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ABSTRACT  

This essay investigates the gender mainstreaming (GM) work that took place in the Swedish 

national project JiM (gender mainstreaming in public agencies) during 2014. More 

specifically, this study examines how 18 public agencies formulated their visions and 

strategies for gender equality during the one year long pilot project. The essay’s theoretical 

framework includes three gender equality visions and three gender equality strategies, which 

has been derived from contemporary feminist research.  

To fulfil the above mentioned purpose, we used a qualitative content analysis. The study’s 

empirical material consisted of the agencies’ action plans for the project, as well as their 

appropriation letters for 2013 and Sweden’s overarching national gender equality goals. In the 

study it became evident that a clear majority of the pilot agencies expressed a gender equality 

vision named sameness, which puts focus on formal rights and opportunities. However, an 

unexpected result was that a large number of the agencies combined two or three visions. The 

study can therefore conclude that there is a variation in how the public agencies have 

formulated their gender equality visions, even though sameness is dominating. There is 

however no such variation when it comes to strategy. It became evident in the analysis that all 

of the 18 agencies had an action plan primarily based on the integrationist strategy, which has 

a focus on bureaucratic tools.  

In the final discussion questions are raised concerning why there’s hardly no variation in the 

agencies' strategy formulation. Since Sweden is supposed to have extraordinary conditions for 

GM-work, these results can be deemed as quite surprising. In light of that knowledge, it 

seems reasonable that other strategies had been used to a higher degree as well, since the 

integrationist strategy incorporates some severe weaknesses. More research surrounding what 

reasons the pilot agencies had for their choice of strategy is therefore needed. 
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1. Introduktion  

I Sverige är gender mainstreaming (GM) det arbetssätt som huvudsakligen används för 

jämställdhetsarbete inom det offentliga. GM handlar om att ett jämställdhetsperspektiv ska 

integreras i all politisk och offentlig verksamhet, så att jämställdhetspolitiken blir en 

inkorporerad del i dessa verksamheter istället för att den bedrivs separat (Regeringen 2015a). 

GM antogs i Sveriges riksdag 1994 under stor politisk enighet men bortanför samförståndet 

har kritik uppkommit från feministisk forskning. Exempelvis har det hävdats att GM är ett 

otydligt koncept (Tollin 2011, s. 123), att det inte ges ljus åt makt- och könskonflikter 

(Stratigaki 2005, s. 165), samt att GM enbart blir vad en specifik aktör gör det till (Lombardo 

& Meier 2006, s. 151). 

GM har också kritiserats för att sakna en uniform teoretisk uppfattning om vilken vision och 

strategi som arbetssättet bygger på (Walby 2005a, s. 323-325). Med andra ord finns 

meningsskiljaktigheter inom feministisk forskning kring vilka mål som GM bör sträva efter 

och med vilka metoder som målen bör nås. Att det saknas en uniform uppfattning är 

problematiskt då allt GM-arbete utgörs av de två elementen; vision och strategi (Walby 

2005a, s. 323-325). Som en konsekvens av detta har vissa forskare enbart valt att referera till 

GM som ett metainstrument1 (Callerstig 2014, s. 23). Feministisk forskning har påvisat att 

GM-arbete påverkas av den nationella kontexten, som spelar en avgörande roll i hur väl 

arbetet fungerar (Daly 2005, s. 445-446; Woodward 2003, s. 65). I relation till följande har 

det flertalet gånger konstaterats att Sverige har unika förutsättningar för att använda 

metainstrumentet, vilket gjort landet till en föregångare inom jämställdhetsutveckling (Daly 

2005, s. 446; Sainsbury & Bergqvist 2009, s. 216; Van der Lippe, Graumans och 

Sevenhuijsen 2004, s. 391). I en studie från 2005 konstaterades t.ex. att Sverige var den enda 

av åtta länder som faktiskt använde GM utan att förlora förmågan att adressera strukturella 

maktrelationer (Daly 2005, s. 446). Dessa framgångar har betraktats vara ett resultat av en god 

parlamentarisk representation av kvinnor, starka egalitära värderingar och att 

vänsterorienterade partier dominerat under gångna decennier (Hankivsky 2013, s. 633). 

Under mandatperioden 2010-2014 tog den dåvarande alliansregeringen beslut om att 

genomföra en satsning för att utveckla arbetet med GM i svenska myndigheter (Regeringen 

                                                           
1 Ett instrument som koordinerar, effektiviserar och rationaliserar redan existerande policyinstrument, samtidigt 

som det också är en jämställdhetspolicy i sig själv (Callerstig 2014, s. 23) 
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2011, s. 16-18). Myndighetsprojektet gavs namnet JiM2 och delades upp i två delar, där den 

första delen utformades som ett pilotprojekt som pågick mellan 2013-2014. Tanken med 

satsningen var att 18 myndigheter skulle arbeta aktivt med GM under ett år och att arbetet 

sedan skulle mynna ut i ett större och huvudsakligt GM-projekt (Jamstall.nu 2015). Som 

beskrivits saknas dock en uniform teoretisk uppfattning om vilken vision och strategi som 

GM bygger på (Walby 2005a, s. 323-325), vilket gör det på förhand omöjligt att avgöra hur 

metainstrumentet förståtts under JiM-projektet. Detta då det saknas kunskap om hur 

pilotmyndigheterna formulerat sina visioner och strategier. Följande kan inte utläsas utan en 

närmre granskning, vilket denna studie ämnar genomföra. 

Det finns ett flertal anledningar till varför vi valt att undersöka myndigheters arbete med GM. 

Inledningsvis bör sägas att vi anser att förvaltningen är delaktig i skapandet av Sveriges 

jämställdhetspolitik, vilket är den primära anledningen till varför myndigheter bör studeras. I 

likhet med Rothstein menar vi att politik inte uteslutande skapas i den parlamentariska sfären. 

Det innebär således att myndigheter blir viktiga i utformningen och operationaliseringen av 

svensk politik (Rothstein 2014, s. 18-19). En ytterligare anledning till att det är intressant och 

relevant att studera myndigheter beror på att de är stora instanser med makt och befogenhet att 

tolka vad som ska vara jämställdhet för dem och för alla medborgare som de möter. Hur 

myndigheter arbetar och förhåller sig till jämställdhet betraktar vi därmed som en 

samhällsangelägenhet. Vi anser också att offentliga aktörer bör fungera som pionjärer i 

jämställdhetsarbetet, så att offentlig verksamhet blir en förebild som den privata och civila 

sfären kan inspireras av. Bortsett från att det finns anledningar till att studera myndigheter 

generellt, så finns även flera skäl till varför det är särskilt relevant att studera pilotdelen av 

JiM. Primärt bör projektet granskas eftersom det är en del av en stor nationell politisk 

jämställdhetssatsning i svenska myndigheter (Regeringen 2015a). Vidare bör det också 

studeras då pilotmyndigheternas GM-arbete är tonsättande då deras erfarenheter ska 

summeras och föras vidare till det huvudsakliga JiM-projektet3 (Jamstall.nu 2015). 

Utifrån ovanstående anledningar ämnar denna studie därmed undersöka hur 

pilotmyndigheterna i JiM-projektet utformat sitt GM-arbete. Mer specifikt undersöker studien 

hur myndigheterna formulerat visioner och strategier eftersom det är de två element som GM 

består av. Följande görs med en förhoppning om att kunna föra samman teori och praktik för 

                                                           
2 Jämställdhetsintegrering i myndigheter  

3 Förlöper mellan 2015-2018 
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att utveckla den svenska jämställdhetspolitiken, vilket är en ambition som är utmärkande för 

feministisk forskning (Callerstig 2014, s. 97). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka vilka jämställdhetsvisioner och jämställdhetsstrategier som 

pilotmyndigheterna ger uttryck för i sitt GM-arbete under JiM-projektet. Utifrån feministisk 

teori ämnar studien också diskutera vilka problem och möjligheter som valet av vision och 

strategi kan ha för arbetet med GM.   

Vilka jämställdhetsvisioner och jämställdhetsstrategier ger pilotmyndigheterna uttryck för i 

sitt GM-arbete?  

 

1.2 Avgränsningar  

Denna studie är avgränsad till att studera GM-arbete i relation till pilotmyndigheterna i JiM-

projektet. Studien har enbart undersökt det som pilotmyndigheterna betraktat som en del av 

sitt GM-arbete, vilket innebär att andra typer av jämställdhetsaktiviteter och åtgärder som 

myndigheterna ev. genomför har exkluderats.  

För att kunna besvara ovanstående forskningsfråga har en dokumentstudie genomförts. 

Studiens empiriska material är avgränsat till de handlingsplaner som togs fram inför JiM, 

pilotmyndigheternas regleringsbrev och en regeringsskrivelse om de jämställdhetspolitiska 

målen. En kvalitativ textanalys har genomförts på materialet, vilket innebär att vårt val av 

teoretiskt ramverk medför vissa avgränsningar. Detta eftersom valet av studiens analytiska 

utgångspunkter begränsar studieområdet till att enbart beröra myndigheternas 

jämställdhetsvision och jämställdhetsstrategi under JiM.   

1.3 Arbetets disposition 

Denna uppsats har inletts med en introduktion av ämnet och en beskrivning av syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. Kapitel 2 presenterar därefter tidigare forskning och 

uppsatsens teoretiska ramverk. Efterföljande kapitel 3 är ett metodkapitel där uppsatsens 

valda metoder och utförande beskrivs och diskuteras, vilket följs av kapitel 4 som kombinerar 

en redovisning av resultat och analys. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 5 som redogör 

för slutsatser och vidare diskussion.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I detta kapitel diskuteras den svenska jämställdhetskontexten och tidigare forskning om GM. 

Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk.  

