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Förord 
Denna utvärderingsrapport redovisar resultatet av den verksamhet som 
bedrivits inom Utvecklingspartnerskapet Gender School och dess olika 
delprojekt. Utvärderingen bygger på data som samlats in från hösten 
2005 till och med oktober 2007. Rapporten vänder sig till företrädare för 
de ingående organisationerna i partnerskapet, men även till personer som 
är intresserade av att på ett lite djupare plan följa vad som sker i ett part-
nerskap som arbetar med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor. Part-
nerskapets verksamhet beskrivs, analyseras och tolkas i relation till det 
sammanhang i vilket denna ägt rum, liksom i relation till utvärderings-
rapportens teoretiska utgångspunkter. Rapporten syftar därmed också till 
att lyfta fram och problematisera förhållanden som på olika sätt visade 
sig svåra att hantera. Med tanke på rapportens omfattning har denna de-
lats in i tre delar, vilka vi tänker oss delvis kan läsas fristående från var-
andra även om dessa hakar i varandra för att kunna ge en sammanhållen 
bild av partnerskapets verksamhet.  
 
Det är således vår förhoppning att resultatet av utvärderingen skall kunna 
sammanfatta de erfarenheter som Gender School har genererat och att 
dessa skall kunna komma andra som arbetar med jämställdhetsfrågor på 
arbetsmarknaden till del. 
 
Vi vill slutligen tacka alla er som på olika sätt försett oss med den infor-
mation som har gjort de möjligt att genomföra denna utvärdering. 
 
Falun december 2007 
 
Ina von Schantz Lundgren            Mats Lundgren 
Doktorand i Pedagogik                 Fil. dr. Sociologi & Lektor i Pedagogik 
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ABSTRACT 
The EU Equal Initiative is an example of how to work against discrimi-
nation and to support equal opportunities. Equal gives support to na-
tional Development Partnerships (DPs). An important part of a DP is 
sharing experiences between organisations and individuals in order to 
support co-operation, innovation, empowerment and dissemination of 
experiences and outcomes.  
 
Gender School is an Equal DP consisting of six organisations of differ-
ent size and core activities. These are Landstinget Dalarna, Vägverket, 
Länsarbetsnämnden, TCO, VH Assistans och Stiftelsen Minerva. The 
partnership started in the beginning of 2005 and finished in the end of 
2007. Its activities have been divided in two main parts. One has been to 
map and analyze so called “Brytprojekt”. The purpose of this project 
was to take care of experiences from what methods and results that had 
been generated from probably around five hundred “brytprojekt” in 
Sweden during 1993 - 2005. The other part of Gender School was six 
different projects that have been carried out in order to develop methods 
to increase equal opportunity and to decrease the existence of discrimi-
nation in the working life. 
 
This evaluation report aims to describe and interpret processes, results 
and experiences from the activities that have taken place within Gender 
School. The ambition is to develop knowledge and experiences that can 
increase the awareness about processes that obstruct equal opportunities 
and create discrimination in the working life and to bare mechanisms 
that create a segregated labour-market. Another ambition is to study how 
a DP works, in order to identify what advantages and disadvantages that 
are possible to find in this way to co-operate. 
 
Accordingly, the result presentation is also divided in two parts. In the 
first, the results from the “Brytstudien” are presented. The second part is 
related to the different projects within Gender School. On a practical 
level these projects are about how to fight against discrimination in re-
cruitment, career planning and leadership, as well as how to strengthen 
to role of disabled women enterprisers. Next, we read up on a project 
that did a study about women organizations in Sweden and their role in 
the work to change the gender divided labour market and one project 
about how to involve the local labour union in gender and discrimination 
issues. Furthermore, we elaborate what motives the partnership members 
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said they had to join this DP, their benefits and how they were able to 
disseminate their experiences, inside and outside of their organizations. 
Accordingly, this part of the report is focusing the processes that took 
place in the DP. Finally, we discuss conclusions about how a successful 
work is possible to be carried out in order to increase equal opportunities 
and decrease discrimination on our working places. 
 
To sum up, the partnership Gender School has been able to identify a lot 
of problems connected to the gender divided labour market and to head-
light these in a worthwhile way. Despite a lot of problems, for example 
to manage the economy, there are a valuable lessons learnt that gives a 
“platform” for the member organizations in the partnership to have a 
great opportunity to go on and successfully work with these important 
questions in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Words to find: Labour market, equal opportunities, gender, discrimina-

tion, recruitment, career planning, leadership, disabled, “brytprojekt”. 
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SAMMANFATTNING 
Ett välfärdssamhälle bereder plats för alla, oberoende av faktorer som 
kön, etnisk härkomst, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Ett 
jämställt och jämlikt samhälle behöver en välfungerande och rättvis ar-
betsmarknad. En grundläggande aspekt av arbetslivet är att kvinnors och 
mäns arbetsvillkor ser olika ut i många avseenden. De arbetar i huvudsak 
inom olika yrkesområden och utför olika arbetsuppgifter, vilket resulterar 
i löneskillnader och olika anställningsvillkor (Gonäs 2005, SOU 
2004:43). Könsuppdelningen på arbetsmarknaden struktureras också ver-
tikalt, d.v.s. kvinnor och män har olika hierarkiska positioner med skill-
nader i arbetsvillkor, lön, status och makt. (SOU 1996:56; SOU 2004:43) 
Under senare tid har även andra typer av segregering och diskriminering 
än kön allt mera kommit att uppmärksammas. Det gäller diskriminering 
på grund av etniskt ursprung, ålder, funktionshinder och sexuell lägg-
ning.   
 

Föreliggande rapport är en utvärderande studie av Utvecklingspart-
nerskapet Gender School som är ett projekt som tar sin utgångspunkt i 
arbetsmarknadens uppdelning i manliga och kvinnliga arbeten och de 
orättvisor som detta skapar, men också att det regelmässigt förekommer 
diskriminering av andra skäl.  
 
PARTNERSKAPET SOM SAMVERKANSFORM 
Inom Equal representerar ett partnerskap ett formaliserat nätverk där så-
väl privata som offentliga organisationer samverkar för att söka efter in-
novativa lösningar på angelägna problem. (Soininen och Jedlen, 2005). 
Ett partnerskap byggs upp av organisationer som beslutat sig för att sam-
verka. En viktig del av ett partnerskap är att bryta och dela erfarenheter 
över gränser för att stödja innovationer och utveckling, att initiera och 
genomföra konkreta förbättringar i vardagsarbetet. För partnerskap som 
ingår i Equal är ett viktigt syfte att åstadkomma långsiktiga strukturella 
förändringar för att minska alla former av diskriminering på arbetsmark-
naden bl.a. genom att sprida erfarenheter från goda exempel. (Andersson, 
m.fl. 2005) Arbetet i ett partnerskap kan betraktas som en process som 
pågår och förändras över tiden. Dessa processer innehåller tre faser, före, 
under och efter utvecklingsarbetet.  
 
GENDER SCHOOL – ETT UTVECKLINGSPARTNERSKAP (UP) 
Gender School är ett Utvecklingspartnerskap (UP) som utgörs av sex or-
ganisationer av olika storlek och med olika kärnverksamheter. Dessa är 
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Landstinget Dalarna, Vägverket, Länsarbetsnämnden, TCO, VH Assi-
stans och Stiftelsen Minerva. Gender School har varit uppdelat i två 
huvuddelar. Den ena har utgjorts av en kartläggning och analys av s.k. 
Brytprojekt. Syftet var att ta tillvara erfarenheter, till exempel i fråga om 
använda metoder och vilka resultat som hade uppnåtts inom dessa pro-
jekt, för att sedan på bred front sprida resultaten. Den andra delen av 
Gender School har utgjorts av sex olika delprojekt som i olika avseenden 
har rört att utveckla metoder för ökad jämställdhet och minskad diskri-
minering i arbetslivet. Dessa projekt både kompletterar och delvis över-
lappar varandra. Resultatet var avsett att sammanföra kunskap för var-
dagsbruk i arbetslivet under samlingsnamnet Gender School, d.v.s. en 
”skola” för att motverka ojämlikhet och diskriminering på arbetsmarkna-
den. En bärande tanke var att bidra till kunskapsuppbyggnad inom dessa 
områden och att sedan sprida dessa i en vidare krets. 
 
Det mest omfattande delprojektet och som utgjort en central del i Gender 
School är det s.k. Brytprojektet vars huvudsakliga syfte var att analysera 
s.k. brytprojekt för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. De öv-
riga delprojekten i Gender School syftade till att i Partnerskapet utarbeta 
metoder som kan påverka förhållningssätt och arbetsformer så att jäm-
ställdhetsaspekter, liksom att motverka diskriminering, skulle kunna in-
tegreras i det vardagliga arbetet på ett bättre sätt än vad som sker idag. 
De delprojekt som genomförts i olika konstellationer inom partnerskapet 
och har berört följande områden: 
 

1. Rekrytering 
2. Karriärutveckling och åldersdiskriminering 
3. Ledarskapets betydelse i jämställdhetsarbetet 
4. Kvinnliga företagare/ledare med funktionshinder  
5. Kvinnoorganisationernas roll i arbetet med att förändra den köns-

segregerade arbetsmarknaden samt 
6.  Gender från ett fackligt perspektiv  

 
UTVÄRDERINGENS SYFTE 
Utvärderingen syftar till att beskriva och tolka de processer, resultat och 
erfarenheter som verksamheten inom partnerskapet Gender School har 
gett upphov till. Ambitionen är i första hand att resultatet skall vara kun-
skapsgenererande i betydelsen att erfarenheterna kan bidra till att öka 
kunskaperna och medvetenheten om de processer som bidrar till att skapa 
ojämställda och diskriminerande förhållanden i arbetslivet, d.v.s. att re-
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sultatet av de olika delprojekten kan blottlägga några av de mekanismer 
som bidrar till en segregerad arbetsmarknad. En annan ambition är att 
undersöka hur ett partnerskap arbetar och fungerar, d.v.s. vilka för- re-
spektive nackdelar som är möjliga att utkristallisera från detta partner-
skap. Det övergripande syftet med utvärderingen kan från dessa utgångs-
punkter formuleras som: att studera hur ett Utvecklingspartnerskap (UP) 
kan understödja de involverade organisationernas jämställdhets- och an-
tidiskrimineringsarbete. Mot denna bakgrund formuleras följande fråge-
ställningar: 
 

a) Hur har Gender School lyckats med att samla in och dra slutsat-

ser från de s.k. brytprojekten genom att visa på framgångsrika 

angreppssätt och metoder för att öka jämställdheten på arbets-

marknaden? (kapitel 7) 
b) Hur fungerar de projekt och angreppssätt som utvecklats och an-

vänts inom Gender School för att minska ojämställdhet och 

diskriminering i arbetslivet? (kapitel 8 - 10) 

c) Vilka möjligheter har ett Utvecklingspartnerskap (UP) som Gen-

der School att minska ojämställdhet och diskriminering i arbetsli-

vet? (kapitel 8 -10) 

d) Vilken betydelse har Utvecklingspartnerskapet haft för att påver-

ka de medverkande organisationernas arbete för att minska före-

komsten av diskriminering? (kapitel 8 - 10) 

e) Hur fungerade partnerskapet som organisatorisk plattform och 

vilka erfarenheter kan dras från detta sätt att bygga upp samver-

kan mellan organisationer? (kapitel 11) 

 
TOLKNINGSRAMEN 
För att beskriva och försöka tolka vad som skett i utvecklingspartnerska-
pet under den treårsperiod som verksamheten pågick har vi sett det som 
nödvändigt att skapa en tolkningsram bestående av tre delar, vilka delvis 
kompletterar och delvis överlappar varandra. 
 
Den första delen av tolkningsramen utgörs av: 

• Hur komplexa och svårgripbara fenomen kan betraktas med ut-
gångspunkt i s.k. komplexitetsteori 

 
Den andra delen av tolkningsramen utgörs av: 

• Hur skillnader uppstår i arbetsvillkor beroende på kön, etnicitet, 
ålder, funktionshinder och sexuell läggning  
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Den tredje delen av tolkningsramen utgörs av: 
• Hur olika tillvägagångssätt och metoder, till exempel rekrytering, 

karriärutveckling och ledarskap, kan användas för att motverka 

den diskriminering som förekommer i arbetslivet 

 
RESULTATET 
Ett viktigt syfte med partnerskapet Gender School var att utveckla an-
greppssätt och metoder för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. I 
detta syfte har arbetet genomförts i form av ett antal delprojekt som drevs 
i partnerskapets regi. En huvudstrategi för att uppnå detta mål kan sägas 
ha varit att försöka utveckla ny kunskap inom områdena jämställdhet och 
diskriminering. Inom brytprojektet skedde detta genom att utvärderingar 
av 17 s.k. brytprojekt studerades. Arbetet stöddes av en s.k. expertgrupp 
och resulterade i en rapport där viktiga kunskapsbidrag kunde ges både i 
form av rapporten samt en metodbok. I flera andra av delprojekten, karri-
ärutveckling, rekrytering, ålderism, och kvinnoorganisationernas roll i 
arbetet för jämställdhet skedde detta också genom att mindre studier 
genomfördes som fallstudier i verksamheten och för projektet om kvin-
noorganisationernas roll via en litteratur- och intervjuundersökning på 
det nationella planet. Även för projektet om de funktionshindrade före-
tagsledarna blev huvudaktiviteten att framställa en bok om framgångsrika 
kvinnliga företagsledare med funktionshinder. Ledarskapsprojektet be-
drevs som en integrerad del av redan pågående ledarskapsutbildningar 
och där man försökte integrera ett jämställdhetsperspektiv, vilket i båda 
fallen blev föremål före en särskild utvärdering av resultatet, även i det 
fallet presenterade i en rapport. Projektet med fackets involvering kom 
genom att TCO ”hoppade av” att göras om så att istället anslöts de lokala 
facken till de projektgrupper som fanns i partnerskapet, framför allt gäll-
de detta inom Landstinget Dalarna.  
 
Den andra strategin för att bidra till att bryta den segregerade arbets-
markanden har varit opinionsbildning via konferenser, där de erfarenhe-
ter som samlats i de olika rapporter som producerats presenterats och i 
några fall via insända artiklar till dagspressen. Resultaten i de olika del-
projekten har således varierat, i några fall har det varit framgångsrikt och 
i andra fall stött på svårigheter. Med tanke på de starka strukturella hin-
der som finns och komplexa sammanhang som verksamheten bedrivits 
inom är det inte möjligt att åstadkomma mera genomgripande föränd-
ringar, men verksamheten har ändå kunnat ge sitt bidrag, inte minst till 
det interna arbetet i de organisationer som funnits med i partnerskapets 
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verksamhet, även om det i flera fall visade sig relativt svårt att implemen-
tera de erfarenheter som gjorts inom projektet i den ordinarie verksamhe-
ten.   
 
När det gäller de erfarenheter som kan dras från att samverka i ett part-
nerskap är också dessa både positiva och negativa. Till den negativa si-
dan hör att det tog lång tid att komma igång med verksamheten i flera av 
delprojekten, att det fanns skillnader mellan de stora och små organisa-
tionerna, dels i fråga om flexibilitet, men också i fråga om planering och 
resurser för att bedriva arbetet. Ett annat problem var de oklarheter som 
rådde om ansvarsfördelning mellan parterna. 
 

Otydligheten vad det gäller ansvarsfördelning, mandat, koordina-
tion och samverkan har funnits redan från början av partnerskapet. 
Detta kan ha att göra med en snabb uppstartssträcka där ovanan att 
arbeta i EU-projekt bidragit till att en del beslut har tagits, beslut 
som hade behövt längre tid att förstå[s] och förankra[s]. Detta har 
fått efterräkningar, inte minst vad det gäller den ekonomiska delen. 
Stor entusiasm och glädje, vilket i sig är goda krafter, har tagit 
överhanden istället för att vid varje partnerskapsmöte gemensamt 
djuplodat budgeten med stöd från representant från stödmottaga-
rens ekonomienhet. (Projektgruppen, Landstinget Dalarna) 

 
En komplicerad del av partnerskapets samverkan var att partnerskapets 
ekonomi under slutfasen blev ansträngd, något som dock kunde klaras ut 
genom att parterna gick in med en kontant medfinansiering. Orsaken till 
att denna situation uppstod var att det fanns brister i den ekonomiska 
hanteringen. ”Det är hanteringen av ekonomin som varit darrig inte un-
derskottet”. (Ordf. Partnerskapet) Till den positiva sidan hör den kunskap 
som kunde utvecklas och därmed höja kompetensen vad gäller dessa frå-
gor i de medverkande organisationerna, liksom att partnerna i någon ut-
sträckning kunde nyttja varandras kompetens. Trots de problem som fun-
nits var parterna nöjda med att partnerskapets verksamhet bidragit till att 
framför allt jämställdhetsfrågan på ett tydligare sätt kommit upp på dag-
ordningen, liksom att verksamheten skapat en plattform att arbeta vidare 
från inför framtiden i den egna organisationen. 
 
Sökord: Arbetsmarknad, diskriminering, genus, kön, rekrytering, karriär, 
brytprojekt 

DEL 1 
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1. EN KOMPLEX OCH SEGREGERAD AR-
BETSMARKNAD  
 
 
 
Ett välfärdssamhälle bereder plats för alla, oberoende av faktorer som 
kön, etnisk härkomst, funktionshinder, ålder, eller sexuell läggning. Ett 
sådant samhälle innehåller också en arbetsmarknad där människor genom 
sitt arbete kan bidra till samhällets utveckling. ”Ju fler människor som 
arbetar, desto högre blir tillväxten, är tumregeln. I praktiken är det inte 
antal människor som är huvudsaken, utan antalet effektiva timmar.” 
(Wetterberg, 2004:40) Wetterbergs uttalande visar på att vi i realiteten 
befinner oss på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Konkurrensen ökar 
och det skapar höga krav både på dem som redan finns där likaväl som 
på dem som söker tillträde dit. Ett ökat arbetstempo bidrar också till att 
många slås ut från arbetslivet och hamnar i en långtidssjukskrivning. Ett 
jämställt och jämlikt samhälle behöver en välfungerande och rättvis ar-
betsmarknad. I realiteten är antalet jobb på arbetsmarknaden färre än de 
arbetssökande vilket skapar arbetslöshet och orättvisa förhållanden, bl.a. 
genom att kvinnor och män behandlas olika samtidigt som det också fö-
rekommer andra former av diskriminering. 
 

Marknadsläget har gjort diskriminering möjlig – kvinnor har 
inte fått samma löne- och karriärutveckling som män, och in-
vandrare har inte kunnat konkurrera på lika villkor. (Wetter-
berg, 2004:171)  

 
Orsaker till att det råder brist på arbetstillfällen är bl.a. att många okvali-
ficerade jobb kontinuerligt försvunnit genom rationaliseringar1, förändra-
de mönster i den internationella handeln och ökad konkurrens genom att 
nyligen industrialiserade länder tar över allt större del av den enkla varu-
produktionen (le Grand, m.fl., 2004). En annan tendens är att kopplingen 

                                                 
11  Redan vid 1900-talets början stod den ständiga rationaliseringens princip klar (Se t.ex. 
Weber, 1983). Innebörden är enkel, varje investering i ny teknik leder till färre anställda 
och fler producerade varuenheter, dvs. till ökad produktivitet. Tekniska landvinningar 
tycks göra att denna process hela tiden accelererar.  
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mellan utbildning och arbete blir allt tydligare. Lindell (2004) pekar till 
exempel på att rätt kvalifikationer i arbetslivet blir allt mer betydelsefullt, 
bl.a. därför att den moderna arbetsmarknaden ställer höga krav på förmå-
gor som beredskap på att förändring sker, att arbeta i grupp, att själv lösa 
problem och att snabbt lära sig nya arbetsuppgifter.  
 

Det är mycket som talar för att morgondagens arbetsmarknad 
kräver både mer mjuka kunskaper (social kompetens, kundori-
entering, att jobba i grupp) och mer tekniska färdigheter. (Abra-
hamsson, 2007:26) 

 
När industrin i Sverige växte snabbt efter andra världskrigets slut (Myhr-
man, 1994) innebar det att behovet av arbetskraft ökade och bidrog till att 
även kvinnor i högre utsträckning började arbeta utanför hemmen. Indu-
strins framgångar skapade förutsättningar för att den offentliga sektorn 
kunde byggas ut och det blev huvudsakligen kvinnor som kom att anstäl-
las på denna arbetsmarknad. Detta kom också att utgöra en del av grun-
den för de skillnader som nu finns på arbetsmarknaden. Arbetsmarkna-
den är således könsuppdelad. Den offentliga sektorn utgörs till exempel 
till nästan 80 procent av kvinnor inom kommun och landsting (Internet 
3), medan den inom staten är jämt fördelad (Prop. 2006/07:1). Inom det 
privata näringslivet utgör kvinnorna knappt 40 procent där kvinnorna är 
överrepresenterade inom handel, omsorg, hälsovård och skola och män-
nen inom metall- och maskinteknisk industri, bygg- och anläggningstek-
nisk industri och inom transportsektorn. (Prop. 2005/06:155) Det således 
en omfattande s.k. horisontell segregering såtillvida att kvinnor och män 
finns i olika yrken. Kvinnors och mäns arbetsvillkor ser också olika ut i 
många avseenden. De arbetar i huvudsak inom olika yrkesområden och 
utför olika arbetsuppgifter, vilket resulterar i löneskillnader och olika an-
ställningsvillkor (Gonäs 2005, SOU 2004:43). I en artikel i Dagens Ny-
heter (2007-09-05) redovisas att en genomsnittlig svensk man tjänar 
4 300 kronor/månad mer än en kvinna. Om det är en privatanställd är 
skillnaden än större, 7 300 kronor/månad. Det betyder att löneskillnader-
na inom den offentliga sektorn är betydlig mindre än inom näringslivet. 
Inom kommunerna är till exempel löneskillnaden en procent och bland 
de privatanställda tjänstemännen 10 procent. 
 
