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Förord 

I denna rapport presenteras en utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping, ett 
utvecklingsarbete som pågick under 2010 med fokus på systematisk 
jämställdhetsintegrering inom Linköpings kommun. Utvärderingen har skett på uppdrag 
av Linköpings kommun, genom personalstrateg Faiz Jaber, och syftade till att ge 
ytterligare underlag för fortsatta jämställdhetsintegreringsaktiviteter inom kommunen. 
Utvärderingen har genomförts och rapporterats av Anna Fogelberg Eriksson, 
universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, samt forskare vid 
Helix.  

Föreliggande utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping har länkats till ett pågående tillämpat 
genusforskningsprojekt vid Helix, som går under namnet TIGER: The mobility of gender – 
gendering mobility for learning, health and innovation. Projektledare för TIGER-projektet är 
professor Elisabeth Sundin, en av forskningsledarna vid Helix. Anna Fogelberg Eriksson 
ansvarar för de konkreta forskningsinsatserna som syftar till att öka genusmedvetenheten 
samt utveckla jämställda handlingsmönster och organisatoriska strukturer inom ramen för 
FoI-miljön Helix. Helix arbetar i kontinuerlig interaktion med sitt stora partnerskap som 
utgörs av företag och offentliga och fackliga organisationer.  Linköpings kommun är en 
av de medverkande parterna inom Helix. Utvärderingen av Kvalitet Jämt Linköping blir 
därmed också en del av den kunskapsuppbyggnad om jämställdhetsintegrering som ut-
vecklas inom Helix-partnerskapet.  

Linköping februari 2011 

Anna Fogelberg Eriksson 
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1 Bakgrund 

I december 2007 beslutade regeringen om 125 miljoner kronor i stöd till Sveriges Kom-
muner och Landsting, SKL, för att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Stödet riktades mot genomförande av jämställdhetsin-
tegrering i kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverk-
sansorgan fram till december 2010. SKL angav att målet för det så kallade Program för 
Hållbar Jämställdhet var konkreta och bestående förbättringar i de verksamheter som 
inom ramarna för programmet gavs stöd för att genomföra jämställdhetsintegrering. Pro-
grammet skulle också bidra till att vidareutveckla ledningssystem och verktyg för verk-
samhets- och kvalitetsutveckling så att jämställdhetsperspektivet beaktades. SKL erbjöd 
vid sammanlagt tre tillfällen 2008-2009 kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan 
och kommunala samverkansorgan att söka ekonomiskt stöd i form av utvecklingsmedel. 
SKL har gett stöd till närmare 90 olika utvecklingsarbeten över hela landet, varav Kvalitet 
Jämt Linköping är ett. (www.regeringen.se, www.skl.se). 

SKL kommer även under perioden 2011-2013 att fördela medel, nu 60 miljoner kronor, 
för att fortsätta stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering. Den nya programperi-
oden syftar till att säkra hållbarheten i de utvecklingsarbeten som har påbörjats, samt till 
att sprida kunskaper om det resultat som uppnåtts så att flera verksamheter kan jämställd-
hetsintegreras. Målet anges vara att införliva jämställdhet som en naturlig del i alla styr- 
och ledningssystem, samt i rutiner och metoder så att verksamheten kan säkerställa en 
jämställd fördelning av makt och resurser och erbjuda likvärdig service till kvinnor, män, 
flickor och pojkar. (www.skl.se). 

I föreliggande rapport presenteras resultaten från utvärderingen av Kvalitet Jämt Linkö-
ping. Det övergripande syftet med utvärderingen av Kvalitet Jämt Linköping är att ge ytterligare underlag 
för fortsatta jämställdhetsintegreringsaktiviteter inom Linköpings kommun. Utvärderingens resultat 
kan även fungera som stöd vid en eventuellt förnyad ansökan till SKL. 

Inledningsvis presenterades här ett av de sammanhang som ”ramar in” och utgör utgångs-
punkter för den utvärdering som här presenteras, nämligen den nationella SKL-satsningen 
Program för Hållbar Jämställdhet. I det följande beskrivs Kvalitet Jämt Linköping (hädan-
efter benämnt Kvalitet Jämt). Därpå presenteras ett antal teoretiska utgångspunkter som 
ligger till grund för utvärderingen. Resultaten från utvärderingen presenteras därefter, fö-
reträdesvis med fokus på utvecklingsarbetets förutsättningar och process, men även pre-
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liminära resultat och effekter. Rapporten avslutas med diskussion av utvärderingens 
resultat samt praktiska implikationer för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering. 
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2 Kvalitet Jämt Linköping 

I Linköpings kommun föregicks ansökan till SKL av ett förankringsarbete samt ett beslut 
i Kommunstyrelsen att kommunen skulle arbeta systematiskt med jämställdhetsintegre-
ring. För att skapa en plattform för utveckling inom kommunen när det gäller en jämställd 
samhällsservice genomfördes arbetet inom Kvalitet Jämt dels på central nivå i kommunen, 
nämnderna och förvaltningarna, dels i några valda verksamheter/förvaltningar för att få 
modeller för hur ett jämställdhetsperspektiv kunde integreras i kommunens verksamhet. 
Den övergripande målsättningen för Kvalitet Jämt beskrevs så här i ansökan till SKL: 

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den kommunala verksamheten är att kunna säkerställa 
att kommunens invånare får en likvärdig kommunal service och ett likvärdigt inflytande oavsett 
kön. Detta innebär: 

att kommunens politiker, chefer och medarbetare genom kompetensutveckling erhåller kunskap om 
jämställdhetsfrågor och hur ett jämställdhetsperspektiv ska kunna genomsyra verksamheten från 
planering till uppföljning, 

att kommunens politiker, chefer och medarbetare i sitt arbete har ett jämställdhetsperspektiv 

samt att nödvändiga styrverktyg och uppföljningsverktyg utvecklas för att stödja detta arbetssätt. 

Fr.om. verksamhetsåret 2011 ska kommunen, som underlag för att skapa en jämställd verksam-
het, redovisa och analysera individbaserade uppgifter med kön som övergripande indelningsgrund vid 
all planering och uppföljning, kommunövergripande såväl som på förvaltningsnivå. (Kommunled-
ningskontoret, 2010, s. 7). 

I enlighet med riktlinjerna för SKLs utlysning formulerades även mål för utvecklingsar-
betet uppdelat för olika nivåer: organisationsnivå (rutiner, processer, strukturer, styr- och 
ledningssystem), intern målgruppsnivå (förtroendevalda, chefer och medarbetare) samt 
medborgarnivå (medborgare, patienter, brukare). För varje målområde formulerades både 
aktivitetsmål och jämställdhetsmål. Därtill formulerades även lokala mål för olika delar av 
satsningen. Inriktningen i satsningens olika delar beskrivs här kortfattat. 
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2.1 Central nivå – kommunens styrelser, nämnder och 
förvaltningsledningar  

Fas ’jämställdhetsintegrering centralt’ inleddes genom utbildningar inom jämställdhetsinte-
grering och metodutveckling för politiker och förvaltningsledning, sakkunniga nyckelper-
soner, chefer och fackliga företrädare. En majoritet av dessa aktörer har deltagit i de er-
bjudna utbildningstillfällena under 2010, sammanlagt cirka 1000 personer. 

2.2 Lokal nivå - valda verksamheter 

Parallellt med utbildningarna på central nivå löpte en fas av ’jämställdhetsintegrering 
lokalt’ i sju delprocesser inom några utvalda kommunala verksamheter: 

 Kommunikationsavdelningen. Fokus på att medvetandegöra den egna personalen 
och att informera om Kvalitet Jämt och dess resultat. 

 Utbildningsförvaltningen 
o Anders Ljungstedts Gymnasium. Fokus på att ta fram verktygslåda för 

mentorer. 
o Folkungaskolan (gymnasieskola). Fokus på stresshantering för framför allt 

flickor, måluppfyllelse för pojkar.  
o Tokarpskolan (förskola och grundskola). Fokus på att utarbeta konkret 

jämställdhetsintegreringsplan, kartläggning och granskning av läromedel, 
kartläggning av rumsliga aspekter, kartläggning av lekrum på fritids. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus på att undersöka 
servicekvaliteten ur ett genusperspektiv för medborgare som kontaktat 
förvaltningen om trafiksäkerhet och parkunderhåll. 

 Omsorg- och socialförvaltningen. Fokus på uppföljning av statistik och analyser av 
brukarenkäter utifrån kön. 

 Kultur- och fritidskontoret. Fokus på mätning av fördelning av kvinnor och män, 
samt ålder, vid kulturarrangemang riktade till vuxna.  



 

 
5 

 

2.3 Projektorganisation 

För utvecklingsarbetet bildades i enlighet med kommunens ansökan till SKL en projekt-
organisation1 bestående av  

 två centrala samordnare med ansvar för jämställdhet och mångfald inom kommu-
nen utifrån arbetsgivar- respektive medborgarperspektiv (1 kvinna, 1 man), inom 
Kvalitet Jämt med fokus på övergripande samordning och ansvar, inklusive ansvar 
för den centrala delen av utvecklingsarbetet, 

 en processledare med uppgift att driva utvecklingsarbetet (1 kvinna), genom att an-
svara för den lokala delen av utvecklingsarbetet inom delprocesserna i utvalda 
verksamheter, projektrapportering och –dokumentation, 

 referens-/styrgrupp bestående av politiker, högre tjänstemän samt de centrala 
samordnarna för Kvalitet Jämt (3 kvinnor, 3 män), 

 sakkunniga experter vid behov, samt 

 åtta delprocessledare2 (6 kvinnor, 2 män), med ansvar för att leda 
jämställdhetsintegreringen i de lokala delprocesserna inom Kvalitet Jämt, samt må-
natliga rapporteringar till processledaren. 

För projektorganisationen anslogs av de beviljade medlen motsvarande 25 procent av 
heltidstjänst för respektive delprocessledare samt 50 procent för processledaren. I ett par 
av förvaltningarna valde man att istället för arbetstid använda resurserna för externt re-
spektive internt utförda brukarundersökningar. Resurser användes även för arvodering av 
sakkunniga experter vid behov. De centrala samordnarna fullgjorde arbetet med Kvalitet 
Jämt inom ramen för sina respektive ordinarie tjänster, motsvarande cirka 25 procent.  