2.1. Den svenska jämställdhetskontexten 

Att arbeta för främjad jämställdhet är väl förankrat i den svenska välfärdsstaten. Utmärkande 

för Sverige är att landets kvinnorörelse har en lång tradition av att samarbeta med staten 

(Hedlund & Lindberg 2012, s. 168), vilket kan betraktas som unikt då kvinnorörelser 

internationellt sett agerat utomparlamentariskt. Att internationella kvinnorörelser haft ett 

ointresse för staten beror på att institutionen setts som oanvändbar för att förbättra kvinnors 

villkor (Olofsdotter Stensöta 2014, s. 140).  

Den skandinaviska kvinnorörelsens inställning till staten har utmärkt sig med en förklaring i 

välfärdsstatens stora omfattning och utformning. Exempelvis har upprättandet av institutioner 

som barn- och äldreomsorg ansetts bidra positivt till jämställdhet och kvinnors ekonomiska 

självständighet (Olofsdotter Stensöta 2012, s. 140-141). Således är det påtagligt att Sverige 

utskiljer sig som en unik jämställdhetspolitisk kontext, både i historien och i kontemporär 

feministisk forskning (Daly 2005, s. 446; Olofsdotter Stensöta 2014, s. 140; Sainsbury & 

Bergqvist 2009, s. 216; Van der Lippe, Graumans och Sevenhuijsen 2004, s. 391). 

2.2 GM: framväxt och grundläggande logik 

När en jämställdhetsdebatt växte fram i det svenska politiska rummet på 60-talet (Hirdman 

2014, s. 13) användes inte GM, utan både internationellt och i Sverige fanns andra arbetssätt 

för jämställdhet etablerade. Exempelvis hade det tidigare funnits ett fokus på lika rättigheter 

för båda könen, vilket sedan hade utvecklats så att jämställdhetsarbetet inriktats på positiv 

särbehandling av kvinnor (Rees 2002, s. 48).  

Kritiker ansåg dock att dessa tidigare arbetssätt hade misslyckats med att göra jämställdhet till 

en övergripande fråga i sociala institutioner. De menade att jämställdhetsfrågan hade hamnat i 

ett så kallat policyghetto, som beskrevs som en plats för marginaliserade sociala frågor som 

inte hade lyckats få ett brett genomslag i olika organisationer (Verloo 2001, s. 6). I och med 

GM:s uppkomst väcktes dock en förhoppning om att det skulle vara möjligt att föra ut 

jämställdhetsfrågan ur ghettot. Detta då GM har ett fokus på att integrera ett 
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jämställdhetsperspektiv i all existerande policy (Rees 2002, s. 46-48; Sainsbury & Bergqvist 

2009, s. 216).  

För att förstå varför GM riktar sitt fokus mot policy är det av vikt att klargöra de tre 

grundläggande antaganden som metainstrumentet bygger på, nämligen:  

1. Ordinarie policys är könade 

2. Könade policys bidrar till skapandet av könade sociala institutioner  

3. De könade sociala institutionerna bidrar till att skapa ojämställdhet i samhället   

Dessa tre punkter summerar den grundläggande förändringslogik som GM vilar på, nämligen 

att förändrad policy kan ge positiva effekter både för graden av jämställdhet i sociala 

institutioner och i samhället. När policy och sociala institutioner beskrivs som könade, så 

menas att de har en inbyggd könspartiskhet som ofta är ouppmärksammad eller outtalad. Det 

GM ämnar göra är att uppmärksamma och förändra följande, vilket förespråkare menar är 

viktigt eftersom den byråkratiska sfären på ett felaktigt vis anses ha ett könsneutralt 

förhållningssätt (Verloo 2001, s. 2-4). 

Då GM uppkom på 90-talet betraktades metainstrumentet som revolutionerande (Verloo 

2001, s. 4), varpå den fick en omfattande popularitet och stor spridning både i Sverige och 

internationellt (Sainsbury & Bergqvist 2009, s. 216). 

2.3 Feministisk kritik mot GM 

Som inledningen påtalat har kritik riktats mot GM inom feministisk forskning. Forskaren 

Sylvia Walby har sammanställt den kritiska debatten och menar att det finns sex särskilt 

omdiskuterade teoretiska spänningar. Nedan diskuteras de som har relevans för vår studie för 

att kunna skapa en större förståelse för GM som fenomen. 

En teoretisk spänning som diskuteras handlar om att GM utgörs av två kontrasterande 

komponenter, nämligen mainstream4 och jämställdhet (Walby 2005a, s. 322-323). Inom 

feministisk forskning har det funnits en stor diskussion kring om de två komponenterna är 

inkompatibla då jämställdhetsdimensionen har feministiska mål, medan mainstream-

dimensionen primärt har målsättningar kring förbättrad styrning och governance (Daly 2005, 

s. 445). Olika problem har belysts i relation till detta. Bl.a. att GM inte kan anamma 

                                                           
4 Vi använder mainstream som ett begrepp som beskriver den ordinarie verksamheten, redan etablerade 

policymål och existerande policyparadigm   
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jämställdhetsnormer direkt utan att de först måste förhandlas i relation till redan etablerade 

mainstream-normer, samt att ekonomiska faktorer är det som kommer få styra i vilken grad 

som jämställdhet ens tas upp på agendan (Stratigaki 2004, s. 30; Walby 2005a, s. 322-323). 

Som beskrivits består allt GM-arbete av två element, nämligen vision och strategi. Det finns 

dock omfattande meningsskiljaktigheter kring hur relationen mellan dessa element ska förstås 

(Walby 2005a, s. 322-326). Exempelvis skiljer Christine Booth och Cinnamon Bennett på 

vision och strategi, varpå de föreslagit att olika strategier bör kombineras i arbetet med GM 

(Booth & Bennett 2012, s. 430). Forskaren Judith Squires anser dock inte att det går att skilja 

elementen åt på ett sådant sätt som Booth och Bennett föreslår. Squires menar nämligen att en 

viss jämställdhetsstrategi är naturligt tillhörande en särskild jämställdhetsvision, vilket gör att 

flera strategier inte kan kombineras på valfritt sätt i arbetet med GM (Squires 2005, s. 373; 

Walby 2005a, s. 325-326). 

Förutom att det finns en debatt angående om det är möjligt att använda en eller flera 

strategier, så finns också en diskussion kring vilka visioner och strategier som bör användas. 

Enligt Squires och Walby förespråkas vanligen tre olika visioner respektive tre olika strategier 

som alla skiljer sig åt (Squires 2005, s. 368; Walby 2005a, s. 322). Dessa presenteras närmre i 

avsnitten 2.4.1 och 2.4.2.  

I relation till GM-arbete finns också en diskussion om behovet av att föra in ett perspektiv 

som tar hänsyn till intersektionalitet. Enligt Walby utmärks intersektionalitet av att faktorer 

som främst klass och etnicitet adderas till det jämställdhetsperspektiv som GM ämnar föra 

fram. Hon betonar dock att faktorer som t.ex. ålder, sexuell identitet, tro och funktionshinder 

också bör beaktas (Walby 2005a, s. 322).  

2.4 Studiens teoretiska ramverk 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som använts för att utläsa vilka visioner och 

strategier som pilotmyndigheterna gett uttryck för i sitt GM-arbete.    

2.4.1 Jämställdhetsvision   

Som beskrivits ovan finns en spänning inom feministisk forskning angående vilken 

jämställdhetsvision som arbetet med GM bör grundas på (Walby 2005a, s. 321-322). Enligt 

Walby finns det tre olika visioner som är vanligt förekommande (Walby 2005a, s. 325), vilka 

i denna uppsats kallas för assimilering, särkoppling och transformering (Wittbom 2009, s. 42).  
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Den första jämställdhetsvisionen kallas assimilering. I visionen anses jämställdhet hindras av 

att kvinnor och män inte behandlas på ett likvärdigt sätt, då kvinnor inte har tillgång till 

samma rättigheter och möjligheter som män ur formell och juridisk synpunkt. Målet är därför 

att skapa ett könsneutralt samhälle som erbjuder en likvärdig behandling oavsett kön (Squires 

2005, s. 368-370; Verloo 2001, s. 3). Förespråkare för assimilering menar att följande bör 

skapas genom att lagstiftning utformas så att den behandlar kvinnor och män lika. 

Lagstiftning framhålls ofta som ett stabilt och tillförlitligt styrmedel som kan garantera 

grundläggande rättigheter och möjligheter (Squires 2005, s. 368-370). Inom visionen används 

inte ett grupperspektiv och därför är det upp till enskilda individer att påtala sina rättigheter 

(Verloo 2001, s. 3). 

Den andra jämställdhetsvisionen kallas särkoppling och har till skillnad från assimilering ett 

fokus på kvinnor som grupp. Särkoppling uppmärksammar att det finns en strukturell 

ojämställdhet mellan könen i flera avseenden och inte enbart ur formell/juridisk synpunkt. 

Visionen framhåller att skillnaderna som finns ger negativa konsekvenser för kvinnor. För att 

kunna råda bot på detta och förändra det faktum att män utgör norm i samhället, så framhålls 

att det finns behov av att specifika insatser riktas till kvinnor. Exempelvis genom aktiviteter 

som positiv särbehandling (Walby 2005a, s. 325; Squires 2005, s. 368-369). 