Könsuppdelningen på arbetsmarknaden struktureras också vertikalt, 
d.v.s. kvinnor och män har olika hierarkiska positioner med skillnader i 
arbetsvillkor, lön, status och makt. (SOU 1996:56; SOU 2004:43) ”I ett 
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längre perspektiv har kvinnosektorerna förblivit låglönebranscher. /…/ 
De oförklarliga löneskillnaderna mellan könen ökar, ju högre upp i hie-
rarkierna man kommer. Diskrimineringen i löneutveckling är störst för 
välutbildade kvinnor.” (Wetterberg, 2004:172) Gonäs m.fl. (2005) pekar 
på att den rådande könsuppdelningen på arbetsmarknaden också har in-
neburit att kvinnor i större utsträckning än män satsar på högre utbild-
ning. Vid till exempel antagningen till våra universitet och högskolor 
hösten 2007 var 63 procent av alla som kommit in kvinnor och 37 pro-
cent män. (https://www.studera.nu/) Detta kan tolkas som att kvinnor hål-
ler på att skapa sig större möjligheter att komma in på yrkesområden som 
kräver hög utbildning, yrkesområden som tidigare till stor del dominerats 
av män. Samtidigt riskerar de högutbildade kvinnorna att bli tvungna att 
ta jobb som är under deras kvalifikationsnivå därför att det inte finns ar-
beten som svarar mot deras kvalifikationer, eller att dessa redan besatts 
av män. 
 
Att det sker diskriminering i arbetslivet, som till exempel kan gälla rekry-
teringsförfarandet, lön, arbetsförhållanden o.s.v. på grund av kön har nu 
under en relativt lång period funnits på agendan i många olika samman-
hang, bl.a. via kvinnoorganisationer, genom de politiska partiernas arbe-
te, i den akademiska forskningen o.s.v. Under senare tid har även andra 
typer av segregering och diskriminering än på grund av kön allt mera 
kommit att uppmärksammas.2 Det gäller diskriminering på grund av et-
niskt ursprung, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Till exempel 
visade det sig i en medarbetarundersökning som riktades till Landstinget 
Dalarnas personal år 2007 att tre procent (6,7 % under de senaste åren) 
uppgav att de upplever/upplevt sig mobbade av chef eller medarbetare, 
0,1 procent (0,5 % under de senaste åren) ansåg sig vara utsatta/varit ut-
satta för kränkningar på grund av etnisk bakgrund, sexuell läggning eller 
funktionshinder och 0,3 procent (0,6 % under de senaste åren) att de ut-
sätts/utsatts för sexuella trakasserier. (Landstinget Dalarna, 2007) Detta 
exempel visar att det finns ett problem, även om det inte kan anses vara 
betydande, som rör områden där det måste råda ”nolltolerans”. 
 

                                                 
2 ”Den första lagen i Sverige mot diskriminering i arbetslivet, jämställdhetslagen, 
trädde i kraft 1980. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön på arbetsplatsen. 
År 1999 kompletterades lagen med att även omfatta förbud mot diskriminering på 
grund av funktionshinder och etnisk bakgrund, samt förbud mot diskriminering på 

grund av sexuell läggning. Det är de fackliga organisationerna som ska bevaka att lag-
stiftningen efterlevs.” (Bild, 2004b:7) 



 18 

Föreliggande rapport är en utvärderande studie av Utvecklingspart-
nerskapet Gender School som är ett projekt som tar sin utgångspunkt i 
arbetsmarknadens uppdelning i manliga och kvinnliga arbeten och de 
orättvisor som detta skapar, men också att det regelmässigt förekommer 
diskriminering av andra skäl. Gender3 School är ett s.k. Utvecklingspart-
nerskap (UP) inom EU:s Equalprogram4 som startade i november 2004 
och avslutades i december 2007.  
 
 
1.1 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i tre delar. I den första ges en översiktlig bak-
grundsbeskrivning av den ojämställda och diskriminerande arbetsmark-
naden (kap. 1), liksom att partnerskapet som samverkan form beskrivs 
(kap. 2). Här ges även en bakgrund till partnerskapet Gender School och 
dess verksamhet (kap. 3). Från dessa utgångspunkter beskrivs sedan ut-
värderingens syfte (kap. 4) samt de metodiska utgångspunkterna (kap. 5). 
 
I den andra delen beskrivs de teoretiska utgångspunkterna (kap. 6). (Den 
som är mindre teoretiskt intresserad kan gå direkt till del III) Tolknings-
ramen innehåller i sin tur tre delar (kap. 6) Den första delen utgörs av: 
”Hur komplexa och svårgripbara fenomen kan betraktas med utgångs-
punkt i s.k. komplexitetsteori.” Den andra delen rör: Hur skillnader upp-
står i arbetsvillkor beroende på kön, etnicitet, ålder, funktionshinder och 
sexuell läggning” och slutligen behandlas: ”Hur olika tillvägagångssätt 
och metoder, till exempel rekrytering, karriärutveckling och ledarskap, 
kan användas för att motverka den diskriminering som förekommer i ar-
betslivet.”   

                                                 
33  Utvecklingspartnerskapet (UPet) valde att i det här sammanhanget använda begreppet 
gender i stället för kön för att underlätta det transnationella samarbetet. Begreppet inne-
fattar att det är både biologiska och sociala faktorer som har betydelse för hur könsroller 
skapas.  
4 Equal är ett s.k. Gemenskapsinitiativ som bedrivs inom EU:s alla medlemsländer med 
målet att vara en samlad satsning för att främja den europeiska sysselsättningspolitiken. 
Equal fokuseras frågor som rör jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering och ute-
stängning från arbetslivet och arbetat för att varje individs kompetens och utvecklings-
möjligheter skall tas tillvara oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och 
eventuella funktionshinder för att uppnå målet ett arbetsliv utan diskriminering och 
ojämlikhet, präglat av mångfald. Viktiga beståndsdelar i Equal är s.k. utvecklingspart-
nerskap och transnationellt samarbete, d.v.s. samverkan med utvecklingspartnerskap i 
andra EU-länder. (http://www.paraplyprojektet.) (se/upload/46%20utvecklings part-
netskap.pdf, 2006-08-04) 
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I den tredje delen beskrivs, analyseras och tolkas resultatet. Först be-
skrivs resultatet av kartläggningen av de s.k. brytprojekten (kap. 7). Där-
efter behandlas de övriga delprojekten, rekrytering, karriär, ledarskap, 
kvinnliga företagsledare med funktionshinder och kvinnoorganisationer-
nas roll i jämställdhetsarbetet (kap. 8 - 10). I ett avslutande avsnitt (kap. 
11) diskuteras och dras slutsatser om att samverka i partnerskap och vad 
det här partnerskapets arbete har betytt för att öka jämställdheten och 
minska diskrimineringen i de berörda organisationerna och i sin förläng-
ning på arbetsmarknaden i stort.  
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2. PARTNERSKAPET SOM SAMVERKANS-
FORM 
 
 
 

Det är mänskliga nätverk och deras överlappningar som håller ihop 
kulturer och samhällen. Finns ingen överlappning kan hela system 
falla som korthus. (Jönsson, 1999:163) 

 
Nätverk är vanligen en lös sammanslutning som kontinuerligt förändras 
när individer försvinner och nya ansluter. De är skapade för att arrangera 
möten som överskrider gränser mellan professioner och organisationer, 
både lokalt och globalt. När till exempel Internet utvecklades allt mer 
från och med mitten av 1990-talet har det gett upphov till nya möjligheter 
att utbyta information med både kända och okända människor. (Tydén 
och Blűcher, 2006) Dialogen är det instrument som behövs för att skapa 
och bibehålla varaktiga relationer och kommunikation i dessa nätverk. 
 

The promise of dialogue is that a small group of people might 
do something that impacts the world. Evoking this potential, 
supporting its articulation, and asking people to reflect on it can 
make an important difference to progress going forward. (Isa-
acs, 1999:293) 

 
Att bygga upp ett fungerande nätverk är emellertid både resurs- och tids-
krävande. När de fungerar kan nya idéer, kunskap och aktiviteter skapas, 
dock måste en rad förutsättningar vara uppfyllda för att resultatet skall 
kunna utfalla väl. Deltagarna måste tycka att det är värdefullt att delta 
och det är knappast möjligt att tvinga någon att delta mot sin vilja. Ett 
nätverk kan också uppträda i många olika former och med skiftande syf-
ten. Partnerskapet är idag, liksom nätverk, kluster, innovationssystem och 
Triple helix populära metoder eller strategier för att samverka. 
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2.1 Vad är ett partnerskap? 
Ett nätverk kan vara formaliserat i form av ett partnerskap. Inom Equal 
representerar ett partnerskap ett sådant formaliserat nätverk där såväl pri-
vata som offentliga organisationer samverkar för att söka efter innovativa 
lösningar på angelägna problem. (Soininen och Jedlen, 2005). Hur kan då 
ett partnerskap definieras? 
 

Vi utgår inte från en exakt definition av partnerskap, men utgångs-
punkten är att partnerskap kan ses som en samling aktörer som 
kommer samman kring en gemensam fråga, där varje partner (med 
sin kompetens, sina erfarenheter och resurser) kan bidra till en ut-
veckling. Partnerskap betecknar ett annorlunda sätt att arbeta jäm-
fört med till exempel nätverkssamverkan. Partnerskapsarbete inne-
bär att partnerna äger frågan tillsammans, vilket kräver ett åtagande 
från deltagarna på ett sätt som nätverkssamverkan inte gör. Nätver-
ket bygger på frivillighet, medan partnerskapet sätts samman i syf-
te att gemensamt lösa en uppgift eller åstadkomma problemlös-
ningar – partnerna ”äger” uppgiften tillsammans. (Andersson, m.fl. 
2006:14) 

 
Ett partnerskap byggs upp av organisationer som beslutat sig för att sam-
verka. En viktig del av ett partnerskap är att utbyta erfarenheter över 
gränser för att stödja innovationer och utveckling, att initiera och genom-
föra konkreta förbättringar i vardagsarbetet. För Partnerskap som ingår i 
Equal är ett viktigt syfte att åstadkomma långsiktiga strukturella föränd-
ringar för att minska alla former av diskriminering på arbetsmarknaden 
bl.a. genom att sprida erfarenheter från goda exempel. (Andersson, m.fl. 
2005) 
 

Grunden för allt arbete inom Equal är organiseringsformen utveck-
lingspartnerskap. Med hjälp av utvecklingspartnerskapen ska det ini-
tieras olika verksamheter som på olika sätt ska söka nya vägar och 
pröva nya modeller med ambitionen att på sikt kunna leda till såväl 
systemförändringar som ändrade attityder. (Andersson, m.fl. 2006:13) 

 

Arbetet i ett partnerskap kan betraktas som en process som pågår och för-
ändras över tiden. Dessa processer innehåller tre faser, före, under och ef-
ter utvecklingsarbetet (Se figur 1). I praktiken överlappar dessa faser var-
andra. 
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Ett partnerskap som är integrerat i den ordinarie verk-
samheten (d.v.s. oberoende av externt stöd) 

 
 
                    Spridning 
 

       Genomförande 
 

Initiering 
 
 
 

“Före"        “Under"       “Efter” 
 
Figur 1. Olika faser i ett utvecklingspartnerskap. (Andersson, m.fl. 

2006:10) 

 
I fasen ”före” utvecklingsarbetet ligger ”fokus på bildandet av själva 
partnerskapet – att finna arbetsformer, formulera mål och syften med 
mera. Vi har valt att kalla denna typ av aktivitet för initiering.” (Anders-
son, m.fl. 2006:9) Vad som sker under den förberedande fasen har sedan 
ett betydelsefullt inflytande på vad som sker under själva genomförande-
fasen, liksom under ”efterfasen”, d.v.s. när resultaten skall spridas. Under 
genomförandefasen är fokus på det operationella arbetet. Det här är en 
period när nya metoder testas för att nå de uppsatta målen.  
 

Att ta tillvara samt sprida erfarenheter och resultat från utveck-
lingsarbetet är i många fall det som avgör om arbetet leder till 
långsiktiga effekter, det vill säga hållbar utveckling. (Andersson, 
m.fl. 2006:10) 

 
Att arbeta med påverkan och spridning av erfarenheter är i huvudsak för-
lagt till ”efterfasen”. Hela processen kräver en medveten strategi redan 
från början och ända till slutet. 
 

Ett partnerskap är en dynamisk process, och för att partnerskapet 
ska leda till långsiktiga förändringar är det viktigt att tillvarata 
förmågan hos partnerna att lära tillsammans – av varandra. Lika 
viktigt är det att partnerna för in dessa lärdomar i de egna organisa-
tionerna – att det finns en vilja att lära tillsammans ”hemma”. När 
samtliga partners är överens, tror vi att man har kommit en bra bit 
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på vägen till ett framgångsrikt partnerskapsarbete. (Andersson, 
m.fl., 2006:39) 

 
Andersson, m.fl. (2006) ställer frågan om ett partnerskap bara är ett nytt 
begrepp för ett redan existerande traditionellt sätt att arbeta? De framhål-
ler emellertid att de anser att ett partnerskap är ett annat sätt att arbeta 
jämfört med traditionellt nätverksarbete. Existerande definitioner av be-
greppet refererar mer eller mindre till ett formellt sampel mellan aktörer 
inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det kan till exempel röra 
sig om statliga organ, kommuner, regionala organ, men också olika före-
tag och organisationen inom det privata näringslivet såväl som fackliga 
organisationer. Aktörerna kan i sin tur representera olika nivåer i samhäl-
let, från nationellt, regionalt till lokalt med kompletterande, eller över-
lappande intressen. Målet är att mobilisera och samordna resurser och ef-
fektivisera arbetet. 
 

Vad som skiljer partnerskapen från exempelvis nätverk är att de 
fått en nominell status. Däremot saknar partnerskapen formella be-
slutsbefogenheter och de är heller inte rättsligt reglerade. (Anders-
son, m.fl., 2006:83) 

 
Nätverk baseras på ett frivilligt deltagande och är sammansatta med syf-
tet att arbeta tillsammans för att utveckla en uppgift eller att lösa ett pro-
blem. Ett partnerskap är sammansatt av aktörer som är inriktade på att 
lösa gemensamma problem. I ett partnerskap är det inte nog att vara villi-
ga att bidra med en extern lösning, utan kräver att parterna aktivt tar del i 
att lösa gemensamma problem eller att åstadkomma strukturella föränd-
ringar. Nätverk, kluster, innovationssystem och Triple Helix kan därför 
beskrivas som organisationsformer som är mer förutsättningslöst sam-
mansatta än partnerskap. Jämfört med ett traditionellt projekt sker ett så-
dant vanligen utanför, eller parallellt med organisationens ordinarie arbe-
te och i bästa fall leder ett framgångsrikt resultat till att detta kan integre-
ras i den reguljära verksamheten. (Andersson, m.fl., 2006) 
 

För att partnerskapets arbete ska bli framgångsrikt krävs förank-
ring, förändringsvilja och engagemang från partnerorganisationer-
na. Verksamheten kan därför inte ligga utanför ordinarie verksam-
het. (Andersson, m.fl., 2006:84) 

 
Ett partnerskap hanterar också finansiella resurser, tar beslut och bedriver 
egen verksamhet. ”Partnerskapens roll – att finnas utanför ordinarie verk-
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samhet och strukturer men samtidigt verka inom dessa – riskerar att ge 
dem otydlig status.” (Andersson, m.fl., 2006:85) Av detta skäl är det 
nödvändigt att verksamheten är transparent. Andersson m.fl. pekar också 
på att partnerskapsarbete bör ses som en lärprocess, där det inte finns en 

bästa lösning som gäller för alla situationer; lösningen är bunden till den 
lokala kontexten. (Andersson, m.fl., 2006:85) Ett partnerskap kan till ex-
empel använda ett eller flera projekt som verktyg, som sätt att organisera 
arbetet och för att ge arbetet struktur. 
 
 
2.2 Projektet som instrument för samverkan i ett partner-
skap 
I ett Partnerskap sker samverkan både på en organisatorisk nivå och mel-
lan enskilda aktörer på en operativ nivå. På den organisatoriska nivån 
skapas förutsättningar för samverkan genom att avtal sluts, att verksam-
heten organiseras, att ekonomiska resurser och tid anslås. På den operati-
va nivån är det framför allt relationerna mellan enskilda aktörer inom 
denna ram som är av intresse. Samarbetet kan till exempel organiseras i 
form av ett eller flera projekt, vilket var fallet i Gender School. Projekt 
blir därmed ett viktigt instrument med möjligheter och begränsningar. 

 
Projekt är nästan alltid formulerade och kalkylerade: de har en be-
stämd början, riktning och ett slut. De kan därför ge intryck av att 
vara mer gripbara än den löpande verksamheten inom myndighe-
ter, organisationer och företag. (Sahlin, 1996:4) 

 
Vad som kännetecknar ett projekt är att de som driver detta vanligen har 
rekryterats för att de själva tror på en idé som de gärna vill förverkliga. 
Det betyder att de kan antas ha en stor tolerans för att något går ”snett”, 
men också att de är benägna att finna lösningar på de problem som konti-
nuerligt uppstår. Om det behövs är de beredda att lägga ner både mer tid 
och kraft än vad som förväntas av dem, just för att verksamheten skall 
fungera så bra som möjligt. Detta leder också till att de med tiden lär sig 
att förebygga problem och att hantera dessa när det uppstår nya problem. 
Utifrån våra erfarenheter efter att i många år ha arbetat med projekt av 
olika slag är att dessa ofta avgränsas till en del av organisationen och om-
fattar en grupp intresserade. Det framställs ofta som att projektet är ett 
försök och att om resultatet utfaller väl så skall detta även implementeras 
i den övriga organisationen, men om så inte är fallet så kommer inget att 
hända. Detta kan ses som ett försök att lugna de som är oroliga för vad 
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det hela kan leda till och därmed också minska det eventuella motstånd 
som skulle uppstå.  
 

Projektets attraktion som idé och begrepp verkar ligga i sinsemel-
lan motsägelsefulla konnotationer, som å ena sidan vetter åt det 
strikt rationella och målinriktade, å andra sidan det nya och oförut-
sägbara. Projektet utlovar kontroll och avgränsning, samtidigt som 
de förespeglar befrielse och gränsöverskridande. (Sahlin, 1996:14) 

 
Projektledningen och de medverkande aktörerna utvecklar en kompetens 
runt den verksamhet som de deltar i. Däremot är det inte säkert att de all-
tid löser grundläggande och bakomliggande problem, t.ex. av strukturell 
art. Trots att verksamheten i ett projekt verkar fungera kan det finnas 
bakomliggande problem som kan visa sig vara svårt att hantera när detta 
sätt att arbeta skall implementeras i den ordinarie verksamheten. Inte 
minst för att en del av de grundläggande problemen fortfarande finns 
kvar och för att de som inte ”brinner” för idén ofta själva saknar både 
kunskap och motivation för att lösa problem som de själva inte är orsa-
ken till. Det gör det vanskligt att utan vidare göra om framgångsrik pro-
jektverksamhet till reguljär verksamhet. Om så skall ske framstår det som 
angeläget att de problem som uppstår i ett projekt också får en permanent 
lösning, till exempel att det sker justeringar av befintliga administrativa 
rutiner, regler och hinder av andra slag. Om så inte är fallet finns en risk 
att ett framgångsrikt projekt kan omvandlas till en misslyckad reguljär 
verksamhet. En förutsättning är att ett projekt skall kunna påverka den 
ordinarie verksamheten är att den tar sin utgångspunkt i angelägna var-
dagliga problem, som till exempel att minska skillnaderna i hur kvinnor 
och män behandlas på arbetsmarknaden, eller att människor diskrimine-
ras av andra skäl. Det är också nödvändigt att verksamheten pågår under 
en längre tid för att de genomförda förändringarna skall ha hinna slå rot. 
Vi behandlar i det följande något om denna problematik. 
 
