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1. Bakgrund
EU:s strukturfonder syftar till att stödja regional utveckling och utjämna skillnader
mellan EU:s medlemsländer. Som del i detta ger Europeiska Socialfonden (ESF) medel
till projekt som antingen bidrar till kompetensutveckling eller ökat arbetskraftsutbud.
Jämlika Landskrona är ett projekt inom Programområde 1 (Kompetensförsörjning), som
syftar till att underlätta för sysselsatta kvinnor och män

att utvecklas i takt med

arbetslivets krav och därigenom minska risken för utanförskap från arbetsmarknaden.
Stödet är ämnat att vara såväl individuellt inriktat som strukturförändrande.
Landskrona

stad

är

kommunens

största

arbetsgivare

och

har

ca

3 000

tillsvidareanställda. Stadens medarbetare möter medborgarna från förskola och skola till
äldreomsorg – i livets alla skeden. Totalt sett dominerar kvinnor bland antalet anställda,
men fördelningen mellan kvinnor och män skiljer sig mellan olika förvaltningar.
I korthet ska Jämlika Landskrona erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte som påverkar
attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör jämlikhet. Samtliga av stadens 150 chefer
skall under projekttiden genomgå kompetensutbildning inom området. Målsättningen
med utbildningarna är att chefer och ledares kunskap utvecklas till sådan nivå att de ser
nyttan och värdet med jämlikhetsarbete. När chefer och ledare har denna kompetens är
förhoppningen att jämlikhetsperspektivet integreras i mål och budgetprocessen, i
verksamhetsplaneringen, i uppföljningssystemet etc. Utvecklingsarbetet ska leda till att
skapa så goda förutsättningar som möjligt för att verksamheter i Landskrona inte bara
ska genomföra en förbättring utan också behålla och utveckla förändringen, och därmed
kunna tillhandahålla en jämlikhetssäkrad service.
Samtliga diskrimineringsgrunder ska beaktas under projektet. Begreppet jämlikhet
används som ett samlingsbegrepp för jämställdhet och mångfald, med ett intersektionellt
synsätt vilket innebär att maktordningar inte kan rangordnas. Jämlikhetsbegreppet i
Landskrona innebär således att alla diskrimineringsgrunder är inkluderade, det vill säga
kön, ålder, funktionshinder, religion, könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell
läggning och etnisk bakgrund. Alla medborgare i Landskrona ska få samma bemötande
och service, samma möjligheter att rekryteras till anställning i kommunen och samma
möjlighet till bra arbetsvillkor efter anställning.
Projektet inleddes med en mobiliseringsfas som pågick från 2011-02-01 till 2011-07-31,
därefter följde genomförandefasen till och med 2013-01-31.

Utvärderingsuppdraget
Oxford Research skulle vara ett kontinuerligt stöd för Jämlika Landskronas
projektorganisation

och

styrgrupp.

I

enlighet

med

EU-kommissionens

rekommendationer var ansatsen för utvärderingen så kallad ”on-going evaluation”.
Oxford Research har använt de svenska begreppen lärande utvärdering och
följeforskning. Det innebär att utvärderaren har den dubbla rollen att dels kontinuerligt
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utvärdera projektet som extern oberoende aktör, och samtidigt vara ett stöd och bollplank
internt i projektet.
Detta är slutrapporten för uppdraget – Jämlika Landskrona. Slutrapporten har följts av
tre delrapporter under projektets genomförandefas. Delrapporterna har berört mål- och
projektlogik (delrapport 1), projektorganisation och genomförande (delrapport 2) samt
styrgruppens roll och aktiviteter i projektets slutskede (delrapport 3).
.

2. Tillvägagångssätt för utvärdering
För att kunna genomföra utvärderingen av projektet var det angeläget att presentera
kriterier för bedömning av aktiviteter och genomförande. Det gäller såväl kvantitativa
som kvalitativa mått.
För att visa olika sätt att utvärdera aktiviteter har Oxford Research utgått från
uppdelningen i tabellen nedan. Vad som bedöms som bra eller dåligt är beroende av hur
resultaten mäts och vilka referensramar som utvärderaren väljer för att göra sina
bedömningar. De kriterier som väljs ut kan utifrån sin referensram vara såväl objektiva
som subjektiva. 1

Kriterier eller referensramar

1

Objektiva

Subjektiva

Minimikrav som utgörs av verksamhetens
grundläggande krav för att den ska anses
vara ”godkänd”.

Den enskilda individens eller gruppens behov
eller krav. Exempel: egenutvärdering.

Den genomsnittliga praktiken som innebär
en jämförelse i exempelvis kommunen,
landet, etc.

Brukarnas eller användarnas behov och krav
vilket innebär bedömning av i vilken grad
verksamheten uppfyller aktuella målgruppens
förväntningar. Det kan t.ex. ta sig formen av
att undersöka om användarna är nöjda.

Den bästa praktiken som innebär att jämföra
utfallen med den praktik som erhållit de
resultat som varit bäst, exempelvis i
ekonomiska termer eller bästa omdömet.

Intressenternas behov eller allmänintresse
innebär att utgå från ett bredare
intressentperspektiv för att bedöma hur
verksamheten motsvarar samhällets krav,
vilket medför en politisk dimension.

Den optimala praktiken som är den som
teoretiskt kan fungera som idealbild,
exempelvis för hur en verksamhet skulle
kunna fungera som ”bäst”.

Professionella referenspunkter som låter
yrkesgrupper inom verksamheten bedöma
prestationen. Skillnaden mot det som
beskrivits som ”den optimala praktiken” på
skalan med objektiva referenspunkter ovan, är
att bedömningen av kriterier och nivå här
handlar om en intuitiv process.

Karlsson, Ove (1999): Utvärdering - mer än metod.
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Med detta som bakgrund har denna löpande utvärdering baserat sig på flera kriterier
enligt tabellen. De objektiva har handlat om att jämföra resultat med omgivningen i form
av den genomsnittliga praktiken men även med minimikrav. De subjektiva har handlat
om brukarnas eller användarnas behov eller krav samt intressenters behov eller krav
respektive professionellas synpunkter.
För det första ämnade Oxford Research göra en bedömning baserad på de minimikrav
som ställts upp i form av mål för projektets delaktiviteter. Det gäller t.ex. antal möten och
antal deltagare. Genom att sedan undersöka deltagarnas egna upplevelser av projektet
avsåg Oxford Research att få en bild av i vilken utsträckning deltagarna upplevde att de
har blivit utbildade av deltagande i projektet.

Metoder för att genomföra utvärderingen
Både deltagande/observation, personliga intervjuer och enkäter har använts för att
genomföra utvärderingen. Vilken metod som valts beror både på frågeställningarna och
vad som har bedömts vara mest lämpligt i de olika aktivitetsgrupperna.
Förutom att samla in synpunkter från projektdeltagarna, genomförde utvärderaren
intervjuer med en rad aktörer både inom och utanför projektet.
De personliga intervjuerna var i huvudsak semistrukturerade, och utgick från en
intervjuguide med både fasta och öppna frågor. Guiden säkrade ett systematiskt och
metodiskt genomförande av intervjuerna, där semistrukturerade intervjuer öppnade upp
för den personliga historien och gav möjlighet att komma ner på djupet i relevanta
frågeställningar.
När det gällde enkätundersökningar, exempelvis för utvärdering av aktiviteter eller av
seminariet våren 2012, tog Oxford Research fram enkäter med en kombination av fasta
och öppna svarsalternativ.
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3. Jämlika Landskrona – syfte, mål och aktiviteter
Syftet med Jämlika Landskrona
Enligt projektets ansökan var syftet med projektet att ”erbjuda utbildning och
erfarenhetsutbyte som påverkar attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör
jämlikhet”. Genom att arbeta med existerande värderingar kring bemötande, resultat och
ansvar skulle både personalpolitik inom organisationen och service till medborgaren
påverkas på ett sätt som skulle leda till jämlikhet. Landskrona stad har 3000 anställda
och därmed den största arbetsgivaren i kommunen. Alla medborgare möter kommunen i
olika skeden av sina liv. Projektets mål skulle vara att stadens organisation genomsyrades
av en större medvetenhet kring jämlikhetsfrågor och kvalitetssäkrades ur ett
jämlikhetsperspektiv för att på sikt ska bidra till att stadens attraktivitet ökade både som
boendeort och som arbetsgivare.
Behovet av att arbeta med jämlikhet grundade sig huvudsakligen i ett kunskaps- och
attitydproblem. Därför fokuserade Jämlika Landskrona på att så frön av kunskap för att
ändra eventuella negativa attityder i organisationen. Detta skulle främst ske genom
utbildning till de 150 cheferna i Landskrona Stad, men även genom föreläsningar till alla
anställda.
Det fanns olika målgrupper i projektet. Cheferna i Landskrona stad var och är i
nyckelpositioner för att bidra till ett arbetsklimat och en organisationskultur som främjar
jämlikhet. Men alla medarbetare i organisationen ingick i målgruppen. Det är
medarbetarna som möter medborgarna och brukarna i kommunen. Bland medarbetarna
märks särskilt de som deltar i arbetet i arbetsgrupperna samt ekonomerna. Medborgarna
blir därmed också en målgrupp för projektet. Tanken var att medborgarna skulel märka
skillnad av projektet, till exempel genom bemötandet från de anställda och genom att
stadens attraktivitet ökar.
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Jämlika Landskronas uppbyggnad
Projektet organiserades i fyra delar, illustrerade i figuren nedan. Alla delar i figuren skulle
jämlikhetsintegreras. Varje del hade i sin tur ett antal delmoment.

När det gäller HR-processer hade varje delmoment en egen arbetsgrupp, även om
några arbetsgrupper tillfällesvis var vilande. Arbetsgrupperna hade varsin
delprojektledare som ansvarade för att gruppens arbete kom i mål enligt tidtabell. Alla
deltagare i arbetsgrupperna hade genomgått två utbildningsdagar i jämlikhetsintegrering.
För delområdet politiskt prioriterade målområden byggde mycket av arbetet på
existerande strategier i Landskrona, bland annat de prioriteringar som syns i det röda
fältet i figuren. Förvaltningschefen med störst ansvar för det prioriterade området drev
arbetet. Jämlika Landskronas roll i dessa prioriterade målområden var att säkerställa att
jämlikhetsperspektivet beaktades i arbetet och att de nätverk som skapdes
kompetensutbildades i jämlikhetsintegrering.
Arbetet inom området styr- och budgetprocesser har varit prioriterat sedan tidigt i
mobiliseringsfasen. Syftet med det var att få in ett jämlikhetsperspektiv i budgeten för
2012. Detta lyckades på så vis att följande paragraf kom in i budgeten:
”För att kvalitetssäkra mål- och budgetprocessen inom de prioriterade målområdena
utifrån ett jämlikhetsperspektiv krävs i ett första steg att detta perspektiv integreras i de
bedömnings-, analys och beslutsunderlag som tas fram”
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Syftet med delomådet styr- och budgetområdet var att de offentliga medlen fördelades på
ett rättvist och icke-diskriminerande sätt och därmed bidrog till ökad kvalitet i de
offentliga välfärdstjänsterna.
Delområde organisationskultur innehöll två delar, där första delen var att bemötandet
från kommunens anställda skulle bygga på en inkluderande och ickediskriminerande
värdegrund. Den andra delen skulle innebära att arbetskulturen i Landskrona stad
hädanefter skulle bygga på ett jämlikt förhållningssätt genom metodutveckling på
arbetsplatsnivå och utbildning och redskap till cheferna.