                                                            
 

1 I texten används olika formuleringar för att benämna Kvalitet Jämt. Med ”projekt” avses här att de 
beviljade utvecklingsmedlen hanteras som ett tidsbegränsat projekt och att arbetet inom Kvalitet Jämt 
följer en projektlogik med vissa villkor för användande av medel, läges- och slutrapportering samt 
utvärdering. Flera av aktörerna inom Kvalitet Jämt föredrar dock att använda benämningen 
”utvecklingsarbete” då det bättre stämmer överens med avsikterna att åstadkomma en systematisk 
jämställdhetsintegrering av kommunens verksamhet. 
2 Vid en av förvaltningarna utsågs två delprocessledare, varav en planerade föräldraledighet under 2010. 
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2.4 Projektaktiviteter i sammanfattning 

Förankringsarbetet av Kvalitet Jämt inleddes under 2009 inför ansökan till SKL. Kom-
munledningskontoret tog initiativ till att utreda hur kommunen skulle kunna lägga upp ett 
systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering genom att genomföra en förstudie. Med 
utgångspunkt i intervjuer med nyckelpersoner inom kommunen, brukarundersökningar 
och tidigare erfarenheter av liknande utvecklingsarbete, resulterade förstudien i en ansö-
kan om utvecklingsmedel till SKL. Ansökan beviljades med 2 miljoner kronor (sökt be-
lopp 4 miljoner kronor). Processledare och delprocessledare rekryterades tidigt 2010, hade 
sitt första möte i början av februari och de genomgick utbildning under mars. Utbildning 
av den centrala nivån, lokala nivån samt även öppna föreläsningar för medborgarna 
genomfördes från januari till november. Utvecklingsarbetet i de olika delprocesserna på-
gick företrädesvis från mars till november. Representanter från projektorganisationen för 
Kvalitet Jämt deltog i SKLs slutkonferens i november. Rapportering från Kvalitet Jämt till 
SKL skedde dels i juni (lägesrapportering), dels december (slutrapport). Projektperioden, 
då SKL tilldelade medel, var alltså kortare än ett kalenderår. 

(Informationen hämtad från ”Kvalitet Jämt Linköping”. Modifierat upplägg systematisk jämställd-
hetsintegrering i Linköpings kommun – efter ansökan till SKL, 2010-01-11, samt personlig kom-
munikation med centrala samordnare). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Utvärderingen som presenteras i denna rapport bygger på en genusteoretisk grund. Nedan 
relateras därför kortfattat några av de begrepp och forskningsområden som är av särskild 
relevans i sammanhanget.  

Det första begreppet som aktualiseras är genus, ”socialt konstruerat kön”, som används 
för att analysera den process där människor formas till maskulina eller feminina genus. Ett 
dominerande perspektiv under senare år har varit att genus är något som görs, i komplexa 
samspel mellan individ-, organisations- och samhällsnivå, genom interaktioner och pro-
cesser, situerade i tid och rum (Thurén, 2003). 

Den av Hirdman (1988, 2001) lanserade teorin om genussystemet har fått stor spridning i 
Sverige. Genussystemet är ett maktsystem präglat av två logiker; segregering, dvs isärhåll-
ning, och hierarkisering mellan kvinnor och män respektive föreställningar om kvinnligt 
och manligt. Genussystemsteorin har kritiserats från olika utgångspunkter. En är att sy-
stem- eller strukturtanken tenderar att osynliggöra aktörerna och kan uppfattas som alltför 
statisk för att möjliggöra förändring (Dahlerup, 2002). De senaste årens forskning be-
handlar också att manlig dominans inte kan förstås på ett enhetligt sätt. Variation, dyna-
mik, föränderlighet är viktiga stickord. Resultaten från de senaste årens studier som fo-
kuserat ledarutveckling, ledarrekrytering och organisationsförändring visar dock att tradi-
tionella, stabila och trögrörliga könsmaktsmönster tycks bestå (Abrahamsson, 2000; 
Fogelberg Eriksson, 2005; Holgersson, 2003; Höök, 2001). Med dessa referenser är vi 
inne i organisationerna, som är en viktig analysenhet för att förstå hur politiska beslut rea-
liseras och hanteras. 

3.1 Att göra genus i organisationer  

Forskningen om genus och organisationer har bland annat fokuserat hur genus görs inom 
ramen för organisationer. En organisationsforskare som menar att genus är integrerat i 
pågående organisationsprocesser, dvs att genuskonstruktion är en del av den organisato-
riska praktiken, är Joan Acker (1992; 1999). Hon menar att man kan analysera och be-
skriva könsmärkningen av organisationer i termer av olika processer som interagerar med 
varandra. På en analytisk nivå går det att särskilja och separera processerna även om de 
empiriskt, i den pågående organisationspraktiken, är sammanflätade. Hon skriver om fyra 
uppsättningar av processer som kan fungera som analytiska ingångar för att studera om 
och hur genus konstrueras.  
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En av de fyra processerna handlar om produktion av könsuppdelning (gender divisions) i 
organisationens praktik. Olika procedurer, aktiviteter och uppdelningar resulterar i 
uppdelningar av kvinnligt och manligt gällande t ex arbete, beteende och rumsliga aspek-
ter. En annan process består i ett skapande av symboler, bilder och olika former av före-
ställningar som används för att förklara, bekräfta och ibland också motsäga eller motar-
beta könsuppdelningen. I ett organisatoriskt sammanhang kan det handla om att olika 
slags metaforer används för att beskriva ledarskapet; t ex ledaren som coach, organisatio-
nen som konkurrenskraftig, ”lean and mean”, effektiv, aggressiv osv. Det kan också 
handla om föreställningar som rör kvinnors och mäns kompetens, t ex föreställningar om 
att kvinnors kunskaper är medfödda eller intuitiva medan mäns kunskap erhålls genom 
lång utbildning eller att teknikorienterat arbete är maskulint och omvårdsarbete är femi-
nint. Ytterligare en process utgörs av interaktioner mellan olika individer och grupper som 
bidrar till reproduktionen av könsmärkta organisationer. Den fjärde ingången till analys av 
könsmärkta organisationsprocesser handlar om individers meningsskapande när vi försö-
ker skapa mening och förståelse för organisationens könsstruktur rörande arbete och 
möjligheter och kraven på vad som anses som lämpligt beteende och attityder för kvinnor 
och män. (Acker, 1992; 1999). 

3.2 Jämställdhet och jämställdhetsintegrering 

Medan genusbegreppet så som det presenterats hittills framför allt kan kopplas till forsk-
ning och teoretiska perspektiv, kan jämställdhet kopplas till politik och praktiskt föränd-
ringsarbete. Detta är dock en förenkling, eftersom det finns många förbindelser mellan 
genusforskning och jämställdhetspolitik. Synen på jämställdhetspolitiken har utvecklats i 
relation till genusbegrepp och genusteorier. Detta har beskrivits av bl.a. statsvetaren Maud 
Eduards (1995, 2002). Genusmedvetenhet, kunskap om genusordning och hur genus 
görs, framhålls ofta som en förutsättning för ett effektivt jämställdhetsarbete (Mark, 
2007). Med kunskap om genus kan problemen identifieras och åtgärdsförslag samt hand-
lingsalternativ föreslås. I utvärdering av jämställdhetssatsningar är genusperspektiv dess-
utom relevant för att kunna vända på perspektiv, avtäcka strukturer och visa på förgivet-
taganden i en lärandeprocess (jfr Hedlund 2008; Westberg 2008). 

En vedertagen definition av jämställdhet inbegriper att kvinnor och män har samma makt 
att forma samhället såväl som sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel: makt och inflytande; 
ekonomisk självständighet; företagande, arbete, arbetsvillkor; utbildning och utveckling; 
ansvar för hem och barn; samt frihet från könsrelaterat våld (www.regeringen.se).  
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Jämställdhet som begrepp introducerades i den politiska retoriken i början av 1970-talet. 
Tidigare hade man på politisk nivå pratat om kvinnofrågan eller jämlikhet, men begreppet 
jämställdhet infördes för att skilja ut kön från jämlikhetsbegreppet. Jämställdhetsarbetet 
från 1970 och framåt kan sägas vara präglat av utbyggnad, sidoordning, och allmängiltig-
het. Särskilda resurser och särskilda kommittéer inrättades för att främja jämställdhet, och 
mål samt ansvarsfördelning tenderade att formuleras i allmänna termer, utan precisering 
(Åström 1994). Från 1990-talet sker en förändring med förskjutning av fokus på makt och 
inflytande. Jämställdhet kan sägas ha gått från att framför allt handla om att integrera 
kvinnor till att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Sedan mitten av 1990-talet har nämli-
gen den officiella jämställdhetspolitiken varit inriktad på jämställdhetsintegrering, dvs. att 
alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv, liksom allt beslutsfattande 
och alla processer i en organisations verksamhet. Den definition av jämställdhetsintegre-
ring som ofta hänvisas till är den av Europarådet vedertagna definitionen: 

En (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att 
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av 
de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. 

Bedrivs jämställdhetsintegrering både kvalitativt och kvantitativt på lång sikt och är integ-
rerat i organisationens ordinarie struktur, innebär det i förlängningen ett systemföränd-
rande utvecklingsarbete. Jämställdhetsintegrering av strukturförändrande karaktär samt 
med belysande och ifrågasättande av normativa föreställningar om kvinnor och män re-
spektive kvinnlighet och manlighet kan möta såväl kulturellt som institutionellt motstånd 
(Cockburn, 1991; Pincus, 2002), vilket berörs ytterligare nedan.  