 
2.3 Utvecklingsprocesser kräver tid 
Utvecklingsprocesser kännetecknas av att de vanligen genomgår olika fa-
ser. (Se t.ex. Ekholm, 1990) Tiden för att starta upp en verksamhet, den 
s.k. initieringsfasen kan ta från ett halvt år upp till två år att genomföra. 
När ett utvecklingsprojekt startas finns redan strukturer och handlings-
mönster som är institutionaliserade, d.v.s. de är ”fast förankrade” och de 
har i någon mening svarat mot de krav som tidigare gällt, mönster som 
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skall ”brytas upp”. De institutionaliserade mönstren kan vara till både en 
för- och en nackdel. Fördelen med de institutionaliserade handlings-
mönstren är om de är önskvärda, att de också är motståndskraftiga mot 
förändringar, vilket samtidigt skapar både stabilitet och långsiktighet. 
Detta är i andra lägen en nackdel när dessa strukturer och handlings-
mönster av någon anledning behöver förändras, d.v.s. när de inte längre 
är önskvärda, blir det svårt att åstadkomma nödvändiga förändringar. Im-
plementeringsfasen, som är den andra utvecklingsfasen och som skall 
”bryta upp” de institutionella handlingsmönstren, kan pågå under flera år. 
Samtidigt finns det skäl att tro att förändringsprocesser kan vara motsä-
gelsefulla och att de därför innehåller för lite kraft för att ha någon egent-
lig påverkan på redan institutionaliserade organisationsmönster. Kanske 
är det så att förändringsarbete bara kan lyckas när de institutionaliserade 
mönstren av andra skäl redan har luckrats upp. Implementeringen hamnar 
vanligen i ett kritiskt läge när de aktiva i utvecklingsarbetet försöker dri-
va på andra aktörer i samma riktning, vilket riskerar att leda till ett, mer 
eller mindre, starkt motstånd. Motståndet kan ha en mängd orsaker, allt 
från rädsla inför det nya till att rådande maktförhållanden riskerar att för-
ändras. Även i ett framgångsrikt utvecklingsarbete kan det nya integreras 
endast långsamt. Detta talar för att förändringsarbete måste bedrivas 
långsiktigt och att det samtidigt måste finnas en kontinuerlig beredskap 
för att söka sig fram på nya vägar. När det gäller den avslutande institu-
tionaliseringsfasen, d.v.s. när de nya handlingsmönstren ”slår rot”, tar 
denna också vanligen lång tid ”/…/ eftersom anpassningar av den lokala 
organisationen kan komma till långt efter det att den ursprungliga föränd-
ringen infördes.” (Ekholm, 1990:61) Förändringar visar sig ofta varaktigt 
först fem, sex år efter att de första försöken att initiera dessa. Detta får till 
följd att många nya verksamheter riskerar att leda till marginella effekter 
därför att projektet avslutas innan den nya verksamheten har institutiona-
liserats. Slutsatsen blir att om ett utvecklingsarbete ska ha möjlighet att 
ge bestående effekter måste det bedrivas långsiktigt, vilket i allmänhet 
betyder under flera år. (Lundgren, 2002) Detta betyder samtidigt att det 
tar lång tid innan organisatoriska förändringar låter sig ”fångas in” och 
beskrivas i form av att mera varaktiga förändringar har skett, t.ex. i form 
av nya rutiner, andra förhållningssätt hos personalen, o.s.v.  
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3. GENDER SCHOOL – ETT UTVECKLINGS-
PARTNERSKAP (UP) INOM EQUAL 
 
 
 
Gender School är ett Utvecklingspartnerskap (UP) som utgörs av sex or-
ganisationer av olika storlek och med olika kärnverksamheter. Dessa är 
Landstinget Dalarna, Vägverket, Länsarbetsnämnden, TCO, VH Assi-
stans och Stiftelsen Minerva. Landstinget Dalarna liksom Vägverket är 
stora organisationer som i det ena fallet verkar regionalt och i det andra 
fallet nationellt inom hälso- och sjukvård respektive trafik och vägar. 
Länsarbetsnämnden5 är också ett regionalt organ men utgör samtidigt en 
del i ett nationellt statligt organ inom arbetsmarknadsområdet. TCO utgör 
en facklig samverkansorganisation inom tjänstemannaområdet. VH assi-
stans är ett medelstort företag som arbetar med personlig assistans till 
barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Stiftelsen Minerva är ett 
regionalt resurscentrum för idé och kompetensutveckling för kvinnor i 
Dalarna. Minerva var också idégivare till Gender School och är till lika 
partnerskapets koordinator. Verksamheten har organiserats och genom-
förts av en styrgrupp bestående av representanter från de i partnerskapet 
ingående organisationerna. Tillsammans utgör dessa organisationer även 
ett Utvecklingspartnerskap (UP) och flera av organisationerna ingår i ett 
eller två Transnationel Co-operation Partnerships (TCP) (Hackers for 
Equality och A private matter). Det transnationella samarbetet omfattas 
inte av denna utvärdering. 
 
Gender School har varit uppdelat i två huvuddelar. Den ena har utgjorts 
av en kartläggning och analys av s.k. Brytprojekt (se nedan). Syftet var 
att ta tillvara erfarenheter, till exempel i fråga om använda metoder och 
vilka resultat som hade uppnåtts inom dessa projekt, för att sedan på bred 
front sprida resultaten. Den andra delen av Gender School har utgjorts av 
sex olika delprojekt som i olika avseenden har rört att utveckla metoder 
för ökad jämställdhet och minskad diskriminering i arbetslivet. Dessa 
projekt både kompletterar och delvis överlappar varandra. Resultatet var 
avsett att sammanföra kunskap för vardagsbruk i arbetslivet under sam-
lingsnamnet Gender School, d.v.s. en ”skola” för att motverka ojämlikhet 
och diskriminering på arbetsmarknaden. En bärande tanke var att bidra 

                                                 
5 Länsarbetsnämnden försvinner som organisation i och med utgången av 2007. 
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till kunskapsuppbyggnad inom dessa områden och att sedan sprida dessa 
i en vidare krets. 
 
 
3.1 Kartläggning och utvärdering av s.k. brytprojektet 
Det mest omfattande delprojektet och som utgjort en central del i Gender 
School är det s.k. Brytprojektet vars huvudsakliga syfte var att analysera 
s.k. brytprojekt6 för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden som 
bedrivits i Arbetsmarknadsverkets regi7 under perioden 1993 och fram 
till och med 2005. Årligen har cirka 30 miljoner kronor om året satsats på 
brytverksamheten. Bakgrunden till det här delprojektet får sökas i det 
faktum att resultatet av denna tämligen omfattande verksamhet var föga 
studerad och känd och i de flesta fall var utfallet inte förmedlat utanför 
det enskilda projektet. Gender School såg här en möjlighet att ta tag i 
denna uppgift genom att systematiskt sammanställa resultaten på ett 
överskådligt sätt. 
 

Eftersom brytprojekten lagt stor tonvikt vid att utveckla metoder 
och arbetssätt som skall användas i verksamheten bör en sådan 
systematisk genomgång kunna bli fruktbar. En annan faktor som 
bör granskas närmare i detta sammanhang är antalet deltagare i 
brytprojekten i förhållande till deltagare inom arbetsmarknadspoli-
tiken totalt sett. (SOU 2004:43, sid. 161) 

 
Ett övergripande mål för projektet handlade om kunskapsspridning avse-
ende könssegregeringens komplexitet. Ett delsyfte var att undersöka i vil-
ken mån det var möjligt att utläsa om dessa brytprojekt hade haft någon 
funktion för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden. Ett andra del-
syfte var att undersöka om det var möjligt att identifiera metoder i jäm-
ställdhetsarbetet som visat sig vara framgångsrika för att sedan kunna in-
formera om detta som ett led i att utveckla arbetsplatsernas jämställd-
hetsarbete. Projektet planerades från dessa utgångspunkter att genomfö-
ras i tre steg. 
 

                                                 
6 Begreppet bryt visade sig i den utvärderingsrapport som blev resultatet av projektet att 
ha en rad olika betydelser och innehåll i de projekt som studerades. (Minerva, 2007) 
7 I Arbetsmarknadsverkets (AMV) uppdrag ingår att verka för kvinnors och mäns rätt 
till arbete på lika villkor och att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. (SFS 
2000:634) 
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Steg 1.  Skapa ett lätt åtkomligt dataregister över regionala BRYT-
projekt som genomförts i Sverige under perioden 1985-2005.8 

Steg 2. Sammanställa ’goda exempel’ från dessa projekt samt att utvär-
dera ett antal utvalda projekt som genomförts några år tillbaka i 
tiden avseende dess effekter på längre sikt och söka identifiera 
aspekter som påverkat resultatet.  

Steg 3. Att kontinuerligt pröva de metoder som identifierats som en del 
av alla de delprojekt som ingick i Gender School. 

 
Resultatet har redovisats i rapporten: ”Försök att bryta!” (Minerva, 2007) 
 
 
3.2 De övriga delprojekten i Gender School 
De övriga delprojekten i Gender School syftade till att i Partnerskapet ut-
arbeta metoder som kan påverka förhållningssätt och arbetsformer så att 
jämställdhetsaspekter, liksom att motverka diskriminering, skulle kunna 
integreras i det vardagliga arbetet på ett bättre sätt än vad som sker idag. 
Verksamheten genomfördes inom några strategiskt utvalda områden med 
delprojekt av olika omfattning och inriktning inom partnerskapets med-
lemsorganisationer. De delprojekt som genomförts i olika konstellationer 
inom partnerskapet har benämnts: 
 

1. Rekrytering 
2. Karriärutveckling och åldersdiskriminering 
3. Ledarskapets betydelse i jämställdhetsarbetet 
4. Kvinnliga företagare/ledare med funktionshinder  
5. Kvinnoorganisationernas roll i arbetet med att förändra den köns-

segregerade arbetsmarknaden samt 
6.  Gender från ett fackligt perspektiv  
 

I det följande ges en kortfattad presentation av de olika delprojekten. 
 

                                                 
8 Perioden som utvärderingen gällde kom emellertid bara att omfatta tiden 1993 – 2005. 
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3.2.1 Rekryteringsprojektet 
Rekryteringsprojektet har omfattat följande parter: Landstinget Dalarna, 
Länsarbetsnämnden och Minerva. Projektet syftade till att utveckla me-
toder som skulle säkerställa att ingen könsdiskriminering sker före, under 
eller efter rekryteringsprocessen. 
 

Kunskaperna om diskrimineringsgrunderna över huvudtaget är 
ju tämligen dåliga och det är inte så konstigt att det inte är fler 
invandrare anställda, eller flera killar på kvinnodominerade ar-
betsplatser. (Projektledare, Gender School) 

 
Som ett konkret resultat skulle det senast vid utgången av 2007 finns 
verktyg som säkerställde att ingen diskriminering förekommer vid rekry-
tering9 och som tillämpades av minst en arbetsgivare inom Utvecklings-
partnerskapet. (http://www.genderschool. se/html/delprojekt/rekrytering. 
shtml.) 
 
 
3.2.2 Karriär- och åldersdiskrimineringsprojekten 
Karriärutvecklingsprojektet har genomförts inom Vägverket och Lands-
tinget Dalarna och innehållit två viktiga aspekter, nämligen att de invol-
verade organisationerna skulle utveckla sådana rutiner för personalens 
karriärplanering att det på en rutinmässig nivå skulle kunna vara möjligt 
att upptäcka och förhindra köns- och åldersdiskriminering. Projektet in-
nefattade även hur diskriminering i fråga om etnicitet, sexuell läggning 
och funktionshinder skulle kunna motverkas. 

 
Arbetet i projektet ska generera verktyg inom området då det be-
hövs incitament för karriärutveckling med ett genusperspektiv. 
Inom partnerskapet vill vi att karriärutveckling blir en central del i 
såväl medarbetarnas som i chefernas utvecklingsplaner och att för-
utsättningarna att omsätta dessa planer i verkligheten finns. 
(http://www. genderschool.se/html/delprojekt/karriarutv.shtml ) 

 
Karriärprojektets verksamhet skulle resultera i att senast vid utgången av 
2007 ha utvecklat instrument för könsneutral karriärutveckling, vilka 

                                                 
99  ”Rekrytering är den sammanfattande term som används för att beskriva de åtgärder 
som syftar till att tillgodose organisationers och företags behov av personal” (Granberg, 
2003:315).  
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skall finnas med som en central del i de utvecklingsplaner medarbetare 
och chef gemensamt lägger fast hos representanterna i partnerskapet.  
 
 
Åldersdiskriminering 
Projektet mot åldersdiskriminering kan betraktas som ett delprojekt i 
Karriärutvecklingsprojektet. I det här fallet formulerades syftet som att: 
”Arbeta fram ett verktyg och skapa metoder som säkrar att det inte före-
kommer någon åldersdiskriminering kopplat till gender inom organisa-
tionen.” (Projektplanen) 
 
 
3.2.3 Projektet Kvinnliga företagsledare med funktionshinder 
 

Bara 20 % av de funktionshindrade har jobb i dag. Var femte! Yt-
terligare 20-30 % har någon form av anpassad sysselsättning. Hälf-
ten har ingen sysselsättning alls. Och värst är det för kvinnorna. 
(www.socialpolitik.com/gamlanummer/arkiv2003/oo1/S09.html) 

 
Projektet Kvinnliga företagare med funktionshinder har bedrivits av VH 
Assistans i samverkan med Minerva. Målet var att det senast vid utgång-
en av 2007 skulle finns en ökad medvetenhet hos landets ledande aktörer 
om hur samhällets olika insatser inverkar och påverkar arbetsmöjlighe-
terna för kvinnliga företagare och ledare med funktionshinder.  
 

Ytterligare ett syfte med delprojektet är därför att öka kunskapen 
kring hur olika samhällsinsatser, reformer och regelverk uppfattats 
av kvinnliga företagare och ledare med funktionshinder. 
(http://www.genderschool.se/html/delprojekt/funktionshinder.shtm
l) 

 
I jämförelse med de andra projekten som bedrivs inom Gender School är 
”det här projektet, om man jämför med de andra, är i dimension mindre.” 
(Projektledare, Gender School) 
 
 
3.2.4 Projektet Ledarskapets betydelse i jämställdhetsarbetet 
Detta delprojekt har innefattat Minerva, Vägverket och Landstinget Da-
larna och syftade till att: ”Varje chefsutbildning skall förses med ’gen-
derglasögon’. Detta skall ske på ett inkluderande sätt i varje moment av 
utbildningarna.” (Projektplanen) Resultatet skulle senast vid utgången av 
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2007 i varje chefsutbildning som anordnas av de involverade organisa-
tionerna kunna avläsas i form av att ett genderperspektiv var en inklude-
rad del i varje moment av de interna utbildningarna. (http://www.gender 
school.se/html/delprojekt/ledarskap.shtml) 
 
 
3.2.5 Projektet Kvinnoorganisationernas roll och den könssegrege-
rade arbetsmarknaden 
Projektet syftade till att belysa hur olika kvinnoorganisationerna har en-
gagerat sig i syfte att ändra maktförhållandet mellan kvinnor och män. 

 
Kvinnor har på olika sätt gått samman och engagerat sig för att 
ändra maktförhållandet mellan kvinnor och män. Syftet med pro-
jektet är att analysera den kunskap som redan finns om kvinnoor-
ganisationer och deras jämställdhetsarbete.  
 
Projektet ska ta fasta på den roll som kvinnoorganisationer har spe-
lat och den påverkan de haft för utvecklingen. Vår förhoppning är 
också att arbetet inom delprojektet ska leda till en debatt om vilken 
inverkan och effekt en sammanslutning kan ha på könssegregerade 
arbetsmarknaden. (http://www.genderschool.se/html/delprojekt/ 
arbetsmarknad.shtml) 

 
Målet var ”att sammanställa en rapport samt att presentera resultatet på 
seminarium och i ’facktidningar’” samt att ”bidra till en debatt som kan 
medvetandegöra vad som kan göras för att skapa en ökad delaktighet hos 
kvinnoorganisationer när det gäller den könssegregerade arbetsmarkna-
den.” (Projektplanen) 
 
 
3.2.6 Projektet Gender från ett fackligt perspektiv 
Målet med detta delprojekt var att belysa jämställdhet och diskriminering 
från ett fackligt perspektiv. 
 

TCO ansvarar i partnerskapet för att alla resultat granskas och ut-
vecklas ur ett genusperspektiv med fackliga utgångspunkter. 
TCO:s roll är därför att kontinuerligt granska Gender School’s del-
resultat med fokus på fackliga aspekter. (http://www. genderscho-
ol.se/html/delprojekt/genus.shtml) 
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Det uppstod omedelbart ett problem i detta projekt i och med att den 
facklige representanten för TCO inte fick tid som facklig förtroendeman 
och måste därför lämna partnerskapet, varvid projektet måste omformule-
ras.  
 

”Där så har vi lite problem i och med att den person som sitter i 
UP:t /…/ han har inte fått tid av sin arbetsgivare under det här året 
att medverka på det som han ska och det här är under utredning 
kan man säga.” (Projektledare, Gender School). 

 
Verksamheten kom så småningom igång i modifierad form i och med att 
i november 2006 inbjöds fackliga representanter från Landstinget Dalar-
na, Arbetsförmedlingarna i Dalarna, Vägverket och VH assistans till ett 
möte. Syftet var att diskutera hittills gjorda erfarenheter i de olika delpro-
jekten i Gender School. Vid mötet överenskoms att representanter för 
fackförbunden kommer att bjudas in till utvecklingspartnerskapets möten 
med start 2007 för att iaktta arbetsprocessen inom Gender School. (Pro-
tokoll, 2006-11-27)  
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4. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH  
AVGRÄNSNINGAR 
 
 
 
Utvärderingen syftar till att beskriva och tolka de processer, resultat och 
erfarenheter som verksamheten inom partnerskapet Gender School har 
gett upphov till. Ambitionen är i första hand att resultatet skall vara kun-
skapsgenererande i betydelsen att erfarenheterna kan bidra till att öka 
kunskaperna och medvetenheten om de processer som bidrar till att skapa 
ojämställda och diskriminerande förhållanden i arbetslivet, d.v.s. att re-
sultatet av de olika delprojekten kan blottlägga några av de mekanismer 
som bidrar till en segregerad arbetsmarknad. En annan ambition är att 
undersöka hur ett partnerskap arbetar och fungerar, d.v.s. vilka för- re-
spektive nackdelar som är möjliga att utkristallisera från detta partner-
skap.  
 
Resultatet tolkas och bedöms även i tillämpliga delar i relation till upp-
satta mål och om resultatet av den bedrivna verksamheten utvecklades i 
den riktning som angavs i målen. Den främsta orsaken till att vi inte mera 
strikt försöker att bedöma måluppfyllelsen är att målen i flera fall ge-
nomgått förändringar som ett resultat av att verksamheten allt efter som 
utvecklats, vilket gett målen en ibland delvis annan innebörd än den ur-
sprungliga. Vi ser detta samtidigt som en naturlig process i ett så kom-
plext projekt som partnerskapet Gender School utgör ett exempel på och 
att många av de förändringar som skedde inte var möjliga att förutse när 
projektet startade. Målens roll är att ge verksamheten en viss riktning, 
inte att slaviskt följas när uppenbara skäl talar emot detta.  
 
Det övergripande syftet med utvärderingen kan från dessa utgångspunk-
ter formuleras som: att studera hur ett Utvecklingspartnerskap (UP) kan 

understödja de involverade organisationernas jämställdhets- och anti-

diskrimineringsarbete. Mot denna bakgrund formuleras följande fråge-
ställningar: 
 

a) Hur har Gender School lyckats med att samla in och dra slutsat-

ser från de s.k. brytprojekten genom att visa på framgångsrika 

angreppssätt och metoder för att öka jämställdheten på arbets-

marknaden? (kapitel 7) 



 35 

b) Hur fungerar de projekt och angreppssätt som utvecklats och an-

vänts inom Gender School för att minska ojämställdhet och 

diskriminering i arbetslivet? (kapitel 8 - 10) 

c) Vilka möjligheter har ett Utvecklingspartnerskap (UP) som Gen-

der School att minska ojämställdhet och diskriminering i arbetsli-

vet? (kapitel 8 -10) 

d) Vilken betydelse har Utvecklingspartnerskapet haft för att påver-

ka de medverkande organisationernas arbete för att minska före-

komsten av diskriminering? (kapitel 8 - 10) 

e) Hur fungerade partnerskapet som organisatorisk plattform och 

vilka erfarenheter kan dras från detta sätt att bygga upp samver-

kan mellan organisationer? (kapitel 11) 

 
Med utgångspunkt i hur dessa frågor kan besvaras diskuterar vi tänkbara 
slutsatser och konsekvenser för att utveckla effektiva angreppssätt för att 
minska könsskillnaderna och andra typer av diskriminering på arbets-
marknaden. Resultatredovisningen följer tankekedjan:  
 

- vilka aktiviteter har genomförts,  
- vad kan vi lära av dessa och  
- vad kan vara klokt att göra i framtiden.  