Den sista jämställdhetsvisionen är transformering. Medan de två första visionerna fokuserar 

på hur en förändrad framställning av kön kan skapa jämställdhet, så har transformering ett 

fokus på hur kön görs i samhällets komplexa sociala interaktioner. Transformering menar att 

de sätt som kön görs på måste dekonstrueras för att jämställdhet ska kunna skapas (Squires 

2005, s. 368). I visionen ses det också som viktigt att införa ett intersektionalitetsperspektiv i 

allt GM-arbete. Detta eftersom kvinnor och män inte betraktas som två homogena grupper. I 

transformering framhålls nämligen att olika typer av förtryck samverkar i skapandet av 

ojämställdhet, vilket gör att det finns makthierarkier som måste adresseras även inom 

grupperna kvinnor och män (Squires 2005, s. 368-375). Transformering skiljer sig också från 

de två tidigare visionerna då det betonas att åtgärder för jämställdhet ska riktas mot kvinnor 

och män i lika hög grad. Visionen ämnar nämligen utmana och dekonstruera de sätt som både 

feminitet och maskulinitet görs på (Walby 2005b, s. 455-456).  
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2.4.2 Jämställdhetsstrategi 

Förutom att valet av jämställdhetsvision är omdiskuterat inom feministisk forskning, så är en 

nära sammankopplad debatt också vilken strategi som bör användas i GM-arbetet (Walby 

2005a, s. 323). Nedan presenteras den sammanställning av strategier som gjorts i denna 

uppsats, vilken till stor del grundar sig på forskaren Judith Squires beskrivning5 (Squires 

2005, s. 371).  

En typ av GM-strategi som brukar förespråkas är byråkratisk integrering. I denna strategi har 

byråkratiska experter en central roll i jämställdhetsarbetet. Här anses GM enbart kunna 

implementeras på ett effektivt sätt om jämställdhet förstås och förs fram av alla de aktörer 

som vanligtvis är delaktiga i policyprocessen, dvs. i mainstream. Förespråkare för byråkratisk 

integrering föreslår därför att ett jämställdhetsperspektiv bör integreras med hjälp av 

byråkratiska verktyg (Squires 2005, s. 371-374). Då strategin används framhålls ofta insatser 

för ökad jämställdhet som fördelaktiga för båda könen, samtidigt som det argumenteras för att 

GM-arbetet för med sig positiva bieffekter för organisationen. Exempelvis i form av 

förbättrad kvalité, ökad effektivitet och högre lönsamhet. Syftet med byråkratisk integrering 

är nämligen inte att utmana mainstream (Squires 2005, s. 374-375), utan strategin har en mer 

blygsam ambition som främst handlar om att förbättra verksamheten genom att addera ett 

jämställdhetsperspektiv (Walby 2005a, s. 323). 

En svaghet med byråkratisk integrering är risken för retorisk inlåsning (Squires 2005, s. 373-

374), vilket handlar om att det finns en risk att jämställdhetsarbetet avpolitiseras och/eller 

urvattnas. Retorisk inlåsning uppkommer ofta tillsammans med byråkratisk integrering 

eftersom strategin kräver en strategisk inramning för att fungera (Verloo 2001, s. 10). 

Strategisk inramning handlar om att presentera och föra fram nya idéer så att det accepteras i 

det redan etablerade politiska ramverket (Squires 2005, s. 374; Walby 2005a, s. 323-324).  

Det finns också en risk att GM-arbetet avpolitiseras då byråkratisk integrering tillämpas 

eftersom strategin använder byråkratiska verktyg, vilka har kritiserats för att sakna en förmåga 

att kunna hantera och förändra strukturella makthierarkier (Woodward 2001, s. 14). För att 

undvika ovanstående situation är det vanligt att policyskapare och politiker tar hjälp av 

jämställdhetsexperter. Att byråkratisk integrering har en tradition av att placera 

jämställdhetsexperter på viktiga positioner inom policyskapande processer beskrivs ofta som 

                                                           
5 I denna uppsats har de tre strategierna översatts och namngetts som byråkratisk integrering (integrator), 

nätverksstrategi (agenda-setting) och omdaningsstrategi (transformative)  
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en av strategins styrkor. En annan styrka med strategin är även dess goda förmåga att 

integrera GM på ett effektivt vis (Squires 2005, s. 371-374). Trots dessa fördelar är en del 

forskare skeptiska till strategin. Exempelvis menar forskaren Alison Woodward att 

byråkratiska metoder bygger på en rationalitet som inte kan hantera den irrationalitet som 

makthierarkier innehåller (Woodward 2001, s. 14). Forskaren Mary Daly instämmer i följande 

men konstaterade i sin forskningsstudie från 2005 att de åtta länder som hon studerade 

använde GM med en tonvikt på byråkratiska metoder (Daly 2005, s. 433). 

Den andra jämställdhetsstrategin som ofta diskuteras är nätverksstrategin. Inom strategin 

finns en ambition att förändra existerande policyparadigm och beslutsfattande processer för 

att kunna skapa jämställda förhållanden mellan kvinnor och män. Till skillnad från 

byråkratisk integrering förespråkar nätverksstrategin alltså att mainstream ska förändras, 

genom att det erbjuds alternativa mål och tillvägagångssätt (Walby 2005a, s. 323). 

Nätverksstrategin har ett stort fokus på att stärka och ge större egenmakt till kvinnor genom 

att förespråka en högre grad av kvinnorepresentation och demokratisk inkludering av 

kvinnonätverk (Squires 2005, s. 371). Strategin motsätter sig nämligen den traditionella top-

down styrningen med enbart byråkratiska instrument och lyfter istället fram behovet av att 

konsultera feministiska aktörer som befinner sig utanför den statliga sfären. Inom strategin 

finns alltså en ambition att tillvarata perspektiv som kommer från kvinnogrupper utanför 

byråkratin, vilket har ansetts utgöra en av strategins huvudsakliga styrkor. En risk med samma 

ambition är dock att vissa kvinnogrupper/identiteter privilegieras framför andra. 

Nätverksstrategins främsta svaghet är dess tendens att (åter)producera gruppidentiteter, vilket 

kan göra att kvinnor och män riskerar att ses som två homogena och enhetliga grupper. Det 

finns således en risk att strategin missar att adressera makthierarkier inom grupperna kvinnor 

och män (Squires 2005, s. 373-375). 

Den tredje jämställdhetsstrategin är omdaning som har ett fokus på att utmana/politisera 

mainstream, beakta intersektionalitet och att använda deliberativa metoder i mycket högre 

grad än de tidigare strategityperna. Omdaning är en strategi vars huvudsakliga mål att 

politisera och utmana redan etablerade målsättningar i mainstream, istället för implementera 

alternativa mål och tillvägagångssätt som nätverksstrategin gör (Squires 2005, s. 375-376). 

Forskaren Eva Wittbom utvecklar följande och menar att syftet med strategin är att ”utmana 

rådande genusnormer och kulturella föreställningar om kön” för att kunna skapa jämställdhet 

(Wittbom 2009, s. 44). Omdaning ämnar dock inte utmana normer som enbart rör kvinnor, 
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utan syftet är även att dekonstruera uppfattningar kring t.ex. män och maskulinitet. Således 

har strategin ett fokus på män i lika hög grad som kvinnor (Walby 2005b, s. 455-456).  

 

Vidare bör framhållas att strategin inte ser kvinnor och män som två homogena grupper. 

Således använder omdaning både ett jämställdhets- och ett intersektionalitetsperspektiv, vilket 

möjliggör att flera typer av förtryck kan adresseras samtidigt (Squires 2005, s. 371-373). 

Strategin lägger också mycket vikt vid att använda deliberativa metoder, så att en mängd olika 

samhällsgrupper kan inkluderas och få möjlighet att delta i GM-arbetet (Squires 2005, s. 381-

384). Fokus finns därmed varken på byråkratiska verktyg eller på att inkludera kvinnonätverk, 

utan istället finns en ambition att åstadkomma en intersektionell och kulturell transformering 

via demokratisk inkludering. Detta betraktas som en av strategins styrkor (Squires 2005, s. 

373-376).  

 

Omdaningsstrategin har dock kritiserats för att sakna en praktisk och konceptuell tydlighet. 

Med det menas att strategin är väldigt teoretisk och innehåller få konkreta förslag på hur den 

kan användas i praktiken. Bristen på tydlighet grundar sig i strategins teoretiska åtagande 

kring att politisera och utmana redan etablerade målsättningar i mainstream. Konceptets 

otydlighet utgör en huvudsaklig svaghet och det är även pga. detta som kritiker menar att 

strategin egentligen saknar en tydlig uppfattning om vad jämställdhet är. Kritik har också 

riktats mot strategin för att den avleder uppmärksamhet från vikten av kvinnlig representation 

i förmån för intersektionalitet (Squires 2005, s. 375-376). Det har dock argumenterats för att 

GM enbart kan användas på det sätt som föreslås i omdaningsstrategin för att det i realiteten 

ska gå att komma åt de strukturella makthierarkier som finns (Wittbom 2009, s. 42-43). 

Squires instämmer i detta och uttrycker även att omdaningsstrategin är den strategi som har 

den största potentialen att kunna hantera diversitet (Squires 2005, s. 367).  

2.4.3 Relationen mellan vision och strategi: multipel eller singulär strategianvändning  

Som påtalats kombineras allt arbete med GM av de två elementen vision och strategi (Walby 

2005a, s. 323-325). Inom feministisk forskning finns dock en debatt om hur relationen mellan 

dessa ska förstås.  

Multipel strategianvändning 

En multipel strategianvändning innebär att flera olika jämställdhetsstrategier kombineras i 

arbetet med GM. Några som argumenterar för denna typ av strategianvändning är forskarna 
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Booth och Bennett. De karaktäriserar sin syn på GM som en trebent jämställdhetspall där 

strategierna utgör varsitt ben som spelar en lika stor roll i arbetet. Enligt forskarna är det 

därför nödvändigt att samtliga strategier finns med och används tillsammans för att en vision 

om ett jämställt samhälle ska kunna nås (Booth & Bennett 2002, s. 430-433).   