Jämlika Landskronas mål
Ett av utvärderingens syften var att undersöka hur projektet förhöll sig till målen.
Däremot var det än viktigare att stödja projektet för att nå bästa möjliga resultat i
förhållande till de mål som satts upp. Det projektmål som formulerats för Jämlika
Landskrona är:

”Landskrona stad som arbetsgivare och servicegivare erbjuder jämlika
villkor och förutsättningar”

Det övergripande målet förväntades från ESF:s sida vara uppnått vid projektperiodens
slut. Om det målet uppfylldes väntades det i sin tur leda till på längre sikt att:


Förutsättningarna för att uppnå de politiskt prioriterade målområdena skulle
öka.



Landskronas varumärke skulle stärkas, genom bl.a. minskad segregation, ökad
inflyttning (eventuellt ökat skatteunderlag) och att förtroendet för Landskrona
stads förmåga att klara välfärdsuppdraget skulle öka.



Landskrona stads attraktivitet som arbetsgivare skulle öka vilket bl.a. skulle
innebära möjligheter att behålla och rekrytera kompetent personal vilket i sin tur
skulle påverka förmågan att klara välfärdsuppdraget.



Minskade ohälsotal (både bland medarbetare och medborgare).



Organisationen skulle agera i enlighet med värdegrunden BRA (Bemötande,
Resultat och Ansvar).

För att projektmålet ska kunna uppfyllas måste ett antal delmål förverkligas. Jämlika
Landskrona hade på ett strukturerat och ambitiöst sätt fastslagit delmål för projektet som
helhet och kopplat dessa till arbetet i de olika delområdena och de olika arbetsgrupperna.
Hur detta hade gjorts illustreras i figuren på de följande två sidorna, där delmålen från
ansökan finns angivna i resultat-kolumnen.
Figurerna visar att projektet har utarbetat ett tydligt ramverk för hur aktiviteterna hänger
ihop med målen. Det fanns också sedan ett tidigt skede av projektet en idé om vilka
indikatorer som skulle kunna påvisa om målen hade uppnåtts eller inte.
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Område

Processer/
delprojekt

Aktiviteter

Prestationer

Resultat

Effekter

Indikatorer

Om vi gör detta…

…och mäter det vi gör såhär…

…får vi detta resultat…

…som gör att den här effekten uppkommer…

…vilket vi mäter på detta sätt

Bevakar att jämlikhet finns med i
diskussionerna i arbetet med de
prioriterade målen

Kartläggning av andelen/förekomsten
av jämlikhetsuppdelade analys- och
beslutsunderlag

I arbetet med de prioriterade områdena
finns t ett jämlikhetsperspektiv inom
respektive områdena

Ökad kvalité i målarbete samt vid framtagandet av
indikatorer

Graden av måluppfyllelse

Den trygga staden

Politiskt prioriterade
områden

Den arbetande staden
Skola
Näringsliv
Boende

Styrprocessen

HR-processerna

Budget

Ett jämlikhetsperspektiv förs in i
stadens styrsystem avseende budgeten

Granskning och analys av
resursfördelningssystemet

Stadens styrprocess för mål- och
budgetarbetet är jämlikhetsintegrerad

Rättvis resursfördelning

Verksamhetsplanering

Ett jämlikhetsperspektiv förs in i
förvaltningarnas verksamhetsplanering

Granskning och analys av
förvaltningarnas versamhetsplaner

Stadens styrprocess för mål- och
budgetarbetet är jämlikhetsintegrerad

Ökad grad av måluppfyllelse

Uppföljning

Ett jämlikhetsperspektiv förs in i
stadens uppföljningssystem

Kartläggning av andelen
jämlikhetsuppdelade indikatorer

Stadens styrprocess för mål- och
budgetarbetet är jämlikhetsintegrerad

En ökad kvalitet i uppföljningen av
måluppfyllelsen

Rekrytering

Att utifrån ett jämlikhetsperspektiv
genomföra en nulägeskartläggning
(FAIR-tempen) över rekryteringar i
Landskrona stad

Antal rekryterande chefer som har
kartlaggt sin rekryteringsprocess via
FAIR

Landskrona stad har en enhetlig, tydlig,
jämlik och BRA rekryteringsprocess som
är tillgänglig via stadens intranät och
hemsida

Medarbetare och chefer i Landskrona stad anställs
utan att diskrimineras och
personalsammansättningen bidrar till en kognitiv
mångfald
Medarbetare och chefer i Landskrona stad anställs
utan att diskrimineras och
personalsammansättningen bidrar till en kognitiv
mångfald
Medarbetare och chefer i Landskrona stad anställs
utan att diskrimineras och
personalsammansättningen bidrar till en kognitiv
mångfald

Lönekartläggning

Kartläggning av
andelen/förekomsten av
jämlikhetsuppdelade analys- och
beslutsunderlag
Kartläggning av
andelen/förekomsten av
jämlikhetsuppdelade analys- och
beslutsunderlag
Granskning av årsredovisningen

En ny kartläggning utifrån FAIRtempen över chefers rekrytering

Att med stöd i kartläggningen arbeta
fram en stadsövergripande
Kvalitativ granskning av arbetet
rekryteringsprocess för Landskrona stad

Landskrona stad har en
jämlikhetsintegrerad
rekryteringsprocess

Uppföljning av
personalsammansättningen i
personalredovisningen

Att i den framtagna
rekryteringsprocessen analysera
processens enskilda delar utifrån ett
jämlikhetsperspektiv

Antal delar i processen som
analyserats

Landskrona stad har en
jämlikhetsintegrerad
rekryteringsprocess

Kartlägga löneskillnader mellan
kvinnor och män

Antal kartlagda medarbetare vars lön
anses vara påverkade av osakliga
faktorer

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor
och män som utför arbete som är att
betrakta som lika förekommer ej

Landskrona Stad har jämlika och rättvisa löner

Nästkommande års
lönekartläggningm

Kartlägga löneskillnader mellan
kvinnordominerade och icke
kvinnordominerade grupper

Antal kartlagda grupper vars
medellöner anses vara påverkade av
osakliga faktorer

Osakliga löneskillnader mellan
kvinnodominerade och icke
kvinnodominerade grupper som utför
olika men likvärdiga arbeten
förekommer ej

Landskrona Stad har jämlika och rättvisa löner

Nästkommande års lönekartläggning

Att analysera och sammanställa
kartläggning kring anställningsvillkor
och förmåner som genomförs av
kartläggningsgruppen

Antal kartlagda medarbetare och eller
grupper vars anställningsvillkor och
förmåner anses osakliga

Osakliga skillnader i anställningsvillkor
och förmåner mellan kvinnor och män
förekommer ej

Landskrona Stad har jämlika och rättvisa
anställningsvillkor och förmåner

Nästkommande års lönekartläggning

Uppföljning av
personalsammansättningen i
personalredovisningen

Policy och riktlinjer

Att välja ut, granska och utveckla
stadens policydokument och riktlinjer
utifrån ett jämlikhetsperspektiv

Antal policys som är granskade,
utvecklade och antagna

Texterna i de policydokument och
riktlinjer som reviderats är fria från
diskriminering

Bedömningar, analyser och beslut som berör
områden reglerade i stadens policys eller
riktlinjer har ett tydligt jämlikhetsperspektiv

Kartläggning över ett antal slupvis
utvalda tjänsteutlåtanden som berör
någon av de reviderade policysens
områden

Landskrona stads attraktivitet som arbetsgivare
stärks

Mäta antal sökande till utlysta
tjänster samt andelen ambassadörer i
organisationen

Landskrona stads attraktivitet som arbetsgivare
stärks

Mäta antal sökande till utlysta
tjänster samt andelen ambassadörer i
organisationen

Medarbetarna bidrar i högre grad till ökad
måluppfyllelse

Ledarindex samt index för
uvecklingssamtal i
medarbetarundersökningen

Stadens värdegrund BRA synliggjors i de
stadens policys och fiktlinjer.

Varumärket
Landskrona Stad

Metodutveckling

Att definiera BRA och jämlika
ledarkriterier för Landskrona stad

Kvalitativ granskning av arbetet

Att definiera BRA och jämlika
medarbetarkriterier för Landskrona
stad

Kvalitativ granskning av arbetet

Utveckla stadens löneprocess kopplat
till ledar- och medarbetarkriterierna

Kvalitativ granskning av arbetet

Att kartlägga och granska användbara
metoder som finns för
jämlikhetsarbete på arbetsplatsnivå
inom kommunala organisationer
Att utifrån den kartläggning av
metoder som genomförts välja ut,
anpassa och utveckla en eller flera
metod(er) för arbeta med jämlikhet på
arbetsplatsnivå i staden

Kraven på Landskrona stads chefer är
enhetliga, tydliga och kända
Kraven på Landskrona stads
medarbetare är enhetliga, tydliga och
kända
Landskrona stads ledar- och
medarbetarkriterier samt dess
betydelse för den individuella
löneutvecklingen är kända bland
samtliga medarbetare,

Antal metoder som är kartlaggda och
granskade

De framtagna metoderna används som
stöd för jämlikhetsdiskussionerna på
arbetsplatsernas APT

Landskrona stads arbetsplatser präglas av ett
inkluderande klimat och ett jämlikt bemötande

Medarbetarundersökningen

Antal metoder som valts ut och
anpassats/utvecklats

Ett användarvänligt metodmaterial
finns att använda för arbetet med
jämlikhet på arbetsplatsnivå

Landskrona stads arbetsplatser präglas av ett
inkluderande klimat och ett jämlikt bemötande

Medarbetarundersökningen

Inkluderande
organisation

Kompetensutbildning för berörda
intressenter i projektets olika delar

Andelen genomförda utbildningar
samt antalet deltagare

En ökad kunskap om jämlikhet och dess
effekter i organisationen

En lärande organisation som tar till vara der
resultat projektet åstadkommer.

Indikatorerna ovan

Utveckling av
arbetsplatskultur

Implementerar framtagna metoder för
jämlikhetsarbete inom ett antal, eller
samtliga, förvaltningar

Antal metoder som implementerats

Ett mer inkluderande
organisationsklimat där normen är ickediskriminerande och olikheter tas till
vara

Landskrona stads attraktivitet som arbetsgivare
stärks

Medarbetarundersökningen

Organisationsklimat
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4. Hur har projektorganisationen sett ut?
Landskrona

stad

var

projektägare

för

projektet

Jämlika

Landskrona.