3.3 Jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering i 
organisationer 

Jämställdhet i arbetslivet har under flera decennier varit på den politiska såväl som på or-
ganisatoriska agendor. Argumenten har påfallande ofta varit att jämställdheten är ett me-
del snarare än ett mål i sig. Medel för vad har varierat över tid – en allmän brist på arbets-
kraft under 1950-talet, brist på chefer i vissa branscher under andra perioder eller obsoleta 
yrkesroller (se exempelvis Sundin & Göransson, 2006). Jämställdhetsarbete syftar till för-
ändrad organisatorisk praktik vilket aldrig är lätt. Förändringsförslag möts nästan aldrig 
med entusiasm och när förslagen rör den organisatoriska genusordningen är motstånd 
vanligt. Jämställdhetsarbete riskerar att organiseras i form av sidoprojekt, avskilda från 
kärnverksamhet eller kärnprocesser. Inte sällan formuleras jämställdhetsarbetets mål dess-
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utom i allmängiltiga termer och med vag ansvarsfördelning. (Åström, 1994). Konsekven-
sen i ett sådant fall är att förändringsarbetet inte blir framgångsrikt då det inte är integrerat 
i kärnverksamheten. Kunskaper finns här att hämta både från Sverige och utlandet (ex-
empelvis Arbetslivsinstitutet, 2006; Cockburn, 1991; Hagberg m fl, 1995). Bland de ge-
mensamma slutsatserna i de nämnda studierna är att ett behovsstyrt jämställdhetsarbete är 
angeläget, att organisationernas högsta ledning uttryckligen och öppet måste stödja insat-
serna, att de som arbetar med jämställdhetsprojekten inte får lämnas ensamma och att 
pengar som smörjmedel är positivt.   

Avslutningsvis presenteras här några av forskningens problematiseringar av och diskus-
sioner kring hur jämställdhet och jämställdhetsintegrering hanteras i organisationer och i 
politiska sammanhang. Jämställdhetsbegreppet har i praktiken uppfattats och använts på 
väldigt olika sätt: avser jämställdhetsåtgärder att ”hjälpa kvinnor”, eller åstadkomma en 
förändring av genusordningen? Behandlas jämställdhetsintegrering som en policy, ett 
verktyg, eller en praktik? Ska integrering bidra till att underlätta för förfördelade grupper, 
eller ska verksamheten transformeras för att skapa genusmedvetna strukturer och proces-
ser? Riskerar jämställdhetsintegrering medföra att jämställdhet plötsligt blir så integrerat 
att frågan ”försvinner”? Vad händer i sådana fall med möjligheten till särskilda resurser 
för jämställdhetsarbete? Kan alla i en organisation bidra till jämställdhetsintegrering, eller 
krävs särskild kompetens? Hur ska jämställdhet hanteras i relation till andra mångfalds-
aspekter? (se exempelvis Amundsdotter, 2010; Rees, 2005; Rönnblom, 2002; Verloo, 
2006; Walby, 2005). De frågor som ställts inom forskningen har högst praktiska konse-
kvenser då frågornas svar påverkar  

vilka förändringsåtgärder som blir möjliga, vilka åtgärder som i praktiken vidtas samt vilka resul-
tat som kan uppnås (Höök, 2001, s 56). 
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4 Material och metod 

Ett flertal olika material har använts som underlag för analysen i utvärderingen: personliga 
intervjuer, telefonintervjuer, en workshop, mailförfrågningar samt projektdokumentation 
(materialsammanställning bilaga 1).  

4.1 Intervjuer 

I utvärderingsarbetet valdes ett antal strategiska aktörer ut som informanter. Under det 
första halvåret intervjuades de centrala samordnarna, processledaren samt delprocessle-
darna med fokus på initiering och inledning av utvecklingsarbetet, t ex aktiviteter och ”lo-
kala tolkningar” av målen.  

Under det andra halvåret intervjuades återigen samordnare, processledare samt delpro-
cessledare med fokus på utvecklingsarbetets genomförande och resultat. Därutöver inter-
vjuades chefer för de enheter där delprocesser ägt rum (i två fall svar via mail) samt en 
representant för kommunens politiska ledning.  

Intervjuerna hade semistrukturerad karaktär, med fokus på informanternas bedömningar, 
uppfattningar och upplevelser av planering, genomförande och resultat av arbetet inom 
Kvalitet Jämt (intervjuguider bilaga 2-4). Merparten av de personliga intervjuerna har 
spelats in, men i några fall fördes enbart anteckningar då intervjuerna ägde rum i lokaler 
där fler personer fanns närvarande. Dessa underlag har använts i analysarbetet. Materialet 
har sammanfattats i olika teman som beskrivs i resultatavsnittet. Citat används för att 
konkretisera och illustrera uppfattningar som framförs. Intervjupersonerna förekommer 
inte med namn i rapporten, utan enbart med sin funktion inom Kvalitet Jämt. 

4.2 Dokumentation 

I analysunderlaget finns även projektdokumentation som inte genererats inom ramen för 
den här utvärderingen. Dokumentationen består exempelvis av kommuninterna minnes-
anteckningar, månatliga rapporter från delprocessledare till processledare och de centrala 
samordnarna, projektansökan, lägesrapport och slutrapport. I utvärderingen användes 
dokumenten för bakgrundsbeskrivning, utgångspunkt för intervjuer, samt sammanställ-
ning av olika aktörers förslag till jämställdhetsintegrering. 
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4.3 Utvärderingsansats 

Utvärderingen fokuserar företrädesvis förutsättningar för utvecklingsarbetet samt process, 
men även i viss mån preliminära resultat och effekter. Utvärderingen är således både pro-
cess- och målinriktad (jfr Delander och Månsson, 2009). Då utvärderingen i enlighet med 
SKLs villkor måste genomföras i direkt anslutning till det verksamhetsår då utvecklings-
arbetet genomfördes, försvåras möjligheterna att kunna beskriva långsiktiga effekter och 
resultat av arbetet i föreliggande utvärdering. Likaså begränsas möjligheterna för kompa-
rationer med andra kommuner eller effekter för brukare/motsvarande. Därför fokuseras 
de aspekter av processen som ger centrala kunskapsbidrag för fortsatt jämställdhetsinte-
grering i kommunen. Fokus läggs framför allt på det lokala utvecklingsarbetet som ägt 
rum inom ramen för delprocesserna. Satsningen på central nivå har företrädesvis innebu-
rit att centrala aktörer inom kommunen har deltagit i utbildningstillfällen. Utbildningstill-
fällena har utvärderats av den centrala projektorganisationen efter varje tillfälle, med fokus 
på deltagarnas åsikter om form och innehåll. En avgränsning görs därför här att inte i nå-
gon större utsträckning utvärdera insatserna på den centrala nivån inom Kvalitet Jämt då 
det redan existerar interna utvärderingar. En eventuell effektutvärdering försvåras av att 
det under projektperioden genomfördes kommunalval som påverkat mandatfördelningen 
och sammansättningen i nämnder. De politiker som deltagit i utbildningen är därför inte 
med säkerhet de som från innevarande år deltar i målformulering och budgetarbete inför 
2011. Då det gäller sakkunnigas samt chefers deltagande i utbildningsinsatserna samt där-
efter deras förslag till jämställdhetsintegrering sammanfattas den kommuninterna mailför-
frågan som ställdes till dessa grupper för att dokumentera deras förslag för fortsatt jäm-
ställdhetsintegrering. 

Den interaktiva forskningsansats som används inom Helix har i anslutning till utvärde-
ringen inneburit att utvärderingsarbetet planerats i samarbete med de centrala samord-
narna av Kvalitet Jämt. Initiala tolkningar och iakttagelser i anslutning till utvärderingen 
diskuterades dessutom tillsammans med projektorganisationen för utvecklingsarbetet: 
samordnare, processledare samt delprocessledare, i samband med en muntlig lägesrap-
portering/workshop i mitten av september 2010. Denna workshop, de problem och möj-
ligheter som delprocessledarna då stod inför, har också utgjort underlag för utvärderingen 
genom att teman från workshopen togs upp under intervjuerna under det andra halvåret 
av utvecklingsarbetet. De centrala samordnarna av Kvalitet Jämt kommer att bjuda in be-
rörda till ytterligare en workshop under våren 2011 för att diskutera resultaten samt pla-
nera för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering.  
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5 Resultat: uppfattningar om Kvalitet Jämt 

I resultatredovisningen lyfts företrädesvis uppfattningar från genomförda intervjuer fram. 
Redovisningen struktureras med utgångspunkt i de olika funktionerna, eller de olika ak-
törsperspektiven, inom Kvalitet Jämt. Inledningsvis läggs fokus på delprocessledarnas 
uppfattningar om och erfarenheter av arbetet som skett inom ramen för de sju delproces-
serna. I den senare delen av resultatredovisningen beskrivs resultat från intervjuer med 
processledare, centrala samordnare, chefer samt en politisk representant. Avslutningsvis 
redovisas även en sammanställning av en mailförfrågan till sakkunniga respektive chefer. 

5.1 Delprocessledare 

I avsnittet presenteras först delprocessledarnas bakgrund. Redovisningen ägnas därefter åt 
deras uppfattningar om organisatoriska förutsättningar för utvecklingsarbetet, den egna 
rollen som delprocessledare samt resultatet av arbetet inom Kvalitet Jämt. 

5.1.1 Delprocessledarnas bakgrund 

Till Kvalitet Jämt rekryterades åtta delprocessledare till sju delprocesser; sex kvinnor och 
två män. Inom en förvaltning planerade en delprocessledare föräldraledighet varför man 
redan inledningsvis valde att inleda arbetet med två delprocessledare. Vad gäller deras an-
ställningsförhållanden, var sex av åtta tillsvidareanställda, medan två hade tidsbegränsade 
anställningar inom sina respektive enheter. 

Rekryteringen av delprocessledarna fungerade på delvis olika sätt. I några fall sökte sig 
personerna aktivt till uppdraget, medan några blev tilldelade uppgiften: 

Jag sökte tjänsten och blev kallad på intervju, jag tror att jag fick det för jag har tidigare erfarenhet 
på området. 

Det ingår i det område jag är sakkunnig för, så det blev del av mitt uppdrag. 

Jag skrev min uppsats inom området så jag blev tillfrågad om jag ville arbeta med det här. 