 
Problemställningarna är komplexa och det framstår inte som möjligt att 
ge uttömmande svar och förklaringar till vilka till exempel de långsiktiga 
effekterna av projektets verksamhet är, hur olika orsakssamband kan för-
stås o.s.v. Resultatet låter sig inte heller generaliseras, men det kan ändå 
finnas orsakssamband som kan vara mer eller mindre generellt giltiga 
och som också kan tolkas i ljuset av vad vi redan känner till, till exempel 
i relation till tidigare forskning inom de områden som berörs. Det är där-
för av intresse att dessa kan lyftas fram och diskuteras, inte minst därför 
att den här typen av projekt, var de än bedrivs, har att ta hänsyn till såda-
na orsakssamband och också att hantera dessa på något sätt. De erfaren-
heter som kan göras blir därför viktiga både för att öka kunskapen om de 
mekanismer som styr segregeringen på arbetsmarknaden, men också för 
att utveckla samverkan mellan olika aktörer som arbetar med jämställd-
hetsarbete och för att utveckla metoder som kan underlätta detta arbete. 
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5. METOD  
 
 
 
Gender School har bedrivit en omfattande och komplex verksamhet inom 
sina olika delprojekt, med många aktörer involverade, en del djupt enga-
gerade. Det gör det svårt att fånga in de processer som startade vid olika 
tidpunkter och på olika håll i de involverade organisationerna i Utveck-
lingspartnerskapet. Vi har försökt så långt det har varit möjligt att konti-
nuerligt följa de processer som pågått under den tid partnerskapet verka-
de. Utgångspunkten är att detta kan bidra till att försöka öka förståelsen 
av de processer som sker när de olika projekten implementerades och 
därmed skapa möjligheter för att i sin tur öka förståelsen för resultatet, 
både vad gäller delprojekten och Gender School som helhet.  
 
5.1 En teoribaserad utvärderingsansats 
Metodansatsen kan uttryckas vara teoribaserad, d.v.s. den tar sin ut-
gångspunkt i att så långt som möjligt utgå från teorier och/eller veten-
skapligt underbyggda antaganden/kunskaper om det fenomen som stude-
ras.10 Detta innebär att som bas för utvärderingen utformas en teoretisk 
ram som omfattar projektets utgångspunkter och mål samt de uppfatt-
ningar och antaganden som projektet är ett uttryck för. Analysen av pro-
jekts processer och resultat rör inte bara de uttryckta målen, utan även tar 
hänsyn till den samhällsstruktur som målen utformats i. Ett sådant an-
greppssätt har till exempel lite gemensamt med den enkla typ av jämfö-
relser mellan mål och resultat som exempelvis en målutvärderingsmodell 
kan redovisa. Med det bredare perspektiv som den teoriinriktade utvärde-
ringen erbjuder kan frågan om projekts effekter belysas ur fler aspekter. 
Med denna form av utvärdering blir det möjligt att mera realistiskt värde-
ra dessa effekter i sitt sammanhang.  
 
Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv omöjliggörs en utvärderarroll 
som är objektiv och utanförstående. Fitzpatrick, Sanders & Worthen 
(2004) poängterar tydligt betydelsen av att i utvärderingssammanhang 
hänsyn tas till etiska och politiska aspekter samt relationsaspekter. Karls-
son (1999) pekar å sin sida på risken för ”akademikerkritik” som utvärde-
rare kan råka ut för när de, till exempel för att svara upp mot akademins 

                                                 
10 Detta avsnitt bygger på Franke-Wikberg & Lundgren (red) (1979; 1990)  
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krav, ställer kritiskt granskande frågor. Kritiskt granskande frågor kan 
lätt uppfattas som ”hotande” ur personligt grundade etiska såväl som po-
litiska värderingar. Karlsson (1999) diskuterar också, med hänvisning till 
Ödman (1980), utvärderarens släktskap med aktionsforskarens. Den pro-
blematik som då lyfts fram är svårigheten att få sina resultat legitimerade. 
Traditionellt har forskningen som legitimerande kännetecken haft distans 
och opartiskhet. För aktionsforskaren är istället själva utgångspunkten i 
forskningsansatsen att samverkan skall ske med aktörerna i den verksam-
het som skall utvärderas. Utvärderare, liksom aktionsforskare, måste så-
ledes samtidigt slåss mot myten att forskning och utvärdering kan ske 
”objektivt” d.v.s. utan påverkan av utvärderarens/forskarens subjektiva 
värderingar. Val är dock grundade i värden och därmed subjektiva, vilket 
får genomslag alltifrån utvärderingsdesign till en rapports färdigställande. 
Ett sätt att utsätta subjektiviteten för kritisk granskning är bl.a. genom re-
flektion och diskussioner om utvärderingens utgångspunkter och design 
för att motverka att utvärderarens egna subjektiva aspekter bidrar till 
bristande relevans och trovärdighet. Kollegor kan till exempel agera som 
”djävulens advokat” och ifrågasätta utvärderarens antaganden och tolk-
ningar. (Fitzpatrick, Sanders & Worthen, 2004:417) 
 
 
5.2 Insamling av data  
Insamlingen av data har på olika sätt skett kontinuerligt under den tid 
som projektet genomförts. Vi har kontinuerligt genomfört sammanlagt ett 
drygt 20-tal intervjuer med i första hand de involverade ”nyckelaktörer-
na”, både individuellt och i grupp. Vi har också gått igenom en relativt 
omfattande skriftlig dokumentation som har arbetats fram under projekt-
tiden, till exempel i form av utvärderingsrapporter, nyhetsbrev, mötespro-
tokoll o.s.v. Vi har vidare regelbundet varit närvarande sammanträden 
med projektets styrgrupp, den s.k. ”UP-gruppen” och vid tre tillfällen re-
dovisat utkast till den kommande utvärderingsrapporten för att få respons 
på våra iakttagelser. Vi har även deltagit i fem av de konferenser och se-
minarier som Gender School anordnat. I projektets slutfas genomfördes 
en s.k. brevenkät riktad till partnerskapets aktörer. (Se bilaga 1) Genom 
att vi varit närvarande vid möten, konferenser och seminarier har detta 
samtidigt fungerat som en metod för datainsamling. Denna typ av infor-
mation underlättar att sätta in den verksamhet som vi har studerat i ett 
sammanhang och fungerar därför som ett hjälpmedel för att sammanfoga 
från varandra till synes fristående aktiviteter, som delvis varit integrerade 
i den ordinarie verksamheten och i andra avseenden fungerat fristående 



 38 

från denna. Något som inom partnerskapet varierat från projekt till pro-
jekt. En sådan verksamhet, i synnerhet när den pågår i flera år och på oli-
ka platser, är svår att ”fånga in”, framför allt när man befinner sig mitt i 
denna. Vi ser det som den enda möjligheten att i efterhand försöka foga 
samman dessa ”bitar” till en så sammanhållen bild som det är möjligt att 
åstadkomma i en så heterogen verksamhet som det var fråga om i det här 
fallet. Den bild/bilder kan sedan relateras till ett större sammanhang, 
d.v.s. hur jämställdhet och diskriminering kan förstås i relation till de 
förhållanden som råder på arbetsmarknaden. 
 
Vi har vinnlagt oss om att så långt möjligt låta de involverade aktörerna 
komma till tals, d.v.s. att låta deras röster göra sig hörda. Informanterna 
benämns, när de citeras, efter den funktion de haft i Utvecklingspart-
nerskapet och i de olika delprojekten. De citat som kommer från de sam-
talsliknande intervjuerna har ibland en prägel av talspråk, även om vi när 
vi funnit det påkallat ”varligt” försökt att göra en del språkliga justeringar 
för att göra texten mera läsvänlig. Det är vår förhoppning att detta inte 
skall ha påverkat vad våra informanter har velat framföra och inte heller 
detta innehållsmässigt skall ha påverkat utvärderingens resultat.  
 
De intervjuade personerna har på sedvanligt sätt informerats om syftet 
med utvärderingen. (Gustafsson, m.fl., 2005) Däremot har det varit omöj-
ligt att redovisa resultatet på ett sådant sätt att de för de som varit invol-
verade i flera fall kan tänkas identifiera vem som har yttrat vad, eftersom 
det är fråga om ”nyckelaktörer” i verksamheten med framträdande roller 
som kommer till tals. Vi har så långt möjligt försökt att undvika att 
”hänga ut” enskilda individer på ett otillbörligt sätt.  
 
 
5.3 Några utgångspunkter för att tolka resultatet11 
Vad vi kan få kunskap om utgår från antagandet att våra upplevelser lig-
ger till grund för hur vi konstruerar våra bilder av den sociala verklighe-
ten.12 (Se t.ex. Berger och Luckman, 1979) Detta angreppssätt har en so-

                                                 
1111  Dessa utgångspunkter för att tolka resultatet har vi använt i flera andra utvärderings-
rapporter.  
1122  Vad vi kan veta om verkligheten är en fråga som genom historien sysselsatt en lång 
rad filosofer och kunskapsteoretiker. ”Kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av fi-
losofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och 
källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller 
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cialkonstruktivistisk utgångspunkt (Se t.ex. Barlebo Wenneberg, 2001) 
Det så kallade Thomasteoremet13 uttrycker detta på följande sätt: "Om 
något definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" 
(Brante, 1993:23). Det har inte någon betydelse hur den sociala verklig-
heten rent faktiskt ser ut, utan i stället är den avgörande frågan hur denna 
uppfattas då denna bara finns i individens medvetande. Det finns därför 
inte heller en social verklighet, utan flera. Det är inte en förståelse av den 
sociala verkligheten i en objektiv mening som vi kan tillägna oss, i stället 
utgörs den av individernas samlade och subjektiva uppfattningar som 
dessa kommer till uttryck när de uttalar sig, och/eller handlar. Resultatet 
av utvärderingen utgör därför en sammanställning av hur de som varit in-
volverade i Gender School uttrycker sin bild av den verksamhet de varit 
en del av. Detta är inte ett ointressant konstaterande om vi utgår från 
Thomasteoremet att det är utifrån vår egen tolkning av verkligheten som 
vi också agerar.  
 
Utvärderingsresultatet utgår från att de data som samlas in kan ”vävas” 
samman till mer eller mindre sammanhållna bilder av det studerade pro-
jektet. Det är inte troligt att det skulle kunna finnas ett obegränsat antal, 
för de involverade aktörerna, trovärdiga representationer av den del av 
verkligheten som avses, även om den beskrivning och de tolkningar som 
görs skulle kunna genomföras på alternativa sätt. 
 
De personer som tillfrågats om sin uppfattning om Gender School och 
dess verksamhet är också de som på olika sätt varit engagerade i de olika 
delprojekten och de kan därför i det avseendet antas bestå av individer 
med en relativt homogen tolkningsbas, vilket självfallet kan riskera att 
”snedvrida” den bild av verkligenheten som kommer till uttryck. 
 

Genom att de delar ett visst sätt att se på omvärlden, en viss sym-
bolisk kompetens, blir de delaktiga i en tolkningsgemenskap. De 
talar så att säga samma språk, gör likartade tolkningar av en viss 
företeelse. (Jansson, 2002:31) 

 

                                                                                                                        
bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?” 
(Nationalencyklopedin. Multimedia 2000 plus) 
13 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). I orginal: "If 
men define situations as real, they are real in their consequences." (Thomas & Swaine 
Thomas, 1928:572)  
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Tolkningen är också problematisk av andra skäl, till exempel därför att 
utfallet baseras på en tolkning av vad andra redan tolkat. Beskrivningen 
bygger bara delvis på en direkt närvaro, d.v.s. där utvärderarna själva har 
deltagit i skeendet och med utgångspunkt i detta tolkat resultatet. 
 

Eftersom de fenomen man studerar härstammar ur människans 
vilja att förstå varandra och göra sig förstådda, måste forskaren 
försöka sätta sig in i deras tolkningar. Han eller hon måste söka 
förståelse för hur aktörerna själva uppfattar sin omvärld. Men det 
kan inte göras från någon neutral, eller objektiv position, utan 
handlar om en fortlöpande växelverkan mellan forskarens iaktta-
gelser och tidigare kunskaper och erfarenheter. /…/ Varje veten-
skaplig slutsats bör i stället ses som en utsaga baserad på ett slags 
andra ordningens tolkning – det vill säga tolkningar av det redan 
tolkade. (Jansson, 2002:12) 

 
En utvärdering, vilken bild den nu än ger, spelar därför en viktig roll i att 
skapa ett gemensamt medvetande om svårfångade processer. Är bilden 
igenkännbar kan den anammas och utgöra en del av en gemensam syn på 
verksamheten, är den inte det kan den efter övervägande antingen anam-
mas, förkastas eller bli utgångspunkt för att formulera en ny bild. Därmed 
har resultatet av utvärderingen kommit att bidra till att en kunskapsgene-
rerande process initierats. Naturligtvis under förutsättning av att under-
sökningsrapporten används i sådana sammanhang att den kan diskuteras i 
fråga om hur väl den lyckas belysa vad de involverade aktörerna uppfat-
tar att har skett. (Lundgren, 2001) 
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DEL II 
 
 
 

6. EN TOLKNINGSRAM 
 
 
 
Ett Utvecklingspartnerskap (UP) bestående av sex olika organisationer, 
stora och små, offentliga och privata, som bedriver verksamheter i form 
av sju olika delprojekt med delvis olika inriktningar, innehåll och omfatt-
ning skapar en komplex situation som kan vara svår att fånga i en utvär-
dering. För att beskriva och försöka tolka vad som skett i utvecklings-
partnerskapet under den treårsperiod som verksamheten pågick har vi sett 
det som nödvändigt att skapa en tolkningsram bestående av tre delar, vil-
ka delvis kompletterar och delvis överlappar varandra. Tolkningsramen 
innehåller flera olika aspekter, d.v.s. fragment av verkligheten som den 
framstår från ett specifikt perspektiv, med dessa perspektivs ”glasögon” 
Dessa ”glasögon” avgör därmed vad som blir möjligt att upptäcka. 
 
Den första delen av tolkningsramen utgörs av: 
 

• Hur komplexa och svårgripbara fenomen kan betraktas med ut-
gångspunkt i s.k. komplexitetsteori.  

 
Skälet till detta är att vad som sker när flera samtidiga projekt av kom-
plex natur som jämställdhet och diskriminering bedrivs är det knappast 
möjligt att helt och hållet planera på förhand vad som kommer att ske och 
än mindre att förutse vilka effekter som kommer att uppstå, s.k. dyna-
misk komplexitet (se t.ex. Senge, 1995). En sådan utgångspunkt skapar 
samtidigt möjligheter att vara öppen för att se även andra sätt att kunna 
tolka varför till exempel ett visst händelseförlopp utspelade sig. 
 
Den andra delen av tolkningsramen utgörs av: 
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• Hur skillnader uppstår i arbetsvillkor beroende på kön, etnicitet, 
ålder, funktionshinder och sexuell läggning

14.  
 
För att kunna tolka och värdera den verksamhet som partnerskapet har 
bedrivit är det nödvändigt att relatera dessa till de problem som är för-
knippade med jämställdhetsarbete och att arbeta mot diskriminering. Det-
ta gör det möjligt att bättre förstå vilka möjligheter och problem de olika 
delprojekten har haft att hantera.  
 
Den tredje delen av tolkningsramen utgörs av: 
 

• Hur olika tillvägagångssätt och metoder, till exempel rekrytering, 
karriärutveckling och ledarskap, kan användas för att motverka 

den diskriminering som förekommer i arbetslivet.  

 
Den tredje delen av tolkningsramen rör olika aspekter av hur ojämställd-
heten och diskrimineringen tar sig uttryck i vardagen, liksom olika stra-
tegier, tillvägagångssätt och metoder för att hantera att diskriminering 
inte förekommer. 
 
 
6.1 En komplexitetsteoretisk utgångspunkt 
Vi kommer i det följande att belysa komplexa organisatoriska problem i 
organisationer från två olika utgångspunkter. Först behandlas frågan om 
hur komplexa problem i organisationer kan förstås och med utgångspunkt 
i detta, hur dessa i så fall kan hanteras. 

                                                 
14 EU direktivet 2000/78/EG av den 27 november 2000 avser inrättandet av en allmän 
ram för likabehandling i arbetslivet. Direktivet utgör en del av ett antidiskriminerings-
paket. Det behandlar arbetslivsområdet i vid mening och omfattar diskrimineringsgrun-
derna religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. I direktivet 
anges att diskriminering på grund av ålder bör förbjudas i hela gemenskapen eftersom 
det bland annat kan undergräva målet att förverkliga en hög sysselsättningsnivå. Direk-
tivet anger därtill att förbudet mot åldersdiskriminering är en viktig faktor för att uppnå 
de mål som fastställs genom riktlinjerna för sysselsättning och för att uppmuntra mång-
fald inom sysselsättningen. Särbehandling på grund av ålder kan dock motiveras under 
vissa förhållanden och kräver därför särskilda bestämmelser som kan variera efter för-
hållandena i medlemsstaterna. Enligt direktivet är det därför viktigt att göra skillnad 
mellan berättigad särbehandling, särskilt sådan som motiveras av de legitima målen för 
sysselsättningspolitiken, arbetsmarknaden och yrkesutbildningen, och den diskrimine-
ring som bör vara förbjuden. (http://www.suntliv.nu/AFATemplates/ Page.aspx?id= 
1392) 
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6.1.1 Att förstå och tolka komplexa problem 
Komplexa problem i organisationer har under lång tid sysselsatt organi-
sationsteoretiker. Således formulerade till exempel nobelpristagaren i 
ekonomi 1978 Herbert Simon redan under 1950-talet tanken om att det 
inte finns någon överensstämmelse mellan storleken på och komplexite-
ten i våra omgivningar och människors kapacitet att behandla informa-
tion. (Simon, 1957) När sedan Cohen, March och Olsen (1972) i början 
av 1970-talet presenterade sin ”garbage-can” modell spräcktes många av 
de föreställningar som låg till grund för rationella beslutsprocesser. Mo-
dellen visar att bara de problem som kan definieras också låter sig hante-
ras och att många problem därmed förblir olösta. Hur är det till exempel i 
ett stort projekt, som innehåller flera olika delprojekt, möjligt att identifi-
era vilka som är de centrala och bärande problemområdena, inte sällan av 
komplex natur? 
 
Czarniawska-Joerges (1992:19-20) skriver: ”En organisation blir kom-
plex när det inte på något förnuftigt och fullständigt sätt går att redovisa 
den i sin helhet. Det finns många tolkningar som inte går att förena.” 
Senge (1995) behandlar med sina båda begrepp detaljkomplexitet och 
dynamisk komplexitet vad som kan sägas rymmas inom vad som kallas 
för komplexitetsteori. Dynamisk komplexitet uppstår när ett problem är 
divergerande (Schumacher, 1977)15, d.v.s. när det saknas en given lös-
ning. Ju mer ett sådant problem studeras desto fler motstridiga svar upp-
står när det gäller hur lösningen ser ut. Detaljkomplexitet avser att det är 
många faktorer att ta hänsyn till i ett avgränsat sammanhang. Senge 
(1995) fäster uppmärksamheten på att även de allt mer sofistikerade pro-
gnos-, analys- och planeringshjälpmedel som används avser problem av-
gränsade till ett visst sammanhang. Han skriver att traditionella metoder 
för att utveckla och styra organisationer kan hantera detaljerad komplexi-
tet, t.ex. ekonomiska redovisningar med många komponenter involvera-
de, med dessa är ögonblicksbilder av en organisations ekonomiska situa-
tion, men de kan inte förklara hur denna situation uppstår. De traditionel-
la planeringsmetoderna klarar däremot inte av att förklara de dynamiskt 
komplexa problem som moderna organisationer har att hantera. Dyna-
misk komplexitet uppstår när orsak och verkan inte längre ligger nära 
varandra i tid och rum och att en uppbenbar lösning på ett problem inte 
ger de effekter som man förväntat sig och ”när åtgärder får helt olika re-
sultat på kort och lång sikt”. Exempel på detta är när självklara åtgärder i 

                                                 
15 Schumacher definierar ett konvergerande problem har ett svar ju mer detta studeras. 
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en organisation ger avsedda effekter i en del av denna, men helt andra ef-
fekter i en annan del av organisationen.  
 