Förvaltningschefsgruppen i Landskrona utgjorde styrgrupp för projektet. Detta innebar
att alla nio förvaltningar hade en företrädare i styrgruppen och att projektets arbete och
resultat nådde förvaltningarna i ett tidigt skede.
Projektgruppen

utgjordes

inledningsvis

av

projektledaren

Malin

Hansson

och

jämlikhetsutvecklaren Hannes Frizén på Landskrona Stad. Projektgruppen har skött det
dagliga arbetet i projektet och drivit det framåt. Utöver projektledningen fanns det sex
arbetsgrupper under delområdet HR-processer. Alla delprojektledare för dessa
arbetsgrupper har mötts på tvärs åtminstone någon gång per månad och därmed också
fungerat som en arbetsgrupp inom HR-området i projektet.
Förändring av projektledarskapet
Malin Hansson avslutade sitt arbete som projektledare i slutet av oktober för att gå på
föräldraledighet. I sitt projektledarskap hade hon haft det administrativa ansvaret.
Hannes Frizén som haft rollen som jämlikhetsutvecklare inom Landskrona Stad axlade
ansvaret efter Malin. Malin och Hannes hade under projektets gång arbetat väldigt tätt
och kompletterat varandra väl vilket gjorde att Hannes inte behövde gå in i den
administrativa projektledarrollen helt oförberedd. Att ta över det administrativa ansvaret
krävde tid och engagemang och innebar att Hannes inte, i samma utsträckning som
tidigare, hade möjlighet att stödja och stötta stadens beslutsfattare i jämlikhetsfrågor.
Förändringar i projektorganisationen
Även om Malin lämnade sin projektledarroll så var projektet väl riggat inför
förändringen. Utöver att Hannes tog sig an projektledarrollen började i september en
praktikant, Emma Landgren, student vid Lunds Universitet. Styrfarten i projektet kunde
även hållas genom att Sofie Karlberg anställdes på timbasis. Sofie är journalist och har
arbetat mycket med kommunikation under projektets slutfas samt planerat för och
anordnat avslutningsseminariet som genomfördes den 29 januari 2013.

Arbetsgrupperna i HR-processer – hur har det gått?
Arbetsgrupperna bestod av deltagare från flera olika förvaltningar i Landskrona. Sex
grupper bildades:
Rekryteringsprocessen: Rekryteringsgruppen arbetade med att ta fram en ny
rekryteringsprocess

som

ska

vara

inkluderande

och

icke-diskriminerande.

Rekryteringsgruppen träffades ungefär en gång i månaden med representanter från olika
förvaltningar för att arbeta fram ett nytt processflöde för hur rekrytering ska gå till.
Chefer och andra som arbetar med rekrytering utbildades i den nya processen och alla
dokument och riktlinjer publicerades på intranätet. Rekryteringsprocessen skulle bli mer
ifrågasättande, och de som arbetar med rekrytering uppmuntrades till att fundera kring

vilken kravprofil som är rimlig och om det behövdes en rekryteringsgrupp bestående av
personer med olika bakgrund när en ny tjänst ska tillsättas.
Varumärket LA stad: Den nye personalchefen, Anders Kullenberg, övertog ledningen i
gruppen när ett litet dödläge uppstod då den förre personalchefen slutade. I
varumärkesgruppen ingick alla förvaltningar. Gruppen kartlade vilka personalpolitiska
aspekter som påverkar varumärket Landskrona och hur dessa bitar kan stärkas. Man har
också synat lönekriterier och försökt samordna det i kommunen på ett jämlikt sätt.
”Lönekriterierna ska varken främja eller diskriminera, nyckeln ligger i bemötandet.
Nyttan i olikheter, att se det som en tillgång.”
Metodutveckling: Gruppen har gått igenom befintliga metoder för jämlikhetsutveckling
i personalgrupper, metoder som implementerats i andra organisationer och som gruppen
skulle ansvara för att tillämpa i Landskrona. Syftet var att se till att Landskrona aktivt
arbetar för att främja lika möjligheter, genom att exempelvis ta fram en metod för
arbetsplatsträffar.
Policy/riktlinjer: Gruppen har gått igenom alla formella policys och riktlinjer i
kommunen och säkerställt att det inte finns diskriminerande fraser eller konsekvenser av
policys i kommunen. Syftet har varit att åtgärda eventuella språkformuleringar som
bidrar till ojämlikhet.

5. Läget efter avslutat projekt – genomförda och
planerade aktiviteter
I nedanstående avsnitt har vi fokuserat det som åstadkommits under projektets dagliga
verksamhet. Här görs avstämning både för den övergripande bilden av projektet och av de
enskilda aktiviteterna.
Projektet har under genomförandefasen hållit sig till planeringen i ansökan och både
aktivitets- och tidsplan har i stort kunnat stå fast med några smärre tidsförskjutningar.
Genomförda aktiviteter under mobiliseringsfasen (blått) och under genomförandefasen
(grönt) inkluderar följande:



En jämlikhetsutvecklare har anställts för att arbeta i projektet



Arbetsgrupper under delområde HR-processer har bildats



En blogg och en facebooksida har startats med regelbundna uppdateringar



Gemensam heldagsutbildning för arbetsgrupperna under delområde HRprocesser
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Halvdagsutbildningar för rekryteringsgruppen, metodgruppen, varumärkes- och
policygruppen samt gruppen för riktlinjer.



Nulägesanalyser har tagits fram med förvaltningschefsgruppen



Workshop har hållits med förvaltningschefsgruppen



Föreläsning för alla anställda



Information om projektet till chefer



Utbildning (tre dagar) för förvaltningsekonomer i Jämlik Styrning



Utbildningsinternat för chefer i ”Att leda för jämlikhet”



Ny rekryteringsprocess med spridning till samtliga chefer



Avslutningskonferens 29 januari 2013.

Utbildning av förvaltningsekonomerna sköts upp på grund av ekonomernas mycket
arbetsintensiva höst 2011. Andra förseningar som uppstått i projektet har berott på
personalomsättning och på tidskrävande upphandlingar. Trots tidsförskjutningar i
förhållande till plan har projektet nått sitt mål.
Till de utbildningsdagar som arrangerades sattes lärandemål upp för att säkerställa att
utbildningen skulle bidra till projektets mål. Projektledaren underströk vikten av att
projektet inte bara utbildar för utbildandets skull utan att utbildningar skulle leda till
faktiska förändringar i organisationen.
Ett hinder som projektet stötte på under vägen var att socialfondsmedel inte kan
användas till att utbilda politiker, eftersom dessa inte är anställda i organisationen. Detta
inverkar naturligtvis negativt på projektet, eftersom kommunen är en politiskt styrd
organisation.
Synligheten av projektets aktiviteter har gått i vågor. Aktiviteterna har varit väl synliga
under mobiliseringsfasen. Under hösten 2011 fokuserade projektledningen mer på
förberedelser för senare aktiviteter, upphandlingar av olika slag samt hantering av
problem relaterade till personalomsättningen. Under våren 2012 blev projektet återigen
mer synligt för stadens anställda.
Oxford Research har under tiden vi följt projektet deltagit på utbildningsdagar och andra
aktiviteter, anordnat workshops med frågeställningar kring projektet, intervjuat
nyckelpersoner och deltagare runt och i projektet samt utgjort bollplank och deltagit i
slutseminariet den 29 januari 2013.

W
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orkshop med arbetsgrupperna i HR-processen
I workshopen som Oxford Research höll i april 2012 fanns alla arbetsgrupper från HR
representerade. Varje grupp rapporterade kort om sitt arbete, som i stort följde plan.


Gruppen policy och riktlinjer hade gått igenom ett tiotal centrala dokument, och
lämnade en rekommendation vidare till förvaltningarna för genomgång av sina
specifika styrdokument.



Metodgruppen hade arbetat med en bank av metoder för jämlikt arbete.



Rekryteringsgruppen hade tagit fram ett system för jämlik rekrytering, en modell
som skulle komma att pedagogiseras och designas innan presentation hösten
2012.



Varumärkesgruppen hade efter en paus tagit nya tag och planerade att presentera
sina resultat hösten 2012.



På workshopen fanns också lönekartläggning med, ett system som fanns före
projektet Jämlika Landskrona men som hade kopplingar till projektets arbete.

Dessa arbetsgrupper i projektet arbetade alla med organisationens strukturkapital modeller, verktyg, arbetssätt, sådant som inte är knutet till personer utan ingår i
organisationens ordinarie rutiner.
Under workshopens diskuterades hur resultaten ska kunna leva vidare efter projektets
slut. Jämlikhetsarbetet är inte någonting som blir klart och sedan kan läggas åt sidan. De
konstaterades att projektet gör att det utvecklas system som kräver någon som sköter
dem och ser till att de underhålls.

Utbildning i jämlik styrning
Under våren 2012 hölls den utbildning av förvaltningsekonomerna som var planlagd att
hållas under hösten men som sköts upp på grund av hög arbetsbelastning bland
ekonomerna. Tre utbildningsdagar hölls för tio personer, och Oxford Research närvarade
på den första, den 8 februari 2012. Företaget Värdeskaparna höll i utbildningen.
Utbildningen avslutades i maj 2012 och Oxford Research skickade då ut en enkät till
deltagarna på utbildningen för att samla in deras synpunkter och återkoppling 2.
Syfte och målsättning med utbildningen var att den:


Skulle leda till en gemensam fokusförskjutning från traditionell redovisning och
uppföljning till ekonomisk analys där alla stödfunktioner blir ett samlat stöd till
chefer inom verksamhetsstyrning.



Skulle ge konkreta, pedagogiska och analytiska verktyg för att jämlikhetsintegrera
budget och redovisningsdokument.

2

Även projektledaren fick fylla i enkäten, men projektledarens svar har tagits bort i redogörelsen för svaren, för
att fokusera just på ekonomerna.
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Skulle motivera och inspirera samtliga medverkande att gemensamt påbörja
arbetet med jämlikhetsintegrering av styrprocessen i Landskrona stad.



Skulle motivera målgruppen att hitta gemensamma modeller/metoder för att
motivera verksamheterna till verksamhetsutveckling och analytiskt tänkande för
att uppnå jämlik medborgarservice.



Skulle inspirera till förändringsarbete och processarbete.

Under utbildningen skulle även följande frågeställningar behandlas:


Hur sätter vi fokus på kärnverksamheten och helhetsperspektivet?



Hur förändrar vi dagens traditionella arbetssätt/rutiner till att ge utrymme för



pedagogiska, analytiska och strategiska frågor?

