
  

Forskningsanalys  
av ”På väg mot jämställda och attraktiva kommuner” i Norrbotten 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

Malin Lindberg 

Professor vid Luleå tekniska universitet 

 

 



 

 2 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 2 

Forskning om framgångsfaktorer och riskfaktorer 3 

Utvecklingsarbetet i kommunerna 5 

Utvecklingsarbetets framgångsfaktorer och riskfaktorer 8 

Slutsatser om utvecklingsarbetet 13 

Forskningslitteratur 15 

 

 

 

Inledning 

”På väg mot jämställda och attraktiva kommuner” är ett utvecklingsarbete som drivs av 

Norrbottens Kommuner1 under 2018-2021. Det omfattar processtöd och kunskapsstöd till 

fem norrbottniska kommuner i deras implementering av den europeiska deklarationen för 

jämställdhet (CEMR)2. Deltagande kommuner är Gällivare kommun, Haparanda kommun, 

Jokkmokk kommun, Kalix kommun och Övertorneå kommun. Det kallas för ett 

utvecklingsarbete, snarare än ett projekt, för att understryka långsiktigheten och kopplingen 

till kommunernas övriga verksamhetsutveckling. 

För att tillvarata lärdomar från tidigare forskning bidrar Luleå tekniska universitet med ett 

kontinuerligt kunskapsstöd i utvecklingsarbetet. Som en del i kunskapsstödet presenteras här 

en forskningsanalys av framgångsfaktorer och riskfaktorer i utvecklingsarbetet. Analysen 

baseras på material från löpande samtal med Norrbottens Kommuners projektledare, 

deltagande observationer vid kommunernas erfarenhetsutbyten, samt skriftliga 

projektdokument. Materialet analyseras i ljuset av tidigare forskning om framgångsfaktorer 

och riskfaktorer i jämställdhetsinsatser. 

 

 

 

 
1 https://www.norrbottenskommuner.se/  
2 CEMR (2009). Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 
nivå. Bryssel: Council of European Municipalities and Regions, översatt av Sveriges Kommuner och Landsting. 

https://www.norrbottenskommuner.se/
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Forskning om framgångsfaktorer och riskfaktorer 

I detta avsnitt sammanfattas lärdomar från tidigare forskning om framgångsfaktorer och 

riskfaktorer i jämställdhetsinsatser i kommuner och andra sorters organisationer. I slutet av 

rapporten finns en lista med den forskningslitteratur som avsnittet baseras på. 

 

Framgångsfaktorer i jämställdhetsinsatser 

Med framgångsfaktorer i jämställdhetsinsatser menas sådant som bidrar till att segregerande 

och hierarkiska könsmönster minskar i organisationer och samhälle, på kort och lång sikt. En 

framgångsfaktor som ringats in i tidigare forskning är att jämställdhetsinsatserna är 

systematiska. Det vill säga att de omfattar stegvisa insatser med nulägesanalys, 

målformulering, åtgärder och uppföljning. En annan identifierad framgångsfaktor är att 

jämställdhetsinsatserna är långsiktiga. Det vill säga att de utförs kontinuerligt under en längre 

period. Ytterligare en uppmärksammad framgångsfaktor är att jämställdhetsinsatserna är 

konkreta. Det vill säga att målen och åtgärderna utformas på ett sätt som är lätt att förstå, 

genomföra och utvärdera i den praktiska verksamheten. 

En annan framgångsfaktor som identifierats i tidigare forskning är att jämställdhetsinsatserna 

organiseras som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Det innebär att alla 

områden, nivåer och faser omfattas av jämställdhetsinsatserna. Organisationens högsta 

ledning behöver då ta ett aktivt ansvar för att integrera jämställdhet i befintliga styrprocesser. 

Mellancheferna behöver ta ett motsvarande ansvar för att integrera jämställdhet i den 

praktiska verksamheten. Forskningen visar att integrering i den ordinarie verksamheten kan 

kombineras med en separat utvecklingsorganisation som bistår med koordinering, 

kunskaper och metoder till ledning, chefer och medarbetare. En framgångsfaktor är att 

utvecklingsorganisationen tilldelas tillräckligt med mandat och resurser från 

verksamhetsledningen. 

En annan framgångsfaktor som identifierats i tidigare forskning är att aktivt involvera 

medarbetarna i jämställdhetsinsatsernas alla faser. Deras erfarenheter från den praktiska 

verksamheten är värdefulla att tillvarata i nulägesanalys, målformulering och uppföljning av 

jämställdhetsinsatserna. De är dessutom de huvudsakliga genomförarna av insatserna i den 

praktiska verksamheten. På motsvarande sätt är det en påvisad framgångsfaktor att involvera 

medborgarna och andra målgrupper i jämställdhetsinsatserna, för att säkerställa att deras 

erfarenheter och behov tillvaratas. 