 
6.1.2 Att hantera komplexa problem 
Det som händer i ett projekt under dess genomförande är inte bara att 
kontinuerliga justeringar görs utan framför allt en fråga om vilka och hur 
dessa justeringar görs. Det handlar inte bara om att passivt anpassa sig till 
det som sker, utan om att vara en medkonstruktör i och av den egna om-
världen och därmed påverka de processer som äger rum kring den egna 
verksamhetens framtid. Ett ”instabilitetsmoment” i ett projekt är att det 
ofta finns aktörer med olika uppfattningar om hur verksamheten skall be-
drivas. Det kan i sin tur leda till att olika grupperingar spelar ”internpoli-
tiska spel” i vilket de försöker vinna gehör för sina uppfattningar, d.v.s. 
det pågår en ständig maktkamp. Det riskerar att ge upphov till att projek-
tet blir svårt att styra som bl.a. innebära att det kan uppstå hinder av olika 
slag som leder till förseningar i det arbete som skall utföras. De ständigt 
pågående informella och formella samtalen präglar varje projekt i fråga 
om vad det skall syssla med och hur arbetet skall bedrivas. (Stacey, 1993, 
1996a och b; von Schantz Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) En viktig 
förutsättning för att det skall vara möjligt att bygga upp en fungerande 
långsiktig samverkan är att det går att bygga upp ett förtroende mellan de 
involverade aktörerna. Det problematiska är att detta vanligen tar lång tid 
att åstadkomma. 
 
I komplexitetsperspektivet är även gränsområdet mellan ett stabilt och ett 
instabilt jämviktstillstånd en viktig utgångspunkt. Gränsområdet ”till-
skrivs” två egenskaper, a) oförutsägbarhet och b) bestående av ”dolda” 
mönster. Instabiliteten kan vanligen betecknas som begränsad då den 
hela tiden består av en kombination av ordning och oordning. Detta är en 
grundtanke i komplexitetsperspektivet. De beteendemönster som utveck-
las är delvis oförutsägbara, men ändå likartade så till vida att de vanligen 
uppträder i varje typ av projekt. Förändring växer fram i en kombination 
av oförutsägbarhet och ”dolda” mönster. Även om utvecklingsförloppet 
sker oförutsägbart kommer det ändå att ske inom vissa givna gränser och 
vilka i någon mening är möjliga att förutse och på så sätt kan oförutsäg-
barheten minskas. Ett projekts oförutsägbarhet begränsar att de involve-
rade inte vill riskera att komma ut på ”farliga vägar” där projektet riske-
rar att ”gå över styr”. Ledningen måste också vara medveten om att det 
existerar både formella (synliga) och informella (osynliga) hierarkier och 



 45 

maktstrukturer. Till detta kommer att i Utvecklingspartnerskapet och i de 
olika delprojekten, som i det här fallet, existerar i olika organisationskul-
turer (Se t.ex. Alvesson, 1993), med olika grupper skapar en dynamik 
som kan vara svår att hantera. Det är därför viktigt för ledningen att byg-
ga upp strategier för att kunna ta hand om de problem som uppstår spon-
tant, istället för att utgå från att långsiktiga planer kommer att kunna föl-
jas i detalj. För att kunna agera långsiktigt måste projektledningen delta i 
”spelet” och på det sättet agera för långsiktig utveckling. Medan vi spelar 
spelet, agerar vi annorlunda när vi inte kan planera långsiktigt. När vi 
upptäcker vad vi skall göra kan vi utveckla kunskap samtidigt som pro-
cessen går framåt. (Stacey, 1993; von Schantz Lundgren, avhandlings-
manus, 2007) Ett partnerskap som Gender School har därför att förhålla 
sig till och hantera en rad komplexa processer som äger samtidigt rum 
inom de olika delprojekten, men även hur dessa sedan är relaterade till 
den ordinarie verksamheten. 
 
 
6.2 Diskriminering i arbetslivet 
Höglund (2007) framhåller att forskningsresultat stödjer påståendet att 
det med stor sannolikhet förkommer diskriminering inom arbetslivet i 
Sverige. Diskriminering är en viktig faktor som kan förklara varför ut-
landsfödda har en svagare arbetsmarknadsanknyting än vad svenskfödda 
har. Med diskriminering avses särbehandling av individer eller grupper i 
form av ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. När en 
individ diskrimineras kan detta påverka dennes arbetslivskarriär på ett 
negativt sätt. Diskrimineringen kan utövas i flera olika situationer, som 
till exempel vid: 
 

- rekrytering, anställning, permittering, friställning eller avsked, 
återrekrytering, fördelning av arbets- och ansvarsuppgifter, fördel-
ning av arbetstid och andra arbets- och anställningsvillkor 
- internrekrytering, fördelning av möjligheter till internutbildning 
eller interna karriärmöjligheter 
- lönesättning, löneutveckling 
- bemötande, tilltal, eller i form av trakasserier  
(Höglund, 2007:278) 

 
Höglund (2007) säger att risken för diskriminering är störst under inträ-
des- och anställningsskedet. Här finns en viktig skiljelinje mellan vad 
som brukar benämnas direkt respektive indirekt diskriminering. I den di-
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rekta diskrimineringen missgynnas en individ på grund av att denne till-
hör en viss kategori. När det förekommer indirekt diskriminering är detta 
en konsekvens av att det finns uppställda krav eller villkor som gäller för 
alla, men effekten blir att vissa grupper eller kategorier missgynnas i för-
hållande till andra grupper. Höglund (2007) pekar på att den direkta 
diskrimineringen alltid är avsiktlig, medan den indirekta diskriminering-
en kan vara både oavsiktlig som avsiktlig.  
 
Den direkta diskrimineringen kan i sin tur innehålla två olika typer, pre-
ferensdiskriminering och statistisk diskriminering. När vi talar om 
diskriminering är det vanligen preferensdiskriminering som vi kommer 
att tänka på. Teorin om preferensdiskriminering utgår från antagandet att 
när en arbetsgivare rekryterar så har denne preferenser för att inte vilja 
anställa en person från en viss grupp, även i de fall när denne är den mest 
meriterade. Ett sådant agerande är reglerat i lag och förbjudet. Den statis-
ka diskrimineringen handlar om att arbetsgivaren saknar, eller har felak-
tig information om den som söker arbete. (Höglund, 2007) En situation 
som till exempel skulle kunna uppstå i de fall den sökande har en exa-
men, eller andra typer av kvalifikationer från ett annat land. Höglund 
(2007) säger att för arbetsgivaren är det en större risk med att få en indi-
vid som är helt oduglig än den möjlighet som det innebär att få en myck-
et duktig individ.  
 
För att kunna konstatera att diskriminering föreligger måste man kunna 
avgöra vad som är lika fall. Diskrimineringen kan vara institutionell eller 
individuell. Diskrimineringen är institutionell när: 
 

/…/ regler, föreskrifter eller praxis i ett socialt system avsiktligt 
eller oavsiktligt får diskriminerande konsekvenser; de diskrimi-
nerande handlingarna är en del av de formella och informella 
rutiner som gäller i institutionerna. Föremål för diskriminering 
kan vara i stort sett vilka kategorier, gruppbildningar eller kol-
lektiv som helst. Inom ramen för internationell rätt och nationell 
lagstiftning avgränsas de grupper som däri skall anses vara 
skyddade mot diskriminering. (Nationalencyklopedin, 1998) 

 
Den institutionella diskrimineringen benämns ibland även som strukturell 
diskriminering. 
 

Strukturell diskriminering innebär med andra ord att principen 
om människors lika värde inte upprätthålls, och är därför ett all-
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varligt demokratiskt problem för hela samhället och inte enbart 
för de grupper som drabbas. Strukturell diskriminering handlar 
därför till stor del om att lagar, föreskrifter och principer som 
redan finns inte efterlevs. (SOU 2005:56 sid. 75) 

 
De processer som fungerar diskriminerande rör ofta inte bara en enda 
faktor, utan det finns olika orsaker till att diskriminering uppstår. Or-
saker som ofta är infogade i varandra och som samverkar på ett kom-
plicerat sätt. För att hantera detta har begreppet intersektionalitet 
kommit att användas. Detta innebär:  
 

/…/ att man förstår diskriminering pga. etnicitet, kön och klass 
(och andra grunder) som oskiljbart och ömsesidigt beroende av 
varandra och att olika system av över- och underordning, för-
tryck och exploatering ”samarbetar” eller samverkar på kom-
plexa sätt, snarare än att se diskriminering som särskiljda grun-
der som staplas på varandra, s.k. dubbel eller trippel diskrimine-
ring. Intersektionalitetsperspektivet hoppas fånga dynamiken i 
samspelet mellan olika bakgrundsfaktorer och intresserar sig 
(också) för de socialt konstruerade, privilegierade kategorierna 
som t.ex. ”vithet” och ”manlighet”. Uttrycket myntades av 
Kimberlé Crenshaw som menade att förtrycket av svarta kvin-
nor skedde med hjälp av vita kvinnor inklusive den vita femi-
nismen. (SOU 2005:56 sid. 82-83) 

 
Den individuella diskrimineringen rör en enskild person på grund av spe-
cifika kännetecken, vanligen sådana som i sammanhanget uppfattas som 
avvikande eller främmande, till exempel i form av bristande social kom-
petens. Denna typ av diskriminering kan vara svår att upptäcka då den 
kan vara indirekt genom att den framställs som att individen har bristande 
kompetens, eller att andra har bättre kvalifikationer. En del av den 
diskriminering som individer utsätts för skulle i många fall antagligen 
kunna jämställas med att det är fråga om mobbning. 
 
En av svårigheterna med diskriminering är att på det individuella planet 
kunna urskilja vem som diskrimineras. Detta p.g.a. att det inte behöver 
vara så att man inte fick jobbet därför att man har annan etnisk bakgrund, 
den som fick jobbet hade bättre meriter. Men, då personlig lämplighet, att 
passa in, tillmäts stort värde är risken uppenbar att den som är annorlunda 
då just inte anses passa in och därmed inte få det sökta jobbet. Då det är 
föga troligt att detta kommer att anges som anledningen till hur urvalet 
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gick till är risken uppenbar att det sker en dold diskriminering, svår att 
bevisa i det enskilda fallet då det vanligen är en lång rad faktorer som 
skall vägas mot varandra och ofta sökande med likvärdiga meriter. Ris-
ken är därför att diskrimineringen bara kan identifieras på en ”statistisk 
nivå”, t ex. i form av att människor av utländskt ursprung är underrepre-
senterade i arbetslivet när denna faktor konstanthålls i relation till andra 
urvalsfaktorer. Höglund (2007) pekar på att det vid juridiska tvister om 
det förekommit diskriminering är svår att avgöra vilka fall som är lika 
och vilka fall som har likvärdig kompetens, bl.a. genom att hänvisa till ett 
antal domar i Arbetsdomstolen. Höglund (2007) ger samtidigt flera ex-
empel på hur det är möjligt att undersöka om det förekommer diskrimine-
ring i arbetslivet. 
 
1. Studier av aggregerade resultat av diskriminering 

Detta sätt att undersöka om det förekommer diskriminering utgår från att 
med hjälp av statiska data över utlandsföddas socioekonomiska position 
se hur de finns fördelade i arbetskraften, arbetslösa o.s.v. i jämförelse 
med majoritetspopulationen. 
 
2. Studier av upplevd diskriminering 

Ett annat sätt att undersöka om det förekommer är att undersöka individer 
som upplever att de har utsatts för diskriminering och vilka uttryckt detta 
i så fall tar sig. Detta kan till exempel ske via självrapporterad diskrimi-
nering via enkäter till representativa urval. Ett problem med ett sådant 
tillvägagångssätt är att vi inte vet om diskrimineringen också är giltig i 
juridisk mening, oavsett att individen rent faktiskt upplever sig diskrimi-
nerad. 
 
3. ”Wallraffande” 

”Wallraffandet” syftar på Günter Wallraff som utgav sig för att vara tur-
kisk gästarbetare och beskrev under vilka villkor som dessa tvingades ar-
beta och leva. (Wallraff, 2003) 
 
4. Attitydstudier 

Genom att undersöka till exempel arbetsgivare attityder så skulle detta 
kunna ge en bild av hur de också agerar när de anställer personal. Ett 
problem med detta är emellertid att attityder och handlande inte nödvän-
digtvis behöver korrespondera med varandra. Det kan till exempel före-
komma att personer som har fördomar inte diskriminerar därför att orga-



 49 

nisationens rekryteringssystem är så uppbyggt och gjort så genomskinligt 
att ett diskriminerande agerande skulle upptäckas. 
 
5. Studier av diskrimineringsprocessen 

Denna form av studier sker i form av laboratorieförsök där en verklig-
hetsliknande situation byggs och det aktörernas agerande studeras. Detta 
tillvägagångssätt innehåller nackdelen med att situationen inte kan fullt ut 
göras realistisk och därmed blir det svårt att generalisera resultatet. 
 
I de följande tar vi först upp en del av den problematik som rör de gende-
riseringsprocesser som försiggår i arbetslivet och hur de skapar och åter-
skapa könsroller. Dessa processer kan skapa ojämlikhet, likaväl som de 
också skulle kunna bidra till att öka jämställdheten. Vi tar därefter upp 
frågan om hur diskriminering uppstår i arbetslivet orsakad av människors 
olika etniska ursprung, funktionshinder, ålder, eller sexuella läggning. 
 
 
6.2.1 Genderiseringsprocesser  
 

Can sociology become a science of society rather than a science of 
male society? (Bernard 1973:781 citerad I Wharton 2005:4) 

 
För att kunna tolka vad som sker i ett projekt som har jämställdhet som 
sitt övergripande syfte behöver detta sättas in i ett sammanhang, till ex-
empel i fråga om vad vi känner till om de genderiseringsprocesser som 
skapar skillnader mellan könen och som i sin tur leder till diskriminering 
på arbetsmarknaden. Länge har, som sägs i citatet, en stor del även av 
den samhällsvetenskapliga forskningen haft en manlig dominans. Hur ser 
det ut idag och vad känner vi till om dessa processer? 
 
Jämställdhet kan ses som en ständigt närvarande relation mellan enskilda 
kvinnor och män i form av ”möten” som tillsammans skapar mönster vil-
ka uppfattas som normalt förekommande. När det gäller de skillnader 
som beror på könets betydelse har begreppet könsmaktsordning kommit 
att användas allt mera i den allmänna debatten. 
 

Begreppet beskriver och förklarar att samhället är präglat av en 
ojämn fördelning av makt, uppgifter och resurser mellan könen 
och att denna ojämlikhet består, trots åtgärder. Könsmaktsord-
ningen karaktäriseras av 1) att könen hålls isär, t.ex. könsupp-
delningen på arbetsmarknaden, 2) att män utgör normen och är 
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överordnade och kvinnor underordnade, vilket kan illustreras 
med att arbete som betraktas som ”manligt” får/har högre status 
och ger mer betalt, men också att män tjänar mer för samma ar-
bete. Män har också i allmänhet mer makt, frihet och inflytande 
i andra delar av samhället. (SOU 2005:56 sid. 81) 

 
Robertsson (2003) påpekar att de studier som har gjorts av könssegre-
gering främst uppmärksammat kvinnornas situation och att den könsteo-
retiska forskning som initierats för att minska segregeringen i första hand 
har fokuserat på könsroller. (Se t.ex. Westlander, 1991) ”I traditionell 
psykologisk könsforskning eller mainstreampsykologin studeras skillna-
den mellan könen.” (Robertsson, 2003:12) Kanter (1997) har till exempel 
visat på antalets betydelse, d.v.s. betydelsen av om kvinnor respektive 
män är i minoritet eller majoritet. Kön kan utöver dess biologiska aspekt 
ses om en social konstruktion, vilken kan förändras över tid och därmed 
definieras enligt andra normer och värderingar än de som är dominerande 
idag. (Se t.ex. Alvesson & Due Billing, 1999) Könet som social kon-
struktion benämns ibland också som genus eller gender16, vilket i sitt 
sammanhang finns i ett s.k. genussystem och som avser: 
 

/…/ en social, strukturell ordning av könen. Det är ett nätverk 
av olika processer, fenomen, föreställningar och förväntningar. 
Genussystemet kan ses som en samling av mänskliga handling-
ar, vilka tillsammans skapar ett mönster vad gäller ordningen 
mellan könen. (Peterson, 2000:14) 
 

Robertsson (2003) säger att det blivit allt vanligare att använda begreppet 
”doing gender” för att synliggöra de processer som medvetet, eller omed-
vetet skapar människors föreställningar om kön. Denna teoribildning fo-
kuserar bakomliggande strukturer, eller samspelet mellan individ och 
struktur. 
 

I ”Doing gender” perspektivet, där kön betraktas som en inter-
aktiv handling (Gunnarsson, Andersson et al. 2003) betonas 

                                                 
16 ”I forskningen om kvinnor och jämställdhet används numera ofta det latinska ordet 
genus eller det engelska ordet gender i stället för kön för att markera att man talar om 
socialt kön till skillnad från det biologiska könet. Begreppen genus och gender betyder 
då konstruktion och relation, medan kön står för oföränderlighet och åtskillnad. Orden 
genus och gender används framför allt i sammansättningar som genusperspektiv, genus-
forskning, genusteori osv.” (SOU 1998:138. sid. 7) 
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föränderligheten och variationen i högre grad än vad traditio-
nellt görs inom det socialkonstruktivistiska perspektivet där de 
återskapande krafterna betonas mera. (Robertsson, 2003:18) 

 
Det finns idag flera olika teorier om hur jämställdhetsproblematiken kan 
förstås. Ett sätt är med hjälp av begreppet ”könskontrakt”. Med detta av-
ses ”ett osynligt och omedvetet kontrakt mellan kvinnor som grupp och 
samhällsstrukturer som stat och arbetsmarknad”. (Magnusson 1998:13) 
Konkret handlar detta bl.a. om att manligt dominerande nätverk bildar en 
informell maktstruktur som bidrar till att åtskillnad och segregering mel-
lan män och kvinnor i arbetslivet vidmakthålls och återskapas. Det är 
också ute på arbetsplatserna som kunskapsspridning om strukturella för-
hållanden av denna karaktär måste ske och debatt föras i syfte att påverka 
och förändra. (Gonäs i Gonäs, Plantenga & Rubery (red), 1999:9) Jäm-
ställdhetsaspekter kan också beskrivas i kulturella termer. Kultur kan sä-
gas vara gemensamma värden, vanor, normer och förväntningar för ett 
antal individer. (Westerberg, 2000) Sökandet efter egenskaper som kan 
sägas visa på skillnader i manlig och kvinnlig kultur kan betraktas som 
ett led i genusforskningen. Westerberg skriver, med hänvisning till bl.a. 
Avotie 1990, att ”kvinnor och män socialiseras in i olika kulturer vilket 
medför att de förhåller sig på olika sätt gentemot ett antal företeelser som 
företag, ledarskap, karriär, position och relationer och uppfattningar om 
omgivningen.” (Westerberg, 2000:11:24) Kankkunen (2006) har påpekat 
att organisationers verksamhet tycks vara könad, inte individerna, d.v.s. 
att individen då agerar utifrån organisationens verksamhet och kultur och 
inte som kvinna eller man. Ett förhållande som förefaller kunna påverka 
hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas. Robertsson (2003) säger att när 
sociala inlärningsteorier använts för att försöka förklara hur en individ 
förvärvar sitt kön sker det på motsvarande sätt som för andra typer av in-
lärda egenskaper eller personlighetsdrag. Sociala identitetsteorier fokuse-
rar i stället processer som rör individens identifikation med grupper. Ro-
bertsson (2003) framhåller vidare att i den diskursiva psykologin förkla-
ras hur könsidentiteten uppstår genom interaktionen i de dagliga mötena. 
I socialkonstruktivistisk teori konstrueras den sociala verkligheten genom 
språklig kommunikation och därmed anses individen producerar sig själv 
som kön genom sina handlingar, medan i postmodernismen är könskon-
struktionen en process och inte ett svar.  
 

Enligt befintliga könsteorier leder socialisationsprocessen till att 
individer beter sig ”genderdiserat”, dvs. i enlighet med sociala 



 52 

föreställningar och förväntningar om hur kvinnor och män bör 
vara. Detta refereras till individens genus, dvs. i den mån kvin-
nor och män talar, klär sig, och orienterar sig mot omvärlden på 
olika sätt pga. sociala förväntningar om kön, är deras beteende 
genderiserat. (Ivarsson, 2001:3) 

 
Acker (1993) talar om att skapa kön kan förstås via fyra ”genderise-
ringsprocesser”. Den första avser att det sker en arbetsdelning efter kön, 
den andra är att det skapas symboler för att förklara och legitimera denna 
arbetsdelning. Den tredje processen utgörs av en mångfald av interaktio-
ner mellan individerna i organisationen och slutligen den fjärde där den 
enskilda individen uppfattar de normer och den kultur som finns i organi-
sationen och samtidigt medvetet, eller omedvetet anpassar sina handling-
ar till dessa. Individens handlingar förstärker och upprätthåller därmed 
den rådande könsordningen. Dessa genderiseringsprocesser är ytterst 
komplexa och svåra för den enskilde individen att överblicka och därmed 
förstå. Vi spelar alla en medveten, eller omedveten roll, i dessa processer. 
Det förefaller emellertid troligt att om vi kan öka kunskapen och med-
vetenheten om dessa processer så blir det också möjligt att aktivt spela 
våra roller i dessa genderiseringsprocesser på ett sådant sätt att vi kan 
motverka effekter som uppfattas som diskriminerande och orättvisa där-
för att någon har ett visst kön.  
 
