligt plan. De förslag som personalen gett på förbättring av 

jämställdhetsarbetet kan säkerligen respondenten själv urskilja sitt svar, men annars är det 

svårt för någon som läser förslagen att härleda svaret till den som gett det.  

7 SLUTSATSER 

De slutsatser som dragits utifrån denna studie är bland annat att det är få av personalen som 

är medvetna om de mål som finns i styrdokumentet ”På spaning efter jämställdheten”. 

Orsaken till varför majoriteten inte vet om dem är på grund av de helt enkelt inte ens vet om 

att Eskilstuna kommun har detta styrdokument att jobba efter. Medvetenheten om 

styrdokumentet visade inte heller någon direkt skillnad i förhållande till kön, ålder, högsta 

avslutade utbildning och antal anställda år inom Eskilstuna kommun. Majoriteten inom alla 

variabler visste inte om att kommunen har ett styrdokument att arbeta efter. Antal anställda 

år inom kommunen visade dock på en skillnad i medvetenheten då de som varit anställda 

kortast tid hade mer vetskap om dokumentet, troligtvis för att de som anställs nu på senare 

tid blivit informerade om dokumentet vid anställningen.  

 

Av tidigare forskning kring handlingsplaner framkommer det att ett dokument som ska 

implementeras i en verksamhet måste förankras i hela verksamheten, inte bara i ledningen, 

för att det ska ge kraft (Acker, 2000). Uppsatsförfattarna anser att en förändring mot 

jämställdhet måste ske på individnivå ute på arbetsplatsen eftersom jämställdhet handlar om 

individers sociala konstruktioner om vad som är manligt och kvinnligt. Förändringen måste 

ske hos individens tankesätt vilket inte går att förändra om styrdokumentet endast diskuteras 

på en högre nivå. Genom studien får ledningen inom denna verksamhet svar på hur 

medvetna personalen är om dokumentet och kan därefter lägga upp sitt arbete kring 

jämställdhet så att alla involveras. Respondenternas förslag på hur medvetenheten om 

jämställdhet kan ökas och förbättras på arbetsplatsen kan vara ett första steg till att lyssna på 

hur de anställda ser på jämställdhet. Vidare tycker uppsatsförfattarna att det skulle vara 

intressant om denna studie genomfördes återigen om ett antal år för att se om någon 

förändring kring medarbetarnas kunskap kring jämställdhet har förändrats.  
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BILAGA A MISSIVBREV 

Hej, 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 

rehabilitering vid Örebro universitet/Mälardalens högskola. Som självständigt 

examensarbete (c-uppsats) på termin 6 ska vi, på uppdrag av Eskilstuna kommun, göra en 

undersökning om medvetenheten kring jämställdhet på din arbetsplats. Vi skulle därför 

uppskatta om du ville fylla i denna webbenkät. Enkäten beräknas ta ungefär 5-10 minuter att 

besvara. Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär 

bl.a. att ditt deltagande är frivilligt och att obehöriga inte har tillgång till materialet. Dina 

kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla bland annat för utvecklandet av er 

arbetsplats och vi skulle vara tacksamma om just du tog dig tid att fylla i enkäten. 

Vi är tacksamma för svar senast den 20 april 2012. 

Länken nedan tar dig direkt till enkäten. 

href='https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=80191X¤user¤X¤pass¤'>https://www.netigate.se

/a/s.aspx?s=80191X¤user¤X¤pass¤</a> 

Tack på förhand. 

Vänliga hälsningar. 

 

Jessica Söderholm, jsm09003@student.mdh.se, tel: 073-9694718 

Gabriella Alm Ivarsson, gam09001@student.mdh.se, tel: 070-7817757 

 

Handledare: Lena Talman, lena.talman@fou.sormland.se, tel: 0761-846369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 



 

 

BILAGA B ENKÄT 

 

1. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Födelseår 

 

3. Högsta avslutade utbildning 

 Grundskola (hoppa till fråga 5) 

 Gymnasienivå (hoppa till fråga 5) 

 Universitet/ högskola 

 

4. Vilken/vilka utbildningar har du avslutat på universitet/högskola  

 

5. Anställningsår inom Eskilstuna kommun 

 

6. Har du genomgått en kurs i jämställdhet på arbetet? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Har du genomgått en kurs i jämställdhet på din fritid? 