Genom att utbilda ekonomerna på det här viset var tanken att man skulle kunna påverka
centrala dokument som budgeten, som i praktiken styr hela organisationen. När
utvärdereraren var på plats på den första utbildningsdagen hade utbildningsdeltagarna
svårt att se sin egen makt att påverka organisationen mot att bli mer jämlik, men detta
verkar ha ändrats under utbildningens gång, fyra av fem som svarade på enkäten uppgav
att de ganska väl förstod sin roll för att göra Landskrona till en mer jämlik stad.
På nästa sida visas att deltagarna som helhet är nöjda med såväl utbildningsdagarnas
innehåll som med personerna och företaget som höll i utbildningen. Deltagarna har även
förstått varför just han/hon själv blev utbildad. Däremot var hemläxan lite mer av ett
gissel.

16

Hur nöjd är du med förståelsen till varför just du blev utbildad?

Hur nöjd är du med företaget och personerna som ledde utbildningen

Hur nöjd är du med utbildningsdagarnas innehåll

Hur nöjd är du med hemläxan mellan utbildningstillfällena
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Det varr som syns i figuren nedan bara en av fem som innan sommaren 2012 hann
använda utbildningen i sitt dagliga arbete, och därmed var det ingen som ansåg att
utbildningen bidragit till att deras förvaltning kunnat ge mer jämlik service till
medborgarna. Det är möjligt att deltagarna ansåg att det är för tidigt att förvänta sig den
typen av effekter. Däremot är det glädjande nog många som instämmer i påståendet att
utbildningen har gett de verktyg som behövs för att arbeta med jämlikhet, samt att det
gett motivation till förändringsarbete i förvaltningarna.
Andel som instämmer delvis eller helt i följande påståenden:

Respondenterna fick ange hur mycket påståendena stämde överens i en skala från ett (stämmer inte
alls) till fem (stämmer mycket väl). Staplarna ovan består av dem som svarat fyra och fem.

Enkäten avslutades med några öppna frågor om enkäten, och det som lyftes fram som
särskilt bra med utbildningen var att förvaltningarna lärde sig på tvärs, att nya tänkesätt
implementerades i praktiken under utbildningsdag 3 och att ekonomicheferna fick nya
perspektiv på sitt arbete.
I princip alla deltagare lyfte fram att hemuppgiften som gavs mellan utbildningsdagarna
var för svår, tog för mycket tid och att den var otydligt formulerad. Några framhävde att
det hade varit positivt om ytterligare någon från varje förvaltning hade varit med, för att
få en bredare diskussion.
Deltagarna fick också frågan om vad som nu behövs för att åstadkomma en jämlik
budgetprocess, och här svarade man att det skulle behöva förankras bland kollegor och
chefer med tydliga direktiv uppifrån.
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Utbildningsinternat för chefer
En av de allra största aktiviteterna inom hela projektet Jämlika Landskrona var internatutbildningen av alla chefer. Varje utbildningstillfälle har varat i två dagar inklusive
kvällsaktivitet och vid varje tillfälle har drygt tio deltagare varit med, sorterade efter
förvaltningarna. Det har inneburit att en grupp rektorer har utbildats vid ett tillfälle,
medan chefer inom omsorgen vid ett annat tillfälle.
Förvaltningsspecifika utbildningar har inneburit att innehållet i utbildningarna har
kunnat anpassas mot den aktuella förvaltningen. Utbildningen där följeforskaren deltog
var

den

för

rektorer.

Det

övergripande

syftet

med

utbildningen

var

verksamhetsutveckling, med fokus på en jämlik service till medborgarna. Syftet var tydligt
och konkret formulerat så att deltagarnas vardagliga situationer konstruktivt skulle
kunna diskuteras. Till exempel vilka möjligheter som ges till elever med olika bakgrund
och i vilken utsträckning man kan tillmötesgå krav från olika grupper i omsorgen.
Vidare poängterades det inför och under utbildningstillfället att inget fokus skulle ligga på
personalpolitik. I praktiken vidrördes ändå frågorna eftersom jämlikhetsarbete, av
tradition, varit kopplat till personalfrågor som lika lön, anställningsvillkor etcetera.

Lärandemål
Projektet har i alla sina utbildningsaktiviteter satt upp lärandemål för utbildningen. Som
utvärderare kan vi betona att detta är mycket viktigt och berömvärt från projektets sida.
Lärandemålen har varit ett konkret verktyg i upphandlingen av utbildare, men bidrar
också till att öka möjligheten till seriös uppföljning och utvärdering. Följande punkter
ingår i lärandemålen för utbildningen:
Efter avslut ska deltagarna kunna:
Kunskap och förståelse
 Redogöra för och diskutera kring jämlikhet kopplat till verksamhetsansvar


Diskutera hur normer och strukturer påverkar arbetet i den kommunala
organisationen



Redogöra för de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt
utvecklingsarbete



Redogöra för och diskutera kring vad ojämlikhet får för konsekvenser, på individ, struktur- och organisationsnivå i den kommunala verksamheten



Redogöra för och diskutera fakta, statistik och forskning kring jämlikhet utifrån
ett struktur-, organisations- och individperspektiv.



Redogöra för och diskutera begreppet normkritik och vad ett normkritiskt
förhållningssätt innebär



Redogöra för och diskutera betydelsen och kopplingen mellan begreppen
jämlikhet, mångfald, jämställdhet, likabehandling, intersektionalitet,
diskrimineringsgrunder, normkritik och jämställdhetsintegrering
Färdighet och förmåga
 Genomföra en kartläggning och nulägesbeskrivning över ojämlikhet i den egna
verksamheten


Ta ansvar för att driva, leda och styra ett förändringsarbete för en jämlik
verksamhet
19

Oxford Research har skickat ut en enkät till alla som har deltagit i utbildningen, med 75 %
svarsfrekvens, vilket får anses vara mycket tillfredsställande. Frågorna har framförallt
rört i vilken utsträckning utbildningen har bidragit till att lärandemålen har uppfyllts,
men också en del frågor om nöjdhet och några öppna frågor.
Huruvida deltagarna var nöjda eller inte, är det intressant att notera hur vissa personer
som varit passiva motståndare till projektet, under utbildningens gång blivit mer positiva
till projektet som helhet. Detta bör borga för att deltagarna också är nöjda med
utbildningen. Som figur 3.1 visar på nästa sida stämmer också detta, en försvinnande liten
minoritet har angett att de är helt eller delvis missnöjda, ett mycket bra resultat, särskilt
med tanke på att det inte funnits något mittenalternativ, vilket betyder att resten var helt
eller delvis nöjda.
Sett till skillnader i nöjdhet har det framgått att man var nöjd med den ökade förståelsen
till varför man själv blev utbildad, relevansen av utbildningen, innehållet i utbildningen
och särskilt nöjda var deltagarna med kursledaren. Däremot var man i mycket mindre
utsträckning nöjd med hemläxan. Hemläxan gick ut på att identifiera ett problem som
man de facto skulle kunna arbeta med i förvaltningen, relaterat till jämlikhet. Det finns
inga avgörande skillnader mellan olika förvaltningar i hur nöjd man är med olika aspekter
i utbildningen, förutom att Teknik och serviceförvaltningen tenderar att vara mindre nöjd
än andra förvaltningar.
Figur 3.1: Hur nöjd är jag med?
80%
70%
Förståelsen till varför just jag blev
utbildad

60%

Relevansen för min förvaltning
50%
40%

Relevansen för min verksamhet
(t.ex skola, äldreboende etc)

30%

Företaget och personerna som
ledde utbildningen

20%

Utbildningsdagarnas innehåll

10%

Hemläxan efter utbildningen

0%

Inget svar

Mycket
missnöjd 1

Delvis
Delvis nöjd 3 Mycket nöjd
missnöjd 2
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De som deltagit i utbildningen fick också besvara ett antal påståenden i några olika steg, för att se hur de bedömde att utbildningen hade effekt, dels på
deras eget lärande och beteende, dels på servicen till medborgaren. Figur 3.2 sammanfattar resultaten av dessa frågor.
Figur 3.2: Påståenden om utbildningen, andel som svarat stämmer ganska väl eller mycket väl samt stämmer inte alls eller stämmer
till viss del.
Stämmer inte alls eller till viss del
Stämmer ganska eller mycket väl
Jag förstår min roll för att göra Landskrona till en mer jämlik stad
kursen gör att min förvaltning ger mer jämlik service till medborgarna
kursen inspirerade till förändringsarbete i förvaltningen
kursen har förändrat mina tankesätt
Jag har använt det jag lärde mig under kursen i mitt dagliga arbete
Jag har fått kunskap om normkritik och ett normkritiskt förhållningssätt genom
kursen
Jag kan tack vare kursen redogöra för de negativa konsekvenserna av ojämlikhet
kursen har gjort mig mer medveten om kopplingen mellan jämlikhet och mitt
ansvar för verksamheten
kursen har gjort mig mer medveten om kopplingen mellan jämlikhet och mitt
ansvar för verksamheten
kursen har gjort mig mer medveten om hur normer och strukturer påverkar den
kommunala organisationen
Jag har bättre koll på fakta, statistik och forskning kring jämlikhet
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Figur 3.2 var möjligen lite snårig att tolka, men några exempel kan ges för att illustrera de viktiga
skillnaderna. Figuren innehåller två typer av frågor, dels frågor om huruvida deltagarna har fått bättre
koll och blivit mer medvetna om jämlikhet tack vare kursen. Här är svaren genomgående positiva, drygt
2 av 3 anser att de har blivit mer medvetna och fått bättre koll, och ytterst få håller inte med om dessa
påståenden. Den andra typen av påståenden rör fenomen som förväntas komma som en indirekt effekt
av kursen, snarare än som ett direkt resultat. Det är frågor om kursen har förändrat tänkesätten, om
man har använt de nya kunskaperna i det dagliga arbetet och om kursen gör att ens förvaltning ger mer
jämlik service till medborgarna. Även om vissa av dessa påståenden får höga positiva siffror är det
konsekvent lägre än för påståenden om direkta resultat, och det gäller särskilt frågan om förvaltningen
ger mer jämlik service till medborgarna. Det är kanske mycket begärt efter en tvådagarskurs eftersom de
eventuella praktiska förändringar, som man inspirerats till tack vare kursen, knappast har hunnit slå
igenom.
Tittar vi återigen på skillnader mellan förvaltningarna ser vi att Teknik och Service varit mest negativa,
67 % i den förvaltningen har till exempel angett att påståendet ” Utbildningen gör att min förvaltning
ger mer jämlik service till medborgarna” inte alls stämmer.
För att se om det går att få indirekta effekter av utbildningen frågade vi också om deltagarnas
kompetens, vilket figur 3.3 visar. Figuren visar att cheferna fortsatt känner sig osäkra och vill ha hjälp
och vägledning för att sätta igång ett förändringsarbete inom jämlikhet.
Figur 3.3 Skulle du, med hjälp av det du lärt på utbildningen, kunna...?