 
6.2.2 Etnisk diskriminering 
Medan en hel del förbättringar uppnåtts inom jämställdhetsområdet, även 
om fortfarande mycket återstår att uppnå, verkar problemen med etnisk 
bakgrund ha svårare att göra några märkbara framsteg. Innan vi något 
närmare går in på vilka uttryck den etniska diskrimineringen kan ta sig 
kan det vara lämpligt att beröra vad begreppet etnicitet står för. 
 

Termen ”etnicitet” refererar till förhållanden mellan grupper 
vilkas medlemmar betraktar sig själva som särskilda, och dessa 
grupper kan vara hierarkiskt ordnade i ett samhälle. Det är där-
för nödvändigt att skilja mellan etnicitet och samhällsklass. 
(Hylland Eriksen, 1993:15) 

 
Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan etnisk identitet definieras 
som en kollektiv identitet. En identitet som också förändras över tid. 
(Westin, 2007) Det betyder också att identiteten både kan förstärkas och 
försvagas och därför också påverka de etniska relationerna. En stark et-
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nisk identifikation riskerar i sin tur att skapa spänningar och motsättning-
ar mellan olika etniska grupper. Det svenska samhället framhålls i offici-
ella sammanhang vara ett mångkulturellt samhälle (Dahlstedt, 2007). 
Detta antyder att det inte skulle finnas motsättningar mellan olika etniska 
grupper. I praktiken ser det dock annorlunda ut. Dahlstedt (2007) säger 
att i den offentliga debatten är det för föreställningar om svenskhet som 
utgör den normaliserande utgångspunkten. Det finns därmed en betydan-
de makt hos den som intar de ledande positionerna i denna debatt och de 
andra lämnas utanför denna möjlighet till påverkan. Inte minst har etnis-
ka minoritetsgrupper svårt att göra sina röster hörda i detta sammanhang. 
Höglund (2007) skriver att också majoritetssvenskar i kraft av sitt större 
antal och generellt bättre utvecklade sociala relationer har ett maktöver-
tag mot dem som är födda utomlands. Maktperspektivet i de etniska rela-
tionerna tar sig uttryck som diskriminering, marginalisering och exklude-
ring. 
 
Alla former av maktutövning fungerar i huvudsak exkluderande för et-
niska minoritetsgrupper från att få tillträde till majoritetsgruppens områ-
de. Lantto och Mörkenstam (2007) visar till exempel på hur samerna har 
exkluderats genom att lagstiftningen för de samiska rättigheterna har 
skapat en homogen samisk identitet som gör att den hierarkiska ordning-
en upprätthålls. Schierup (2007) ger ett än tydligare exempel på social 
exkludering som drabbar ”illegala” migranter till något EU-land, till ex-
empel en invandrare från Algeriet som illegalt tar sig till Spanien, där kan 
denne inte nyttja de förmåner som en spansk medborgare har, och återvi-
sas om de upptäcks. Inkludering innehåller i stället de processer som gör 
att människor tillåts komma in i samhällets olika områden, oberoende av 
faktorer som till exempel etnisk tillhörighet. Det finns goda skäl at tro att 
liknande mekanismer också är verksamma på arbetsmarknaden. 
 
Stark etnisk identifikation riskerar att skapa åtskillnad mellan olika grup-
per och därmed att individer från en etnisk grupp kan riskera att diskri-
mineras i mötet med en annan etnisk grupp, vanligen minoritetsgrupper i 
mötet med majoriteten. 
 

Etnicitet är en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som 
uppfattar sig själva som kulturellt avskilda från medlemmar av 
andra grupper med vilka de har ett minimum av regelbunden in-
teraktion. Etnicitet kan alltså också definieras som en social 
identitet (baserad på en kontrast gentemot andra) kännetecknad 
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av metaforiskt eller fiktivt släktskap. (Hylland Eriksen, 
1993:22) 

 
Etnicitet utgör ett exempel på där diskriminering kan förekomma institu-
tionellt. 
 

Det är fortfarande mycket ”Andersson, Pettersson, Lundström 
och jag” i svenskt arbetsliv. Ett arbetsliv som skapar karriärmöj-
ligheter för vissa samtidigt som det utestänger andra. Personer 
med utländsk bakgrund byter fortfarande namn för att öka sina 
chanser att komma in på arbetsmarknaden. (Danilda, (red.) 
2006:7) 

 
När någon diskrimineras i arbetslivet p.g.a. sin etniska tillhörighet är det-
ta olagligt. På samma sätt som vid alla typer av diskriminering kan det 
vara svårt att ”bevisa” då motiveringen för att en person inte får en viss 
anställning anges vara andra orsaker är en sökandes etniska ursprung. 
Detta är vad till exempel intersektionalistiskt inspirerade teoretiker för-
söker att lyfta fram när mekanismerna bakom diskrimineringen under-
söks. 
 
På ett generellt plan uppstår frågan hur mötet mellan invandrare och det 
svenska samhället som mottagare kan utformas, vilket inte minst innefat-
tar vad som sker på arbetsmarknaden. Flera teorier om hur detta kan ske 
har utvecklats. ”Teorierna har ibland använts beskrivande, vid andra till-
fällen har de uttryckt ett ideal för hur samhället borde byggas.” (Svan-
berg och Tydén 1999: 90) Det är framför allt tre olika typer av strategier 
som ligger bakom dessa teorier. Smältdegelteorin bygger på att invand-
rargrupper tillför olika värderingar och kulturdrag och sedan smälter 
samman. Denna teori var till exempel länge den populära metaforen det 
för amerikanska samhället. Fördelen med en sådan strategi är att det öpp-
nar upp för skapa någonting helt nytt och som på arbetsmarknaden kunna 
öppna för företag och organisationen där kreativiteten flödar. Förutsätt-
ningarna för att uppnå detta måste id e flesta fall betraktas som små. Teo-
rin om assimilation är smältdegelteorins motsats. Här är det minoriteten 
som skall anpassa sig till majoriteten. Ett sådant synsätt öppnar i hög 
grad risken för att diskriminering uppstår i samhället generellt och kan-
ske i synnerhet i arbetslivet. Det synsätt som utgår från att samhället kan 
ses som en mosaik bygger på att etniska grupper lever sida vid sida, en 
konsensus modell som bygger på att olika grupper måste respektera var-
andra och undvika konflikter. Kanske skulle man kunna säga att detta är 



 55 

vad som verkar kännetecknar det svenska samhället och som styr inrikt-
ningen på hur diskrimineringsfrågor hanteras på arbetsmarknaden. 
 
 
6.2.3 Åldersdiskriminering 
Ett område där det finns risk för att människor diskrimineras och där det 
hittills har varit ganska tyst är s.k. åldersdiskriminering. Sverige har till 
exempel fortfarande inte antagit de rättsliga regleringar inom området 
som EU föreskriver för sina medlemsländer.17 Frågan om åldersdiskrimi-
nering hade heller inte någon tydlig plats i partnerskapets verksamhet 
under inledningsskedet. 
 

Ålderism var ett område som egentligen inte låg med riktigt från 
början, det var inte så tydligt utan rekrytering o.s.v. skulle också 
spegla det här med ålder, även karriär och så, hur det påverkade, så 
att det fanns med i alla projekt, men det hade varit bra om vi hade 
fått ut någonting som hade varit mera …, men hela åldersfrågan 
ligger knepigt i Sverige eftersom vi fortfarande inte har tagit oss an 
det här med EUs diskrimineringskrav. (Projektledning, Gender 
School) 

 
En anledning till varför åldersdiskriminering inte har uppmärksammats 
kan vara att det helt enkelt inte fram till relativt nyligen har uppfattats 
som att vara ett särskilt problematiskt område. Tongångarna har helt en-
kelt varit att när det råder brist på arbetstillfällen så bör de äldre bereda 
plats för yngre, även om många äldre arbetslösa har vittnat om att det har 
varit svårt att få ett jobb just på grund av deras ålder. 
 

Vi har haft en debatt i samhället ganska länge, låt de gamla gå 
och ge plats åt yngre. Man satsar inte på att utveckla äldre män-
niskor. Dom behöver ju också kompetensutveckling. Man är ju 
inte fullärd, man måste utveckla sig hela tiden. (Projektledare, 
Vägverket) 

Till detta kan sägas att många äldre inte heller har haft några invändning-
ar mot att lämna plats eftersom de efter många yrkesverksamma år varit 
utslitna och många har av det skälet tvingats lämna arbetslivet innan de 
hann uppnå pensionsåldern. Den faktiska genomsnittsåldern har till och 
                                                 
17 Folkpartiets partiledare Jan Björklund annonserade till exempel inför sitt tillträde i 
början av hösten 2007 att han ville ha en lag mot diskriminering. (Dagens Nyheter, 
2007-09-05) 
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med legat flera år lägre än vad lagen föreskrev. Numera finns dock ingen 
fastställd pensionsålder i det allmänna pensionssystemet. Den enskilde 
individen bestämmer själv när denne vill bli pensionär. De inkomstgrun-
dade delarna av ålderspensionen får tidigast tas från och med den månad 
den anställde fyller 61 år och någon övre åldersgräns finns inte. Garanti-
pension utgår tidigast få från och med den månad den anställde fyller 65 
år. (http://www.forsakringskassan.se/fakta/pension_ut_rorlig/?page=/pri 
vatpers/pensionar/ansok/index.php) Genomsnittsåldern för pensionering 
har ökat något från 1998 och fram till idag. (Se figur 2) En trolig orsak är 
att det är ekonomiskt fördelaktigt att stanna kvar i arbetslivet så länge 
som möjligt. 

 

 
 
Figur 2. Genomsnittsålder vid utträde från arbetskraften för personer 

som vid 50 års ålder fanns med i arbetskraften, 1990-2004 (SCB:s ar-
betskraftsundersökningar (AKU) och egna bearbetningar. (Ohsson, 2005, 
vår anm.) http://www.sou. gov.se/socialforsakring/ dokument/ pension-
salder.pdf) 
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En annan orsak kan vara att i takt med att allt fler äldre, och inte minst 
många av de välutbildade med intressanta och utvecklande jobb, vill fort-
sätta att arbeta har situationen sakta men säkert förändrats. Inom vissa 
yrkeskategorier som kräver lång utbildning, till exempel läkare, tandläka-
re o.s.v., finns det också tendenser till att arbetsgivare gärna ser att ”över-
åriga” arbetstagare fortsätter även efter pensioneringen. Detta har föränd-
rat situationen för vilken roll som åldern spelar i arbetslivet. I en artikel i 
Dagens Nyheter (2007-09-05) framhålls att det inte finns någon tidigare 
generation som varit så gynnade och att det inte är de äldre som grupp 
som är särskilt svag i dagens arbetsliv. I stället är det de unga som står in-
för en svår situation. 
 
Boston Consulting Group har på uppdrag av European Association for 
Personel Management genomfört en studie av 1355 chefer i 257 europe-
iska länder om framtidens personalfrågor. Resultatet presenterades i rap-
porten: The Future of HR in Europé – Key Challanges Through 2015. En 
av de frågor som togs upp som en viktig framtidsfråga är den åldrande 
arbetskraften och de komplikationer detta kommer att ge upphov till. De-
ras rekommendationer med utgångspunkt i detta formulerades som att. 
 

Companies need to analyze and understand the effects of an aging 
work force and then take dedicated and focused actions – for ex-
ample, adding or enhancing health care programs so that the aging 
workforce can maintain the highest levels of productivity, new ca-
reer system, or adopted models. (Caye, Leicht, Strack, Villis, 2007) 

 
Frågan om åldersdiskriminering är även på väg in i på den svenska agen-
dan. 
 

Jag förstår inte hur det lönar sig att ge mig 30 000 i månaden för att 
jag inte ska gå till jobbet, säger Thorsten Engman, ekonomijourna-
list på DN, som arbetar sina sista veckor innan avtalspensionen. 
(http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/slutjobbat, 2007-01-18) 

 
Åldersdiskriminering är en tämligen ny fråga på agendan18, d.v.s. i bety-
delsen att den först på senare år börjat märkas i den allmänna debatten. 
                                                 
18 Frågan om åldersdiskriminering intar en viktig plats i EU:s Equalprogram. I ett 
pressmeddelande 2002 tillkännagav t.ex. Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, 
att han: ”välkomnar kommissionens och parlamentets beslut att med omedelbar verkan 
upphöra med användandet av åldersgränser vid rekrytering. ’Besluten visar att de verk-
ligen har åtagit sig att i praktiken följa stadgan om de grundläggande rättigheterna som 
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En del av intresset kan hänga samman med de s.k. 40-talisternas uttåg 
från arbetsmarknaden och att dessa nu ”tar till orda” och försöker försva-
ra sina ”positioner”.  
 

I dag talas det ibland om ageism, det vill säga åldersdiskrimine-
ring. Ageism beskrevs första gången i Washington Post 1969 då 
uttrycket användes bland annat av de Grå Pantrarna i sin kamp 
för äldres rättigheter. Termen ageism började först under 1990-
talet att användas i större utsträckning i Europa och då i en kon-
text kring oron över det förtidiga utträdet från arbetsmarknaden 
(Duncan, 2001). (Bengtsson och Nilsson, 2004:13) 

 
Från att människor tidigare i många fall lämnade arbetsmarknaden långt 
innan de uppnådde pensionsålder verkar det nu finnas en ökande skara 
som vill fortsätta att arbeta efter det att de skulle gå i pension.19 Av större 
praktisk betydelse har dock varit att många äldre som blivit arbetslösa har 
haft svårt att få ett nytt arbete, eller att kunna byta arbete om de velat det. 
En del av förklaringen verkar ligga i hur regelsystemen är uppbyggda. 
 

Det starkaste skälet mot att anställa äldre har ofta varit pensionsav-
gifterna. Inom flera sektorer har avtalspensionerna gjort det för 
dyrt för arbetsgivarna att nyanställa medarbetare som fyllt 50 år. 
(Wetterberg, 2004:85) 

 
Det visar sig också att de äldre har svårt att hävda sig också på andra sätt. 
 

Efter 50 ställer arbetsgivarna mer kritiska frågor. Då ökar kraven 
på att utbildningen och erfarenheten ska vara relevant för det jobb 
man söker. Då kan lönen bli ett hinder – den löneutveckling man 
haft kan bli svår att ta med sig, om man kommer till nya uppgifter 
och miljöer. (Wetterberg, 2004:191) 

 
Det finns också exempel på att de äldre inte har samma löneutveckling 
som de yngre. 
 

                                                                                                                        
proklamerades i Nice i december 2002’.” (http://www.ombudsman.europa.eu/release/sv/ 
.htm) 
19 I en debattartikel i Dagens Nyheter 2006-12-02 med titeln: ”Regeringen vill ha bort 
äldre från arbetslivet” pläderar Kjell-Olof Feldt, Sven-Olof Lodin och Carl Johan Åberg 
för att möjligheterna för hundratusentals människor försämras genom att de som är 70 
år och äldre och som vill fortsätta att jobba belastas med en särskild löneskatt. 
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Som första organisation på arbetsmarknaden har Saco brutit ned 
lönestatistiken på åldersgrupper. Lönehöjningarna för den som fyllt 
55 år är alarmerande låga jämfört med de yngre. Det tyder på att 
det finns lönesättare som struntar i insatsen och tillämpar tumre-
geln ’inget utrymme över 50’.” (Wetterberg, 2004:61) 

 
Diskriminering på grund av ålder behöver självfallet inte bara gälla äldre 
utan avser alla åldrar. ”Ageism kan användas mot alla åldrar och sker då 
individen utifrån sin ålder felaktigt anses olämplig eller opassande för ett 
syfte eller ändamål (Glover och Branine, 2001).” (Bengtsson och Nils-
son, 2004:14)  
 

Sverige har länge tillhört de länder som har högst andel av befolk-
ningen aktiv på arbetsmarknaden. Det gäller i särskilt hög grad äld-
re arbetskraft, åldersgruppen 55-64 år. Inte i något annat europeiskt 
land är personer som fyllt 55 år i så stor omfattning fortfarande ak-
tiva som i Sverige. I åldersgruppen 55-64 år, är 69,4 procent fortfa-
rande kvar på arbetsmarknaden. 
(http://www.paraplyprojektet.se/nyheter/aldre-arbetskraft/) 

 
Det finns således skäl för arbetsgivare att vara observanta på att de inte 
gör sig skyldiga till diskriminering av hur de behandlar sina anställda, el-
ler i samband med rekrytering av personal på ett sådant sätt att ålder an-
vänds för att sortera på ett omotiverat sätt, d.v.s. beakta att ålder är en i 
sammanhanget irrelevant faktor. 
 
 
6.2.4 Diskriminering på grund av funktionshinder 
När det gäller diskriminering i arbetslivet p.g.a. funktionshinder har den-
na fråga i stort sett saknats på agendan. Nolén (2005) som genomförde en 
litteraturöversikt över hur stora andel av befolkningen som menar sig ha 
ett funktionshinder så fann hon ett förhållandevis litet antal publikationer 
i kombination med arbetsliv och funktionshinder, särskilt litet var antalet 
publikationer med ett arbetsgivar-/organisationsperspektiv. Hon reser 
frågan om vilka personer det är som kallas handikappade eller funktions-
hindrade, samtidigt som hon säger att begrepp som sjukdom och funk-
tionshinder kan vara oklart hur dessa skiljer sig åt. ”Svårigheten med att 
göra klara definitioner och avgränsningar när det gäller funktionshinder 
och handikapp leder också till problem med att i olika studier avgränsa 
vilka personer som ska omfattas.” (Nolén ,2005:9) 
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Nolén (2005) framhåller att kunskapen om de funktionshindrades situa-
tion på arbetsmarknaden är begränsad, men att kunskapsläget blivit något 
bättre på senare år. Kanske är det så att det funnits en dominerande upp-
fattning om att funktionshindrade huvudsakligen inte skall finnas med i 
arbetslivet. Ett förhållande som i så fall leder till att människor diskrimi-
neras. 
 

Funktionshindrade kvinnors möjligheter tas sällan upp. Deras 
upplevelser av funktionshindret i relation till kvinnors traditio-
nella arbetsområden och roller diskuteras inte ofta, och inte hel-
ler vad kvinnorna med sina unika erfarenheter kan bidra med, 
/…/. (SOU 1998:138. sid. 11) 

 
Det är emellertid ett betydande antal personer i befolkningen som har nå-
gon typ av funktionshinder. I många fall är inte heller arbetslivet inrättat 
på ett sådant sätt att människor med ett funktionshinder kan beredas 
plats, även om de själva skulle vilja arbeta och även klara detta om förut-
sättningarna vore annorlunda. 
 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2001; 2003) anser sig 
drygt 20 % av den svenska befolkningen i åldersintervallet 16-
64 år sig ha ett funktionshinder. Hälften av dessa människor 
har, enligt SCB, en nedsatt arbetsförmåga. SCB:s beräkningar 
visar också att människor med funktionshinder i allmänhet har 
en lägre sysselsättningsgrad än befolkningen i stort. De som har 
sysselsättning arbetar i regel också deltid. Detta gäller i synner-
het dem som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av sitt funk-
tionshinder. (Nolén, 2005:8) 

 
Även i fråga om utbildningsbakgrund är de funktionshandikappade miss-
gynnade. 
 

Var femte funktionshindrad har eftergymnasial utbildning jämfört 
med var tredje av dem som inte har funktionshinder. Bland funk-
tionshindrade med nedsatt arbetsförmåga är det ungefär var sjätte 
som har en eftergymnasial utbildning (SCB, 2003, i Nolén, 
2005:36) 

 
De funktionshindrades situation har ibland beskrivits om ”arbetsmarkna-
dens sociala trappa”, med vilket avses att många vuxna funktionshindrade 
inte ens kommer fram till” första trappsteget”. (Abrahamsson, 1995) 
Många av dessa finns inte heller med i statistiken över arbetslösa. Trots 
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alla odds lyckas många ta klivet till nästa trappsteg genom att stå till ar-
betsmarknadens förfogande, men ändå förblir de arbetslösa. En stor grupp 
bereds sysselsättning inom offentligt skyddat arbete. Några lyckas få en 
anställning på den reguljära arbetsmarknaden genom olika anpassnings- 
och stödinsatser som gör att deras funktionshinder inte blir ett handikapp. 
(Nolén, 2005) 
 
Det är förstås inte heller säkert att ett visst funktionshinder alls har någon 
betydelse för att utföra ett visst arbete. I det fall när någon inte får ett ar-
bete, eller får sluta en anställning utan att funktionshindret har betydelse 
är det uppenbart att det är fråga om diskriminering. 
 
 
6.2.5 Diskriminering på grund av sexuell läggning 
Frågan om diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning20 är 
kanske den fråga om rönt allra minst uppmärksamhet i det offentliga 
samtalet. 
 