Några hade sedan tidigare genomgått utbildning om genus och jämställdhet. Majoriteten 
deltog i utbildningen som erbjöds till delprocessledarna inom Kvalitet Jämt. I ett par fall 
fungerar delprocessledarna även som så kallade resurspersoner för jämställdhets- och 
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mångfaldsfrågor inom kommunen.  Erfarenheten av att driva förändringsarbete eller jäm-
ställdhetsarbete i projektform varierade, från flerårig erfarenhet till Kvalitet Jämt som det 
första uppdraget av den karaktären. 

5.1.2 Förutsättningar för utvecklingsarbetet: tid, resurser, mandat 
och stöd 

Medelstilldelningen från SKL användes i de flesta delprocesser till tid i tjänst för arbete 
med Kvalitet Jämt, motsvarande 25 procent av heltid. I samband med inledningen av ut-
vecklingsarbetet innebar detta en viss osäkerhet för några av delprocessledarna:  

Det är lite svårt, det sägs att jag ska lägga 25 procent men jag tycker att det finns en viss oklarhet 
om jag verkligen ska kunna göra det. Är det bara jag som ska göra det, eller ska vi räkna ihop ti-
den på hela enheten? 

Under det andra halvåret ökar tydligheten i vissa delprocesser då arbetet kunnat planeras 
in i tjänsten på ett bättre sätt: 

Den här terminen fick jag mer struktur /…/ och kunde lägga ut timmarna så att det blev mer 
sammanhållet. 

Inom en av delprocesserna användes medlen för att köpa in extern kartläggningstjänst 
inom förvaltningens sakområde: 

Jag är delprocessledare inom ramen för min tjänst, men vi lägger ut uppdraget att göra en undersök-
ning på ett externt företag. 

Inom samtliga delprocesser rapporterar delprocessledarna tidsbrist. Samtliga för fram att 
projekttiden i sig är problematisk, i det här fallet att SKLs programperiod medför att 
Kvalitet Jämt ska initieras, genomföras och utvärderas under samma kalenderår. 

Med längre projekttid hade man kunnat jobba mer med förankring. ALLT ska ju ske under det 
här året. Man är lite rädd att arbetet ska dö ut eftersom projekttiden är så kort. 

Själva projektet har känts lite forcerat. Vi hade fördelen att vi redan hade jobbat innan, så vi hade 
kort startsträcka. Men ändå hade man önskat så här på slutet att man inte skulle behöva forcera 
in dokument.  
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Prioritering av vardagsarbetet är något annat som förs fram som en aspekt som försvårat 
arbetet inom Kvalitet Jämt. 

Det är andra saker som tar överhanden /…/ vi är underbemannade och andra saker går före. 

Gällande övriga tillgängliga resurser för arbetet inom Kvalitet Jämt är det framför allt de 
medel som tilldelats via SKL som utgör basen för arbetet i delprocesserna. En delpro-
cessledare framför dock att 

Vill vi jobba med de här frågorna är resurser inget problem. 

Mellan delprocesserna varierar delaktigheten i Kvalitet Jämt relativt mycket. I några fall 
anger delprocessledarna att de, i något fall tillsammans med en kollega, är relativt en-
samma om att aktivt arbeta för och med jämställdhetsintegrering, medan det i andra fall 
finns en referensgrupp för jämställdhetsintegrering på arbetsplatsen. Inom en delprocess 
skapade delprocessledaren en referensgrupp med representanter från både kommunala 
samt privata utförare av äldreomsorg. Ytterligare en variant är att delprocessledaren har 
samarbete med närmaste chef och en systematisk plan för hur frågorna ska hanteras.  

Delaktigheten på arbetsplatsen tycks också hänga samman med en tydlighet i vilket man-
dat, eller vilken legitimitet, som delprocessledaren har i det lokala arbetet med jämställd-
hetsintegrering. Exempelvis är Kvalitet Jämt på en enhet integrerat med andra lednings-
uppdrag och det ger legitimitet och mandat till delprocessledaren. Flera beskriver dock 
hur de i sin position inte egentligen kan motivera eller ”beordra” sina kollegor att delta i 
arbetet eller utbildningstillfällen, exempelvis: 

…även om jag säger till alla att de ska anmäla sig till utbildningarna så är det ju inte säkert att 
det har någon verkan om chefen säger att det är frivilligt. 

En längre projektperiod skulle ha underlättat förankringsarbetet på lokal nivå, bedömer 
flertalet.  

5.1.3 Den egna rollen som delprocessledare 

Gällande det lokala utvecklingsarbetet beskriver delprocessledarna innehållet i sina re-
spektive uppdrag i följande termer: informera om projektet i olika sammanhang på ar-
betsplatsen, påminna om och påtala frågorna på arbetsplatsen, sammankalla referensper-
soner, ta initiativ till och driva frågorna samt konkret utvecklingsarbete.  
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Delprocessledarna har generellt sett det som positivt att kunna träffa andra delprocessle-
dare och har kunnat be processledaren om hjälp om det behövts. Ett visst utbyte mellan 
de olika delprocesserna har förekommit under utvecklingsarbetets gång, exempelvis i 
samband med träffarna med processledaren eller i samband med specifika frågor. Mer-
parten av arbetet inom Kvalitet Jämt har dock fokuserats på den egna delprocessen, dels 
på grund av att målsättningarna varit specifikt inriktade på den egna verksamheten, dels 
på grund av bristande tid för samarbete och erfarenhetsutbyte. 

Då det gäller delprocessledarnas roll inom Kvalitet Jämt som ett kommunövergripande 
utvecklingsarbete, uttrycker flera delprocessledare att de under utvecklingsarbetet bitvis 
har upplevt viss otydlighet i deras uppdrag i relation till den centrala organisationen av 
Kvalitet Jämt: 

Vi som delprocessledare har inte fått så tydliga direktiv, det har varit en del otydligheter kring orga-
nisationen och vad vi förväntas göra. 

Tidsbristen har nog gjort att det blivit en del missförstånd efter vägen, vad ska vi rapportera, det blev 
ändringar halvvägs. Det har gått lite för mycket tid åt såna delar som inte har känts helt relevanta. 
En tydligare struktur från kommunens håll hade varit bra. Lite mer en plan för vad ska vi göra 
gemensamt delprocessledarna när vi träffas, varför har vi träffarna, vad är det vi ska göra. 

5.1.4 Bedömningar av resultatet av Kvalitet Jämt 

Inom flera delprocesser fokuserade arbetet inom Kvalitet Jämt kartläggning eller 
brukarundersökningar. Flera delprocessledare säger att det är ett centralt arbete att starta 
med, och att det är viktigt att på sikt kunna göra återkommande kartläggningar och mät-
ningar av hur kommunens insatser når olika kategorier av medborgare eller brukare. 

Samtidigt påpekas att 

Det viktigaste är ju egentligen fortsättningen, vi har bara kommit halvvägs. Nu är det ju åtgärderna 
och uppföljningen som är det viktiga. 

I flertalet delprocesser har personal från enheterna där delprocesserna bedrivits deltagit i 
de utbildningstillfällen som erbjudits inom ramen för Kvalitet Jämt. På några enheter har 
lokala utbildningstillfällen anordnats, med specifik anpassning till enhetens verksamhet. 
Inom en delprocess som sedan tidigare hade initierat ett arbete för ökad genusmedveten-
het påpekar delprocessledaren att det kan ta relativt lång tid innan man i realiteten når 
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ökad medvetenhet om frågorna och förstår relevansen. Utbildning och tid i kombination 
ger kollegorna på arbetsplatsen en möjlighet att hitta ett sätt att prata om och närma sig 
frågorna, och också kunna ändra attityder och handlingsmönster. 

Då delprocessledarna får frågan om de känner sig nöjda med det resultat som åstadkom-
mits inom Kvalitet Jämt kommer både positiva och mer självkritiska svar. Många påpekar 
det positiva i att få ägna tid åt frågor som rör jämställdhetsintegrering och att få en möj-
lighet att ge frågorna plats. Några pekar på konkreta resultat, som utarbetande av material 
som kommer att användas kontinuerligt inom verksamheten, utarbetande av insatser för 
avnämare, ändringar av lokalnamn och möblering osv. Delprocessledarna framför att 
Kvalitet Jämt fungerat som en start på ett arbete som kräver långsiktighet och uthållighet. 

Jag har upptäckt att utveckling tar väldigt, väldigt lång tid och att förändringsarbete är väldigt krä-
vande inom den här typen av organisation.  

Företrädesvis uttrycker delprocessledarna optimism vad gäller möjligheterna att fortsätta 
arbetet, bland annat genom återkommande mätningar med kön som variabel, men också 
mer förändringsinriktade förslag: 

Jag tror att det kommer att finnas goda möjligheter att arbeta vidare med de här frågorna. Men jag 
kan inte bara presentera statistik och sedan lämna över frågan, utan jag måste komma med kon-
kreta förslag. Jag har ju hunnit tänka ganska mycket på det här, så jag måste ta ett ansvar för att 
komma med förslag. 

Jag tror att det finns många som vill jobba med jämställdhet, jag tror att de flesta vet att det är bra 
för oss. Om ett par år kommer det nog att vara naturligt att det ska vara genusanpassat. 

Några delprocessledare uttrycker dock stor osäkerhet när det gäller hur arbetet ska kunna 
fortsätta, att det inte är klart vem som ska överta ansvaret. Flera uttrycker också att de inte 
hunnit så långt som de hade önskat, liksom en frustration över detta. 

5.2 Processledare och samordnare 

I avsnittet presenteras processledarens samt de två centrala samordnas uppfattningar om 
organisatoriska förutsättningar för utvecklingsarbetet och den egna rollen i utvecklingsar-
betet samt resultatet av arbetet inom Kvalitet Jämt. 
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5.2.1 Förutsättningar för utvecklingsarbetet 

Precis som delprocessledarna bedömer processledaren och samordnarna tiden som en 
kritisk faktor i utvecklingsarbetet. Att projekttiden utgjort mindre än ett kalenderår har 
inneburit en utmaning för att hinna med alla faser av igångsättning, genomförande och 
rapportering av utvecklingsarbetet. 