Singulär strategianvändning 

Andra teoretiker presenterar en alternativ syn på relationen mellan vision och strategi, som 

nedan kallas för en singulär strategianvändning. Enligt detta synsätt betraktas en viss strategi 

som naturligt tillhörande en särskild vision (Walby 2005a, s. 325-326). Squires utvecklar 

följande och menar att visionen assimilering hänger samman med strategin byråkratisk 

integrering. Detta då både visionen och strategin har ett fokus på formell likabehandling och 

byråkratiska metoder. På liknande vis framhåller hon att särkoppling hänger samman med 

nätverksstrategin, då de pratar om kvinnor som grupp och problematiserar att mannen utgör 

en samhällsnorm. Visionen transformering kan även ses som tillhörande omdaningsstratgin 

pga. deras gemensamma strävan efter att dekonstruera kön och inkludera intersektionalitet 

(Squires 2005, s. 373). 

För att exemplifiera ovanstående så skulle Squires hävda att ett GM-arbete som t.ex. bygger 

på assimileringsvisionen och omdaningsstrategin är motsägelsefullt. Detta eftersom de två 

komponenterna strävar efter olika mål och förespråkar olika medel. De teoretiker som 

förespråkar en multipel strategianvändning håller dock inte med, utan menar istället att vision 

och strategi är skilda saker, vilket gör att GM-arbetet enbart förbättras med flera strategier 

(Booth & Bennett 2002, s. 433).  

2.5 Operationalisering av studiens teoretiska ramverk 

I nedanstående tabell 1 presenteras vår operationalisering av ovanstående teoretiska ramverk. 

Ramverket har operationaliserats genom att tre analytiska dimensioner konstruerats. 

Dimensionerna innehåller frågeställningar som varit vägledande vid analys av studiens 

empiriska material.  
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Tabell 1. Analytiska dimensioner  

Källa: Egen tabell (2015) 

  

     

V 

I 

S 

I 

O 

N 

Assimilering 

Finns ett fokus på formell och 

juridisk likabehandling? 

Finns ett fokus på 

könsneutralitet? 

Ses kvinnor och män ur ett 

individperspektiv? 

 

Särkoppling 

Finns ett fokus på positiv 

särbehandling av kvinnor? 

Finns fokus på att omvärdera 

den manliga normen? 

Betraktas kvinnor och män 

utifrån ett grupperspektiv?  

 

Transformering 

Finns ett 

intersektionalitetsperspektiv? 

Är fokus på hur kön görs och 

bör dekonstrueras? 

Rör jämställdhet män i lika hög 

grad som det rör kvinnor? 

S 

T 

R 

A 

T 

E 

G 

I 

Byråkratisk integrering 

Ska mainstream förbättras men 

inte förändras? 

Används byråkratiska verktyg, 

t.ex. jämställdhetsexperter? 

Motiveras jämställdhet som bra 

för t.ex. ekonomi, effektivitet 

eller organisationens kvalité?  

 

Nätverksstrategi 

Ska alternativ till mainstream 

hittas? 

Finns fokus på och åtgärder för 

kvinnor som grupp? 

Konsulteras 

kvinnonätverk/feministiska 

aktörer utanför den statliga 

sfären? 

 

Omdaning 

Ska mainstream politiseras och 

ifrågasättas? 

Finns fokus på demokratisk 

inkludering och deliberativa 

metoder (i kombination med 

intersektionalitet)? 

Finns åtgärder för bägge 

könen? 

RELATIONEN 

MELLAN  

VISION 

OCH 

STRATEGI 

   Hur såg pilotmyndigheterna på relationen mellan vision och strategi? 

 

               Multipel strategianvändning      Singulär strategianvändning                                  

       Fanns en vision och flera strategier?                         Fanns en vision och enbart en strategi? 
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3. Metod 

3.1 Val av studieobjekt  

Som framkommit så har GM använts i Sverige sedan 1994 (Regeringen 2015a). Under 90-

talet och början av 00-talet fanns dock en stor osäkerhet i offentlig verksamhet kring hur 

metainstrumentet skulle användas (Riksdagen 2006). För att råda bot på detta valde 

alliansregeringen att satsa 240 miljoner på förbättrad GM-användning på lokal och regional 

nivå under mandatperioden 2006-2010 (Sveriges Kommuner och Landsting 2014, s. 2). 

Nästkommande mandatperiod valde samma regering att genomföra en snarlik GM-satsning i 

myndigheter. Satsningen mynnade ut i projektet JiM som inleddes med pilotprojektet 

(Regeringen 2011, s. 16-18). 

18 stycken av totalt 248 förvaltningsmyndigheter6 deltog i pilotdelen av JiM (Jamstall.nu 

2015). Dessa pilotmyndigheter har utgjort uppsatsens studieobjekt och finns sammanställda 

och presenterade i bilaga 1. Inför studien gjordes ett totalurval, vilket innebär att alla 

pilotmyndigheter inkluderats (Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wägnerud, L. 

2012, s. 171). 

Det är av vikt att reflektera kring vad som händer när vårt teoretiska ramverk appliceras på 

pilotmyndigheterna. Exempelvis bör klargöras att ramverket bygger på forskning som inte 

explicit studerat myndigheters GM-arbete, vilket kan kritiseras eftersom det riskerar att bli en 

diskrepans mellan det teoretiska ramverket och studieobjektet. Forskning som uttryckligen 

rörde myndigheter och GM var dock svår att hitta. Vi anser vidare att studiens teoretiska 

ramverk inte utgör ett problem eftersom att de teorier som använts är återkommande inom 

feministisk forskning och tidigare har applicerats på ett flertal olika politiska nivåer (Daly 

2005; Lombardo & Meier 2006; Sainsbury & Bergqvist 2009; Squires 2005; Verloo 2001; 

Walby 2005).   

Då pilotmyndigheterna studerats blev det tydligt att myndigheterna har varierande uppdrag, 

omfattning och erfarenheter av GM. Till exempel har Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor i uppdrag att främja ungdomspolitik och fördela bidrag till ideella 

organisationer (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 2013, s. 7). Detta uppdrag 

skiljer sig från det som Kriminalvården har, vilket t.ex. handlar om att förebygga kriminalitet 

(Kriminalvården 2013, s. 5). Pilotmyndigheterna har dessutom en varierande grad av 

                                                           
6 Det var 248 förvaltningsmyndigheter som lydde under regeringen 2013 (Statisiska centralbyrån 2013) 
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erfarenhet när det kommer till arbete med GM. Exempelvis är Skolverket en myndighet som 

har lång erfarenhet av att arbeta med metainstrumentet (Skolverket 2013, s. 2), medan 

Pensionsmyndigheten är en ny myndighet som ansåg sig sakna erfarenhet av följande 

(Pensionsmyndigheten 2013, s. 9). 

Det kan vara viktigt att ha en medvetenhet kring att myndigheterna befinner sig i olika 

kontexter eftersom det kan påverka hur väl de lyckas med GM-arbetet. Vi har dock betraktat 

de kontextuella omständigheterna som irrelevanta. Detta då studiens ambition varit att 

beskriva variationen i hur pilotmyndigheterna formulerat vision och strategi, snarare än att ge 

mer djupgående förklarande eller utvärderande svar. Om syftet med vår studie hade varit att 

förklara varför pilotmyndigheterna valt sina visioner eller varför somliga lyckas bättre med 

GM-arbetet än andra, hade de kontextuella faktorerna dock varit högst relevanta.   

3.2 Empiriskt material  

Studiens empiriska material utgörs av 2013 års regleringsbrev, de jämställdhetspolitiska 

målen och pilotmyndigheternas respektive handlingsplan för JiM.  

Regleringsbreven för 2013 analyserades eftersom dessa hade använts för att meddela 

myndigheterna om JiM-uppdraget. Även de jämställdhetspolitiska målen undersöktes 

eftersom regleringsbreven hade påtalat att GM-arbetet skulle kopplas till dessa. Vidare var 

myndigheternas handlingsplaner en del av det empiriska materialet. Dessa studerades för att 

utläsa vilka visioner och strategier som pilotmyndigheterna hade formulerat. Planerna hade 

utformats så att de beskrev myndigheternas utvecklingsbehov, kopplade deras arbete till de 

jämställdhetspolitiska målen och innehöll en aktivitetsplan som de skulle genomföra under 

2014. Planernas längd och omfång varierade men generellt utgjorde de drygt 10-15 sidor.  

En fördel med studien är att samtliga dokument är offentliga, vilket gör att de är 

lättillgängliga. Regleringsbreven återfinns på Ekonomistyrningsverkets hemsida, de 

jämställdhetspolitiska målen finns på regeringens hemsida och handlingsplanerna finns på 

hemsidan Jamstall.nu.  

I studien har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till det empiriska materialet, vilket bl.a. har 

gjort att vi reflekterat kring materialets kvalité. Eftersom samtliga dokument inhämtats från 

officiella hemsidor bedöms de som trovärdiga. Vidare anses texterna vara representativa för 

sin avsändare, samtidigt som de anses ha en hög relevans för det studien undersöker. Därmed 

bedömer vi att dokumenten är tillförlitliga och användbara. Vid alla typer av dokumentstudier 
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finns dock alltid en risk att det konceptuella innehållet i olika begrepp kan variera mellan 

olika texter, samt mellan en text och vår förståelse. Vid analys av materialet har vår förståelse 

av begreppen dock haft företräde.   

3.3 Forskningsmetod  

Då det empiriska materialet studerades användes en kvalitativ textanalys. En kvalitativ ansats 

är användbar eftersom den tillåter forskaren att fokusera på utvalda delar av texten (Esaiasson 

m.fl. 2012, s. 210), vilket möjliggör att hen kan söka efter underliggande teman (Bryman 

2011, s. 505). I enlighet med rekommendationer från Esaiasson m.fl (2012, s. 210) har det 

empiriska materialet studerats ingående och ett flertal gånger för att kunna ge en adekvat bild 

av dokumentens innehåll.  

Vidare bör framhållas att vi betraktar denna uppsats som feministisk forskning och därför har 

vi en ambition om att föra samman teori och praktik för att främja samhällelig jämställdhet. 