Ja, tveklöst
genomföra en kartläggning
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Ja, men fortsatt assistans
krävs

ta ansvar för att driva, leda
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Slutligen ställde vi också några öppna frågor, som presenteras i sin helhet (anonymt), i bilaga 3.
Frågorna var vad som var positivt med kursen, vad som behövde förbättras och vad som nu skulle
krävas för att göra Landskrona mer jämlikt. De öppna svaren pekar bland annat på att många deltagare
tyckte att för mycket av diskussionerna kretsade kring genus snarare än brett på jämlikhet. För att göra
Landskrona mer jämlikt skulle krävas att diskussionen ständigt hålls vid liv, förankring i ledningen och
hjälp och assistans till chefer.
Sammanfattningsvis bedöms utbildningen som lyckad från utvärderarnas sida och det är positivt att så
många har fått möjlighet att gå en sådan ambitiöst upplagd kurs. Även om deltagarna själva varit lite
pessimistiska över i vilken utsträckning detta kan påverka verksamheten tror vi att det är en viktig
pusselbit som nu kommit på plats, men som kräver fortsatt arbete och underhåll.

6. Lärdomar från intervjuer med projektdeltagare
I april 2012 genomfördes 22 intervjuer med personer som arbetar med insatser i de olika delprocesserna
i Jämlika Landskrona. Även ett par medlemmar i styrgruppen, det vill säga förvaltningschefsgruppen
intervjuades. Några av de saker som framkom i intervjuerna har redan lyfts fram, till exempel i
informationen kring HR-grupperna, se kapitel två ovan. I detta avsnitt presenteras mer övergripande
lärdomar från intervjuerna.

Generell bild av projektet
Överlag hade de intervjuade en god bild av projektet som de arbetat i. Deltagarna var också nöjda
med projektledningen och hur den arbetat. Många tyckte att det är roligt och givande att arbeta i
projektet. De flesta som arbetat i projektet var engagerade och trodde på det de gjorde i projektet, och
man trodde i regel också på att projektet skulle komma att bidra positivt till Landskronas utveckling,
framförallt som arbetsgivare men möjligen också som stad. Man trodde också i regel på de aktiviteter
som man arbetat med, och man menade att det är rätt saker som projektet satsat på.
Ibland verkar deltagarnas kunskap om projektet som helhet vara bristfällig. Man hade koll på den
arbetsgrupp som man själv arbetat i, men det var svårare att redogöra för syfte och mål med projektet
som helhet.
Deltagarna har märkt att förankringen i organisationen som helhet inte riktigt har räckt till, vilket vi ska
återkomma till. Det var också ofta oklart för deltagarna varför just de hade blivit utvalda att arbeta i
grupperna, och vad deras roll skulle komma att vara när grupperna var färdiga med sitt arbete.
En sak som lyfts fram i intervjuer var att det varit bra om delprojektledarna hade varit med tidigare i
processen. Några saknade en strategi i varför Landskrona sökte de här pengarna.
”Det var stor glädje när pengarna kom, men det fanns fortfarande inte tydligt syfte –
kortsiktigt, långsiktigt – det har jag inte sett i det stora hela.”
Många som intervjuades har pratat mer om jämställdhet än om jämlikhet, trots att de arbetat i projektet
och egentligen visste var fokus i projektet var. Det finns en risk för att projektet i lite för hög
utsträckning fokuserat på jämställdhet och inte blivit det breda innovativa projekt som det hade
potentialen att bli. Det kan ha funnits flera orsaker till att deltagare hellre pratat om jämställdhet än om
jämlikhet, till exempel att jämställdhet är ett mer etablerat och känt begrepp, och säkert upplevs som
mer konkret och lite tryggare i en intervjusituation. Inte desto mindre är det viktigt att projektet betonar
vikten av att arbeta med alla diskrimineringsgrunder. Förvaltningschefsgruppen hade till exempel inte
riktigt hundraprocentig koll på vad projektets fokus var, trots alla informationsinsatser mot dem.
Deltagarna har gett en ganska överensstämmande bild av vilka som utgör projektets målgrupp, svaren
varierar från chefer till anställda i första hand och från anställda till medborgare i andra hand, ungefär
så som uppges i projektansökan.
Deltagarna var inte säkra på vilka insatser som gjordes, skulle eller borde göras för att projektet skulle få
ett ordentligt genomslag i hela verksamheten, nå ut till alla anställda samt att få bestående effekt.
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Styrning och förankring
För att lyckas med projektet fullt ut krävs tydligt stöd uppifrån, genom förankring i ledningen. Detta har
delvis åstadkommits genom att styrgruppen har utgjorts av förvaltningschefsgruppen. Dock har det
ibland varit svårt för projektet att hamna på agendan, och ett tydligt stöd från förvaltningscheferna var
nödvändigt för att projektet skulle kunna nå i mål. Styrgruppens betydelse för hur framgångsrikt den
här typen av projekt blir ska inte underskattas. Generellt kan minst fyra olika typer av uppgifter för en
styrgrupp identifieras:


Beslutsorgan – den dagliga projektledningen ska naturligtvis projektledaren sköta, men mer
genomgripande beslut som kan påverka projektet bör alltid fattas i en styrgrupp.



Information & marknadsföring – En styrgrupp består vanligen av företrädare från olika
organisationer, och är därför ofta bäst skickade att sprida information om projektet till sina
bakvatten. Därför efterfrågar styrgruppen aktivt resultat från projektet.



Förankring & engagemang – Styrgruppens roll är att visa att det här är viktigt, det här tror vi på,
det här ska prioriteras i våra respektive organisationer.



Strategiskt forum – förutom att vara beslutsfattare bör även styrgruppen vara arenan där den
strategiska diskussionen förs. Hur och varför satsar vi på jämlikhet, vilka avtryck vill vi att
projektet ska ge i staden på sikt?

Enligt de intervjuer som gjorts både med projektdeltagare och med medlemmar i styrgruppen måste
Oxford Research dra slutsatsen att styrgruppen inte har fungert tillfredsställande på någon av dessa
punkter. Projektet har ideligen pressat på för att åstadkomma resultat, och det har i regel tagits emot på
ett ganska oengagerat vis. Styrgruppen kände i verkligheten inte till att de var styrgrupp och man har
inte heller prioriterat projektet. Man har inte upplevt att det finns problem relaterade till jämlikhet
(eller jämställdhet som man oftare refererar till). Resonemanget om att Landskrona inte behöver arbeta
med dessa frågor har kommit fram både i våra intervjuer och en tidigare fokusgruppsintervju med
förvaltningscheferna3.
Styrgruppsmedlemmar har i vissa fall visat upp ett aktivt ointresse för Jämlika Landskrona, vilket
medför att projektet arbetar i motvind. Detta påpekade Oxford Research i delrapport 1. SPeL4 har
påpekat att om projektledaren tar över styrgruppens ansvar riskerar det att underminera projektets
möjligheter att nå långsiktiga effekter.
Var det från början lämpligt att göra förvaltningschefsgruppen till styrgrupp? Ja, bedömningen var att
om en organisation skulle få möjlighet att förändras och förbättras måste det förankras i den absoluta
ledningen. Hade inte förvaltningschefen varit styrgrupp skulle mandatet för projektet varit betydligt
mer oklar. Nackdelen, som man nu får leva med, är dels att enskilda personer inte prioriterat projektet
och att projektet har slagits med en mycket pressad agenda, full av projekt och omedelbara frågor som
måste lösas. Det är således inte helt oförståeligt att det var svårt för projektet att nå fram till
styrgruppen, men om projektet skulle ha en ärlig chans att påverka Landskrona måste man lyckas.
Kanske borde projektledningen varit tydligare gentemot styrgruppen från början, eftersom det primära

3

Zarrabi, 2011.

4

Sävenstrand, SPeL, 2011.
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naturligtvis var att styrgruppen insåg sin roll i projektet..
En förklaring till bristande engagemang från styrgruppens sida kan ha varit att en kommun är en
politiskt styrd organisation, och att det inte funnits någon tydlig politisk beställning bakom projektet.
Utvärderaren har i intervjuer uppfattat att projektet saknat tydliga politiska beställningar av projektets
arbete, och att därmed resultaten och långsiktiga effekter riskerat att inte få fullt genomslag.
En annan faktor som påverkat möjligheten att förankra projektet är att stadsdirektörsposten inte varit
tillsatt under projektperioden. Det har bland annat inneburit att förvaltningschefsgruppen inte fungerat
som den brukar.

Mervärde skapas
I intervjuerna har lyfts fram en del mervärden som skapats genom projektets arbete, utöver de
förväntade projektresultaten. Vi som utvärderare vill peka på dessa oväntade effekter som projektet
resulterat i. Ett sådant är just projektorganisationen med förvaltningsövergripande arbetsgrupper.
Arbetssättet har bidragit till att motverka stuprörstänk och främja koncerntänk i organisationen. Ett par
citat från intervjuerna får illustrera:
Det bästa med projektet att man börjat tänka kommunövergripande. Vi är normalt väldigt inne
i vårt eget. När man ser vad de andra har gjort, t ex utbildning och omsorg, så uppskattar man
varandra mycket mer. Det är nån slags jämlikhet i gruppen, det blir ett organisatoriskt
lärande. Man får insyn i hur folk jobbar. Jag har fått nya kontakter, jag har hört om andra som
engagerar sig.
Man

har

hört

om

olika

projekt

som

olika

förvaltningar

driver

själva.

Det

förvaltningsöverskridande arbetssättet är bra för att dela erfarenhet, metoder och skapa
förståelse för varandra.
Modellen som utvecklats i arbetet med jämlikhetsfrågor ser ut att främja även mer generellt
organisationsutvecklande genom att nya frågor och områden för samverkan och utveckling identifieras i
arbetsgrupperna.
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7. Lärdomar från lärseminariet
Den 25 april 2012 hölls i Malmö ett lärseminarium där projektdeltagare i Jämlika Landskrona fick
diskutera projektets utveckling. Mötet var upplagt som en workshop under en heldag och leddes av
Oxford Research. De tretton deltagarna var engagerade och diskussionen livlig. Rubrikerna under dagen
var bland annat:


Hur styr projektet mot sina mål?



Resultat från vårens intervjuer och analyser.



Centrala frågeställningar för projektets fortsatta arbete.



Diskussion om vilka förändringar som gjorts hittills i projektet och vilka som kan komma att
göras framåt i tiden.