I den ursprungliga projektansökan budgeterades omfattningen av processledarfunktionen 
som en heltidsfunktion, dvs 100 procent. Inom projektet fattades dock tidigt beslutet att 
motsvarande 50 procent av heltid skulle avsättas till processledarfunktionen med externt 
stöd vid behov. I efterhand framställer samtliga tre aktörer detta som ett problematiskt 
beslut, då de bedömer att heltidstjänstgöring hade varit en rimligare omfattning för att 
effektivt kunna driva processen. Att ha en delad tjänst minskar möjligheterna till fokuse-
ring och medför tidvis prioriteringsproblem.  

En av samordnarna lyfter fram att det varit en styrka att samordnarna representerat både 
arbetsgivar- och medborgarperspektiv i sina respektive funktioner, för diskussioner kring, 
upplägg och utfall av utvecklingsarbetet. 

Då det gäller processledarens och samordnarnas bedömningar av förutsättningarna för 
det lokala utvecklingsarbetet kommer de in på de olika villkor som har varit rådande inom 
delprocesserna. Variationen relaterar till arbetsplatsernas storlek, stödet från den lokala 
verksamhetsledningen, organiseringen av det lokala utvecklingsarbetet samt enheternas 
och delprocessledarnas tidigare erfarenheter av jämställdhets- och förändringsarbete. 
Inom vissa delprocesser har förutsättningarna varit gynnsamma och företrädesvis fungerat 
stödjande för utvecklingsarbetet, medan förutsättningarna i andra delprocesser varit 
mindre gynnsamma. 

5.2.2 Bedömningar av resultatet 

Båda de centrala samordnarna uttrycker att ett viktigt resultat av arbetet inom Kvalitet 
Jämt på central nivå är att det har lett till att kommunen under hösten 2010 underteck-
nande CEMRs3 europeiska deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvalitet 

                                                            
 

3 CEMR står för Council of European Municipalities and Regions, de europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation. För mer information om deklarationen, se www.skl.se. 
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Jämt ”banade väg” för deklarationens undertecknande, vilket i sig bedöms ge uppmärk-
samhet åt och beslutsamhet kring jämställdhetsfrågorna i kommunen.   

Samtliga trycker på lokala framgångar i delprocesserna, att mycket har hunnit hända lokalt 
under året, och att utbildningssatsningen på central nivå har nått många viktiga funktioner 
inom kommunen. Samtidigt påpekas att det finns mycket kvar att göra på såväl central 
som lokal nivå inom kommunen för att ge jämställdhetsfrågorna status och verkan, att det 
är lätt att glömma att jämställdhetsfrågor fortfarande kan möta motstånd och att det finns 
olika uppfattningar om prioritering av frågan. 

5.3 Chefer 

I avsnittet presenteras chefsuppfattningar om den egna rollen i utvecklingsarbetet, det 
viktigaste resultatet av arbetet inom Kvalitet Jämt samt fortsatt arbete med jämställdhets-
integrering. Några övriga kommentarer redovisas också. Underlaget utgörs av telefonin-
tervjuer med fyra chefer för verksamheter där delprocesser inom Kvalitet Jämt ägt rum. 
Därtill kommer mailsvar från två chefer. 

5.3.1 Viktigaste resultatet av Kvalitet Jämt 

Flera av cheferna för de verksamheter där delprocesser inom Kvalitet Jämt har bedrivits 
lyfter fram att arbetet medfört att det har bidragit till  

…att få upp medarbetarnas ögon för hur viktigt detta är.  

En chef uttrycker sig i termer av att projektet har lyft frågan, att det nu går att prata om 
frågan som tidigare varit dold. Det framkommer att projektet bidragit till en attitydföränd-
ring och att det nu går att i arbetslag och stormöten påpeka att perspektivet ska in. Det 
lyfts fram att det är bra att satsningen gjorts för att kommunens personal ska bli medve-
ten, att man annars alltid riskerar att bli allt för operativ i sitt dagliga arbete. 

Att kartläggningarna har gett underlag för ytterligare medvetenhet och fakta om hur kvin-
nor respektive män bemöts lyfts också fram. Flera påpekar att arbete av den här karaktä-
ren innebär en (oerhört) lång process  

…som innebär mycket motstånd och fördomar men om någon vågar ta i det här är vi på god väg. 
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En chef påtalar att varje enhet både är en arbetsplats, och en kontaktyta utåt mot medbor-
garna. Därför är det viktigt att arbeta med jämställdhet ”både inåt och utåt”. 

En annan chef poängterar att de så långt som möjligt försöker jämställdhetsintegrera de 
vardagliga processerna. Ett konkret resultat har varit att målen könsbestäms till det pågå-
ende budgetarbetet och att  

…vi har ett genustänk när vi tolkar resultat från våra fördjupade kvalitet- och verksamhetsuppfölj-
ningar. 

Jämställdhetsintegrering innebär ett enträget arbete som måste genomsyra hela verksam-
heten, och det handlar om att arbeta väldigt konsekvent, framhåller en chef. Kvalitet Jämt 
har hjälpt viktiga beslutsfattare att se att perspektivet är viktigt både för politiker och 
tjänstemän. Det uttrycks att det inte finns ”någon annan” som kan sköta jämställdhetsfrå-
gorna, det måste vara allas ansvar. 

En chef lyfter också fram att det kommit fram idéer om hur man kan arbeta vidare med 
frågan, t ex genom att ta in könsaspekten på ett annorlunda sätt i de olika kundundersök-
ningar som görs regelbundet över tid. 

5.3.2 Den egna rollen i relation till delprocessledaren 

Cheferna beskriver sin egen roll i relation till delprocessledaren på delvis olika sätt. Några 
beskriver sin roll som den som måste bidra till att prioritera jämställdhetsfrågor: 

Jag som chef tar också ett ansvar för att dessa frågor finns på agendan.  

Som chef måste jag se till att frågorna lyfts fram. Om exempelvis vissa utsatta grupper får mindre 
hjälp; vad betyder det? Varför får kvinnor mer eller mindre? Detta måste analyseras. 

Ett annat aktivt bidrag som en chef lyfter fram är att se till att jämställdhetsprojekt blir 
budgeterade, och att själv prioritera arbetstid för detta. 

Flera chefer ger exempel på hur de ger stöd till delprocessledaren i utvecklingsarbetet ge-
nom att träffas regelbundet, diskutera, agera bollplank, tycka till, visa att det är ett projekt 
som tas på allvar, ge delprocessledaren återkoppling, följa processen, visa engagemang, 
skapa tid för delprocessledaren,  arbetsgrupper, information på möten osv.  
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En chef menar att delprocessledaren har drivit arbetet själv, utan att chefen själv egentli-
gen har gjort så mycket i relation till Kvalitet Jämt. En annan chef anger att  

Under hand har jag fått rapporter om händelser och resultat. 

5.3.3 Fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering 

Från några chefer anges att det inte finns någon exakt och konkret plan för fortsatt arbete 
med jämställdhetsintegrering, medan andra anger konkreta förslag på hur man kommer 
att arbeta vidare med kön som en variabel i olika verksamhetsundersökningar. En enhet 
kommer att fortsätta använda de verktyg och metoder som utvecklats inom ramen för 
Kvalitet Jämt, samt expanderar arbetet till hbt-frågor. Denna chef påtalar också det cen-
trala i att delge erfarenheterna i projektet till andra enheter, inte bara inom kommunen 
utan även utanför. Därför kommer enheten under den länsstudiedag man arrangerar att 
presentera sin del i Kvalitet Jämt. 

5.3.4 Övrigt 

En chef trycker på vikten av en organisation för utvecklingsarbete, att det har varit viktigt 
att man på enheten gått ut i hela personalgruppen. Delprocessledaren har informerat på 
personalkonferenser om det pågående arbetet, därefter har uppgifter förts ut och arbete 
ägt rum i arbetslagen. Varje arbetslag har en utvecklingsledare för att kunna föra ut arbetet 
i organisationen. 

En annan chef upplevde att det var för långa utbildningsmoment inom Kvalitet Jämt, om 
chefer ska kunna delta kan utbildningarna inte vara halva dagar. Denna chef rekommen-
derade kortare inspirationsföreläsningar. 

Något annat som framfördes var att det är svårt att utvärdera Kvalitet Jämt redan nu. En 
bidragande orsak är att det är nästintill helt nya nämnder med nya politiker, så den poli-
tiska organisationen har inte ”satt sig”, påtalar en chef. 

5.4 Politiker 

Här redovisas en informantinterjvu med en politiker som varit involverad i Kvalitet Jämt 
genom att inleda ”kick-off” för satsningen och som också varit delaktig i kommunens 
undertecknande av CEMR-deklarationen. Informantintervjun har den karaktären att den 
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representerar ett annat perspektiv än det konkreta verksamhetsperspektivet på satsningen. 
Informanten benämns här ”politikern”. 

Politikern uttrycker att det ännu är för tidigt att ännu kunna uttala sig om något resultat av 
Kvalitet Jämt, då det på politikernivå ännu inte går att se några konkreta resultat. 
Förhoppningen är att satsningen ska mynna ut i ett arbete där alla nämnder gör en be-
skrivning och kartläggning både över budget och tjänster; att det ger faktabaserade un-
derlag som man kan utgå ifrån där kön finns med. 

Politikernas roll framförs som oerhört viktig, då politiker ger signaler både som arbetsgi-
vare och gentemot medborgarna. Här framförs att alla måste påminna sig om att jäm-
ställdhet och jämlikhet är viktigt att arbeta med, att man inte kommer tillrätta med det 
annars. 

Vid jämförelse med andra kommuner bedömer politikern att Linköpings kommun är på 
god väg vad gäller jämställdhet och lön. Det finns dock andra aspekter av jämställdhet 
som inte är av så konkret karaktär: det som är ”runt omkring” är svårare att bedöma då 
det inte lika lätt att ta på. Kvalitet Jämt kan bidra till att öka medvetenheten om genus och 
identifiera det som pågår ”runt omkring”. 