Detta är en ambition som ligger i linje med Ann-Charlotte Callerstigs beskrivning av 

forskningsdisciplinen (Callerstig 2014, s. 97).  

3.4 Analytiska redskap  

När en kvalitativ studie genomförs används ofta förhandsdefinierade analytiska redskap i 

analysskedet (Bryman 2011, s. 505). I denna studie kallas dessa redskap för analytiska 

dimensioner, vilka togs fram genom en operationalisering av det teoretiska ramverket. 

Därmed är studiens tre dimensioner väl förankrade i feministisk forskning. I detalj handlar de 

två första dimensionerna om vilka jämställdhetsvisioner och jämställdhetsstrategier som 

pilotmyndigheterna gett uttryck för i sitt GM-arbete.  Den tredje dimensionen rör hur 

myndigheterna ser på relationen mellan vision och strategi, dvs. om de formulerar en singulär 

eller multipel strategianvändning.  

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet används för att avgöra kvalitén hos 

samhällsvetenskaplig forskning och därför är det viktigt att uppmärksamma dessa aspekter 

(Yin 2007, s. 55). 

Då teoretiska begrepp översätts till operationella indikatorer (s.k. dimensioner i denna studie), 

så bör teoretisk validitet beaktas (Bryman 2011, s. 163). Våra analytiska dimensioner 

skapades utifrån tidigare forskning om GM, vilket bidrar till att höja denna studies teoretiska 
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validitet. Detta eftersom begreppet påtalar i vilken grad det finns en överensstämmelse mellan 

teoretiska begrepp och operationella indikatorer (Bryman 2011, s. 50). 

Vidare är det av vikt att en studie har god reliabilitet, vilket innebär att det ska vara möjligt att 

återupprepa undersökningen utan större svårigheter (Bryman 2011, s. 49). I det avseendet är 

det en styrka att studiens empiriska material utgörs av offentliga dokument som är 

tillgängliga. Samtidigt har det tydligt belagts på vilket sätt och med vilket material som de 

analytiska dimensionerna tagits fram. Ovanstående menar vi förbättrar studiens reliabilitet. 

Graden av generaliserbarhet är ytterligare en aspekt som bör tas hänsyn till. Kvalitativ 

forskning har generellt sett en lägre grad av generaliserbarhet än kvantitativa studier eftersom 

den ofta utgår från få fall och i högre grad är beroende av tolkning (Bryman 2011, s. 368-

369). Eftersom vi gjorde ett totalurval och inkluderade alla pilotmyndigheter från projekttiden 

är det möjligt att uttala sig om denna specifika grupp av myndigheter. Det är dock inte rimligt 

att hävda att samma resultat nödvändigtvis kommer uppvisas i huvuddelen av JiM-projektet. 

Inte heller är det möjligt att påstå att pilotmyndigheternas val av visioner och strategier skulle 

vara giltigt för alla Sveriges myndigheter, om de också ingick i ett liknande regeringsprojekt. 

Förhoppningsvis kan denna studies slutsatser om vilka visioner och strategier som 

pilotmyndigheterna gett uttryck för bidra till en större förståelse kring hur myndigheter 

arbetar med GM. Som framgått anser vi att detta är relevant eftersom de studerade 

myndigheterna är stora instanser med både makt och befogenhet att tolka vad som ska vara 

jämställdhet för dem och för alla medborgare som de bemöter. Det är också relevant eftersom 

vi betraktar myndigheterna som en del i skapandet av det som är Sveriges jämställdhetspolitik 

(Rothstein 2014, s. 18-19). Studiens resultat bidrar därmed till att bringa ljus över hur delar av 

denna politik ser ut. 
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4. Resultatredovisning och analys 

4.1 Pilotmyndigheternas uppdrag – regleringsbrev  

I 2013 års regleringsbrev framkom att de 18 myndigheterna hade getts i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för hur deras respektive myndighet skulle bedriva ett utvecklingsarbete genom 

att använda GM. Handlingsplanerna skulle skickas in till berört departement under 2013, för 

att sedan genomföras under 2014. I planerna skulle identifierade utvecklingsbehov, 

målsättningar, aktiviteter och budget för den enskilda myndigheten presenteras.  

I en majoritet av pilotmyndigheternas regleringsbrev fanns mycket lika formuleringar av JiM-

uppdraget men ett par av breven avvek. Dessa var Kriminalvården som skulle reflektera kring 

sambandet mellan könstillhörighet och god vård, samt Skatteverket som skulle bygga GM-

arbetet på sin rapport om jämställt bemötande. Bortsett från de smärre skillnaderna var det 

primära uppdraget som myndigheterna fick att; 

”ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att 

verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär 

exempelvis att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov 

och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet.”  

 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2013, s. 4)  

 

I ovanstående citat framgår tydligt att JiM skulle kopplas till de nationella 

jämställdhetspolitiska målen och att GM-arbetet skulle främja båda könen. Då 

regleringsbreven beskriver att arbetet med JiM ska ligga i linje med de jämställdhetspolitiska 

målen, är det således relevant att undersöka vad dessa mål påtalar.  

4.2 Sveriges jämställdhetspolitiska mål  

Primärt bör sägas att de jämställdhetspolitiska målen som Sverige har beskriver den nationella 

politikens viljeriktning, samt vad det offentliga ska arbeta mot i relation till jämställdhet. 

Målen utgörs av ett övergripande mål och fyra delmål. Det övergripande målet handlar om att 

”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Regeringen 

2015b), vilket de fyra delmålen strävar efter att bidra till.  

Det första delmålet framhåller att det ska finnas en jämn fördelning av makt och inflytande 

mellan kvinnor och män. Enligt regeringen innebär det att båda könen ska ha samma 

rättigheter och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare, samt ha lika möjligheter att 
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forma de villkor under vilket beslutsfattande sker. Målsättningen inriktar sig således på 

formella politiska rättigheter.  

Det andra delmålet berör ekonomisk jämställdhet och handlar om att kvinnor och män ska ha 

samma ekonomiska självständighet. Främst handlar målet om att båda könen ska ha lika 

möjligheter och villkor i relation till utbildning och förvärvsarbete. Det tredje delmålet berör 

en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Målet slår fast att kvinnor och 

män ska ha en likvärdig förmåga och samma möjligheter att kunna förena arbete med 

privatliv. Därmed ska män och kvinnor ta samma ansvar för hemarbetet, samt kunna ge och få 

omsorg på lika villkor (Regeringen 2015b).  

Det fjärde och avslutande delmålet för jämställdhetspolitiken handlar om att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra. Det huvudsakliga syftet med detta delmål är att samhället ska utvecklas 

så att både kvinnors och mäns rätt till kroppslig integritet säkerställs. Vidare ska det finnas 

likvärdiga rättigheter och möjligheter till att kunna bestämma över sin egen kropp, sexualitet 

och reproduktion (Regeringen 2015b).  

I ovanstående presentation är det möjligt att se att de jämställdhetspolitiska målen har en 

övergripande karaktär som dels applicerar ett maktperspektiv och dels handlar mycket om 

jämn fördelning, samt likvärda rättigheter och möjligheter. Vidare framgår det att målen 

behandlar kvinnor och män, dvs. utgår från en föreställning om två kön. Vid en analys av 

målen är det tydligt att de inte skrivits något om på vilket sätt målen bör nås. Således innehöll 

målen inga klarlägganden om vilka visioner och strategier som pilotmyndigheterna borde ge 

uttryck för i sitt GM-arbete, bortsett från att målen slog fast vad som är den nationella 

politikens övergripande viljeriktning.  

4.3 Pilotmyndigheternas handlingsplaner  

Nedan kommer det redogöras för på vilket sätt som pilotmyndigheterna framhållit sin vision 

och strategi i handlingsplanerna.  

4.3.1 Visioner  

Assimilering 

En klar majoritet av myndigheterna grundade sitt GM-arbete på visionen assimilering. Detta 

innebär att ett fokus fanns på formell och juridisk likabehandling, könsneutralitet och/eller att 
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de betraktade kvinnor och män ur ett individperspektiv (Squires 2005, s. 371-374; Verloo 

2001, s. 3).  

Likabehandling återspeglades hos alla myndigheter som gav uttryck för assimilering, fastän 

på lite olika vis. Somliga myndigheter hade som mål att båda könen skulle ha likvärdiga 

förutsättningar till inflytande, medan andra pratade om en jämställd tillgång till resurser. 

Andra myndigheter beskrev vikten av att bemöta medborgare på ett likvärdigt sätt; 

 ”Det är viktigt att CSN ser till att alla medarbetare verkligen ger samma möjligheter 

till alla, oavsett kön.”  

(CSN 2013, s. 8).  

I likhet med CSN framhöll även Vetenskapsrådet vikten av likabehandling. De påtalade även 

att deras verksamhet skulle vara könsneutral, vilket är ett ytterligare tecken för assimilering;   

”I en saklig bedömning ingår att den ska vara könsneutral; Vetenskapsrådet ska 

stödja de allra bästa forskarna oavsett om de är kvinnor eller män”. 

 (Vetenskapsrådet 2013, s. 4).  

I citatet är det uppenbart att myndigheten har ett fokus på att skapa likabehandling genom att 

förhålla sig könsneutralt. Trots att könsneutralitet är utmärkande för assimilering, så var det 

enbart Vetenskapsrådet och Boverket som var explicita med att de eftersträvade det. Boverket 

skrev bl.a. att de skulle ändra gamla texter så att de gavs könsneutrala formuleringar 

(Boverket 2013, s. 3).  

Andra tecken som visade på att det fanns assimileringsvisioner i vissa av myndigheternas 

GM-arbeten var användningen av ett individperspektiv. Kriminalvården var en av de som 

hade en uttalad vision kring att beakta samtliga klienter utifrån detta perspektiv och i deras 

verksamhet fanns; 

”en ambition kring att de återfallsförebyggande insatserna ska bli ännu mer 

individanpassade”  

(Kriminalvården 2013, s. 2).  