Forskningen visar att det är viktigt att hitta en balans mellan det centrala och lokala. Det vill 

säga mellan den centrala styrningen av jämställdhetsinsatserna från verksamhetsledningens 

och utvecklingsorganisationens sida och de lokala initiativen från medarbetarnas och 

medborgarnas sida. Det behövs alltså en avvägning mellan gemensam standardisering och 

verksamhetsnära flexibilitet. Exempelvis kan verksamhetsövergripande målformuleringar 

anpassas till förutsättningarna och behoven hos varje enskild verksamhet. En identifierad 
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framgångsfaktor i detta är att koppla jämställdhetsinsatserna till ordinarie system för styrning 

och uppföljning på olika verksamhetsnivåer. 

En annan identifierad framgångsfaktor är att tillvarata befintliga kunskaper och erfarenheter 

i jämställdhetsinsatserna. Det kan exempelvis handla om forskning, statistik och lärdomar från 

tidigare jämställdhetsinsatser i den egna eller andra organisationer. Kunskapen behöver 

omfatta dels kön, genus och jämställdhet, dels verksamhetsutveckling, förändringsledning och 

innovationsprocesser. Dessa kunskaper och erfarenheter behöver spridas till alla 

verksamhetsnivåer, exempelvis högsta ledningen, mellanchefer, medarbetare och 

medborgare. Spridningen kan ske genom föreläsningar, workshops, litteraturläsning, 

studiebesök, studiecirklar m.m. 

Samtidigt visar forskningen att kunskap inte automatiskt leder till handling. En identifierad 

framgångsfaktor är därför att kombinera teori och praktik i jämställdhetsinsatser. Det kan 

göras genom att varva utbildningsinsatser för medarbetare, chefer och ledning med praktiska 

åtgärder i den dagliga verksamheten. På så sätt möjliggörs ett stegvist lärande om vilka sorters 

jämställdhetsinsatser som leder till önskad förändring av verksamhetens könsmönster. 

Forskningen visar att lärandet kan underlättas av regelbundet erfarenhetsutbyte om 

jämställdhetsinsatserna mellan olika personer, enheter och organisationer. 

Enligt forskningen kan genomförandet av jämställdhetsinsatserna underlättas av en 

gemensam verktygslåda, som innehåller praktiska metoder för jämställdhet och 

organisationsförändring. En identifierad framgångsfaktor är att verktygslådan omfattar både 

traditionella och innovativa metoder. Med traditionella metoder menas exempelvis 

kartläggning av organisationens könsmönster, jämställdhetsutbildning för chefer och 

medarbetare, formulering av jämställdhetspolicys, samt säkerställande av jämställda 

rekryteringsprocesser och karriärvägar. Med innovativa metoder menas exempelvis 

samskapande workshops där ledning, chefer, medarbetare och medborgare tillsammans 

utformar och utvärderar jämställdhetsinsatserna. En annan innovativ metod är nytänkande 

samverkan mellan olika yrkesgrupper, enheter, organisationer och samhällssektorer i 

utformningen och utförandet av jämställdhetsinsatserna. 

 

Riskfaktorer i jämställdhetsinsatser 

Med riskfaktorer i jämställdhetsinsatser menas sådant som bidrar till att segregerande och 

hierarkiska könsmönster består i organisationer och samhälle, på kort och lång sikt. En 

riskfaktor som ringats in i tidigare forskning är att jämställdhetsinsatserna är kortsiktiga – det 

vill säga att de genomförs under en begränsad tidsperiod, utan någon långsiktig 

förändringsstrategi. En annan uppmärksammad riskfaktor är att jämställdhetsinsatserna 

organiseras som ett sidospår i förhållande till den övriga verksamheten. Det kan handla om 

att jämställdhetsinsatserna genomförs i separata projekt eller av enskilda eldsjälar. 

En annan riskfaktor som identifierats i tidigare forskning är att begränsa 

jämställdhetsinsatserna till vissa delar av verksamheten. En vanlig begränsning är att de 
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enbart handlar om rekrytering av personal. Det är även vanligt att de begränsas till kvantitativt 

mätbara aspekter av jämställdhet, såsom könsfördelning. En annan vanlig begränsning är att 

jämställdhetsinsatserna enbart handlar om att förändra enskilda personers attityder och 

agerande, istället för att förändra regler och rutiner i organisationen eller samhället. 

Att jämställdhetsinsatserna är alltför abstrakta har också identifierats som en vanlig 

riskfaktor. Det vill säga att de baseras på allmänna målformuleringar som är svåra att förstå 

och tillämpa i den praktiska verksamheten. Det kan leda till att jämställdhetsinsatserna fastnar 

på policynivå istället för att omsättas i praktisk handling. En liknande riskfaktor är att 

jämställdhetsinsatserna är alltför teoretiska. Det vill säga att de främst omfattar 

kunskapshöjande insatser till ledning, chefer och medarbetare, utan att kompletteras med 

stöd eller metoder för att tillämpa kunskaperna i deras praktiska arbete.  