Projektets måluppfyllnad och resultat från intervjuer behandlas i andra delar av denna rapport, men det
är värt att behandla övriga punkter i lite mer detalj. Under ett avsnitt av workshopen diskuterade
projektets nyckelpersoner särskilt hur man i arbetet ska kunna hantera de problem och risker som alltid
uppstår i ett förändringsprojekt.
I planeringen av projektet gjorde man en riskanalys för att kunna hantera dessa risker under arbetet.
Under workshopen gick vi igenom listan, och såg att från den ursprungliga listan hade en del av detta
verkligen också hänt. Här punkter som deltagarna kunde känna igen—helt eller till dels:






Risker på medelnivå
o

Ledningens engagemang i projektet saknas

o

Någon person i projektledningen slutar

o

Hög arbetsbelastning på nyckelpersoner i projektet

o

Projektadministration tar för mycket tid

o

Bristande intern kommunikation

o

Lågt engagemang från organisationen

Risker på hög nivå
o

Ledningens delaktighet i projektet saknas

o

Motstånd från organisationen

Risker på extremt hög nivå
o

Ledningen efterfrågar inte resultat från projektet

o

Lågt deltagande i genomförda aktiviteter

Risker som inte inträffat (i alla fall inte före april 2012) var exempelvis negativ publicitet i media,
tvärtom har projektet fått god press. Vissa punkter behandlade det som också framkommit i
intervjuerna, nämligen att projektet hade bristande förankring och stöd från kommunledning och
politiker. Resonemanget i diskussionen på lärseminariet gick ungefär så här:
”Politiken har gett oss uppdrag, verksamhetsplan och budget. Uppdraget finns med
skriftligt i politiska besluten, men inte så mycket muntligt. Vi blir inte ombedda att
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rapportera, det sker på vårt initiativ. Här kan finnas anledning för oss att reflektera: vi
har satsat mycket på att kommunicera begreppet jämlikhet. Kanske skulle vi fokuserat
mer på vikten av styrning—en insikt bättre sent än aldrig? Den politiska ledningen
(kommunstyrelsen) och styrgruppen (förvaltningscheferna) behöver efterfråga projektets
arbete. Nu behöver vi arbeta med förankring i ledningsgruppen.”
Trots att det fanns brister i förankring och stöd uppifrån verkade projektet på flera sätt
framgångsrikt med att nå ut till breda grupper av medarbetare, främst tack vare HR-grupperna
och en del stora evenemang som riktats till alla medarbetare. Under lärseminariet diskuterades
också om alla förvaltningar och grupper av medarbetare ska nås på samma sätt. Resonemanget
nedan får illustrera:
”Vi ser i medarbetarundersökningen att det finns en medvetenhet om arbetet i
organisationen. Alla kommer inte att känna sig delaktiga i ett förändringsarbete. Vi
lägger ofta mycket fokus på dem, eftersom man vill ha delaktighet från alla. Men alla vill
inte med på tåget. I arbetet med förvaltningarna siktar vi på att jobba med en testgrupp,
vi börjar där vi möter minst motstånd (principen: lägst hängande frukterna) och skapar
exempel som andra vill följa. Vi ska också fortsätta göra många saker samtidigt, eftersom
man når olika människor på olika sätt. ”

Systemägare för underhåll och kontinuerlig utveckling
Grundläggande såg deltagarna att det behövdes ”systemägare” för olika delar av systemet. En
systemägare skulle vara den funktion i en organisation som tar ansvar för en viss aspekt i
jämlikhetsarbetet. Det skulle till exempel kunna vara en centralt anställd jämlikhetsutvecklare, men det
kan också vara existerande funktioner, såsom personalchef eller HR-avdelning. Jämlikhetsarbete sågs
också som en ledningsfråga, och vid workshopen föreslogs:
 En utvecklingsenhet vid stadskontoret. ”Om vi får tänka fritt, då vore det angeläget att frågor som
idag hanteras av olika samordnare från en mer perifer del av organisationen då skulle hamna på
en nivå som gör att exempelvis jämlikhetsarbete och hälsofrågor kan synkroniseras och
genomsyra hela verksamheten.”
 I utvecklingsenheten skulle olika typer av utvecklingstjänster samlas, typ folkhälsoutvecklare och
liknande. Där bör alltså också finnas en jämlikhetsutvecklare. Jämlikhetsutvecklaren skulle,
inte nödvändigtvis på heltid, arbeta med att se till att de projektresultat som Jämlika Landskrona
resulterat i implementeras löpande och kontinuerligt och uppdateras vid behov.
 Bland de aktiviteter som denna enhet och utvecklare skulle hantera ingår kontinuerlig
utbildningsverksamhet , underhåll av strukturkapital som byggts upp samt utveckling av
nya insatser.
Arbetsgrupperna har varit förvaltningsövergripande. De har bestått av representanter från olika
verksamheter, och projektets nyckelpersoner ser det som en klar fördel om de här grupperna kunde
arbeta vidare. I grupperna har man kunnat spegla olika perspektiv och dela erfarenheter på tvärs mellan
förvaltningar. Modellen har inneburit ett stöd för kontinuerlig verksamhetsutveckling.
 Modellen med förvaltningsövergripande arbetsgrupper bör därför behållas och utvecklas.
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8. Lärdomar från slutseminariet
På förmiddagen den 29 januari 2013 höll projektet Jämlika Landskrona sitt slutseminarium.
Förmiddagen lockade drygt 100 personer till Landskrona teater. Av dessa så svarade 72 personer på
den utvärderingsenkät som skickades ut efter seminariet. Svaren på enkäten visar att publiken under
seminariet utgjordes till tre fjärdedelar av personer verksamma i Landskrona. Tjugo procent kom från
andra delar av Skåne och närmare 90 procent arbetade i offentlig sektor. Majoriteten av åhörarna var
kvinnor. Åldersspridningen var jämn med undantag av avsaknaden av personer under 25 år. Endast en
av åhörarna angav att hen tillhörde den yngre gruppen.
Intressant att notera är att nästan hälften av de som kom till seminariet inte hade varit engagerade i
någon projektaktivitet. Över hälften förväntade sig också att seminariet dels skulle ge ny kunskap om
jämlikhetsintegrering och dels om projektets resultat samt en uppfattning om projektet kommer att leva
vidare. Ny kunskap om integrering och projektresultat upplevde drygt 90 procent att de fått sig till livs
och drygt 60 procent ansåg sig också fått förstålse för vad som krävs för att projektet ska leva vidare.
Med slutseminariet ville projektledningen hitta en bra balans. En balans som genomsyrat projektet där
projektledningen har använt såväl traditionella som otraditionella former för att försöka visa vad
jämlikhet handalar om. Till exempel av mer otraditionella former är fotografierna av jämlikhet, tagna av
en professionell fotograf, eller musik på slutkonferensen. Projektledningen har velat medverka till att
försöka påverka genom att förmedla, känna känslan och ta fram mentala bilder på jämlikhet baserat på
upplevelser.
Till de mer traditionella formerna var dagens första punkt då utvärderarna Kicki Stridh och Ylva
Grauers från Oxford Research, som tillsammans med Mats Kullander, har följeforskat Jämlika
Landskrona, presenterade sina resultat. I sin presentation tog de upp styrkor, som tydlig projektlogik,
och svagheter, som att projektet inte kunnat utbilda politikerna.
Emil Jensen, som är poet och musiker, klev därefter upp på scenen där han framförde dikter och låtar
som kramade både hjärta och hjärna. Berättelsen om försäkringsbolaget, ord om jämlikhet och det
faktum att vi alla lever tillsammans, i samma värld, berörde de allra flesta. 93 procent som svarade på
utvärderingsenkäten tyckte att hans framförande var mycket bra.
Forskaren och sociologen Fredrik Bondestam höll en uppskattad dragning om att det vore bättre att
prata om sju normer; könsnorm, identitetsnorm, heteronorm, vithetsnorm, sekulär norm,
funktionsnorm och åldersnorm istället för sju diskrimineringsgrunder. Hans förslag gillades av publiken
och nästan samtliga åhörare gav högsta betyg till föreläsningen.
Även moderatorn, Charlotte Signahl, fick många goda omdömen liksom dagen som helhet där samtliga
personer (100 procent) som svarade på enkäten tyckte att det var en bra eller mycket bra dag.
Som en passande avslutning på seminariet och på hela projektet Jämlika Landskrona fick en utvald
representant från varje förvaltning ta emot en tavla i gåva av projektet. Tavlornas motiv var de nio bilder
som ingår i bildserien Utopia som Landskronafotografen Thomas H Johnsson ligger bakom.
Projektledningens förhoppning är att tavlorna ska fungera som en stafettpinne och få förvaltningarna
att behålla farten från projektet.

28

9. Lärdomar från intervju med projektledaren
Projektledare Hannes Frizén hade bara några dagar kvar i sin anställning i Landskrona när han
intervjuades av Kicki Stridh den 5 februari 2013. Hannes bidrar, i referatet nedan, med sina lärdomar
av projektet Jämlika Landskrona.

Vad vill du själv lyfta fram när du beskriver projektets resultat?
När vi från projektet går igenom våra aktivitetsmål, så har vi har uppfyllt det vi skulle göra. 80 % av alla
ESF-projekt lär inte lyckas, men vi hör inte dit. Vi har hållit tidplanen någotsånär. Det stora resultatet,
det som jag märker mest, är att man pratar om de här frågorna där man innan inte gjort det. Exempelvis
i samtal om planering i skolan, där de säger att nu lyfter vi upp jämlikhet. Det genomfördes en stor
utbildningsinsats Att leda för jämlikhet, som riktades till chefer. Av 120 chefer som utbildades har ett
50-tal startat ett förändringsarbete i sin verksamhet. Till exempel inom individ- och familjeomsorg, där
man går igenom vilka förvaltningen vänder sig till och vilka dolda normer man har i arbetet. Också mer
stadsövergripande, hur Landskronas varumärke uppfattas. Hur ställer man frågor? Till vilka ställer man
frågor? Vilka grupper når vi?
Deltagarna i projektet har blivit mer klara över vilka förutfattade meningar de själva har. De vill ha mer
kunskap. Jag har haft ett tryck på mig som projektledare att komma ut och stötta i arbete. Ungefär en
gång i veckan har jag fått förfrågan från olika håll att komma och prata om jämlikhet med medarbetare,
men också för att stötta i att utveckla verksamheten.
Vi har inte nått ut till alla Landskrona stads drygt 3000 medarbetare. Alla känner inte ens till att
projektet har funnits. Vi har haft jämlikhetsfokus på de årliga medarbetardagarna, men det inte säkert
att alla har kopplat samman det med projektet Jämlika Landskrona. Vi har inte vänt oss till alla med
våra aktiviteter, vilket istället har möjliggjort att vi kunnat satsa på rejäl kompetensutveckling. Vi har
inte smetat ut insatsen. Nu har alla chefer och nyckelpersoner i stället fått mycket utbildning. Jag tror
dock att en riskfaktor för implementeringen är att cheferna känner sig ensamma i arbetet efteråt. De kan
mycket, men känner att de skulle behöva ett stöd för sin vidare verksamhet. Alla chefer känner till
jämlikhetsarbetet. Närmare 200 personer känner väl till det, det är 150 chefer och ett antal andra
nyckelpersoner.