Sexuell läggning är i princip aldrig något som inkluderas i be-
folkningsstudier, utan något som särbehandlas i den mån den 
över huvud taget är föremål för studier. Det främsta skälet till 
en omedveten exkludering av sexuell läggning är sannolikt att 
den ses som en ”icke-fråga”, med andra ord något som man inte 
förhåller sig till. (Bild, 2004a:4) 

 
Däremot är diskriminering på grund av en persons sexuella läggning 
ändå inte oproblematisk. Inom vissa yrkesgrupper kan problemen vara 
ganska betydande, framför allt för personer som inte har en heterosexuell 
läggning. 
 

Vid de mansdominerande arbetsplatserna är homofobin större. 
Råa skämt om homosexualitet är vanliga inslag i vardagen inom 

                                                 
2200  ”I Sverige har lagstiftningen först på senare år börjat ge homosexuella liknande rät-
tigheter som heterosexuella. I Sverige finns nu också en statlig myndighet, Ombuds-

mannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) arbetar mot homofo-
bi och samhälleliga hinder för människor med homosexuell läggning att leva och arbeta 
som andra. HomO skall verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte 
skall förekomma på några områden av det svenska samhällslivet. I det svenska samhäl-
let finns homofobiska åsikter fortfarande kvar, även om det är alltmer sällsynt i den po-
litiska mainstreamdebatten. Det finns ett stort antal dokumenterade våldsdåd, inklusive 
mord, med homofobisk bakgrund.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Homofobi) 
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till exempel försvaret och polisen. Vid äldreomsorg och försko-
la upplevs problemen med kränkningar på grund av homosexua-
litet å andra sidan som betydligt mindre. När det gäller före-
komsten av diskriminering och trakasserier på grund av sexuell 
läggning är det stora skillnader mellan olika branscher, men 
också mellan könen. Homo- och bisexuella män rapporterar of-
tare än homo- och bisexuella kvinnor att de är direkt utsatta för 
diskriminering. (Bild, 2004a:10) 

 
I huvudsak kan sägas att forskning om diskriminering på grund av sexu-
ell läggning är begränsad och därmed är även våra kunskaper om vilka 
mekanismer som spelar in också begränsade. 
 
 
6.3 Tillvägagångssätt och metoder för att motverka 
diskriminering i arbetslivet  
I de följande avsnitten behandlas forskning om tillvägagångssätt och me-
toder som delprojekten i partnerskapet Gender School har använt och 
även försökt att vidareutveckla. Det första området rör personalrekryte-
ring, vilket delvis hänger samman med frågan om hur möjligheterna till 
karriärutveckling ser ut. Avslutningsvis behandlas frågan om ledarska-
pets betydelse i jämställdhetsarbetet och för att motverka att det före-
kommer diskriminering. 
 
 
6.3.1 Ett Human Resource Management (HRM) perspektiv 
I dagens organisationer spelar Human Resource Management (HRM) en 
viktig roll. Vi menar att de frågor som ryms inom detta fält spelar en vik-
tig roll även för att kunna framgångsrikt arbeta med jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor i arbetslivet. Inom de olika strömningar som finns 
framträder tre olika synsätt på den roll som HRM kan spela. (Söderlund 
och Bredin, 2005). De olika synsätten utmärks av: 
 

a) Chefens personalansvar 
b) Ledningsfilosofin 
c) Samverkan mellan medarbetare och organisation 

 
I det första fallet riktas intresset mot den del av chefsfunktionen som har 
med personalen att göra. I det andra fallet är intresset riktat mot ett gene-
rellt humanitärt sätt att utöva ledning och styrning. I det tredje synsättet 
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är det samspelet mellan medarbetare och organisation som fokuseras. 
Detta innebär dock inte att allt ledningsarbete riktar sig mot denna rela-
tion. Frågor som rör den löpande produktionen ligger utanför detta, även 
om det finns mer eller mindre indirekta samband. Problemet är emellertid 
att relationen mellan individ och organisation tenderar att bli nedpriorite-
rad i förhållande till de frågor som rör den löpande produktionen. (Söder-
lund och Bredin, 2005) 
 
I HRM innefattas strategisk ledning, d.v.s. att medverka i att utforma or-
ganisationens strategier och långsiktiga planering. En ytterligare funktion 
är att skapa fungerande processer och system för till exempel rekrytering 
och karriärutveckling. Men, det handlar också om den konkreta varda-
gen, att ge stöd till anställda och att svara upp mot deras behov för att de 
skall få möjlighet att förbättra sina prestationer. Sett från dessa utgångs-
punkter framstår det som angeläget att jämställdhet och diskriminering 
blir naturliga och integrerade arbetsområden i en organisations HRM-
arbete. 
 
 
6.3.2 Rekrytering – Ett kritiskt moment när det gäller särbehandling 
Rekrytering benämns ibland även för kompetensförsörjning, vilket för 
varje organisation är en central del av dess verksamhet och framtida 
överlevnad. Kompetensförsörjningen innefattar både intern och extern 
rekrytering, men även moment som omplacering och avveckling av per-
sonal. I förlängningen ligger också moment som att utveckla nya löne- 
och anställningsformer. Ett viktigt långsiktigt syfte är att utveckla organi-
sationen till en attraktiv arbetsplats dit kvalificerad arbetskraft gärna sö-
ker sig, att bygga ett varumärke eller branding om man så vill.  
 
Rekryteringsförfarandet har traditionellt skett genom att den som söker 
en anställning skickar in sin meritlista (CV) och utifrån denna har sedan 
de lämpligaste för anställningen valts ut. Meritlistan antas spegla en vik-
tig del av en individs kompetens. Det är ändå vanligen svårt att välja ut 
den mest meriterande bara på denna grund, till exempel för att det finns 
förmågor som är svåra att få fram via betyg och intyg av olika slag, den-
na administrativa hanering har därför kompletterats med anställningsin-
tervjuer och med referenstagning. Detta kan sägas vara det traditionella 
sättet att rekrytera personal.  
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Det krävs mod att våga ifrågasätta rekryteringsprocessen som är 
full av subtila fällor som håller kvinnorna borta från rekryteringen 
och där rekryteringskanaler och annonser används framgångsrikt 
för att exkludera kvinnor. (Danilda, (red.) 2006:19) 

 
Personalrekrytering handlar till stor del om att anställa den person som 
har den mest ändamålsenliga kompetensen i det enskilda fallet. Detta sät-
ter fokus på att ha kunskaper som motsvarar de krav som ställs på de ar-
beten som de skall utföra, d.v.s. att besitta ”rätt” kompetens. Då det inte 
är givet vari denna kompetens skall bestå öppnar det upp för att personer 
också kan komma att diskrimineras på grund av kön, etniskt ursprung, 
funktionshinder, ålder, eller sexuell läggning. Det finns även andra for-
mer av sortering för att rekrytera medarbetare utifrån ”dolda kriterier” 
som kan vara väl så subtila, där vad som vanligen kallas social kompe-
tens är ett sådant exempel. Kompetensförsörjningen kan även ske genom 
att den befintliga personalen kontinuerligt kompetensutvecklas, men ock-
så genom nyrekrytering av personal, externt såväl som internt. I det sena-
re fallet kan rekryteringen ingå som en del av en individs karriärutveck-
ling. (Se nästa avsnitt) 
 
 
Kompetensbegreppet 
Bakom vad som styr hur personalrekrytering sker finns olika föreställ-
ningar om vad det är som gör att en person anses vara mera lämplig än 
någon annan för en viss befattning. Det kan till exempel gälla ”föreställ-
ningar om vilka jobb som passar kvinnor respektive män, vilka jobb som 
passar ’invandrare’ respektive svenskar, /…/” (Danilda, (red.) 2006:11). 
Kompetens är ett centralt kriterium vid personalrekrytering. Begreppet 
rör hur enskilda individers förmågor kan kopplas till organisationen och 
dess verksamhet, samtidigt som det har en vidare innebörd än kunskap, 
även om kunskap utgör kärnan. Kompetens kan betraktas som en indivi-
duell resurs där människans möjligheter att få kontroll över väntade och 
oväntade förändringar betonas. En individ eller en organisations samlade 
kompetens kommer till uttryck i förmågan att möta de krav som ställs. 
Kompetens kan också betraktas på en kollektiv nivå relaterat till organi-
sationens produktivitet och effektivitet. Kompetens beskrivs då som hu-
mankapital och investering i humankapital, resurser som tillhör företaget 
och som skall vara lönsamma, d.v.s. den utgör organisationens samlade 
förmåga. (Söderström, 1993) Kompetensbegreppet kan också definieras 
som förmågan ”att klara de olika krav som ställs i en viss given situation 
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i en viss verksamhet” (SOU:1991:56:42). Kompetent handlande beror så-
ledes på flera faktorer. Verksamhetens och uppgifternas karaktär i den 
aktuella situationen liksom den enskilda individens egenskaper och 
skicklighet, vilket tillsammans påverkar individens förmåga att klara 
uppgifterna. Kompetens är en fråga om ”en relation mellan människan 
och hennes uppgifter” (Lundgren, 1999:83), insatt i ett sammanhang. En 
individs kompetens är därmed något mera komplext än bara formell ut-
bildning och behörighet handlar även om människans möjligheter att om-
sätta sina samlade kunskaper i ett sammanhang och att kunna fungera 
tillsammans med andra (social kompetens). Anttila (1997) benämner det-
ta funktionell kompetens. Det kompetenta handlandet blir då en kombi-
nation av yrkeskunskaper, erfarenheter, vilja, motivation, värderingar i 
relation till de uppgifter som skall hanteras.  
 
 
Social kompetens 
Vi betraktar vanligen rekryteringsprocessen som något som är formalise-
rat och som har sina egna administrativa rutiner för det som sker. Det kan 
dock inte uteslutas att informella processer och enskilda individers nät-
verk är av stor betydelse i det här sammanhanget. Inte minst när faktorer 
som personlig lämplighet och social kompetens kommer in som urvals-
kriterier. Kriterier som ofta tillmäts stor betydelse i rekryteringen. 
 

Undersökningar som gjorts bland arbetsförmedlare har visat att när 
arbetsgivare rankar viktiga faktorer vid anställningar hamnar ”att 
passa in” före både yrkeserfarenhet, referenser och utbildning. 
(Danilda, (red.) 2006:2) 

 
Begreppet social kompetens är ”laddat” och väcker känslor, men vem är 
det som avgör vad som är socialt kompetent? Social kompetens handlar i 
hög grad om hur jag bemöter andra människor i direkta möten under var-
dagen. (Eriksson, 2001:222) Detta måste förstås ses som en betydelsefull 
förmåga på de flesta positioner i de flesta organisationer. Vad som upp-
fattas som socialt kompetent i ett sammanhang kan emellertid i ett annat 
uppfattas som något helt annat. Det ger social kompetens som urvalskri-
terium en besvärlig roll. 
 

Den sociala kompetensen, som kommit att efterfrågas alltmer i ar-
betslivet, är exempelvis svår att definiera. Trots att den ofta ges fö-
reträde framför utbildning och yrkeserfarenheter uttrycks den säl-
lan i väl definierade färdigheter. (Danilda, red., 2006:8) 
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När social kompetens används, direkt eller indirekt, som urvalskriterium 
är det inte diskriminerande i lagens mening om denna inte kan kopplas 
till en individs kön, etniska ursprung, ålder, funktionshinder eller sexuel-
la läggning. Detta sätt att göra urval kan vanligen ses som ett effektivt 
sätt att välja ut den lämpligaste av de sökande till en tjänst, samtidigt är 
detta ändå inte oproblematiskt då det på ett otillbörligt sätt kan gyn-
na/missgynna en sökande.  
 
Rekryteringsprocessen kräver genomarbetade rutiner 
Det är betydelsefullt hur rekryteringsprocessen sker och därmed läggs ett 
betydande ansvar på att det finns väl utarbetade rutiner för hur rekryte-
ringsarbetet sker, liksom att de som svarar för rekryteringen har hög 
kompetens och ett professionellt agerande. Att välja ut en arbetssökande 
framstår som ett komplext problem som måste ske i en process som in-
nehåller flera olika moment, till exempel genomgång av formella meriter 
i relation till den aktuella befattningens krav, referenstagning, intervjuer, 
rekryteringsseminarier o.s.v. För att göra denna process rättssäker och 
icke-diskriminerande krävs klara och tydliga kriterier. Personalrekryte-
ring kräver därför: 
 

a) väl preciserade befattningskrav 
b) kriterier på hur dessa krav är uppfyllda 
c) en systematiskt genomförd rekryteringsprocess 
d) kompetenta rekryterare 

 
Rekrytering utgör således en central aspekt i arbetet med att öka jäm-
ställdheten i arbetslivet, liksom för att motverka andra former av diskri-
minering. 
 
 
6.3.3 Alternativa rekryteringsformer 
Under senare tid har det kommit att växa fram alternativa rekryterings-
metoder, ett exempel är s.k. rekryteringsseminarier. Ett rekryteringssemi-
narium fungerar så att en grupp av de sökande kallas till ett möte som in-
nehåller olika uppgifter och övningar som de sökande skall genomföra. 
Dessa uppgifter och övningar är så utformade att de skall kunna visa vil-
ka förmågor som den sökande besitter i relation till det arbete som de sö-
ker till. Till detta kommer att deltagarna också får genomgå personliga 
intervjuer. Den tanke som ligger bakom hur rekryteringsseminariet 
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genomförs utgörs av ett antal ”grundegenskaper” som till exempel munt-
lig framställning, kontaktförmåga, samarbetsförmåga, yrkesmotivation, 
förmåga att hantera förändring och att lösa problem. Tillsammans ger 
detta vad man skulle kunna kalla för en personlighetsprofil som antas 
kunna urskilja den ”ideale” arbetstagarens ”medarbetarkompetens”. För 
att kunna urskilja de yrkesspecifika förmågorna krävs att rekryteringsse-
minariet kompletteras med uppgifter om utbildningsbakgrund, tidigare 
arbetslivserfarenheter o.s.v. 
 
 
6.3.4 Karriärutveckling – Ett sätt att motverka särbehandling i ar-
betslivet? 
Traditionellt har ”att göra karriär” varit förknippat med att individen rör 
sig från en nivå till en högre nivå i en hierarkiskt uppbyggd organisa-
tion.21 Arbetslivets organisationer är också i allt väsentligt uppbyggda 
med över- och underordnade positioner. Att göra karriär innebär således 
att individer från sin egen nuvarande position stärker sin ställning i orga-
nisationen gentemot andra anställda och att man därmed som individ får 
”utdelning” för sina förmågor, till exempel i form av högre lön och sta-
tus, större ansvar och befogenheter o.s.v. I yrkesgrupper med många ut-
övare är det svårt att göra karriär av det enkla skälet att det, utöver att 
avancera inom linjeorganisationen som chef, finns det få karriärmöjlighe-
ter. Inte minst gäller detta i yrken som domineras av kvinnor, till exempel 
inom vård och omsorg och i skolan. I dagsläget kan man förmoda att det 
vanligen är män i ledande, eller som siktar mot, ledande positioner som 
planerar sin karriär. Kanske är det så att det finns en låg medvetenhet om 
karriärplanering och dess betydelse hos de om är ansvariga för detta, till 
exempel chefer och personalavdelningar. I stället överlåts i många fall 
ansvaret till den enskilde individen. 
 
 
Professionalisering 
Karriärutveckling kan även kopplas till begreppet professionalisering (Se 
t.ex. Beckman, 1989; Brante, 1989; Perkin, 1996; Selander, (red.). 1989; 
Witz, 1995). En ökad grad av professionalisering kan ses som ett alterna-

                                                 
2211  Jämför t.ex. Weber (1983) och hans idealtypiska byråkratiska modell. Weber betrak-
tade inte den byråkratiska formen som att denna skulle utgöra lösningen på några grund-
läggande samhälleliga problem, däremot att den var rationellt effektiv, men även att 
rättssäkerhet kunde uppnås (Mommsen, 1974). 
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tivt sätt att göra karriär inom sitt yrke, vilket då i så fall inte bara behöver 
gälla kvalificerade yrken, utan kan även gälla alla typer av yrken.  
 
 
Specialistkompetens 
En väg att öka graden av professionalism är att den enskilde individen 
kan få tillgång till någon typ av specialistutbildning som gör att denne 
samtidigt blir unik och individen kan därigenom göra karriär i organisa-
tionen. Denna möjlighet begränsas dock av att det inte kan finnas hur 
många specialistfunktioner som helst i en organisation. Blir det till ex-
empel för många individer med identiska, eller likartad specialistfunk-
tion, upphör denna då rent definitionsmässigt att ses som specialist. Där-
med torde ”specialistvägen” ha sina begränsningar, i varje fall när det 
gäller att det skulle kunna omfatta ett flertal personer. 
 
 
Generalisten 
En annan väg är att erbjuda individen kompetensutveckling för att klara 
en rad olika typer av arbetsuppgifter och därigenom inta rollen som gene-
ralist. Man skulle kunna säga att denna typ av kompetens är av stor bety-
delse för att skapa en flexibel organisation, vilket i många fall är något 
som ses som eftersträvansvärt, men även för att utöva ett ledarskap i en 
organisation. Generalister, utan chefsposition, är ofta av stort värde för 
organisationen. Det torde inte vara någon överdrift att detta i många fall 
kan gälla för duktiga och kompetenta kvinnor, men att denna typ av 
kompetens, bortom i chefskapet, sällan ändå värderas särskilt högt när 
den enskilde individen på egen hand har skaffat de erfarenheter som be-
hövs för att fungera som generalist. Generalisterna håller organisationen 
igång genom att de griper in när det behövs, vilket dock ofta vare sig hörs 
eller märks då allt flyter på som vanligt. Framför allt torde detta gälla 
inom verksamheter med ett komplext innehåll, som t ex just inom vård, 
omsorg och skola, d.v.s. kvinnligt dominerade områden. Inom industrin 
används till exempel ett system som innebär att om individen kan utföra 
flera olika moment i en tillverkningskedja anses denne då mera kompe-
tent och erhåller därmed högre lön. Den enskilde individen kan på det 
sättet göra en karriär inom den rådande strukturen.  
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Den kompetente medarbetaren i en lärande organisation 
Ett alternativt sätt att arbeta vidare mot att ge professionaliseringsbegrep-
pet ett delvis annat innehåll är att ge medarbetarna ett utökat ansvar och 
befogenheter över sin egen arbetssituation. Ett förhållningssätt som inne-
håller stora möjligheter och som till exempel tillämpas i moderna kon-
sultorganisationer. 
 

För att medarbetaren skall kunna utveckla sin förmåga at ta ansvar 
och att använda sitt förnuft bör de behandlas som ansvarstagande 
och förnuftiga varelser som har en ambition att göra ett gott arbete. 
(Tengblad, 2003:177) 

 
Detta kan tolkas som att medarbetaren i det löpande arbetet ”leder sig 
själv”, d.v.s. fattar egna beslut och genomför sedan dessa. Detta är också 
i hög grad vad som kännetecknar utövarna i professionella yrken. Detta 
skulle också i högre grad än i dag kunna omfatta fler yrkeskategorier, 
men även genomföras på ett mera systematiskt och djupgående sätt. Att 
bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete är en förutsättning för en organi-
sations överlevnad, men också för att det skall vara möjligt att kunna 
göra karriär, då detta förutsätter att det sett över tid är möjligt att uppnå 
nya positioner i en organisation. Finns inte dessa positioner kvar är det 
inte heller möjligt att göra karriär. En tankemodell för det långsiktiga ut-
vecklingsarbetet kan vara s.k. lärande organisationer. (Se t.ex., Senge, 
1990) 
 

Det är egentligen ett självklart påstående att medarbetare behöver 
känna att det finns tid och ork för att ta ansvar och att vara engage-
rade. Men inte minst genom ökad arbetsbelastning, i kombination 
med täta organisationsförändringar och otydliga ledningsstruktu-
rer, så upplever en stor och växande andel av det svenska arbetsli-
vets medarbetare stress och oförmåga till ett större engagemang. 
(Tengblad, 2003:181) 

 
Den enskilde individens förmåga att vara engagerad och ansvarstagande 
är självfallet en ytterst komplex fråga som rör både den enskilde indivi-
den och deras bakgrund, liksom organisationen och dess förmåga att han-
tera detta. Här ingår t ex organisationens kultur som ett viktigt moment. 
(Se t.ex. Alvesson, 1993; Bakka, Fivesdal och Lindkvist, 1991, Frost 
(ed.), 1985.) 
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Mångfald handlar inte bara om etniskt ursprung. I mera generella 
termer handlar mångfald om att respektera och värdesätta olikhe-
ter, samt att kunna se det som är unikt med varje individ. (Teng-
blad, 2003:185) 
 

Tengblad (2003) framhåller att mångfald också handlar om rätten för indi-
vider att utveckla sin individualitet utan att samtidigt drabbas av in-
skränkthet och repression. Detta är självfallet en viktig frågeställning för 
att inte hela grupper av olika orsaker ställs utanför möjligheten att göra 
karriär, d.v.s. att det förekommer en systematisk diskriminering.  
 