Oförmåga att identifiera och hantera motstånd och motsättningar i genomförandet av 

jämställdhetsinsatserna är en annan identifierad riskfaktor. Med motstånd menas ovilja eller 

ointresse för jämställdhetsinsatserna bland vissa personer eller enheter inom organisationen. 

Med motsättningar menas konflikter mellan olika intressen, mål och perspektiv i 

verksamheten. Motståndet och motsättningarna kan antingen vara öppet – till exempel 

genom avfärdande kritik – eller dolt – till exempel genom uteblivet agerande. Forskningen 

visar att motstånd och motsättningar kan uppstå ur den osäkerhet, oro och stress som 

förändringsprocesser ofta skapar. Särskilt bland de individer och enheter vars status och 

privilegier riskerar att minska som en följd av jämställdhetsinsatserna. 

 

Utvecklingsarbetet i kommunerna 

I detta avsnitt beskrivs utvecklingsarbetet ”På väg mot jämställda och attraktiva kommuner”, 

för att ge en bild av dess syfte och genomförande som avstamp för den efterföljande analysen. 

 

CEMR-deklarationen 

Utvecklingsarbetet är ett stöd i implementeringen av CEMR-deklarationen, som har 

undertecknats av samtliga kommuner i Norrbotten. Syftet med deklarationen är att 

säkerställa lika tillgång till och lika bemötande inom kommunala verksamheter. Den fungerar 

som ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i kommunernas politiska 

beslutsfattande likväl som i deras praktiska verksamheter. Deklarationen omfattar all 

kommunal verksamhet, inklusive det politiska arbetet, arbetsgivarfrågor och servicen till 

medborgarna. I Sverige ansvarar kommuner för en stor del av den lokala samhällsservicen, 

såsom social omsorg (t.ex. äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg), skola (på 

förskole-, grund-, och gymnasienivå), bibliotek, bostäder, plan- och byggfrågor, vatten och 

avlopp, renhållning och avfallshantering, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, samt civilt 

försvar. De kan även frivilligt bedriva verksamhet inom fritid och kultur, sysselsättning, 

näringslivsutveckling och energi. 
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En uppföljning av hur CEMR-deklarationen implementerats i Norrbotten visar att det varierar 

stort mellan kommunerna.3 Vissa kommuner har knappt implementerat den alls medan andra 

kommuner har arbetat strategiskt och systematiskt med implementeringen. Exempel på 

genomförda insatser för att implementera deklarationen är framtagande av handlingsplaner, 

bildande av arbetsgrupper, genomförande av utbildningar, samt samverkan med andra 

organisationer. I uppföljningen noterades en generell brist på styrning, ledning och resurser 

(d.v.s. personal, tid, pengar, kunskaper) i implementeringen av deklarationen. Det 

konstaterades även att ansvarsfördelningen för implementeringen ofta är oklar inom 

kommunerna. Det uppdagades dessutom skillnader mellan hur den politiska ledningen tolkat 

uppdraget i jämförelse med de kommunala tjänstepersonerna. Utifrån detta drogs slutsatsen 

att det finns ett behov av processtöd och kunskapsstöd till kommunerna för att implementera 

CEMR-deklarationen. 

 

Stöd till implementeringen av deklarationen 

Med avstamp i uppföljningens slutsatser initierades ett processtöd och kunskapsstöd till 

kommunernas implementering av CEMR-deklarationen. Stödet genomförs under 2018-2021 

med rubriken ”På väg mot jämställda och attraktiva kommuner”. Det kallas för ett 

utvecklingsarbete, snarare än ett projekt, för att understryka långsiktigheten och kopplingen 

till kommunernas övriga verksamhetsutveckling. Stödet drivs av Norrbottens Kommuner, 

under ledning av en styrgrupp med representanter från Norrbottens Kommuner och Region 

Norrbotten. Det genomförs av en heltidsanställd projektledare, med stöd av externa experter 

(t.ex. forskare och konsulter). I genomförandet medverkar den politiska ledningen, den 

tjänstepersonstyrda ledningen, mellanchefer och medarbetare i fem kommuner: Övertorneå, 

Kalix, Jokkmokk, Haparanda och Gällivare. Varje kommun har utsett en nyckelperson med 

kompetens inom jämställdhet, som koordinerar de lokala insatserna. I denna rapport kallas 

dessa nyckelpersoner för jämställdhetsstrateger. I utvecklingsarbetet arrangeras regelbundna 

erfarenhetsutbyten mellan jämställdhetsstrategerna. De deltar även i erfarenhetsutbyten 

med övriga kommuner i Norrbotten inom ramen för ett regionalt jämställdhetsnätverk och 

Sveriges Kommuner och Regioners nationella jämställdhetssatsning4. 