Vad ser du som framgångsfaktorer i projektets arbete?
Att vi i har försökt jobba både med strukturer och därmed indirekt med attityder. Vi har hittat en bra
balans. Men också att vi medvetet, genom otraditionella former, försökt att visa vad det handlar om. Till
exempel genom bilderna av jämlikhet av en professionell fotograf. Eller Emil Jensens musik på
slutkonferensen. Vi har velat medverka till att försöka känna känslan, inte så informativt, utan baserat
på en upplevelse. Vi har försökt ta fram bilderna av jämlikhet.
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Och vilka hinder har du sett?
Omsättningen på personer. I projektledningen gick projektledaren Malin på föräldraledighet i slutet,
men det har inte påverkat så mycket. Framför allt var det att personalchefen som var med och initierade
projektet slutade efter halvår. Vi fick en ny chef, som inte hade samma kunskap och engagemang. Och
en andra omständighet har varit att vi inte hade någon stadsdirektör, utan en tillförordnad under större
delen av projekttiden. När stadsdirektören väl kom på plats så försvann han direkt, och vi hade då lagt
en hel del energi på att uppdatera och engagera honom i arbetet.
Ett annat problem har varit kompetens- och kunskapsnivån hos förvaltningsledningen som var vår
styrgrupp där vi trodde att nivån var högre. Vi borde ha tryckt mer på att fått en mindre styrgrupp. Det
hade kunnat vara de som var drivande i gruppen.

Vad skulle du gjort annorlunda nu när du ser bakåt?
I själva insatserna, skulle jag inte vilja ha ändrat något. Kanske skulle jag velat hitta ett sätt att göra en
utbildning för politikerna. Det skulle staden då fått finansiera internt. Organiseringen av mitt arbete
skulle däremot gjorts annorlunda. Vi skulle från början ha fokuserat mer på överlämnandet och
hållbarheten. Vi skulle ”sålt in” projektet mer. Sedan är det kopplingen till förvaltningschefsgruppen.
När vi upptäckte deras ointresse, rätt sent i projektet, så krävde vi inte att få vara med. Vi skulle kanske
kunnat hitta en bättre strategi för det. Kanske skulle vi tydligare ha markerat. Sagt till om att antingen
avbryter vi projektet eller så tar ni ett aktivt ledarskap. Man kan i och för sig fråga sig om det är vår
uppgift.
Vi arbetade ju med insatser inom fyra områden. På delen HR-processer bildade vi tydliga delprojekt
med delprojektledare, och det har fungerat väl på det hela taget. Vi borde ha gjort på samma sätt i de
andra grupperna. Framför allt inom styrning och ledning. Där skulle vi tydligare ha bildat en
arbetsgrupp för att driva utvecklingsarbete själva. Ekonomerna där har fått utbildning, och vi trodde de
skulle initiera insatser, men det skulle behövts styras upp av oss på ett bättre sätt. En arbetsgrupp på
plats hade varit en styrka, en metod för att få igång arbete.

Om du fick gå in och driva ett implementeringsarbete – vilka åtgärder
skulle du då vilja göra, och vilka resurser skulle behövas för arbetet?
En utvecklingsavdelning med en stödjande jämlikhetsfunktion. Jag har hört ryktas om att
kanslichefsjobbet på längre sikt kanske ska omvandlas till en utvecklingschefstjänst. Jag skulle önska att
det blev av. Under hen skulle då bildas en utvecklingsavdelning, där en funktion skulle vara att arbeta
med jämlikhet, mänskliga rättigheter och normkritiskt arbete. En sådan person skulle vara en resurs för
hela organisationens ständiga kompetensutveckling, och skulle till exempel hantera stöd till chefer. Det
har startats 50 små utvecklingsarbeten under projekttiden, och av dessa skulle man kunna gå vidare
med åtminstone 20. Man skulle tydliggöra att den resursen funkar som ett konsultativt stöd. Ansvaret
ligger på cheferna, men den här funktionen skulle funka som en motor. På sikt skulle även denna person
också kunna samarbeta med andra personer på avdelningen för generell kvalitetsutveckling.
Perspektivet är alltså konsultativt.
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Fortbildning. Jag tänker att det skulle ligga en fortbildning för chefer om ett eller två år, kunskapen
behöver kompletteras, och nya chefer har tillkommit. Jag tänker mig en endagsutbildning, sådana som
vi genomförde inom projektet.
HR-arbetet. De delar som ligger på HR kan faktiskt leva vidare. HR äger Den Jämlika Arbetsplatsen
och rekryteringsprocessen, och jämställdhetsplaner som ligger i den Malins ordinarie tjänst. Jag hoppas
bara att man ser vikten att den personen ska kunna vara ett stöd för chefer. Det borde inte vara en
halvtid, som också har andra uppgifter, utan en heltid. Jag skulle önska att man ser värdet av att
utveckla det. Det är alltså en organisatorisk del.
Kommittment. Sen skulle jag gärna vilja se att staden gjorde ett åtagande på något sätt. Staden har ju
gjort det här arbetet nu, en viktig punktinsats. Från politiker och stadsledning känner man att man gjort
mycket. Nu kunde det vara dags att säga: ”Det har gett oss mycket. Nu skriver vi på CEMRdeklarationen. CEMR-deklarationen är på EU-nivå, den handlar om jämställda kommunala och lokala
förvaltningar. Det är en spridd deklaration för jämställd verksamhet som rekommenderas av SKL. Ett
80-tal kommuner i Sverige har skrivit på. Där förbinder man sig att inom ett visst antal år ha uppnått
vissa specifika mål. En del av punkterna skulle Landskrona kunna pricka av direkt, där är man nu
framme: t ex i rekrytering, upphandling, verksamhetsstyrning. Det skulle behöva komma fram på något
tydligt sätt engagemang hos förvaltningsledning och politiker.
Politikerkurs. Jag skulle vilja ordna en liknande tvådagarsutbildning för politiker som den vi gjorde
för cheferna i Landskrona stad. Man inser efter utbildningen att den verksamhet man bedriver är
anpassad primärt för en liten grupp människor som faller inom normen. Man säger ofta att man riktar
sig ”till alla” – men man ger olika möjligheter att göra det i praktiken genom hur verksamheten är
organiserad. Den insikten har man fått på kursen. Man ser att man ger privilegier till vissa, medan
andra missgynnas. Man kan se på verksamheten med normkritiska ögon.

10.

Spridning av lärdomar och resultat

För att socialfondens arbete ska ge resultat är det viktigt att de projekt som finansieras bidrar till
kunskapsutveckling inte bara för de direkt involverade utan för en större allmänhet. Det är också viktigt
att projektets resultat ges förutsättningar att leva vidare när socialfondens medel sinar.
Jämlika Landskrona har arbetat aktivt med spridning av lärdomar och resultat. Bland annat har
projektledningen sett till att delta på olika former av seminarier och konferenser för att sprida
erfarenheter från projektet. Projektledningen har också blivit inbjuden till andra kommuner för att där
berätta om sitt arbete med jämlikhetsintegrering. Jämlika Landskrona har också lyfts fram i en skrift
från Sveriges Kommuner och Landsting, kallad ”Göra jämlikt är att göra skillnad". Projektet har även
lyfts fram av ESF:s Tema Likabehandling5.

5

http://www.temalikabehandling.se/projektifokus/landskrona-snart-en-jamlik-stad/
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Jämlika Landskrona har också belysts i media vid ett flertal tillfällen (se kapitel nio, källor/vidare
läsning). Projektet har också arbetat med nyare former av media på flera sätt. Man har till exempel haft
en blogg och en facebooksida, där projektet regelbundet postat nyheter om projektet eller relaterade
områden.
En bild från bloggen

Kommunikation och kunskapsspridning har under projektets fortlevnad kontinuerligt diskuterats
internt men även i intervjuer, på utbildningar, workshops och lärseminarier. Frågeställningar liknande
citaten nedan har lyfts vid flertalet tillfällen.
”Vi når ut till ganska många. De som är riktigt insatta är de som är berörda i projektet och
dem som vi har metodtestat. Andra kanske vet att projektet finns men inte så mycket mer.”
”Vad är det vi vill kommunicera? Resultatet – det är en sak, men det är ju inte färdigt ännu.
Viktigaste som inte nås idag: Politiken. Chefer – de som inte är i stadsledning, politisk
ledning, förvaltningsledning. Många chefer i organisationen – mellanchefer – kanske inte
har nån aning.”
I intervjuerna lyftes det fram att det kanske är fel information som sprids till exempel via bloggen,
att det är mer allmänt om jämlikhet än just projektets arbete. Projektledaren har också försökt att
få andra att skriva och sprida information om vad som till exempel sker i arbetsgrupperna, men
utan särskilt mycket framgång.
”Vi har vår blogg, och vi syns på facebook. Vi skulle också skapa en kontinuerlig newsflash på
webbens första sida. Det ska ut vad som åstadkommit hittills.”
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Lärande är naturligtvis något mer och annat än informationsspridning, men för att åstadkomma
lärande måste informations- och kunskapsspridning till, det är en grundförutsättning. Det är en
risk i alla projekt att man väntar med kunskapsspridning tills resultaten är helt färdiga och redo att
implementeras. I allmänhet är då beredskapen och engagemanget för att ta emot resultaten mindre
än om man redan på ett tidigt stadium får ta del av informationen, och därigenom får en chans att
påverka.
Under sommaren och hösten 2012 vad det tänkt att projektet på allvar skulle slå igenom i
förvaltningarna och cheferna skulle få utbildning. Hur skulle det kommuniceras? Problematiken
diskuterades på lärseminariet:
”Hur

dyker

frågan

upp

på

förvaltningarna,

och

hur

för

man

ner

den

på

verksamhetsområden? I vår kommunikationsplan måste vi se till att få upp den på chefernas
dagordning. Idag är det olika hur chefen tar upp den, varje chef gör sin egen tolkning. En
metod är här att knyta till mätning och Stratsys-systemet. Uppföljningen är ett viktigt
verktyg, och utbildning.”
”Någonstans är det ju ändå cheferna som sätter normen. Deras attityder är viktiga för hur det
förs vidare.”
Även i intervjuerna har vi diskuterat lärandets betydelse för genomslagskraften i projektet. Flera är inne
på att engagemanget ute i förvaltningarna saknas, och man var orolig för om projektet skulle hinna med
och påverka och förändra. Utvärderarna konstaterade att deras oro var rimlig, men att det viktiga trots
allt var att de instrument och verktyg som ska bidra till att påverka strukturer och rutiner finns på plats.
Idag när projektet är avslutat så finns strukturer och rutiner på plats och vi hoppas att ansvarig
mottagare i Landskrona Stad ser till att en implementering sker. För att säkerställa långsiktigt lärande
och positiv förändring behövs en centralt placerad person som arbetar vidare med de frågorna.
Bedömningen är att projektet har arbetat flitigt med kunskapsdelning både i och utanför Landskrona.
Chanserna att hela eller delar av arbetsmetoden sprids till andra kommuner eller organisationer är
därmed god, om det i slutändan visar sig att projektet bidragit på ett positivt sätt till att skapa ett mer
jämlikt organisationsklimat.
En annan viktig aspekt är arbetet med att säkra projektets fortlevnad efter att socialfondens finansiering
upphör. Det återstår ännu ett år av projektperioden, men projektledaren har börjat med att säkerställa
en fortlevnad av projektet. Det är i detta avseende viktigt att projektet inte enbart bidrar till att förändra
attityder kring jämlikhet och diskriminering hos människor, utan att man också arbetar med strukturer,
rutiner och regler. Det är något som projektet i allra högsta grad är medvetet om, vilket exemplifieras av
arbetet med att skapa nya rutiner för rekrytering, nya rutiner för arbetsplatsträffar och liknande, som
ska minska diskriminering i organisationen och bidra till jämlikhet. Det är dock sannolikt att det behövs
en centralt placerad person som säkerställer att arbetet fortskrider och att rutiner följs och utvecklas.
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11.