 Ja 

 Nej 

 

8. Har du varit på någon föreläsning om jämställdhet på arbetet? 

 Ja 

 Nej 

 

9. Har du varit på någon föreläsning om jämställdhet på din fritid? 

 Ja 

 Nej 

 

10. Vad är innebörden av ordet jämställdhet? 

 Förhållandet mellan kvinnor och män 

 Rättvisa mellan individer och grupper i samhället 

 Människors lika värde oavsett till exempel kön, etnicitet och funktionshinder 

 

11. Vad innebär könsmaktsordningen? 

 Att könen hålls isär genom att mannen blir norm och överordnas kvinnan i samhället 

 Att män har lättare att komma in på arbetsmarknaden 

 Att en människa utövar makt gentemot en annan människa 

 

 

 



 

 

12. Vet du att Eskilstuna kommun har ett styrdokument som heter ”På spaning efter 

jämställdheten”? 

 Ja 

 Nej ( om nej hoppa vidare till fråga 17) 

 

13. När började Eskilstuna kommun arbeta efter styrdokumentet ”På spaning efter 

jämställdheten”? 

 År 2000 

 År 2006 

 År 2011 

 

14. Har du läst styrdokumentet ”På spaning efter jämställdheten”? 

 Ja 

 Nej (om nej hoppa vidare till fråga 17) 

 

15. Är du medveten om de mål som finns uppsatta för kommunen i styrdokumentet ”På spaning 

efter jämställdheten” för åren 2011-2015? 

 Ja, alla mål 

 Ja, majoriteten av målen 

 Ja, några få 

 Inte alls 

 

 

16. Vad gör du i ditt dagliga arbete för att implementera styrdokumentets mål i verksamheten? 

 

 

 

 

 
 

17. Anser du att du har tillräcklig kunskap om kopplingen mellan genus och makt för att vara 

medveten om detta i ditt arbete? 

 Ja 

 Nej 

 

18. Har du några förslag på hur medvetenheten kring jämställdhet kan ökas på din 

avdelning/verksamhet? 

 

 

 

 

 
19. Har du några förslag på hur jämställdheten kan förbättras på din avdelning/verksamhet? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C FRÅGA 18 

Har du några förslag på hur medvetenheten kring jämställdhet kan ökas på din 

avdelning/verksamhet? 

 Skaffa litteratur, diskutera i personal gruppen. 

 1. Att hon och han Skall respekteras lika  

 (byta ut till "hen" tycker jag är töntigt) i lönekuverten, föräldraledighet och 

anställningsvillkor, status i arbetslaget och så vidare. 

 Att hålla en föreläsning/seminarium/workshop eller en friskvårdsdag som går i tema 

jämställdhet.  

 2. Att frågan Jämställdhet finns som stående punkt i dagordningen på arbetsplatsträffar(APT) 

 3. På de allra flesta av Eskilstuna Kommuns arbetsplatser finns fackliga företrädare man kan 

vända sig till och kallas: AO/SO arbetsplatsombud/Skyddsombud. Dessa företrädare har i sin 

fackliga utbildning kunskaper kring jämställdhet sedan mitten av 1980-talet. Ett förslag är att 

dra nytta av den kunskap som de fackliga representanter har i ämnet. 

 kvinnoyrke, anställ fler män. 

 Prata mer om det på personalmötena 

 Utbildning och litteratur. 

 Anställa fler män. 

 Möjligtvis få utbildning i detta, 

 Genom att ständigt hålla det levande. Att diskutera det på APT och när jag är ute i 

verksamheterna. Ifrågasätta varför vi gör som vi gör och på så vis låta det genomsyra allt vi 

gör. 

 Genom att prata med varandra och tala om att det ska vara lika mellan könen, samtal med 

enhetschefen om man har den känslan att det inte är jämställdhet på arbetsplatsen. 

 finns ej tid till att tänka jämställdhet 

 Ser inte detta som något problem på min arbetsplats. Behöver därför inte uppmärksammas. 

 Information, information, information. 

 Cheferna borde bli mer medvetna om sitt agerande. Upplever ofta att killar favoriseras. 