Utvecklingsarbetets processtöd och kunskapsstöd riktas till tre insatsnivåer i kommunerna: 

den politiska ledningen, den tjänstepersonstyrda ledningen, samt pilotverksamheter som 

utför kommunala välfärdstjänster. Stödet omfattar fyra insatsområden: implementering, 

styrning och ledning, tillgång och bemötande, samt strategisk grund. Se Figur 1. 

 

 
3 Nilsson, S. (2016). Kartläggning av arbetet med den europeiska deklarationen om jämställdhet i Norrbottens 

kommuner. Luleå: Winnet Norrbotten. 
4 https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet.5874.html  

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet.5874.html
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Figur 1. Insatsområden och insatsnivåer i utvecklingsarbetet 

 

Implementering omfattar genomförandet av CEMR-deklarationen i kommunernas styrning 

och ledning samt i en eller flera pilotverksamheter som utför välfärdstjänster. Styrning och 

ledning omfattar strategisk och systematisk integrering av medborgar- och 

jämställdhetsperspektiv i den politiska ledningen och den tjänstepersonstyrda ledningen. 

Tillgång och bemötande omfattar rutiner och arbetssätt för att säkerställa lika tillgång till och 

lika bemötande i utförandet av välfärdstjänster gentemot medborgarna. Strategisk grund 

omfattar rutiner och processer för kontinuerlig jämställdhetsintegrering i kommunerna. 

I utvecklingsarbetet genomförs kunskapshöjande insatser till politiker i kommunfullmäktige 

och kommunala nämnder och styrelser, samt till chefer och medarbetare på 

kommunledningsnivå och verksamhetsnivå. Dessa insatser genomförs antingen av 

Norrbottens Kommuners projektledare, kommunernas nyckelpersoner eller externa experter. 

Inom utvecklingsarbetet genomförs även processtödjande insatser på alla nivåer av 

Norrbottens Kommuners projektledare. De processtödjande insatserna handlar bland annat 

om att formulera och följa upp mål för jämställdhetsinsatserna, förtydliga styrkedjan från 

politisk nivå via den tjänstepersonstyrda ledningen till utförarna av välfärdstjänster, samt 

planera, genomföra och dokumentera praktiska jämställdhetsinsatser i pilotverksamheterna. 
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De pilotverksamheter som drivs i de fem deltagande kommunerna är: 

 

 
 

 

Enligt projektbeskrivningen som ligger till grund för utvecklingsarbetet ska lärdomarna från 

stödets genomförande sammanställas i form av: 

Hygienfaktorer för att implementera CEMR-deklarationen i kommuner 

Standardiserade processer för kommunal styrning av jämställdhetsintegrering 

Standardiserade metoder för kommunala pilotverksamheter för jämställdhetsintegrering 

 

Utvecklingsarbetets framgångsfaktorer och riskfaktorer 

I detta avsnitt analyseras utvecklingsarbetets framgångsfaktorer och riskfaktorer i ljuset av 

tidigare forskning. Erfarenheterna från utvecklingsarbetet visar att sådana faktorer kan 

urskiljas inom följande fem områden: 

Avstamp – hur utvecklingsarbetet har initierats, motiverats och förankrats i kommunerna 

Styrning – hur utvecklingsarbetet har letts av kommunernas politiker och tjänstepersoner 

Organisering – hur utvecklingsarbetet har involverat olika personer, funktioner och processer  

Metoder – hur utvecklingsarbetet har bedrivits genom olika arbetssätt och aktiviteter 

Kunskaper – hur utvecklingsarbetet har tillvaratagit tidigare forskning och erfarenheter 

Haparanda 
Arbetsmarknadsenheten 
HR-enheten  
 

Kalix 
Förskola, Hjortronet och Tjorven 
Förskola-Högstadium, Innanbäckens 
skola och Ytterbyns skola 

Gällivare 
Förskola, rektorsgrupp 

Jokkmokk 
Fritidshem, Västra skolan  
Högstadium, Östra skolan 

Övertorneå 
Gymnasium, Gränsälvsgymnasiet 
Samverkan skola och näringslivsenhet 
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Avstamp 

Här analyseras framgångsfaktorer och riskfaktorer i utvecklingsarbetets avstamp, det vill säga 

hur det har initierats, motiverats och förankrats i de deltagande kommunerna. 

En framgångsfaktor har varit att hänvisa till kommunernas undertecknande av CEMR-

deklarationen som en anledning till att initiera utvecklingsarbetet. Att implementera något 

som de redan åtagit sig att följa har därmed varit ett motiv för kommunernas medverkan. 

Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att organisera 

jämställdhetsinsatserna på ett systematiskt och långsiktigt sätt, med stegvisa insatser under 

en längre tidsperiod. En riskfaktor har varit den osäkerhet som råder kring deklarationens 

funktion i utvecklingsarbetet: Är den tillräckligt välkänd bland kommunernas ledning, chefer, 

medarbetare och medborgare? Ska den användas som en kravlista för kommunernas 

jämställdhetsinsatser? Eller ska den användas som ett praktiskt verktyg för sådana insatser? 

En annan framgångsfaktor har varit att motivera utvecklingsarbetet utifrån befintliga mål och 

processer i kommunerna. Exempelvis har kopplingen till pågående processer inom 

kvalitetsarbete och styrning betonats i vissa av de deltagande kommunerna. På så sätt har 

jämställdhetsinsatserna setts som en del i ett bredare sammanhang, där de kan bidra med 

lösningar på mer omfattande utmaningar som kommunerna står inför. Detta överensstämmer 

med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att organisera jämställdhetsinsatserna som 

en integrerad del i den övriga verksamheten. En riskfaktor har varit att olika motiv har olika 

status i kommunerna, där exempelvis utveckling och tillväxt ofta uppfattas som ett mer 

positivt och ofarligt motiv för jämställdhetsinsatserna än exempelvis genus, feminism och 

makt. Det kan ha lett till att vissa motiv betonats mer än andra, vilket i sin tur kan ha påverkat 

vilka sorters jämställdhetsinsatser som prioriterats och därmed vilken sorts förändring som 

uppnåtts i kommunerna. 

Ytterligare en framgångsfaktor har varit att utvecklingsarbetets initiering förankrats på flera 

nivåer i kommunerna. Det vill säga att såväl den högsta ledningen som mellanchefer och 

övriga medarbetare involverats i beslutet att genomföra jämställdhetsinsatserna. Detta 

överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att omfatta alla 

verksamhetsnivåer i jämställdhetsinsatserna. En riskfaktor har varit att kommunikationen om 

planeringen inte alltid fungerat mellan kommunernas olika insatsnivåer, vilket lett till att 

initieringsfasen dragit ut på tiden. En anknytande framgångsfaktor har varit att den högsta 

ledningen – på både den politiska och tjänstepersonstyrda sidan – åtagit sig ett tydligt 

ägarskap för att initiera och driva utvecklingsarbetet. Detta överensstämmer med tidigare 

forskningsrön om framgångsfaktorn att organisationens högsta ledning tar ett strategiskt och 

aktivt ansvar för jämställdhetsinsatserna redan från start. En riskfaktor har varit varierande 

engagemang och personalomsättning på höga positioner i kommunerna. Exempelvis har byte 

av kommundirektör skett i tre av de fem kommunerna under utvecklingsarbetets gång. 
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Styrning 

Här analyseras framgångsfaktorer och riskfaktorer i utvecklingsarbetets styrning – det vill säga 

hur det har letts av de deltagande kommunernas politiker och tjänstepersoner.  

En framgångsfaktor har varit att skapa en tydlig styrkedja för utvecklingsarbetet, det vill säga 

en röd tråd av mål och riktlinjer från den politiska ledningen, vidare till den 

tjänstepersonstyrda ledningen och vidare till mellanchefer och medarbetare i kommunernas 

pilotverksamheter. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn 

att både högsta ledningen och mellancheferna tar ett aktivt ansvar för att styra 

jämställdhetsinsatserna. En riskfaktor har varit att vissa ledare och chefer satt sig i baksätet 

istället för att hålla i ratten för utvecklingsarbetet. En anknytande framgångsfaktor har varit 

att balansera styrning uppifrån (så kallad top-down) och styrning underifrån (så kallad bottom-

up). Det vill säga mellan de mål och riktlinjer som angivits av högsta ledningen och de insatser 

och lärdomar som gjorts i pilotverksamheterna. Detta överensstämmer med tidigare 

forskningsrön om framgångsfaktorn att balansera central standardisering och lokal flexibilitet. 

En riskfaktor har varit att kommunikationen om utvecklingsarbetets styrning i vissa fall varit 

otillräcklig mellan de olika insatsnivåerna i kommunerna. 

En annan framgångsfaktor har varit att säkerställa styrningen av utvecklingsarbetet genom att 

kombinera olika sorters styrdokument. Det har i första hand handlat om att kombinera 

framtagandet av särskilda handlingsplaner för kommunernas jämställdhetsinsatser med att 

integrera styrningen av jämställdhetsinsatserna i kommunernas ordinarie styrdokument. 

Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att 

jämställdhetsinsatserna är systematiska och långsiktiga, med fastställda steg för 

nulägesanalys, målformulering, åtgärder och uppföljning. En riskfaktor har varit att 

förekomsten av styrdokument inte automatiskt lett till att de tillämpats för aktiv styrning av 

jämställdhetsinsatserna. En annan riskfaktor har varit att målen i styrdokumenten i vissa fall 

varit alltför orealistiska i förhållande till förutsättningarna i de verksamheter där de ska 

omsättas i praktiken. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om riskfaktorn att 

målformuleringarna för jämställdhetsinsatserna är alltför abstrakta och allmänna för att de 

ska kunna förstås och tillämpas i den dagliga verksamheten. En framgångsfaktor har därför 

varit att erbjuda externt processtöd för att formulera och tillämpa styrdokumenten. 

 

Organisering 

Här analyseras framgångsfaktorer och riskfaktorer i utvecklingsarbetets organisering – det vill 

säga hur olika personer, funktioner och processer har involverats i kommunernas 

utvecklingsarbete.  

En framgångsfaktor har varit att organisera utvecklingsarbetet både integrerat och separat i 

förhållande till kommunernas ordinarie strukturer och verksamheter. En integrerad 

organisering innebär att jämställdhetsinsatserna genomförts av de personer som vanligtvis är 

verksamma inom de insatsområden och insatsnivåer som berörs. En separat organisering 
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innebär att genomförandet av jämställdhetsinsatserna stöttats av enskilda nyckelpersoner 

med kompetens inom jämställdhet, så kallade jämställdhetsstrateger. Detta överensstämmer 

med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att kombinera integrering i den ordinarie 

verksamheten med en separat utvecklingsorganisation som bistår med koordinering, 

kunskaper och metoder till övriga berörda i organisationen. En riskfaktor har varit otillräcklig 

koppling mellan den integrerade och separata organiseringen av kommunernas 

jämställdhetsinsatser. Det vill säga att jämställdhetsstrategerna inte tilldelats tillräckligt med 

mandat och arbetstid för att kunna stötta genomförandet av jämställdhetsinsatser i 

kommunernas ordinarie verksamheter på ett framgångsrikt sätt. Eller att de tilldelats ett 

alltför stort ansvar för att organisera kommunernas jämställdhetsinsatser på egen hand. Detta 

överensstämmer med tidigare forskningsrön om riskfaktorn att jämställdhetsinsatserna 

organiseras som ett sidospår i förhållande till den ordinarie verksamheten, där det är upp till 

enskilda eldsjälar att åstadkomma förändring trots otillräckligt mandat och resurser. 

En annan framgångsfaktor har varit att erbjuda ett processtöd till kommunernas organisering 

av utvecklingsarbetet. Stödet har genomförts av projektledaren vid Norrbottens Kommuner, 

med hjälp av externa experter i form av forskare och konsulter med kompetens inom 

jämställdhetsinsatser i kommuner och samhälle. Stödet har riktats till alla tre insatsnivåer i 

kommunerna: den politiska ledningen, den tjänstepersonstyrda ledningen och till 

pilotverksamheterna. Stödet har omfattat hjälp att planera, implementera och utvärdera 

arbetsfördelning, åtgärder och annat i kommunernas olika insatsnivåer och insatsområden. 

Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att tillvarata 

befintliga kunskaper och erfarenheter i jämställdhetsinsatserna, i form av forskning, statistik 

och lärdomar från tidigare jämställdhetsinsatser i den egna organisationen eller i andra 

organisationer. En riskfaktor har varit att processtödet inte nyttjats fullt ut i kommunernas 

olika insatsnivåer och insatsområden. I vissa fall har det funnits en ovilja eller ointresse att ta 

hjälp av externa stödinsatser. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om 

riskfaktorn att motstånd och motsättningar i genomförandet av jämställdhetsinsatserna inte 

identifieras och hanteras. 

 

Metoder 

Här analyseras framgångsfaktorer och riskfaktorer i utvecklingsarbetets metoder – det vill 

säga de arbetssätt som tillämpats och de aktiviteter som genomförts i kommunernas 

utvecklingsarbete.  

En framgångsfaktor har varit att skapa en process för genomförandet av utvecklingsarbetet, 

det vill säga ett systematiskt tillvägagångssätt i kommunernas jämställdhetsinsatser. I 

processen omvandlas kommunernas handlingsplaner och övriga styrdokument till konkreta 

åtgärder i de kommunala verksamheterna. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön 

om framgångsfaktorn att jämställdhetsinsatserna genomförs på ett systematiskt sätt. En 

anknytande framgångsfaktor har varit att erbjuda ett processtöd till kommunernas 
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genomförande av jämställdhetsinsatserna, som utförts av Norrbottens Kommuners 

projektledare och externa experter. Stödet har omfattat löpande coaching i det praktiska 

genomförandet till ledare, chefer och medarbetare på alla tre insatsnivåer: i den politiska 

ledningen, den tjänstepersonstyrda ledningen och till pilotverksamheterna. En riskfaktor har 

varit varierande tidsutrymme att ta del av stödet och personalomsättning bland dem som tagit 

del av stödet. 