Denna politiker framhåller att det är bra att kommunen skrivit under CEMR-deklaratio-
nen, men bedömer samtidigt att formuleringarna i deklarationen ibland framstår som lite 
”efter”; att kommunen har kommit längre, och är vassare i jämställdhetsfrågor. Deklara-
tionen visar dock att kommunen ska jobba vidare. När deklarationen skulle diskuteras i 
fullmäktige kom inga reaktioner, trots att det var utlyst som ”debatt”, det var konsensus 
om underskriften. Politikern menar att Kvalitet Jämt kan ha bidragit till detta, att kommu-
nen är redo att gå djupare i arbetet med jämställdhetsintegrering. Politikern uttrycker 
glädje över projektet genom att det kan bidra till att ”mjuka och hårda frågor” kan hante-
ras samtidigt så att kommunens verksamhet blir holistisk – något man ännu inte uppnått 
då det inte sällan blir så att olika slags frågor hanteras separerade från varandra, utan hel-
hetsperspektiv. 

5.5 Mailförfrågningar till sakkunniga och chefer 

Under hösten 2010, september-oktober, genomförde kommunens utvecklingsavdelning 
en mailförfrågan till sakkunniga respektive chefer inom kommunen. Syftet var att följa 
upp målformuleringar i projektansökan, om att sakkunniga och chefer ska ge förslag till 
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jämställdhetsintegrerings- eller jämställdhetsaktiviteter och målsättningar. Trots att svars-
frekvensen blev relativt låg, 47 procent för sakkunniga, och 13 procent för cheferna, väljs 
här att sammanfatta svaren med reservation för att inkomna svar alltså inte gäller för 
samtliga dessa aktörer.  

5.5.1 Sakkunnigas förslag  

Av sammanställningen av mailförfrågningar till sakkunniga om förslag på minst en 
förändring inom respektive ansvarsområde som kan göras för att synliggöra brukares och 
medborgares villkor uppdelat på kön, är det vanligast förekommande svaret att föreslå 
kartläggande information av typen könsuppdelad statistik. I några svar framgår att detta 
redan görs eller ska göras. Andra svar är formulerade mer i tentativa termer; ”man skulle 
kunna” använda exempelvis könsuppdelad statistik. Från ett par förvaltningsområden 
förekommer konkreta förslag på hur de avser använda kartläggande information/statistik 
för att utveckla exempelvis servicen så att såväl kvinnors som mäns behov kan tillgodoses. 
Inom ett par förvaltningsområden formuleras verksamhetsmål med angivande av mål för 
båda könen.  

5.5.2 Chefers förslag 

De chefer som valt att besvara förfrågan lyfter fram delvis olika aspekter. Några chefer 
lyfter upp kvinnodominansen inom kommunal verksamhet och påtalar en aktiv rekryte-
ring som central för att åstadkomma jämställdhet. I den typen av svar framträder framför 
allt ett arbetsgivarperspektiv på internt jämställdhetsarbete. De chefer som svarat och som 
representerar skolverksamheter vidgar i flera fall frågan till att handla om (framför allt 
etnisk) mångfald och föreslår åtgärder för att säkerställa en likvärdig skola för alla. Från en 
verksamhet lyfts värdegrundsarbete fram som viktigt för att åstadkomma jämlik service. 
Ett par chefer uttrycker osäkerhet för hur verksamheten de representerar skulle kunna 
göras mer jämställd.  
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6 Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis nämns här några av de slutsatser som kan dras från beskrivningen av 
Kvalitet Jämt i dokument och intervjuer: 

 Kvalitet Jämt har inneburit en omfattande och bred satsning som involverat många 
kommunala verksamheter och olika organisatoriska nivåer. 

 Utvecklingsarbetet har inneburit att en majoritet av politiker, chefer, sakkunniga 
och fackliga förtroendemän har deltagit i erbjudna utbildningstillfällen. Kunskapen 
om jämställdhetsintegrering, vilket ofta framförs som en viktig förutsättning för 
framgångsrikt arbete, kan därmed förväntas ha stärkts eller ökat. 

 I delprocesserna har man kommit olika långt i relation till de målsättningar som 
formulerades inledningsvis. Vissa delprocesser uppnår formulerade mål, andra har 
en bit kvar. Flera poängterar att arbetet inom Kvalitet Jämt har varit en viktig möj-
lighet att initiera ett arbete som kommer att fortsätta framgent. 

 De olika förutsättningarna för utvecklingsarbetet i respektive delprocess har haft 
betydelse för hur långt man bedömer sig ha kommit under projektperioden. Exem-
pelvis kunde en av de verksamheter som sedan tidigare hade arbetat aktivt med 
jämställdhetsfrågor starta arbetet med Kvalitet Jämt direkt och uppnå konkreta re-
sultat då det redan fanns en medveten organisering av utvecklingsarbetet och per-
sonalen sedan tidigare deltagit i kompetensutveckling om genus och jämställdhet. 

 Cheferna uttrycker att Kvalitet Jämt varit centralt för att ”få upp frågorna på agen-
dan”, de har också upplevt satsningen som ett stöd för dem att kunna prioritera 
jämställdhetsfrågor. 

 Merparten av delprocesserna har haft kartläggningsfokus. 

 Samtliga har upplevt tidsbrist, och i flera fall prioriteringsproblem. 

Med utgångspunkt i ovan sammanfattning och resultatredovisningen i avsnitt 5 diskuteras 
här nedanför några av iakttagelserna i utvärderingen i relation till forskningens slutsatser 
om förutsättningar för framgångsrikt jämställdhetsarbete.  

6.1 Behovsstyrning 

Varför ska man arbeta med jämställdhetsintegrering? Frågan är central eftersom den 
handlar om vad som ska åstadkommas, och hur (Fürst, 2009; Höök, 2001; Mark, 2007). 
Målens och aktiviteternas inriktning inom de olika delprocesserna har varit olika, och har 
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också varit olika tydligt kopplade till upplevda behov av att arbeta med jämställdhetsinte-
grering för att uppnå önskvärd kvalitet i verksamheten. Inom vissa enheter har arbetet 
redan inledningsvis varit inriktat mot redan definierade behov, medan andra enheter fö-
reträdesvis haft kartläggande ansatser, för att i ett senare skede av utvecklingsprocessen 
kunna identifiera behov. På det sättet finns potentiellt vissa dilemman mellan verksam-
hetsmål, relationen till ”medborgarna” och jämställdhetsuppdraget. Kvalitet Jämt fokuse-
rar jämställdhet, men inom vissa delprocesser har relevansen ännu varit svår att argu-
mentera för i relation till verksamhetskvalitet. På en övergripande kommunal nivå kan 
frågan ställas hur de olika delprojektens mål relaterar till varandra; svarar de mot en 
gemensam, övergripande, målsättning för jämställdhetsintegreringsarbete? Här kommer 
även frågan om behovsstyrning och målhierarki in i bilden; hur svarar de lokala verksam-
hetsmålen mot kommungemensamma och nationella jämställdhetsmål? 

6.2 Ledningens stöd  

Återkommande poängteras ledningens betydelse i forskning om jämställdhetsarbete och 
organisationsförändring (se exempelvis Kanter m fl, 1992; Pincus, 2002). I utvecklingsar-
bete har ledningen betydelse för ett framgångsrikt utfall genom att öppet stödja arbetet, 
ställa krav på förändring samt legitimera och prioritera. Mot bakgrund av den forskning 
som visar att jämställdhetsarbete kan möta betydande motstånd i organisationer, framstår 
ledningens stöd som fundamentalt (Pincus, 2002). Inom Kvalitet Jämt finns det flera 
”ledningar” som på olika sätt kunnat ge stöd till utvecklingsarbetet. Inom ramen för pro-
jektorganisationen har de olika ledningsnivåerna kunnat ge stöd så att säga projektinternt. 
Delprocessledarna har uttryckt att de kunde få stöd inom projektet om de önskade, men i 
de flesta fall har arbetet bedrivits självständigt i relation till processledare samt samord-
nare.  

Vad gäller utvecklingsarbetet i de verksamhetsanknutna delprocesserna har det i utvärde-
ringen framkommit att de olika delprocessledarna upplevt en betydande variation då det 
gäller verksamhetsledningens stöd, i termer av styrka och innehåll. Cheferna anger själva 
att de stödjer satsningen genom att ge frågan legitimitet, genom att ta upp den i olika 
sammanhang samt agera bollplank till delprocessledarna. Här finns i vissa fall en diskre-
pans i beskrivningarna, mellan vad delprocessledarna upplever att de ”får” och vad che-
ferna säger att de ”ger”.  

Delprocessledarna har också haft ledningsansvar i den meningen att de haft lokalt utveck-
lingsansvar. Deras individuella prioriteringar och tidigare erfarenheter och kompetens på 
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området får därmed konsekvenser för utvecklingsarbetet. Delprocessledarnas möjligheter 
att driva och stödja processen hänger dock även samman med de lokala, organisatoriska, 
förutsättningar för utvecklingsarbetet som beskrivits tidigare i texten och som diskuteras 
vidare nedan.  

6.3 Sidoorganisering 

Tidsbegränsade projekt i organisationer har visat sig problematiska i flera avseenden, ex-
empelvis kan de uppfattas som ytliga och ännu ett projekt i raden av projekt, eller att ”nå-
gon annan” förväntas ta ansvar (Sahlin, 1996). När det gäller jämställdhetspolitik och jäm-
ställdhetsarbete har därför jämställdhetsintegrering lyfts fram som en strategi för att und-
vika kortsiktighet och sidoorganisering (Åström, 1994). En aspekt av sidoorganisering 
inom Kvalitet Jämt handlar om att delprocessledarna redovisar en variation vad gäller för-
ankringen av satsningen på ledningsnivå. Trots att de centrala samordnarna av Kvalitet 
Jämt uppger att satsningen varit förankrad hos ledningsfunktionerna har vissa delpro-
cessledare redogjort för hur de upplevt en otydlighet i vilket mandat de egentligen har i 
sina respektive verksamheter. De har i några fall upplevt att de har ett uppdrag från den 
centrala projektsamordningen som inte alltid uppfattats på samma sätt av den lokala verk-
samhetsledningen eller kollegor. Inom en enhet knöts delprocessledaruppdraget till verk-
samhetsledningsuppdrag, vilket gav arbetet inom Kvalitet Jämt en extra draghjälp. I några 
fall har också ansvarsfördelningen förtydligats under utvecklingsarbetets fortskridande. 