 Lika lön för lika arbete 

 Jag tror inte på kurser och stora föreläsningar för alla på arbetsplatsen, i detta ämne, då det 

ofta blir diskussioner om "fel" saker efter sådana. Det blir ofta mycket snack och liten 

verkstad. Jag tror mer på att man ska ta upp saken i vardagen, på möten, i samtal osv. Om 

man förutsätter att det oftast faktiskt är jämställt gör det lättare att prata om saken om man 

någon gång upplever att det INTE blev jämställt i en situation/diskussion, är min erfarenhet. 

 Att visa på de skillnader som faktiskt finns på min arbetsplats, andra arbetsplatser och i 

samhället i övrigt. Att diskutera dessa skillnader och förutsättningar som råder idag. Statistik, 

undersökningar och forskning bör redovisas eftersom diskussionerna annars lätt fastnar i om 

skillnader finns eller inte. Upplevelser kan vara bra att diskutera kring men det hamnar ofta i 

dödläge på grund av att många fortfarande inte anser att det finns någon könsmaktordning. Vi 

har satt en persona som ansvarig för att föra frågan om jämställdhet på arbetsplatsen nyligen. 

Denna person är kunnig inom området. Behövs mer initiativ och intresse "uppifrån" för att 

frågan ska tas på allvar. 

 Genom att se över kompetensen samt tydliggöra uppdraget för var och en inom verksamheten. 

Jämn könsfördelning inom arbetsgruppen, ha jämställdhet med på APT- möten utifrån ett 

verksamhetsperspektiv. Ha med policy dokumentet som arbetsdokument på möten. Ha 

jämställdhet med som värdegrund inom förbättringsområden som vi jobbar efter. 

 Genom utbildning och diskussioner. 

 Att man jobbar med att påminna varandra i vardagen, att man skapar klimat för att våga säga 

ifrån då orättvisor uppstår eller kränkande ord yttras. Det är det lilla i vardagen och att öka sin 



 

 

medvetenhet för att ändra sitt beteende som bär frukt. Annars finns risk att kunskapen 

stannar på en teoretisk nivå. 

 Jag anser att vi har ett klimat av jämställdhet på min arbetsplats. Alla deltar i alla 

arbetsuppgifter, oberoende av utbildning, kön, etnicitet eller ålder. Fysiska hinder kan dock 

leda till att man inte kan utföra allt. Dock har jag ingen aning om vad mina kollegor har i lön, 

eftersom det inte är något vi brukar diskutera. 

 Att i det dagliga arbetet tänka på jämställdhet och lika värde mellan könen. 

 Föreläsningar som belyser ämnet och att informationen som ges riktar sig emot personer med 

funktionsnedsättning (anpassat) 

 Just på min arbetsplats skulle jag säga att personal har goda kunskaper (tillräckliga) när det 

gäller jämställdhetsfrågor. Dock kan ju såklart saker skilja sig mellan enskilda värderingar 

kring jämställdhet och/eller rättigheter. Några kanske lutar mer åt det "snällare" hållet att 

dem med mer makt behöver hjälpa dem med mindre makt samtidigt som andra kanske lutar 

mer åt hållet att man har ett eget ansvar oavsett maktfördelningar. Personligen tycker inte jag 

man högljutt ska kräva jämställdhet om man inte själv tar ansvar och gör någonting åt det. 

Förslag på hur kunskaperna skulle kunna ökas är väl att alla gemensamt skulle gå på 

föreläsning eller någon kurs och att detta sedan följs upp av chef på Arbetsplatsträffar. 

 Tack vare mitt stora intresse för frågan kommer jag få ett uppdrag från min chef att vara 

särskilt ansvarig för detta på min enhet. 



 

 

BILAGA D. FRÅGA 19 

Har du några förslag på hur jämställdheten kan förbättras på din 

avdelning/verksamhet? 

 Samtala i gruppen. 

 Vi har idag en ganska god jämställdhet i vår verksamhet och gör således ingen skillnad i 

uppgifter. Det betyder att alla kan utföra samma uppgifter utan att ha genusperspektiv i 

förhållande till vem som gör vad. 

 Att tänka på hur det ser ut mellan man och kvinna och arbetsuppgifternas fördelning 

 Att genom utbildning medvetandegöra för verksamhetens anställda begreppen 

könsmaktordning och bristande jämställdhet och deras innebörd. På så vis skulle en 

diskussion kring ämnet kunna skapas vilket i sin tur skulle kunna leda till förbättringar. 