En annan framgångsfaktor har varit att praktiskt pröva olika tillvägagångssätt i 

genomförandet av kommunernas utvecklingsarbete. Det har handlat om att använda olika 

verktyg och genomföra olika aktiviteter för jämställdhet i kommunernas praktiska 

verksamheter. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att 

jämställdhetsinsatserna är konkreta, det vill säga att de är lätta att förstå och genomföra i 

praktiken. Exempel på tillvägagångssätt som prövats i kommunerna är kartläggningar (t.ex. 

intervjuer, enkäter och 4R-metoden5), utbildningar, workshops, coaching, checklistor, 

praktiska exempel från andra organisationer, samt erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 

Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att 

jämställdhetsinsatserna omfattar en kombination av traditionella metoder (t.ex. kartläggning 

och utbildning) och innovativa metoder (t.ex. workshops och coaching). En anknytande 

framgångsfaktor har varit att löpande följa upp de verktyg och aktiviteter som prövats, för att 

kunna justera de fortsatta insatserna utifrån vad som visat sig fungera eller ej. En erfarenhet 

är att vissa sorters insatser fungerat bäst i vissa faser av utvecklingsarbetet och gentemot vissa 

målgrupper på de olika insatsnivåerna i kommunerna. 

 

Kunskaper 

Här analyseras framgångsfaktorer och riskfaktorer i utvecklingsarbetets kunskaper – det vill 

säga hur lärdomar från tidigare forskning och insatser tillvaratagits i kommunernas 

utvecklingsarbete. 

En framgångsfaktor har varit att säkerställa att de ledare, chefer och medarbetare som berörs 

av kommunernas utvecklingsarbete har tillräckliga kunskaper om både jämställdhet och 

verksamhetsutveckling. Dels behöver begreppet jämställdhet definieras och konkretiseras, så 

att det finns en gemensam förståelse av vad det innebär. Dels behöver det finnas en 

gemensam förståelse för vad verksamhetsutveckling innebär och kräver på den individuella, 

organisatoriska och samhälleliga nivån. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om 

framgångsfaktorn att tillvarata befintliga kunskaper och erfarenheter om dels kön, genus och 

jämställdhet, dels verksamhetsutveckling, förändringsledning och innovationsprocesser. För 

att uppnå denna gemensamma förståelse har kunskapshöjande insatser genomförts i form av 

utbildningar, workshops, litteraturläsning, lärande exempel m.m., under ledning av 

projektledare, forskare och konsulter i Norrbottens Kommuners kunskapsstöd. På den 

politiska nivån har exempelvis en generell utbildning genomförts i kommunfullmäktige och en 

 
5 https://www.jamstall.nu/verktygslada/4r-metoden/  

https://www.jamstall.nu/verktygslada/4r-metoden/
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mer specifik utbildning i berörda kommunala nämnder. Inom pilotverksamheterna har bland 

annat utbildningar och workshops genomförts med chefer, medarbetare och medborgare (i 

form av elever). Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att 

sprida tidigare kunskaper och erfarenheter till alla verksamhetsnivåer. 

En annan framgångsfaktor har varit att säkerställa att ledare, chefer och medarbetare även 

tillämpar kunskaper om jämställdhet och förändring i kommunernas praktiska verksamheter. 

För att underlätta detta har de kunskapshöjande insatserna omfattat moment där de 

teoretiska lärdomarna kopplats till deltagarnas ordinarie uppdrag och verksamheter. 

Exempelvis har politiker i kommunala nämnder fått granska sina styrdokument och policys ur 

ett jämställdhetsperspektiv. I pilotverksamheterna har medarbetare och chefer fått använda 

kunskaperna för att genomföra nulägesanalyser och formulera lösningsförslag i sina egna 

verksamheter. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om framgångsfaktorn att 

varva teori och praktik i jämställdhetsinsatser, för att möjliggöra ett stegvist lärande om hur 

jämställd förändring kan uppnås. En riskfaktor har varit att kunskaperna i vissa fall har 

uppfattats som alltför abstrakta – och ibland motsägelsefulla – för att direkt kunna tillämpas 

i kommunernas jämställdhetsinsatser. Detta överensstämmer med tidigare forskningsrön om 

riskfaktorn att motsättningar mellan olika perspektiv och intressen inte identifieras och 

hanteras i genomförandet av jämställdhetsinsatserna. 

 

Slutsatser om utvecklingsarbetet 

I detta avsnitt dras slutsatser om utvecklingsarbetets framgångsfaktorer och riskfaktorer när 

det gäller att förändra segregerande och hierarkiska könsmönster i kommunerna, på kort och 

lång sikt. 

Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetets avstamp är dels att motivera det med kommunernas 

undertecknande av CEMR-deklarationen och deras befintliga mål och processer, dels att 

förankra det på olika nivåer i kommunerna och säkerställa ett tydligt ägarskap hos högsta 

ledningen. Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetets styrning är att skapa en tydlig styrkedja 

mellan politisk ledning, tjänstepersonledning, mellanchefer och medarbetare, samt 

kombinera särskilda handlingsplaner för jämställdhet med integrering i ordinarie 

styrdokument. Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetets organisering är att kombinera 

integrerat genomförande av ordinarie personal och separat genomförande av 

jämställdhetsstrateger, samt att erbjuda ett externt processtöd i planeringen, 

implementeringen och utvärderingen av jämställdhetsinsatserna. Framgångsfaktorer i 

utvecklingsarbetets metoder är att skapa en process för att systematiskt omvandla 

styrdokumenten till konkreta åtgärder, samt att praktiskt pröva och utvärdera olika verktyg 

och aktiviteter i de kommunala verksamheterna. Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetets 

kunskaper är att säkerställa att ledare, chefer och medarbetare har tillräckliga kunskaper om 

både jämställdhet och verksamhetsutveckling, samt att de även tillämpar dessa kunskaper i 

kommunernas praktiska verksamheter. 
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Riskfaktorer i utvecklingsarbetets avstamp är den osäkerhet som råder kring CEMR-

deklarationens välkändhet och användningsområde, skillnader i status mellan olika motiv för 

jämställdhetsinsatser, bristande kommunikation mellan kommunernas olika insatsnivåer, 

samt varierande engagemang och personalomsättning på höga positioner i kommunerna. 

Riskfaktorer i utvecklingsarbetets styrning är orealistiska mål i styrdokumenten, bristande 

tillämpning av styrdokumenten, otillräcklig styrning från vissa ledare och chefer, samt 

bristande kommunikation mellan olika insatsnivåer. Riskfaktorer i utvecklingsarbetets 

organisering är en otillräcklig koppling mellan de insatser som genomförs av ordinarie 

personal och de separata insatser som genomförs av jämställdhetsstrateger, samt att det 

externa processtödet inte nyttjas fullt ut i kommunernas alla insatsnivåer och insatsområden. 

Riskfaktorer i utvecklingsarbetets metoder är det varierande tidsutrymmet för kommunernas 

ledare, chefer och medarbetare att ta del av det externa processtödet och 

personalomsättning bland dem som tagit del av stödet. Riskfaktorer i utvecklingsarbetets 

kunskaper är att lärdomarna från tidigare forskning och insatser uppfattats som alltför 

abstrakta och motsägelsefulla för att kunna tillämpas i kommunernas praktiska verksamheter. 

Tidigare forskning styrker betydelsen av dessa framgångsfaktorer och riskfaktorer för att 

kunna förändra segregerande och hierarkiska könsmönster i kommunerna, på kort och lång 

sikt. Exempel på tidigare forskningsrön som överensstämmer med utvecklingsarbetets 

framgångsfaktorer är att jämställdhetsinsatserna organiseras på ett systematiskt och 

långsiktigt sätt, med aktivt ägarskap och styrning från högsta ledningen och mellancheferna. 

Andra överensstämmande forskningsrön är att jämställdhetsinsatserna omfattar alla 

verksamhetsnivåer, med balans mellan central standardisering och lokal flexibilitet. Samt att 

jämställdhetsinsatserna både integreras i den ordinarie verksamheten och stöttas av en 

separat utvecklingsorganisation. Ytterligare forskningsrön är att jämställdhetsinsatserna dels 

tillvaratar befintliga kunskaper och erfarenheter, dels omsätter lärdomarna i konkreta insatser 

som är lätta att förstå och genomföra i praktiken. Exempel på tidigare forskningsrön som 

överensstämmer med utvecklingsarbetets riskfaktorer är att jämställdhetsinsatserna 

organiseras som ett sidospår i förhållande till den ordinarie verksamheten, att de baseras på 

alltför abstrakta och allmänna målformuleringar, samt att motsättningar mellan olika 

perspektiv och intressen inte identifieras och hanteras. 

Spridningen av utvecklingsarbetets lärdomar till övriga kommuner i Norrbotten kan 

underlättas av ovanstående slutsatser om framgångsfaktorer och riskfaktorer i teori och 

praktik. Slutsatserna kan dels utgöra avstamp för den planerade sammanställningen av 

hygienfaktorer för kommunernas implementering av CEMR-deklarationen. De kan även 

användas som underlag för den planerade sammanställningen av standardiserade processer 

för kommunal styrning av jämställdhetsinsatser och standardiserade metoder för kommunala 

pilotverksamheter inom jämställdhet. I ljuset av tidigare forskning är det viktigt att 

sammanställningarna balanserar central standardisering och lokal flexibilitet. 
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