Hur utvecklingsarbetet har organiserats lokalt bedömer samtliga har haft betydelse för hur 
långt man kommit i sitt arbete och vilka resultat man hunnit uppnå. Antalet delaktiga i de 
olika förvaltningarna/enheterna har varierat. I några delprocesser har delprocessledaren 
varit relativt ensam om att driva arbetet, i ett fall dessutom på en stor arbetsplats med 
många avnämare. Delprocessledaren i det fallet uttrycker därför en frustration kring hur 
långt man hunnit i arbetet. I flera delprocesser har arbets-/referensgrupper skapats för att 
förankra arbetet i organisationen, med varierande utfall. Att organisera fortsatt utveck-
lingsarbete för att undvika riskerna med sidoorganisering framstår därför som centralt. 

Möjligen kan svarsfrekvensen på den mailförfrågan som skickades ut till sakkunniga samt 
chefer inom kommunen som deltagit i erbjudna utbildningstillfällen tolkas mot bakgrund 
av att tidigare jämställdhetssatsningar inte sällan drivits i särskilda och separata projekt, 
varför dessa personer inte ännu tolkar jämställdhetsintegrering som en del av deras an-
svarsområde. 
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Både praktiker och forskare är ofta eniga om att kunskap om genus och jämställdhet är en 
viktig förutsättning för att kunna bedriva ett nyanserat och effektivt jämställdhetsarbete. 
En mer kritisk, eller kanske otålig, blick på utbildningsinsatser skulle dock kunna vara att 
de kan tolkas som en slags sidoorganisering av jämställdhetsfrågorna (jfr Mark, 2007). Här 
kan man peka på hur svårt det i många sammanhang tycks vara att gå från ökad kunskap, 
medvetenhet eller ändrade attityder till konkret handling och jämställdhetsintegrering 
(Sundin & Göransson, 2006). På samma sätt kan kartläggningar eller undersökningar med 
beaktande av könsaspekter ses som sidoorganisering om insatserna inte leder till några 
åtgärder. 

6.4 Tid och resurser 

Externa medel kan fungera som en viktig stimulansfaktor och legitimering av jämställd-
hetsarbete (Sundin & Göransson, 2006).  Samtliga inom Kvalitet Jämt har också uttryckt 
att det varit positivt att få tillgång till öronmärkta medel, vilket skapar möjligheter för ut-
vecklingsarbete i termer av tid och legitimitet.  

Trots att det funnits extra resurser som inneburit att merparten av delprocessledarna 
skulle kunna arbeta motsvarande 25 procent av heltid med Kvalitet Jämt, har delprocess-
ledarna i varierande grad upplevt att det funnits en reell möjlighet att avsätta den tid som s 
a s ”står på papperet”. I ett par av skolverksamheterna innebar det första halvåret att tiden 
för Kvalitet Jämt inte fanns inplanerad i tjänstgöringen, varför arbetet med satsningen 
blev splittrat. Detta förbättrades dock inför höstterminen då det fanns andra möjligheter 
att anpassa tjänstgöringen för att frilägga tid för Kvalitet Jämt. I andra verksamheter har 
arbetet i princip inneburit att arbetsuppgifterna inom Kvalitet Jämt tillkommit till ordina-
rie arbetsuppgifter, då det varit svårt att frilägga tid eller överföra ordinarie arbetsuppgifter 
till kollegor inom enheten. Någon delprocessledare har dessutom uttryckt osäkerhet kring 
hur stor andel av arbetstiden som formellt skulle läggas på Kvalitet Jämt. 

Generellt har samtliga uttryckt att de upplevt problem med att verkligen kunna avsätta 
tiden. Arbetet har också i vissa fall under perioder tagit mer än 25 procent, medan det 
under andra perioder varit lägre intensitet. Flera delprocessledare uttrycker en frustration 
inför att det varit svårt för dem att motivera sina kollegor att delta i aktiviteter, då kolle-
gorna inte haft någon nedsättning i tid för att arbeta med Kvalitet Jämt. Samtliga för fram 
att det vardagliga arbetet, samt eventuellt andra satsningar/projekt, förväntas pågå paral-
lellt med Kvalitet Jämt. Att SKLs program-/projekttid omfattar mindre än ett kalenderår 
lyfter alla fram som ett problem. 
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Tidsaspekten handlar alltså dels om tid för utvecklingsarbetet i sig, dvs att konkret kunna 
delta i eller ägna tid åt utvecklingsarbetet, dels att utvecklingsarbetet behöver pågå under 
längre tid för att kunna uppnå önskvärda resultat. Tid i sig är dock inte tillräckligt för att 
åstadkomma utveckling, utan naturligtvis också hur man utnyttjar tillgänglig tid. (Ekberg 
m fl, 2006). 
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7 Erfarenheter för fortsatt utvecklingsarbete 

Utgångspunkten för SKLs utlysning av medel var att tillförsäkra en hållbar jämställdhet 
genom jämställdhetsintegrering. Vidare uttrycktes att: 

För att åstadkomma hållbar jämställdhetsutveckling krävs genuskunskap, ett kontinuerligt håll-
bart utvecklingsarbete och kunskap om förändringsarbete och dess villkor. (www.skl.se).  

Det finns många exempel från jämställdhetssatsningar och organisatoriska förändringsar-
beten som kan bidra med viktiga erfarenheter och lärdomar för fortsatt utvecklingsarbete 
med jämställdhetsintegrering i fokus (se exempelvis Amundsdotter, 2010; och specifikt 
från program Hållbar Jämställdhet Callerstig m fl, 2010; SKL, 2008). Med utgångspunkt i 
det utvecklingsarbete som bedrivits inom Kvalitet Jämt framstår nedanstående teman som 
relevanta att diskutera och ta ställning till. Inget tema är dock av karaktären att det finns 
en patentlösning eller ett enda rätt svar för hur frågorna ska lösas. Snarare handlar det om 
att medvetet välja strategi för fortsatt arbete. 

7.1 Hållbar organisering av utvecklingsarbetet 

Vem ska göra vad? Jämställdhetsintegrering ska vara allas ansvar. Men vem har ansvar för 
att det blir gjort? Eldsjälar, dvs entusiaster och pådrivare av utveckling, kan ha en central 
betydelse i förändringssammanhang, men det är också av vikt att det finns resurspersoner 
som har möjlighet att avsätta tid och har tillräcklig kompetens för att leda utvecklingspro-
cesser (Ellström, 2009). På grund av att kommunens verksamhet rymmer en betydande 
komplexitet och olika inriktningar går det inte att ge en optimal rekommendation för hur 
en hållbar organisering av ett utvecklingsarbete av det här slaget kan se ut. En generellt 
giltig iakttagelse är dock att om de personer som har särskilt utvecklingsansvar har en fast 
förankring i organisationen torde det finnas ökade förutsättningar för hållbarhet, än om 
visstidsanställda får denna typ av uppdrag. I övrigt måste lokala strategier och tydliga an-
svarområden för utvecklingsarbetet utarbetas, i relation till respektive verksamhets inrikt-
ning, omfattning och också medarbetarnas kunskaper om jämställdhet, jämställdhetsinte-
grering och förändringsarbete. 
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7.2 Utvecklingsarbetets räckvidd 

Ska många eller få mål formuleras? Ska satsningen vara bred och täcka helheten, eller ska 
en del fokuseras? Att under en begränsad projektperiod ha en bred satsning som innefat-
tar flera av de kommunala verksamheterna har den fördelen att det blir en bredd i arbetet 
och fler verksamheter involveras i arbetet med jämställdhetsintegrering. En risk i sam-
manhanget är dock att ju fler verksamheter som involveras och ju fler mål som formuleras 
så minskar möjligheterna att få ett djup i satsningen, att kunna och hinna gå från kun-
skapshöjning eller kartläggning till aktivt ändrade rutiner, processer och strukturer. En 
god investering för ett framgångsrikt utvecklingsarbete är att satsa tid på analys av vilka 
delprojekt eller mål som ska fokuseras, dvs ett medvetet urval. 

7.3 Internt – externt jämställdhetsarbete 

Finns möjlighet till samverkan mellan olika aktörer med ansvar för jämställdhet? Samver-
kan mellan personer och funktioner som har ansvar för internt respektive externt jäm-
ställdhetsarbete, arbetsgivarperspektiv respektive medborgarperspektiv, kan vara en styrka 
om man identifierar relevanta samarbetsområden. Inom Kvalitet Jämt har det exempelvis 
framförts att aktörer som företräder dessa olika perspektiv kan samverka för att utveckla 
kompetens och medvetenhet om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Detta gäller 
såväl för central kommunledningsnivå som lokalt på förvaltningarna. 

7.4 Ledningens stöd i utvecklingsarbetet 

I rapporten har flera gånger betydelsen av ledningens stöd lyfts fram. Det följande är ex-
empel på hur ledningen kan ge stöd till en utvecklingsprocess (från Ellström, 2009, s. 
125): 

 att på olika sätt uppmärksamma projektet och medverka i olika projektaktiviteter 

 att offentligt stödja och prioritera projektet genom olika typer av uttalanden för att 
signalera projektet betydelse och legitimitet  

 att ställa krav på projektet och klargöra för deltagarna vad som förväntas av dem 

 att tillförsäkra projektet nödvändiga materiella och personella resurser 

 att skapa tidsmässiga och andra resurser för lärande och kompetensutveckling 

 att visa uthållighet, det tar ofta avsevärd tid innan förändringar får genomslag. 
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En ytterligare aspekt av hur utvecklingsarbetet kan stödjas från ledningsnivå är att det 
synliggörs i verksamhetsbudgeten. 