Mål- och projektlogik – hur gick det?

Var målen relevanta givna den övergripande problemställning som ska
lösas?
Den övergripande problemställningen var att Landskrona inte erbjuder jämlika förutsättningar och
villkor. Dessutom står kommunenen inför stora utmaningar gällande rekrytering. Det var dessa problem
som projektet ville lösa. Projektmålet - Landskrona stad som arbetsgivare och servicegivare erbjuder
jämlika villkor och förutsättningar – var ytterst relevant. Efter projektets avslut kan vi utvärderare
konstatera att man nästan lyckats segla projektet i hamn och nått projektmålet. Genom utbildningar och
aktiviteter har cheferna inom Landskrona Stad fått kunskap och verktyg för att kunna vara en
arbetsgivare som erbjuder jämlika villkor och förutsättningar. Det som kvarstår är att förtöja båten och
säkerställa hållbarheten av projektet genom en implementering i organisationen. Det är viktigt att
projektet inte enbart bidragit till att förändra attityder kring jämlikhet och diskriminering hos
människor, utan att de verktyg som projektet sett till att ta fram för att skapa strukturer, rutiner och
regler som kan fortleva, tas om hand.

Kunde man nå målen med givna resurser, arbetssätt och planerade
aktiviteter?
Jämlika Landskrona har varit ett projekt med mycket tydlig mål- och projektlogik. Det fanns en klar idé
om hur de olika aktiviteterna kan bidra till att uppfylla delmålen, och hur delmålen bidrog till det
övergripande projektmålet. De flesta aktiviteterna genomfördes i tid, med god planering och med
systematisk uppföljning, vilket gjorde att de flesta delmålen uppfylldes.
Delmål som projektet lyckats uppnå fullt ut gör att:


Landskrona stad har fått en enhetlig, tydlig, jämlik och BRA rekryteringsprocess som är
tillgänglig via stadens intranät och hemsida.



Ett användarvänligt metodmaterial som finns att använda för arbetet med jämlikhet på
arbetsplatsnivå.



En ökad kunskap om jämlikhet och dess effekter i organisationen.

Delmål där projektet inte helt hann fram och där det finns mer att hämta är:
I arbetet med de prioriterade områdena ska finnas ett jämlikhetsperspektiv inom respektive områdena
Landskrona stads ledar- och medarbetarkriterier samt dess betydelse för den individuella
löneutvecklingen är kända bland samtliga medarbetare.
Anledningen till att dessa delmål inte nåtts till fullo kan förklaras av den personalomsättning som
funnits inom projektet med förändringar i prioriteringar som följd. Vidare förklaring är är att arbetet
inom staden med de prioriterade målen fått ett förändrat arbetssätt underprojekttiden.
Vad gäller till exempel lönekartläggningen och delmålet att osakliga löneskillnader inte ska finnas
mellan män och kvinnor, så är det inte ett mål som nås en gång för alla. Lönekartläggning är en process
som kräver ett kontinuerligt arbete för att garantera jämställda löner.
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Hur realistiskt var projektet?
Det övergripande projektmålet var mycket ambitiöst. Det är svårt att deklarera att Landskrona stad efter
projektet erbjuder fullständiga jämlika villkor och förutsättningar. Däremot har majoriteten av delmålen
uppnåtts vilket bidragit till att göra Landskrona stad mer jämlikt efter projektperioden än före. Projektet
hade en klar tanke om hur aktiviteterna skulle bidra till att uppfylla de olika delmålen, vilket blev en
framgångsfaktor och bidrog till att göra projektet realistiskt.

Levererade projektet i linje med de indikatorer som mätte projektets
resultat?
Projektet arbetade på ett tydligt sätt med aktiviteter och med tydliga mål. Trots att projektet blev sinkat
av personalomsättning på strategiska poster, en projektledare som gick på föräldraledighet, avsaknad av
personalchef under en stor del av projektet gång samt tillsättningen av en stadsdirektör som efter kort
tid fick avgå, så hann projektet med de planerade aktiviteterna och kan sägas ha levererat i linje med de
flesta satta indikatorer.

Bidrog projektet till de långsiktiga och varaktiga effekter man utlovat?
Framgången är i mångt och mycket beroende av ägarskapet i styrgruppen, det vill säga
förvaltningschefsgruppen. Under projektet har vi som utvärderare sett ett bristande engagemang i
styrgruppen. Projektledningen gjorde själva också samma iakttagelse och i efterhand så skulle
projektledningen mer handfast sett till att ta mer utrymme i styrgruppen. Styrgruppen var, anser vi som
utvärderare, även för stor och den tog inte tillräckliga initiativ för att ta del av eller sprida information
om projektet.
Det bristande engagemanget till trots så har förvaltningschefernas attityder påverkats under projektets
gång. Många effekter kommer ta lång tid i anspråk för att märkas. Projektledningen har tagit fram
verktyg för att skapa strukturer och rutiner som gör att projektets resultat kan leva vidare efter
projektperioden. Projektledningen betonade även vikten av att ändra i rutinerna, inte bara att utbilda
enskilda individer. Strukturella förändringar eftersträvades och projektledningen förde kontinuerliga
samtal med stadsledningen för att säkerställa att projektet kan leva kvar efter att finansieringen från
ESF tagit slut. Förslag lämnades från projektledningen om lämpligheten att anlita en resurs som följer
upp och driver arbetet på stadsledningskontoret.
Som utvärderare konstaterar vi att det är alltför tidigt för att säga om projektet bidragit till varaktiga
effekter. Det som vi däremot vet med säkerhet är att projektet bäddat för och möjliggjort att det finns
förutsättningar för att projektet kommer att bidra till långsiktiga och varaktiga effekter.

Hur arbetade projektet med jämställdhetsintegrering och
tillgänglighetsintegrering?
Socialfonden ställer krav på alla projekt att aktivt arbeta med jämställdhets- och
tillgänglighetsintegrering, vilket innebär att projekten ska verka för att jämställdhet och tillgänglighet
beaktas i den dagliga verksamheten. Jämlika Landskrona gjorde under mobiliseringsfasen SWOT-
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analyser över styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom områdena jämställdhet och tillgänglighet.
Syftet var att undersöka vad man redan kunde och vilka områden som projektet kunde bidra inom.
I mobiliseringsfasen hade projektet fullt fokus på det egna dagliga arbetet och resultatet av projektet,
och man kom på ett berättigat sätt fram till att projektet kommer att leda till goda resultat kring
jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering. Analyserna påvisar också en god förståelse för vikten av att
projektorganisationen i sig självt och de olika aktiviteter som genomförs genomsyras av en medvetenhet
kring jämställdhet och tillgänglighet. I de statusrapporter som skickats till ESF-rådet belyser också
projektet flera insatser för jämställdhet och tillgänglighet som vidtagits under projektperioden.

12.

Reflektioner

Vad kommer att hända efter projektets slut? Det är den frågan som projektledningen, styrgruppen,
andra intressenter och åhörarna på slutseminariet ställer sig. Projektresultatens fortlevnad har
diskuterats i alla de intervjuer som gjorts under projektets gång, och det har visat sig att det till viss del
råder delade uppfattningar om vad som krävs på detta område.
En sak som diskuterats mycket är om det, efter projektets slut, behövs en central funktion som tar
ansvar för det fortsatta arbetet med jämlikhetsutveckling i Landskrona. Det ingår inte i vårt mandat som
utvärderare att föreslå om en sådan funktion ska finnas eller vilka befogenheter den då ska ha, men vi
kan redogöra för olika synpunkter som har kommit fram under utvärderingens gång.
Det som talar för en sådan centralt placerad funktion med ansvar för jämlikhetsarbetet är att någon då
får ett tydligt mandat att driva de här frågorna och därigenom bevaka att de resultat som kommit fram
under Jämlika Landskrona, implementeras fullt ut i organisationen. Det som talar emot en sådan
funktion är risken att förvaltningarna känner minskat ansvar för att driva jämlikhetsfrågorna i den egna
verksamheten, trots att jämlikhet ingår i värdegrunden och i det kommunala uppdraget och att
jämlikhet därmed bör ingå i det dagliga arbetet.
En gångbar kompromiss skulle vara en funktion, möjligen tillfällig, som får i uppdrag att hjälpa
förvaltningarna med deras eget ansvar att implementera projektresultaten från Jämlika Landskrona och
att sedan utveckla jämlikhetsarbetet ytterligare i verksamheterna.
För att lyfta detta ett steg längre skulle det även kunna handla om en central funktion eller avdelning där
flera värdegrundsfrågor samlas. Inte bara jämlikhet utan även folkhälsa, miljö och så vidare.

Implementering
För att optimera implementering av jämlikhetsarbetet i Landskrona stad ser vi det som möjligt att det är
en centralt placerad funktion som behövs där fler värdegrundsfrågor än jämlikhet samlas. En funktion
som kan ansvara för implementering och för den kontinuerliga utbildningen av såväl tjänstemän som
styrande politiker inom kommunen, behövs. Behovet av att fortsätta jämlikhetsarbetet är tydligt
identifierat under projektets gång. I intervjuerna har även behovet av andra värdegrundsfrågor lyfts. För
att inte all den tid och de ekonomiska resurser som har satsats i projektet ska vara bortkastade, bör
vidare tvärfunktionella insatser planeras och implementeras. De lärdomar som kan tas till vara utifrån
projektets jämlikhetsperspektiv kan säkert med fördel implementeras i en funktion med fokus på en
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värdegrundande och hållbar organisation.
Att utvärdera och föreslå hur en möjlig implementering bör gå till ingår varken i projektet eller, som
tidigare nämnts, i utvärderarnas mandat i detta uppdrag. Utvärderarna kan lyfta det som framkommit
under arbetets gång i denna slutrapport, men att utreda och lämna förslag på om funktionen bör finnas,
vilka befogenheter funktionen bör ha och vilken möjlig strategisk påverkan en implementering kan ha
på organisationen, får vi tillsvidare lämna öppet.
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