I citatet går att utläsa att Kriminalvården menar att myndigheten borde betrakta sina klienter 

som enskilda individer. Myndigheten var en av de få som inte uteslutande gav uttryck för ett 

grupperspektiv i sin handlingsplan.  
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Särkoppling   

Några av pilotmyndigheterna gav också uttryck för visionen särkoppling. I och med det så 

hade myndigheterna ett fokus på kvinnor som grupp och/eller på positiv särbehandling av 

densamma. Visionen registrerades dessutom om det fanns en ambition att omvärdera och 

förändra den manliga normen (Walby 2005a, s. 325; Squires 2005, s. 368).   

Bland annat tillhörde Konstnärsnämnden de myndigheter som gav uttryck för särkoppling. 

Myndigheten diskuterade och problematiserade att mäns konstnärsarbete i många 

sammanhang premieras framför kvinnors, samtidigt som kvinnor får lägre ekonomisk 

ersättning (Konstnärsnämnden 2013, s. 6). Därmed formulerade myndigheten ett 

grupperspektiv samtidigt som de belyste den manliga normen.  

Även Musikverket problematiserade att manliga musiker historiskt sett har dominerat i 

musikaliska högstatusgenrer. Detta medan kvinnliga musiker främst har förknippats med och 

verkat inom lågstatusgenrer. Musikverket menade att de skulle förändra denna situation 

genom att erbjuda alternativ till den manliga normen, vilket de bl.a. skulle göra genom att: 

”peka på kvinnors folkmusik i historien eller framstående kvinnliga jazzmusiker 

som glömts bort”  

(Statens musikverk 2013, s. 10).   

Musikverket framhöll därmed att det fanns en manlig norm som de ville förändra. Även 

Försvarsmakten poängterade detsamma och pekade särskilt på att den manliga normen fanns i 

relation till ledarskap: 

”Nästa problematik uppstår på aktörsnivå där ledarskap av tradition förknippas med 

manliga egenskaper och kvinnor som chefer eller officerare således enbart pga kön 

faller utanför normen”  

(Försvarsmakten 2013, s. 27) 

I citatet framhöll myndigheten att kvinnor är en missgynnad grupp enbart på grund av 

könstillhörighet. Således ger Försvarsmakten uttryck för ett grupperspektiv samtidigt som de 

synliggör kvinnors villkor, vilket är utmärkande för särkoppling (Walby 2005a, s. 325; 

Squires 2005, s. 368-369). Myndigheten skrev också att de ämnade hantera ovanstående 

situation genom att fortsätta arbeta med sitt interna nätverk för kvinnor och genom att öka 

antalet kvinnliga medarbetare, både generellt och på högre positioner. Därför hade de 

föreslagit att det skulle bli praxis att alltid nominera både en man och en kvinna vid 
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rekrytering till högre befattningar i myndigheten (Försvarsmakten 2013, s. 3). Strävan efter att 

aktivt rekrytera kvinnor är ett uttryck för positiv särbehandling, vilket är i linje med visionen 

särkoppling (Squires 2005, s. 372-373). 

 

Transformering  

Det fanns också ett antal myndigheter som hade inslag av transformering. Visionen utlästes 

baserat på om myndigheterna såg jämställdhet som en fråga för båda könen (Walby 2005b, s. 

455-456), om de beaktade intersektionalitet, samt om fokus fanns på hur kön görs i sociala 

interaktioner och hur det bör dekonstrueras (Squires 2005, s. 368). I analysen framkom att 

myndigheterna främst anspelade på transformeringsvisionen genom att de inkluderade ett 

intersektionalitetsperspektiv.  

En myndighet som framhöll intersektionalitet var CSN. Myndigheten ämnade nämligen 

belysa ett ungdomsperspektiv och ett HBTQ-perspektiv i sin verksamhet. På liknande vis 

påtalade Kriminalvården att de skulle förhålla sig till intersektionalitet i relation till statistik 

och upphandling. Myndigheten menade att de skulle:  

”beakta hur dessa områden inverkar på män och kvinnor avhängt på andra faktorer 

såsom etnisk bakgrund, sexuell orientering, ålder, socioekonomisk bakgrund osv.”  

(Kriminalvården 2013, s. 11). 

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) framhöll också vikten av att inkludera 

mångfald:  

”Inom MSB:s verksamhet som syftar till att stödja utveckling av räddningstjänsters 

förmågor har jämställdhets – och mångfaldsfrågor varit prioriterade.”  

(MSB 2013, s. 9).  

I citatet är det uppenbart att MSB beaktade mer än jämställdhet. Det framhölls dock inte vad 

de avsåg med begreppet mångfald. Avsaknad av förklaringar kring olika begrepp var 

återkommande i flera handlingsplaner. Exempelvis skrev ett antal myndigheter att de förhöll 

sig normkritiskt7, vilket hade kunnat vara ett uttryck för en transformeringsvision om 

normkritiken t.ex. hade inkluderat intersektionalitet. Begreppet klargjordes dock inte, vilket 

resulterade i att det placerades utanför transformeringsvisionen.  

                                                           
7 Se handlingsplaner för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Skolverket och Statens 

institutionsstyrelse 
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Ett annat karaktäriserande uttryck för transformering uppmärksammandes då några av 

myndigheterna hade ambitioner kring att förhålla sig till hur kön görs i sociala interaktioner. 

Detta gjorde exempelvis Kriminalvården när de skrev att; 

 ”potentialen för att utföra våld är kopplat till konstruktioner av maskulinitet”  

(Kriminalvården 2013, s. 6).  

En annan myndighet som visade tendenser till att vilja dekonstruera kön var Sametinget som 

skrev att de skulle uppmuntra till könsöverskridande verksamhet för att bryta traditionella 

könsmönster (Sametinget 2014, s. 2-4).  

Avslutningsvis fanns ett tredje tecken som tydde på att myndigheternas GM-arbete präglades 

av transformering, nämligen om de såg jämställdhet som en fråga som rörde män och kvinnor 

i lika hög grad. Endast Sametinget gav dock uttryck för detta genom att de skapade en 

handlingsplan som byggde på aktiviteter som var riktade till båda könen (Sametinget 2013). 

Att betrakta jämställdhet som en fråga för båda könen skiljer sig från de andra visionerna som 

antingen har aktiviteter som inte explicit påtalar kön eller som främst pratar om aktiviteter för 

kvinnor. 

4.3.2 Strategier  

Byråkratisk integrering  

Byråkratisk integrering var den mest förekommande strategin då den formulerats av alla 

pilotmyndigheter. Hos en majoritet av myndigheterna var det den enda strategin som fanns. I 

4 fall förekom dock byråkratisk integrering tillsammans med någon av de andra två 

strategityperna.  

Ett kännetecken för byråkratisk integrering var att myndigheterna gav uttryck för att de skulle 

tillämpa byråkratiska verktyg. Exempelvis genom att ta fram checklistor, könsuppdelad 

statistik och tillägg i styrdokument. Flera myndigheter hade även valt att anlita externa 

konsulter för att öka kunskapen om GM i verksamheten, vilket Squires menar är utmärkande 

för strategin. Detta då det minskar risken för att arbetet med GM urvattnas eller avpolitiseras 

(Squires 2005, s. 371-374). 

Flera myndigheter framhöll olika typer av effektivitetsargument där de belyste de positiva 

bieffekter som kom av arbetet med GM. Med andra ord menade myndigheterna att GM kunde 

bidra till en förbättrad ekonomi, effektivitet eller verksamhet (etc.). Som Walby instämt i är 

det typiskt för byråkratisk integrering att GM-arbetet legitimeras genom att de positiva 
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bieffekterna framhålls (Walby 2005a, s. 323). En myndighet som menade att det fanns 

positiva bieffekter var MSB: 

”En ökad utbildningssatsning på jämställdhetsintegrering bör leda till en insikt om 

att med ökad jämställdhet uppnås även effektivare arbetsmetoder och bättre 

arbetsmiljö.” 

(MSB 2013, s. 16).  

Även Tillväxtverket framhöll att GM-arbetet var gynnsamt för organisationen. De beskrev 

bl.a. att ekonomisk tillväxt var beroende av jämställdhet och menade därmed att deras GM-

arbete borde betraktas som ett medel för att skapa tillväxt (Tillväxtverket 2013, s. 5-7). 

Myndigheten Konstnärsnämnden konstaterade även i relation till sin verksamhet att förbättrad 

jämställdhet mellan kvinnor och män var fördelaktigt:  

”Målet är att bedömningsgrupperna inte ska uppleva jämställdhetsmålen som ett 

krav som ställs uppifrån, utan att man förstår hur jämställdhetsintegrering kan främja 

den konstnärliga utvecklingen”  

(Konstnärsnämnden 2013, s. 3).  

 

Utifrån samtliga ovannämnda exempel framgår det tydligt att det primära för myndigheterna 

är att anta en strategi som enbart ämnar förbättra mainstream.  

 

Nätverksstrategi 

En annan strategi som studerats i denna uppsats är nätverksstrategin som formulerats hos 2 av 

de 18 pilotmyndigheterna. Strategin förekom aldrig ensam, utan kombinerades alltid med 

byråkratisk integrering. 

Nätverksstrategin utlästes då myndigheter hade fokus på att erbjuda ett alternativ till 

mainstream, t.ex. genom att genomföra insatser för kvinnor eller genom att interagera med 

utom-statliga aktörer (Squires 2005, s. 371-375; Walby 2005a, s. 323).  

Tillväxtverket var en myndighet som genomfört insatser för kvinnor genom att de startat ett 

särskilt resurscentra. Enligt myndigheten var syftet med resurscentrat att: 

”Synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala 

tillväxtarbetet.” 