7.5 Utvecklingsarbetets fokus och process 

Vad ska egentligen, i realiteten, jämställdhetsintegrering bidra till i verksamheten? Ska mål 
formuleras i termer av verksamhet eller jämställdhet? Handlar jämställdhetsintegrering om 
att inkludera kön som en variabel i olika verksamhetsmätningar, eller att utveckla ”nya” 
och könsmedvetna processer och strukturer? Handlar det om individer och attityder, eller 
strukturer och makt (jfr Isaksson, 2010)? Hur kan man skapa förutsättningar för erfaren-
hetsutbyte och lärande? Utvecklingssatsningar kan behöva ändra fokus under arbetets 
gång, det är inte ovanligt att starta med utbildning och/eller kartläggning men en utma-
ning är att omsätta ökad medvetenhet i relevanta handlingar. För att utvecklingsarbetet 
ska bli framgångsrikt kan en strategi vara att planera för kontinuerlig uppföljning för att 
också kunna anpassa utvecklingsarbetet i relation till de lärdomar och erfarenheter som 
görs under arbetets gång. Genom att delge varandra goda exempel, utbyta erfarenheter, 
organisera för lärande och reflektion skapas förutsättningar som i forskningen framstår 
som gynnsamma för hållbart utvecklingsarbete (Svensson m fl, 2009). 

7.6 Tid för utvecklingsarbete 

Samtliga har uttryckt att ett år är alldeles för kort tid för att hinna såväl planera, initiera, 
implementera och mäta eventuella effekter av jämställdhetsintegreringen. Även med stöd i 
forskning om jämställdhets- och förändringsarbete i organisationer är det högst rimligt att 
utgå från att ett utvecklingsarbete av det här slaget bör tilldelas mer tid; en utvecklingspe-
riod om minst tre år framstår som mer rimlig. Tidigare erfarenheter från jämställdhetsar-
bete i organisationer visar att det kan ta betydligt längre tid för att både uppnå en ökad 
medvetenhet och att åstadkomma förändrade handlingsmönster. Att vara beredd på att 
återkommande, aktivt och systematiskt arbeta med frågor som rör jämställdhet för att 
åstadkomma framgångsrika resultat är något som forskningen konstaterat. Frågan är av 
den karaktären att den inte löses vid ett enstaka tillfälle. 
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1: Materialsammanställning 
 

Sammanställning över intervjuer, källor och material för utvärderingen av Kvalitet Jämt 
Linköping 
 
Intervjuer  
 Intervjuomgång 1 Intervjuomgång 2 Totalt
Personliga intervjuer   
Delprocessledare 8 7* 15
Processledare 1 1 2 
Centrala samordnare 2 2 4 
   
Telefonintervjuer   
Chefer  4** 4 
Politiker, central funktion  1 1 
   
Totalt 11 15 26
* en processledare föräldraledig 
** utöver 4 telefonintervjuer inkom mailsvar från 2 chefer, pga svårighet att boka 
intervjutid 
 
Workshop 
Deltagande vid workshop/resultatåterkoppling/lägesrapport september 2010. 
Närvarande: 14 pers. (5 delprocessledare, 1 processledare, 2 centrala samordnare, 2 
enhetschefer, 2 handläggare, 1 praktikant, 1 utvärderare). 
 
Projektdokumentation från Kommunledningskontoret, Linköpings kommun: 

 ”Kvalitet Jämt Linköping”. Modifierat upplägg systematisk 
jämställdhetsintegrering i Linköpings kommun – efter ansökan till SKL, 2010-01-
11.  

 Lägesrapport för Hållbar Jämställdhet, 2010-06-01 

 Delprojektrapport, lägesrapport från delprocessledare, 2010-06-14 

 Slutrapport Kvalitet Jämt Linköping – systematisk jämställdhetsintegrering i 
Linköpings kommun, 2010-12-14 
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 Lärande exempel med verksamhetsförbättringar, bilaga till slutrapport. Samtliga 
delprocesser. 

 
Mailförfrågning från Utvecklingsavdelningen, Linköpings kommun, sep-okt 2010: 
Till 49 sakkunniga: föreslå minst en förändring inom ditt ansvarsområde som kan göras 
för att synliggöra brukare och medborgares villkor uppdelat på kön? (En påminnelse 
skickad). 23 svar (14 kv, 9 män) 
 
Till 172 chefer: föreslå minst en åtgärd inom ditt ansvarsområde som syftar till att uppfylla 
nämndens jämställdhetsmål alt. främja jämställdhet bland brukare/medborgare. (En 
påminnelse skickad). 23 svar (17 kv, 6 män) 
 
Övrig projektdokumentation 

 Inbjudningar till utbildningstillfällen för personal och allmänhet. 

 Utvärderingar från genomförda utbildningstillfällen. 

 Målformulering för samtliga delprocesser, projektinledning (mars 2010). 

 Månatliga uppföljnings-/lägesrapporter från samtliga delprocessledare till 
processledare. 

 Minnesanteckningar från möten med processledare och delprocessledare. 
 
Press 

 Dialog, en tidning från Linköpings kommun, Nr 3, 2010. 

 Tidningen Linköping, nr 4, 2010: Jämställdhet ingen kvinnofråga. Det är 
demokrati. 

 Tidningen Linköping, nr 5, 2010: Kvalitet Jämtprojektet inne på upploppet. Fokus 
på jämställdheten i skolan. 

 Östgöta Correspondenten, 2010-11-03: Linköping, den jämställda staden 
 
Kommunens hemsida, www.linkoping.se 
Nedladdade dokument: 

 KF beslut i korthet 26/10 2010: ärende 3, CEMR/Den europeiska deklarationen 
för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 Information till nämnder och förvaltningsledningar. Kvalitet Jämt Linköping.  
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide – Datainsamling 1 
 
KVALITET JÄMT LINKÖPING  -  Delprocessledare (anpassas till processledare, 
samordnare), Juni 2010 
 
Utvärderingen av Kvalitet Jämt Linköping syftar till att ge ytterligare underlag för fortsatta jäm-
ställdhetsintegreringsaktiviteter inom Linköpings kommun. Undertecknad, Anna Fogelberg 
Eriksson, Helix, LiU, kommer att ha huvudansvar för utvärderingen. Resultatet från utvärde-
ringen kommer att presenteras i en utvärderingsrapport som ska skickas till SKL, men kommer 
också att återkopplas till delprocessledarna och övriga som deltagit i projektet. 
 
Intervjuer med delprocessledare och processledare genomförs under juni och augusti. Denna 
gång fokuserar frågorna starten av projektet och en nulägesbeskrivning. I slutet av året genom-
förs en andra intervjuomgång.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Berätta kort om din bakgrund inom kommunen 
Hur kom det sig att du blev delprocessledare? 
 
Förutsättningar för ditt arbete i Kvalitet Jämt Linköping: 

 tidigare erfarenhet av jämställdhetsarbete 

 utbildning / kompetensutveckling inom genus, jämställdhet, förändringsarbete (ändrat 
uppfattning?) 

 omfattning av tjänst 

 stödstruktur (intern/externt, kontakt med andra SKL-projekt) 

 din egen syn på jämställdhetsintegrering: vad innebär det för dig 
 
Beskriv arbetet inom det projekt du är delprocessledare för: 

 målsättningar –  har dessa justerats under processen 

 vilka är delaktiga 

 arbetsformer, aktiviteter, uppföljning 

 vilken är din roll 

 hur långt har arbetet kommit idag 

 vad kommer att ske härnäst 

 din egen bedömning av arbetets genomförande så här långt 

 din egen bedömning av risker, motstånd, svårigheter i relation till målsättningarna 
 
Övriga frågor 
Vad tycker du är viktigt att beakta i en utvärdering av Kvalitet Jämt Linköping? 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide – Datainsamling 2 
 
KVALITET JÄMT LINKÖPING  -  Delprocessledare (anpassas till processledare, 
samordnare), December 2010 
 
Utvärderingen av Kvalitet Jämt Linköping syftar till att ge ytterligare underlag för fortsatta jäm-
ställdhetsintegreringsaktiviteter inom Linköpings kommun. Undertecknad, Anna Fogelberg 
Eriksson, Helix, LiU, kommer att ha huvudansvar för utvärderingen. Resultatet från utvärde-
ringen kommer att presenteras i en utvärderingsrapport som ska skickas till SKL, men kommer 
också att återkopplas till delprocessledarna och övriga som deltagit i projektet. 
 
Intervjuer med delprocessledare och processledare genomfördes under juni och augusti, med 
fokus på starten av projektet och en beskrivning av läget då. I slutet av året genomförs en andra 
intervjuomgång, om slutförandet av projektet och gjorda lärdomar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Även i somras pratade vi om förutsättningar för ditt arbete i Kvalitet Jämt Linköping. Hur ser du 
nu på: 

 utbildning / kompetensutveckling inom genus, jämställdhet, förändringsarbete 

 omfattning av tjänst 

 stödstruktur, internt och externt 

 din egen syn på jämställdhetsintegrering: vad innebär det för dig 
 
Beskriv arbetet inom det projekt du är delprocessledare för: 

 inledande målsättningar –  utfall 

 hur långt har arbetet kommit idag 

 vilka har varit delaktiga 

 vilken har varit din roll 

 arbetsformer, aktiviteter, uppföljning 

 din egen bedömning av arbetets genomförande  

 din egen bedömning av risker, motstånd, svårigheter i relation till målsättningarna 

 vilka lärdomar har du gjort / dina reflektioner över projektet 

 Övriga frågor 
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9.4 Bilaga 4: Intervjuguide – Datainsamling 3 
 
KVALITET JÄMT LINKÖPING, Chefer, politiker (anpassas), Januari 2011 
 
På uppdrag av Linköpings kommun utvärderar jag satsningen "Kvalitet Jämt Linköping". Utvär-
deringen syftar till att ge underlag för fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering inom kommu-
nen. Efter önskemål från den centrala samordningsfunktionen för Kvalitet Jämt kontaktar jag 
cheferna för de förvaltningar/enheter där delprocesser inom Kvalitet Jämt ägt rum. 

 Vilka är de viktigaste resultaten av arbetet med Kvalitet Jämt inom enhetens verksamhet? 

 Vilken roll har du som chef haft i Kvalitet Jämt i relation till delprocessledarens roll? 

 Vilken roll har du som politiker haft? Politikens roll? 

 Finns det någon planering för om och hur arbetet med jämställdhetsintegrering kommer 
att fortgå inom enheten? 

 Övrig kommentar? 
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