 Samtal, utbildning, föreläsning, anställa män på nya tjänster. 

 Jag anser att vi är ganska jämställda på min verksamhet 

 Anställa mer manlig personal. 

 Det gör jag redan. T ex: Könsjämlikhet; Arbetsuppgifterna får inte könsfördelas enligt 

klassiska normer, alla utför alla uppgifter de kan klara av, oavsett kön. Jag kan tillägga att 

detta inte är lätt! Var gång jag återkommit efter föräldraledighet (2 ggr) så märker jag att 

vikarierna har gått tillbaka till könsfördelning igen. Suck. Tjejerna har fått städa och tvätta och 

killarna har fått göra de fysiska ute jobben. Nu är jag just tillbaka igen och försöker styra upp 

det hela, men det är stort motstånd. 

 genom möjlighet till påverkan 

 Tjejerna borde få lika mycket i lön som killarna. 

 Jag ser inte att vi just nu har några problem som ska förbättras, däremot så är det viktigt att 

hålla diskussionen vid liv för att undvika att det blir ett problem i framtiden. 

 Att visa på de skillnader som faktiskt finns på min arbetsplats, andra arbetsplatser och i 

samhället i övrigt. Att diskutera dessa skillnader och förutsättningar som råder idag. Statistik, 

undersökningar och forskning bör redovisas eftersom diskussionerna annars lätt fastnar i om 

skillnader finns eller inte. Upplevelser kan vara bra att diskutera kring men det hamnar ofta i 

dödläge på grund av att många fortfarande inte anser att det finns någon könsmaktordning. Vi 

har satt en persona som ansvarig för att föra frågan om jämställdhet på arbetsplatsen nyligen. 

Denna person är kunnig inom området. Behövs mer initiativ och intresse "uppifrån" för att 

frågan ska tas på allvar. 

 Genom att lyfta begreppet, hitta gemensamma värdegrunder för vad jämställdhet betyder 

inom vår grupp och hur vi utövar det i vårt dagliga arbete och i alla möten vi har med kolleger 

och brukare. Följa kommunens policy för jämställdhet. 

 Att man jobbar med att påminna varandra i vardagen, att man skapar klimat för att våga säga 

ifrån då orättvisor uppstår eller kränkande ord yttras. Det är det lilla i vardagen och att öka sin 

medvetenhet för att ändra sitt beteende som bär frukt. Annars finns risk att kunskapen 

stannar på en teoretisk nivå. 

 Jag anser att vi har ett klimat av jämställdhet på min arbetsplats. Alla deltar i alla 

arbetsuppgifter, oberoende av utbildning, kön, etnicitet eller ålder. Fysiska hinder kan dock 

leda till att man inte kan utföra allt. Dock har jag ingen aning om vad mina kollegor har i lön, 

eftersom det inte är något vi brukar diskutera. 

 I det dagliga arbetet tänka på jämställdhet och lika värde mellan könen. 

 Vi är bara kvinnor som jobbar på min arbetsplats.  Önskan finns att flera pojkar kan jobba här. 

 Vara uppmärksam på och samtala kring ämnet dagligen till exempel fikapauser. 

 

 

 

 



 

 

 Just på min arbetsplats skulle jag säga att personal har goda kunskaper (tillräckliga) när det 

gäller jämställdhetsfrågor. Dock kan ju såklart saker skilja sig mellan enskilda värderingar 

kring jämställdhet och/eller rättigheter. Några kanske lutar mer åt det "snällare" hållet att 

dem med mer makt behöver hjälpa dem med mindre makt samtidigt som andra kanske lutar 

mer åt hållet att man har ett eget ansvar oavsett maktfördelningar. Personligen tycker inte jag 

man högljutt ska kräva jämställdhet om man inte själv tar ansvar och gör någonting åt det. 

Förslag på hur kunskaperna skulle kunna ökas är väl att alla gemensamt skulle gå på 

föreläsning eller någon kurs och att detta sedan följs upp av chef på Arbetsplatsträffar. 

 Att kvinnor och män får lika lön för lika arbete. 

 Jämnare könsfördelning bland personalen. 

 