(Tillväxtverket 2013, s. 6) 
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Att genomföra åtgärder i syfte att synliggöra och stärka kvinnor gjorde även Försvarsmakten. 

Exempelvis hade myndigheten startat ett nätverk för kvinnor som var anställda i 

organisationen (Försvarsmakten 2013, s. 11). Syftet med nätverket var att stärka kvinnor 

genom att de bl.a. fick möjlighet att medverka i årliga nätverkskonferenser och i ett nordiskt 

samarbete (Försvarsmakten 2013, s. 4).  

Både Tillväxtverkets och Försvarsmaktens arbete inkluderade därmed jämställdhetsinsatser 

som hade fokus på att främja kvinnor som grupp. Detta påvisar att de gav uttryck för 

nätverksstrategin. Försvarsmakten samverkade dessutom med ett utom-statligt nätverk för 

kvinnors rättigheter och säkerhet, vilket också är i enlighet med hur strategin bl.a. beskrivits 

av Squires (2005, s. 372-373). Således hade de två myndigheterna i olika grad försökt erbjuda 

alternativ till mainstream. Det bör dock förtydligas att dessa två myndigheter enbart 

formulerade nätverksstrategin som ett komplement till byråkratisk integrering. I sina 

respektive handlingsplaner så var byråkratisk integrering nämligen dominerande, medan 

nätverksstrategin förekom mer lösryckt och i mindre grad.   

 

Omdaning  

Liksom nätverksstrategin fanns omdaning hos 2 av de 18 pilotmyndigheterna, där strategin 

alltid förekom tillsammans med byråkratisk integrering. Omdaning formulerades av 

Sametinget och Musikverket. 

Strategin utlästes ur handlingsplanerna baserat på tre faktorer, nämligen om myndigheten 

politiserade/utmanade mainstream, om det fanns demokratisk inkludering/deliberativa 

metoder i kombination med intersektionalitet, samt om det fanns åtgärder riktade mot båda 

könen (Squires 2005, s. 373-376; Walby 2005b, s. 455-456; Wittbom 2009, s. 44).  

I Sametingets handlingsplan framkom att de gav uttryck för omdaning på två vis. Först och 

främst genom att myndigheten diskuterade att de behövde utmana den segregering som fanns 

mellan vad som uppfattades som manligt respektive kvinnligt. Myndigheten konstaterade att 

både det manliga och kvinnliga var dominerande och normerande, fastän i relation till olika 

företeelser, områden och näringar. Sekundärt skrev Sametinget att det var nödvändigt att 

genomföra riktade insatser mot båda könen för att förändra ovanstående situation.  
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Således betonade myndigheten både att mainstream borde politiseras/utmanas och att deras 

GM-arbete borde rikta sig mot båda könen, vilket är två åtgärder i linje med 

omdaningsstrategin. Rörande riktade insatser till kvinnor skrev Sametinget bl.a. att:  

”Målet är att fler kvinnor ska ingå i samebyarnas styrelser och fler också ska inneha 

ordförandeuppdrag. De ska även på samma sätt som männen, uppmuntras att bedriva 

renskötsel och ska få möjlighet att göra de. Fler kvinnor ska ha möjlighet att välja 

renskötsel som yrke.” 

 (Sametinget 2013, s. 4) 

I liknande ordalag framhöll myndigheten också att de skulle genomföra riktade insatser mot 

män: 

”Fler kvinnor än män söker korttidstudiestöd och genomgår utbildning i samiska, 

varför aktiviteter bör genomföras så att andelen män som genomgår utbildningen ska 

öka. Män ska i lika stor utsträckning som kvinnor skriva och läsa texter på samiska.”  

(Sametinget 2013, s. 4)  

Liksom Sametinget så utmanade Musikverket också mainstream. Detta uppmärksammades 

genom att de försökte motverka könstereotypa framställningar av kvinnor och män:   

”Vi kan vara uppmärksamma på om något i vår verksamhet (t.ex. stöd till aktörer, 

representation på bild, framställning i utställningar) på om något sätt vidmakthåller 

könsstereotyper som i stället borde utmanas.”  

(Statens musikverk 2013, s. 12). 

Till skillnad från Sametinget hade Musikverket inte ett fokus på åtgärder för båda könen. 

Däremot hade de insatser som byggde på demokratisk inkludering och deliberativa metoder, 

vilket också är utmärkande för omdaning (Squires 2005, s. 373-376). Musikverket skrev 

nämligen att de var en konstnärlig samarbetspart som skulle ta vara på initiativ från 

musiklivet. Detta skulle göras på följande vis:   

”I syfte att stärka Musikverkets arkiv och bibliotek vill enheten utöka sin interaktion 

med externa personer (användare, icke-användare, presumtiv målgrupp, 

branschkännare, helt frikopplade personer etc). Enheten hoppas få värdefull 

information om hur den egna verksamheten uppfattas och hur den kan utvecklas 

publikt” 

(Statens musikverk 2013, s. 23) 
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I citatet framgår därmed att demokratisk inkludering och deliberativa metoder ses som medel 

för att kunna utveckla och förbättra myndighetens arbete. Det bör dock beaktas att 

Musikverket i detta citat inte har en uttalad ambition om att inkludera ett 

intersektionalitetsperspektiv, vilket gör att det inte går att hävda att omdaningsstrategin 

realiserats på ett fullständigt vis. Intersektionalitet fanns dock närvarande i andra delar av 

myndighetens handlingsplan (Statens musikverk 2013, s. 9). Kritik som riktats mot 

omdaningsstrategin handlar ofta om detta, nämligen att det saknas praktiska anvisningar om 

hur intersektionalitet och deliberativa metoder ska förenas i praktiken (Squires 2005, s. 375-

376).  

Liksom i fallet med de myndigheterna som gav uttryck för nätverksstrategin så använde även 

Sametinget och Musikverket främst omdaningsstrategin som ett komplement till byråkratisk 

integrering.  

 

4.3.3 Multipel eller singulär strategianvändning 

Då handlingsplanerna analyserades framkom att enbart 4 av de 18 pilotmyndigheterna gav 

uttryck för en multipel strategianvändning, medan resterande 14 myndigheter hade en singulär 

strategianvändning. 

Därmed kan konstateras att en majoritet av pilotmyndigheterna valt bort att kombinera 

strategier på det sätt som forskarna Booth och Bennett förespråkar och menar är nödvändigt. 

Pilotmyndigheterna har alltså inte anammat tanken om den trebenta jämställdhetspallen i 

särskilt stor utsträckning, vilket Booth och Bennett skulle se som ett problem (Booth & 

Bennett 2012, s. 433). Bland de 14 myndigheter som hade en singulär strategianvändning, så 

framkom att en majoritet av dessa utformade en kombination av vision och strategi som kan 

ifrågasättas. Exempelvis har Arbetsmiljöverket använt sig av särkoppling tillsammans med 

strategin byråkratisk integrering, vilket är en kombination som Squires skulle se som 

olämplig8 (Squires 2005, s. 372-373). Således kan kritik yttras mot pilotprojektet eftersom 

flera pilotmyndigheter har en vision och strategi som inte överensstämmer på ett teoretiskt 

plan. 

 

                                                           
8 Enligt Squires hör assimilering ihop med byråkratisk integrering, medan särkoppling tillhör nätverksstrategin 

och transformering hör samman med omdaning 
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4.4 Sammanfattning av pilotmyndigheternas visioner och strategier  

I pilotmyndigheternas handlingsplaner för JiM har det varit möjligt att utläsa att samtliga av 

de 18 myndigheterna har minst en vision och en strategi vardera.  

Ett oväntat resultat i studien är att en majoritet av myndigheterna formulerar mer än en 

vision9. Bland myndigheterna ger 15 stycken uttryck för visionen assimilering, medan 

transformering formuleras av 10 stycken och särkoppling av 7 myndigheter. Därmed kan 

konstateras att ingen vision finns hos alla 18 myndigheter men att assimileringsvisionen är 

dominerande. Detta eftersom den förekom hos flest myndigheter och använts i störst 

utsträckning när flera visioner formulerats samtidigt.  

Samtliga 18 myndigheter ger uttryck för strategin byråkratisk integrering. Detta medan 

omdaning och nätverksstrategin endast finns hos två myndigheter vardera. Därför betraktas 

byråkratisk integrering ha en närmast hegemonisk ställning i projektet. Särskilt eftersom 

strategin också använts i störst utsträckning när flera strategier använts parallellt. 

Vid analysen uppdagades att 4 av de 18 pilotmyndigheterna hade en multipel 

strategianvändning. Detta medan 14 av myndigheterna hade en singulär strategianvändning. 

Samtliga av de ovanstående resultaten finns sammanställda i bilaga 1 och 2. 

  

                                                           
9 Våra analytiska dimensioner var konstruerade så att det endast öppnade upp för användning av flera strategier 
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att avgöra vilka visioner och strategier som pilotmyndigheterna 

formulerat i sitt GM-arbete under pilotdelen av JiM. Vår huvudsakliga slutsats är att flest 

pilotmyndigheter ger uttryck för visionen assimilering och strategin byråkratisk integrering i 

sina handlingsplaner, samt att en majoritet av JiM-deltagarna har en singulär 

strategianvändning. 

Då pilotmyndigheternas handlingsplaner analyserats uppmärksammades att visionen 

assimilering förekommer hos 15 myndigheter. Detta medan 10 myndigheter ger uttryck för 

transformering och 7 stycken särkoppling. Därmed har flest pilotmyndigheter en vision för 

GM-arbetet som handlar om likvärdiga formella rättigheter och möjligheter för kvinnor och 

män. 

I studien påvisas att alla 18 pilotmyndigheter formulerar att de ska använda byråkratisk 

integrering i sitt arbete. Två myndigheter kompletterar denna strategi med nätverksstrategin, 

medan två andra myndigheter ger uttryck för en kombination av byråkratisk integrering och 

omdaning. Därmed kan konstateras att byråkratisk integrering är den strategi som dominerar 

pilotdelen av JiM, vilket innebär att byråkratiska verktyg, jämställdhetsexpertis och 

framhållandet av positiva bieffekter förekommer i mycket hög grad. Således är det tydligt att 

pilotmyndigheternas GM-arbete handlar om att förbättra mainstream, istället för att 

utmana/politisera eller erbjuda ett alternativ.  

Ett oväntat resultat är att 11 av de 18 pilotmyndigheterna formulerar mer än en vision, vilket 

inte hade förutsetts då de analytiska dimensionerna konstruerades. Utifrån studiens resultat 

kan därmed fastställas att det finns en stor variation rörande vilken vision som 

pilotmyndigheterna strävar efter10. När det kommer till strategier är det dock uppenbart att 

denna variation inte längre kvarstår. Istället ger myndigheterna uttryck för ett byråkratiskt 

implementeringssätt på ett närmast unisont vis.  

 

                                                           
10 Variation finns på två vis. Dels då alla 3 visioner förekommer hos myndigheterna på ett varierande vis, och 

dels eftersom flera myndigheter uttrycker mer än en vision  
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5.2 Avslutande diskussion 

Som studien visar så saknas variation i hur pilotmyndigheterna formulerar sina strategier, 

vilket vi upplever både som ett förvånande och anmärkningsvärt resultat. Detta med tanke på 

att myndigheterna har skilda uppdrag, samt att de via regleringsbreven och de 

jämställdhetspolitiska målen enbart fått löst satta anvisningar om hur GM ska användas. Att 

det i ljuset av detta till stor del saknas ett multipelt strategianvändande, vilket framhållits som 

en förutsättning för GM (Booth & Bennett 2012, s. 433), samt att det finns få tendenser till 

vad Squires skulle beskriva som en korrekt singulär strategianvändning är 

uppseendeväckande (Squires 2005, s. 372-373).   

Med tanke på att Sverige framhållits som en förebild med rätt förutsättningar för ett utvecklat 

GM-arbete (Daly 2005, s. 446; Sainsbury & Bergqvist 2009, s. 216; Van der Lippe, Graumans 

och Sevenhuijsen 2004, s. 391), så fanns en förväntning om att fler strategier skulle ha 

uttryckt. På grund av att Sverige beskrivits som en internationell jämställdhetsförebild är det 

därför svårt att fullkomligt förstå varför myndigheterna valt att förlita sig på byråkratisk 

integrering. Detta då strategin kan medföra konsekvenser i form av retorisk inlåsning där 

strategin återkommande måste säljas in i organisationen för att fungera. Följande kan ställa till 

med problem, t.ex. i form av att arbetet med GM avpolitiseras och urvattnas (Squires 2005, s. 

374; Walby 2005a, s. 323-324). Ett annat orosmoment med den utbredda användningen av 

byråkratisk integrering är att strategin kritiserats för att sakna en förmåga att adressera 

strukturella makthierarkier (Daly 2005, s. 445-446). Kritiken blir särskilt problematisk då 

myndigheterna ska sträva efter att nå de jämställdhetspolitiska målen som inkorporerar ett 

maktperspektiv.  

Utifrån studiens resultat går det inte att med säkerhet fastslå att pilotmyndigheternas GM-

arbete präglas av ovanstående problem och att projektet har avpolitiserats och/eller tappat 

förmågan att adressera strukturella makthierarkier. Studien kan dock bekräfta Mary Dalys 

slutsats om att GM förstås på ett byråkratiskt vis, vilket hon konstaterat i sin komparativa 

studie av åtta europeiska länder (Daly 2005, s. 433).  

Problemet med myndigheternas inlåsning vid byråkratisk integrering är att fördelarna med 

omdaning och nätverksstrategin går förlorade. I denna situation så försummas 

nätverksstrategins goda förmåga att belysa vikten av kvinnlig representation och förmågan att 

ge större egenmakt åt kvinnor, samt omdaningsstrategins skicklighet i att adressera 
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intersektionalitet genom deliberativa metoder. Det går därför att fråga sig varför dessa 

strategier inte getts mer utrymme?  

Är det så att byråkratisk integrering förekommer eftersom det finns ett motstånd mot arbete 

med GM, vilket omöjliggör att de andra mer radikala strategierna förs fram? Kanske saknas 

kunskap kring att andra strategier finns till hands? Eller så sågs byråkratisk integrering helt 

enkelt som den bästa strategin? 

Potentiellt skulle den enhetliga förekomsten av byråkratisk integrering kunna ses som ett 

resultat av att det finns en rädsla för att använda nätverksstrategin och omdaningsstrategin. 

Kanske ligger en hög grad av demokratisk deliberation med olika medborgare och utom-

statliga kvinnonätverk utanför byråkratins bekvämlighetszon? Onekligen medför en 

användning av deliberativa metoder att myndigheter måste ta kontakt med utomstående 

individer/nätverk, som därmed kan komma att privilegieras framför andra medborgare och 

utom-statliga aktörer (Squires 2005, s. 373-375). Oavsett anledning behöver 

pilotmyndigheternas motiv granskas, så att den uppvisade enhetligheten både kan förstås och 

förklaras. Detta behövs dels eftersom Sverige framhållits som en unik jämställdhetspolitisk 

kontext och dels då flera pilotmyndigheter inte lyckats omvandla sina särkopplings- och 

transformeringsvisioner till praktiska åtgärdsförslag. Vidare studier behövs även för att 

klargöra på vilka sätt som pilotmyndigheterna kombinerat vision och strategi. Som beskrivits 

skulle Squires nämligen ha kritiserat flera av myndigheterna för att ha en kombination som är 

inkompatibel (Squires 2005, s. 373). Slutligen bör mer forskning även produceras kring hur 

pilotmyndigheterna kopplat sitt arbete till de jämställdhetspolitiska målen. Frågor bör ställas 

kring om alla delmål inkluderats eller om somliga prioriterats medan andra försummats och i 

sådant fall varför? 

I relation till de jämställdhetspolitiska målen vill vi även framhålla att en delförklaring till 

assimileringsvisionens och den byråkratiska integreringens dominans potentiellt kan hittas i 

målens fokus på jämn fördelning och formella politiska rättigheter. Kanske finns en 

inneboende spänning i de jämställdhetspolitiska målen mellan ovanstående ambitioner och det 

maktperspektiv som också finns inkorporerat? 

Sammanfattningsvis behöver det utredas på vilket sätt som pilotmyndigheterna valt, motiverat 

och genomfört sitt GM-arbete, för att kunna förklara de företeelser som påvisats i uppsatsen. 

En förståelse kring detta kan förhoppningsvis möjliggöra att fler myndigheter vågar politisera 
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och utmana i sitt GM-arbete. Kanske kan det bidra till att den svenska jämställdhetspolitiken, 

som myndigheterna är med och skapar (Rothstein 2014, s. 18-19), utvecklas i snabbare takt. 

Vilket i slutänden är den feministiska forskningens huvudsakliga ambition (Callerstig 2014, s. 

97). 
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Bilaga 1. Pilotmyndigheternas vision och strategi 

Myndighet  Vision  Strategi Multipel vs. 

singulär 

Arbetsmiljöverket Särkoppling Byråkratisk integrering Singulär 

Boverket Assimilering Byråkratisk integrering Singulär 

CSN Assimilering 

Transformering 

Byråkratisk integrering Singulär 

Försvarsmakten   Assimilering 

Särkoppling 

Transformering 

 

Byråkratisk integrering 

Nätverksstrategi 

Multipel  

Försäkringskassan Särkoppling Byråkratisk integrering Singulär 

Konstnärsnämnden 
 

Assimilering 

Särkoppling 

Byråkratisk integrering 

 

 

Singulär 

Kriminalvården Assimilering 

Särkoppling 

Transformering 

Byråkratisk integrering Singulär 

Livsmedelsverket Assimilering Byråkratisk integrering Singulär 

MSB Assimilering 

Transformering 

Byråkratisk integrering 

 

Singulär 

Musikverket Särkoppling 

Transformering 

Byråkratisk integrering 

Omdaning 

Multipel 

Myndigheten för 

ungdoms- och 

civilsamhällsfrågor 

Assimilering 

Transformering 

Byråkratisk integrering 

 

Singulär 

Pensionsmyndigheten Assimilering Byråkratisk integrering Singulär 

  Sametinget Assimilering 

Särkoppling 

Transformering 

Byråkratisk integrering 

Omdaning 

Multipel 

Skatteverket Assimilering Byråkratisk integrering Singulär 

Skolverket Assimilering Byråkratisk integrering Singulär 



 
 

Transformering 

Statens 

institutionsstyrelse  

Assimilering 

Transformering 

Byråkratisk integrering Singulär 

 

Tillväxtverket 

 

Assimilering 

Transformering 

 

Byråkratisk integrering 

Nätverksstrategi 

 

 

Multipel 

Vetenskapsrådet Assimilering Byråkratisk integrering Singulär 

 Källa: Egen tabell (2015)  

  



 
 

Bilaga 2. Sammanställning av resultat  

  
Vision/strategi 

 
Förekomst (antal) 

 
 

VISION 

 
Assimilering 

 
15 st 

  
Transformering 

 
10 st 

  
Särkoppling 

 
7 st 

   

 
STRATEGI 

 
Byråkratisk integrering 

 
18 st 

  
Nätverksstrategin 

 
2 st 

  
Omdaning 

 
2 st 

   

 
STRATEGIANVÄNDNING: 

 
Singulär 

 
14 st 

  
Multipel 

 
4 st 

Källa: Egen tabell (2015) 

 