Professionalism är till skillnad från flexibilitet ett lämpligt begrepp 
för att beskriva en viktig del av ett myndigt medarbetarskap som 
berör frågor om kunskapsbildning och inflytande. Den professio-
nella medarbetaren baserar sin yrkesutövning på kvalificerad ut-
bildning och beprövad erfarenhet samt tillåts använda sitt förnuft 
genom att göra professionella bedömningar om hur arbetet bör ut-
föras. (Tengblad, 2003:191) 

 
Från dessa utgångspunkter gäller det att finna metoder för att ge de en-
skilda individerna möjligheter att utvecklas efter dessa linjer.  
 
 
6.3.5 Ledarskapets betydelse i jämställdhetsarbete 
 

I praktiskt taget alla länder befolkas chefs- och maktpositioner av 
män. I Sverige är denna sneda könsfördelning förvånansvärt stor 
trots en långt framskriden jämställdhetspolitik. (Ivarsson, 2001:1) 

 
Ledarskapsteori anses vila på manliga värderingar och normer även om 
dessa betraktas som en ”abstrakt uppsättning funktioner”. Mavin m.fl. 
(2004) kallar detta för ”gender blindness”. De framhåller att genderpers-
pektivet måste göras synligt i ledarskapsteorin. 
 

Wilson (1996) discusses gender blindness and accuses man-
agement theory of being male stream; firstly, because it makes 
little or no room for any analysis of those actual individuals 
who occupy the role, treating management as an abstract set of 
functions, principles or processes and secondly, because it fails 
to recognise gender as a significant variable, even in the face of 
overwhelming empirical evidence. (Mavin, m.fl. 2004:294) 
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Frågan är vad det kan finnas för orsaker till den kraftiga dominanas av 
manliga chefer? Manliga och kvinnliga företagsledare har till exempel 
ofta olika syn på orsaker till varför kvinnor på ledande befattningar är så 
få. För manliga företagsledare är till exempel familj och barn ett problem 
som kvinnorna antas ta ansvar för. Därmed antas kvinnor ha en sämre 
förmåga att kunna ta på sig en chefsroll. De kvinnliga företagsledarna ser 
däremot helt andra typer av hinder. De anser istället att det främst är det 
faktum att män och kvinnor inte arbetar på lika villkor som är ett avgö-
rande problem. Bland dem som arbetar med att förändra den könssegre-
gerade arbetsmarknaden lyfter de ofta fram åtgärder som chefsutbildning 
och chefsutveckling för kvinnor, mentorsprogram, nätverk, förändrade 
rutiner vid rekryteringar, projektarbeten samt olika sätt att integrera så-
dana satsningar i organisationers ordinarie verksamhet. (SOU 1994:3) 
Ivarsson (2001) (med hänvisning till Billing och Alvesson, 1989) anger 
till exempel fyra olika sätt att se på kvinnor och ledarskap, vilket har be-
tydelse för hur chefer rekryteras, kvinnors karriärutveckling och hur 
framtidens chefer och ledare kommer att agera. 
 
1. Kvinnor och män ses som lika varandra avseende både personlighet 
och förmågor. Att kvinnor som grupp är diskriminerad med avseende på 
att kunna få en chefsposition förklaras av att genussystemet ger preferens 
för manliga chefer (”promale bias”). 
 
2. Att det är ett begränsat antal kvinnor som rekryteras till chefsbefatt-
ningar kan ses som en underanvändning av organisationers kompetens. 
Urvalet av chefer bör därför sökas i kvalifikationer och personliga meri-
ter och bortse ifrån kön, klass och etnisk tillhörighet. 
 
3. Kvinnor och mäns olika socialiseringsprocesser skiljer sig i form av att 
de förvärvar olika erfarenheter, egenskaper och värderingar, därmed kan 
kvinnor bidra med något speciellt. Kvinnor antas utöva chefsrollen mer 
samarbetsinriktat och socioemotionellt och med ett mindre hierarkiskt 
chefskap. 
 
4. Kvinnor och män har olika värderingar vilket innehåller en inneboende 
konflikt där kvinnor har blivit socialiserade till att värdera den privata 
sfären mer, medan män är socialiserade till att värdera den officiella sfä-
ren högre. ”Frånvaron av kvinnor i chefsbefattningar kan då ses som ett 
resultat av negativ självselektion, dvs. brist på motivation att göra chefs-
karriär.” (Ivarsson, 2001:6) 
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Inom den psykologiska forskningen om kvinnor och chefskap har man 
fokuserat på personlighetsfaktorer för att förklara kvinnors underrepre-
sentation inom chefsvärlden. I den socialpsykologiska forskningen (t.ex. 
Eagly & Steffen, 1984) förklaras könsasymmetrin istället av att chefsre-
kryteringar sker som en effekt av den rådande könssocialiseringen (gen-
deriseringsprocessen). Ett manligt chefsideal kan få kvinnor att avstå från 
att söka chefsbefattningar. 
 

Om vi antar att människor i allmänhet är motiverade att söka sig 
till aktiviteter som överensstämmer med deras kulturellt definie-
rade könsroll skapar chefsrollen, definierad på ett sätt som för-
utsätter manliga egenskaper, ett hinder för kvinnor att söka sig 
till. (Eagly m.fl, 1994:137 citerad i Ivarsson, 2001:8) 

 
Kanter (1977) framför att chefer är attraherade av dem som liknar dem 
själva vilket förenklar kommunikationen och förståelsen och därför re-
kryterar manliga chefer män till chefer, något som kommit att benämnas 
som homosocialitetsteori. 
 

Internationella studier om egenskaper och beteenden som asso-
cieras och positivt värderas med chefskap visar också att dessa 
sammanfaller med de karaktäristika som förknippas med man-
lighet och män i allmänhet (Schein, 1973; 1975; Schein m.fl., 
1989). (Ivarsson, 2001:7) 

 
Det finns ändå en begynnande tendens till att i varje fall kvinnor börjar i 
allt mindre grad att förknippa chefskriterier med manliga egenskaper. 
 

Även på 90-talet har replikeringar av de tidigare studierna också 
bekräftat ”T-hink manager-think male”- fenomenet men med 
den skillnaden att de senare studierna visar att kvinnor i mindre 
utsträckning än tidigare och i mindre utsträckning än män asso-
cierar chefskvalifikationer med män och manliga egenskaper 
(Dodge m.fl., 1995). 

 
Robin Ely (1995) har studerat vilken betydelse det har för kvinnliga 
medarbetare att det råder mansdominans på de ledande positionerna i en 
organisation. I organisationer med extrem mansdominans uppgav kvin-
norna att de till exempel hade låg arbetstillfredsställelse och att de hade 
låga ambitioner med att göra karriär. Slutsatsen blir att en skev fördel-
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ning mellan könen skapade begränsningar för kvinnornas möjligheter att 
agera och därmed en sämre fungerande organisation.  
 
En organisations långsiktiga framgång beror i hög grad på dess ledare 
och deras förmåga att utöva sitt ledarskap. De har också möjligheter att 
förändra organisationen, att bygga nya strukturer, påverka värderingar 
och normer, att stimulera personalens arbetsinsatser o.s.v. Chefer och le-
dare som aktivt engagerar sig i att öka jämställdhet och motverka diskri-
minering spelar därför en betydelsefull roll för att det skall kunna ske 
förändringar på dessa punkter.  
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DEL III 
 
 
 

7. ATT LÄRA AV ANDRA – EN KARTLÄGG-
NING AV S.K. BRYTPROJEKT 
 
 
 
När nu resultatet av utvärderingen av Gender School presenteras är det 
som en sammanfogad bild, må vara en av flera möjliga, av partnerskapets 
genomförande. 
 
I det första avsnittet är det s.k. Brytprojektet i fokus. Inledningsvis be-
handlas arbetet med att kartlägga erfarenheter från den utvärderande stu-
dien av de s.k. brytprojekten som genomförts i Sverige sedan 1985 i Ar-
betsmarknadsverket regi. Syftet var i detta projekt att lyfta fram hur olika 
metoder använts i jämställdhetsarbetet, till exempel i form av hur an-
vändbara dessa visat sig vara och om de i så fall kunde fungera som goda 
exempel. I ”efterfasen” skulle sedan resultatet av utvärderingen av bryt-
projekten spridas i syfte att skapa ”ringar på vattnet” utifrån att kunna 
visa på goda exempel. I resultatavsnittets andra del beskrivs, problemati-
seras och analyseras de övriga delprojekten inom Gender School.  
 
 
7.1 Brytprojekten och deras bakgrund 
Bakgrunden till de s.k. Brytprojekten står att finna i att den svenska ar-
betsmarknadspolitiken ända sedan 1970-talet haft som ett av sina över-
gripande mål att bryta den segregerade arbetsmarknaden där det inled-
ningsvis fanns en betoning på jämställda arbetsvillkor mellan kvinnor 
och män, medan andra former av diskriminering inte har haft en lika 
framträdande plats. Initialt var insatserna inriktade mot en satsning på att 
få kvinnor att välja traditionella mansjobb, vilket i början av 1980-talet 
följdes av kampanjen: ”Fler kvinnor till industrin”. (Forsberg & Gun-
narsson, 1985) I slutet av 1980-talet beslutade Riksdagen om att inrätta 
ett särskilt programområde för jämställdhetsåtgärder inom arbetslivet för 
särskilda åtgärder i samband med rekrytering och utbildning av personer 
som valde otraditionella utbildningar. (Prop. 1987/88:105) Resultatet 
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motsvarade dock inte vad man hade hoppats på, vilket kom att bli ut-
gångspunkt för Arbetsmarknadsverkets nuvarande s.k. brytverksamhet. 
(Hagberg, Nyberg & Sundin, 1995) Brytverksamheten har pågått sedan 
1985 och har omfattat verksamheter som på olika sätt antogs kunna 
minska segregationen på arbetsmarknaden. I början på 1990-talet kom 
ökad kvinnorepresentation inom den politiska sfären att bli ett viktigt ut-
vecklingsområde. (Rönnblom, 2002) Vid den här tiden kom också nät-
verksbegreppet successivt till ökad användning inom kvinnorörelsen som 
ett resultat av att många kvinnor i karriären kände sig vilsna och utma-
növrerade i de manliga strukturerna. Att arbeta i nätverk kan då vara ett 
sätt att erbjuda stöd för dem som engagerade sig i detta arbete. (Gender 
School, 2007a) 
 
På det praktiska planet var det Länsarbetsnämnderna (LAN) som fick i 
uppgift att organisera brytverksamheten i respektive län. Arbetsmarkna-
dens parter kunde till LAN ansöka om projektmedel, likväl som dessa 
kunde användas för att genomföra projekt för LAN:s egen personal. Kri-
terier för att fördela medel har formulerats om flera gånger under den tid 
verksamheten har pågått. För budgetåret 1993/94 riktades till exempel in-
satserna mot att locka fler kvinnor till mansdominerade yrken och vice 
versa, att utveckla metoder för att öka jämställdheten i arbetslivet, att 
höja kompetensen hos kvinnor samt att bryta arbetslösheten bland in-
vandrarkvinnor. Budgetåret 1994/95 tillkom kriteriet; att bryta skråtän-
kandet hos arbetslösa män. Brytmedlen för 1997 avsåg utvecklingsarbete 
som syftade till bättre metoder för att bryta den könsuppdelade arbets-
marknaden, bl.a. genom särskilda jämställdhetssatsningar riktade främst 
till unga och lågutbildade män. Brytprojektens innehåll och inriktning har 
således varierat en del sett över tiden. År 1998 betonades till exempel ut-
vecklingsarbete som kunde öka jämställdheten på arbetsmarknaden i 
form av målinriktat och systematiskt upplagda jämställdhetsutbildningar 
för Arbetsmarknadsverkets egen personal, liksom arbetet med att utveck-
la modeller och genomföra projekt. Efter millenniumskiftet tenderade 
brytprojekten att bli allt mera homogena, ”fortsatta mainstreamingprojekt 
inom Arbetsmarknadsverket, studieinriktade satsningar för män, teknik-
projekt för kvinnor samt utveckling av vägledningsmetoder.” (Gender 
School, 2007a:17). Brytprojekten har i allt väsentligt handlat om att bryta 
den horisontella könsuppdelningen. (Gender School, 2007a) 
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7.2 Tillvägagångssätt och arbetsformer 
Det blev tidigt i Brytprojektet tydligt att det var svårt att få fram uppgifter 
om hur många brytprojekt som totalt bedrivits under den aktuella tidspe-
rioden, men också att få fram dataunderlag för perioden före 1993. Det 
största problemet handlade om att det inte på nationell nivå fanns någon 
systematisk sammanställning avseende vilka brytprojekt som genomförts. 
Inte heller på Länsarbetsnämndsnivå fanns någon sådan sammanställ-
ning, och inte heller på de enskilda arbetsförmedlingarna. Det innebar att 
många sökvägar fick användas för att få fram vilka brytprojekt som ge-
nomförts. Den period som utvärderingen slutligen kom att gälla blev där-
för brytprojekt genomförda under åren 1993 – 2005. Det visade sig vida-
re att analysen av brytprojekten även innehöll en rad metodiska problem. 
Det fanns bl.a. en betydande variation i hur de olika projekten dokumen-
terats och utvärderats. En överslagsberäkning som gjordes inom Gender 
Schools Brytprojekt visade att det rörde sig om i storleksordningen 680 
projekt. Från dessa valdes i en första omgång bort projekt som hade ett 
annat uttalat syfte än att arbeta med den könsuppdelade arbetsmarknaden. 
Av de kvarvarande rapporterna gjordes en kvalitetsbedömning av hur 
dessa dokumenterats och utvärderats, liksom om detta hade gjorts av en 
utomstående utvärderare. Det successiva urvalsförfarandet innebar att det 
slutligen återstod 17 brytprojekt som var dokumenterade och utvärderade 
på ett sådant sätt att det ansågs möjligt att utvinna erfarenheter i ett vidare 
perspektiv. Brytprojekten delades in i fyra kategorier: 
 

- mainstreaming och jämställdhetsutbildning 
- kvinnor till mansdominerade utbildningar 
- män till kvinnodominerade utbildningar 
- könsperspektiv i arbetsförmedlarnas vägledning 

 
För att stödja arbetet i Brytprojektet tillsattes i februari 2006 en s.k. ex-
pertgrupp bestående av en representant från Arbetslivsinstitutet, en från 
Länsarbetsnämnden, de två utvärderarna från Högskolan Dalarna, den 
delprojektledare som anställdes för att driva Brytprojektet och de två pro-
jektledarna. I slutfasen av detta projekt engagerades ytterligare två perso-
ner som experter. 
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7.3 Vunna erfarenheter 
I rapporten: Försök att bryta!  (Gender School, 2007a) beskrivs erfaren-
heter som är möjliga att dra utifrån från de projekt som studerats närmare 
i fråga om hur verksamheten organiserats på ett övergripande plan, vilka 
metoder som visat sig framgångsrika o.s.v. Vi sammanfattar i detta av-
snitt de viktigaste av dessa erfarenheter.  
 
 
7.3.1 Arbetsmarknadsverkets roll som huvudman 
Arbetsmarknadsverket har varit ”huvudman” för brytverksamheten, d.v.s. 
verket har fungerat som regeringens operativa organ och har därmed or-
ganiserat och administrerat de åtgärder som genomförts. De medel som 
fördelades för projektverksamheten var relativt hårt styrda av bindande 
riktlinjer från Arbetsmarknadsverket. Det gjorde att Länsarbetsnämnder-
na och Arbetsförmedlingarna som skulle hantera vad som skulle ske på 
den lokala nivån i många fall förhöll sig mer eller mindre skeptiskt in-
ställda. I utvärderingsrapporten framförs att en viktig grupp för brytverk-
samheten var Arbetsmarknadsverkets egen personal då det ansågs vara av 
stor betydelse att arbetsförmedlare har goda kunskaper om könets bety-
delse på en segregerad arbetsmarknad. Det sägs i rapporten att personalen 
många gånger tycks ha en omedvetenhet om hur de processer som skapar 
denna segregering ser ut. Försök att åtgärda detta har även gjorts bl.a. ge-
nom studiecirkelverksamhet för Arbetsmarknadsverkets personal, men 
detta sägs riskera att: ”Det blir svårare för personalen att sätta in kunska-
perna i ett sammanhang i det dagliga arbetet.” (Gender School, 2007a:45) 
Som ett alternativ föreslås att all personalutbildning genomförs med an-
passade utbildningsmoment med genuskunskap. 
 
 
Konflikt mellan jämställdhets- och sysselsättningspolitik 
I de utvärderingar av genomförda brytprojekt som studerades pekades på 
att det i flera av de studerade rapporterna fanns målkonflikter mellan 
jämställdhets- och sysselsättningspolitiska mål. (Gender School, 2007a) 
Vi uppfattar det som att det med tanke på de resultatkrav i form av att 
förmedla arbeten som ställdes på de lokala arbetsförmedlingskontoren 
fanns en uppenbar risk för att de sysselsättningspolitiska målen har fått 
företräde i brytprojekten. I utvärderingen framhålls till exempel att 
brytarbete och jämställdhetsarbete har olika utgångspunkter. Brytarbetet 
ses som om arbetslösa kvinnor och män kan bryta könsbarriärer genom 
att få ett arbete i en för det egna könet otraditionell bransch. Brytprojek-
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ten har då fungerat som en resurs för att främja sysselsättningen. Det 
könsspecifika argumentet handlar istället om att kvinnor och män som 
grupper kan bidra med något till varandra, till exempel att en jämnare 
könsfördelning ger ett effektivare och bättre fungerande arbetsliv. Bryt-
projekten kom därmed främst att fungera som ett medel i sysselsättnings-
politiken. Detta leder över frågan om hur projektet som arbetsform har 
fungerat för att bryta de ojämställda villkor som fortfarande råder i ar-
betslivet. 
 
 
7.3.2 Projektet som metod för att bryta 
I utvärderingen påpekas att det i anvisningarna för brytverksamheten inte 
sades att verksamheten måste bedrivas i projektform, även om detta var 
det vanliga förfaringssättet. Projektarbetsformen valdes av andra skäl, till 
exempel för att det då var möjligt att skapa en avgränsad och kreativ mil-
jö ”där olika strategier, metoder och nya arbetssätt kan testas och utveck-
las för önskad effekt.” (Gender School, 2007a:42) Samtidigt framförs fle-
ra argument mot att projektet som arbetsform skulle vara ett ändamålsen-
ligt sätt att arbeta med att bryta de rådande könsmönstren i arbetslivet. Ett 
sådant som framhålls är att ett projekt avser ett bestämt mål som skall 
uppnås inom en avgränsad tid och med begränsade resurser. Vi tolkar det 
som att detta riskerar att leda till att uppnådda effekter ofta blir svåra att 
uttyda eftersom det rör sig om komplexa företeelser som ingår i en stabil 
struktur. En annan erfarenhet i det här fallet, liksom i många andra sam-
manhang, är att projekten används som ett sätt att legitimera att ”segre-
gerings- och jämställdhetsuppdraget verkar åtskilt från den ordinarie 
verksamheten.” (Gender School, 2007a:42), d.v.s. att dessa inte behöver 
”störa” i vardagsarbetet. Det riskerar också att bidra till att kunskaper och 
erfarenheter som utvecklas inom ett projekt inte tas tillvara i den ordina-
rie verksamheten. Det exempel från andra håll som säger att kunskaper 
om förhållanden som stabiliserar den ordinarie verksamheten genast im-
plementeras, men att detta inte sker när något uppfattas destabilisera 
verksamheten. (Gender School, 2007a med hänvisning till Johansson, 
Löfström och Ohlsson, 2000) Dessa erfarenheter stämmer väl med de 
grundläggande tankegångar som bygger upp den komplexitetsteoretiska 
organisationsläran (se t.ex. Stacey, 1993; von Schantz Lundgren, avhand-
lingsmanus, 2007). Samtidigt väcks, som vi ser det, kritiska frågor som: 
Hur ser i så fall alternativet till projektformen ut? Vad är det som gör att 
dessa förändringar inte kan genomföras som ett led i den ordinarie verk-
samheten? Som kommer att diskuteras i resultatdelens del II kommer 
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projekt ofta innebära att arbetsuppgifter kommer till utöver det ordinarie 
arbetet, vilket till viss del kan öka förståelsen för att när ett projekt är slut 
återgår allt till det normala. 
 
 
7.3.3 Har brytprojekten haft nödvändiga förutsättningar för att 
lyckas? 
Brytprojekten har byggt på att det är deltagarna som genom sina indivi-
duella val skall bidra till att de rådande könsmönstren bryts. Problemet är 
i det här fallet att det vanligen rör sig om personer som står långt från ar-
betsmarknaden, d.v.s. personer som är korttidsutbildade, med arbets-
marknadshandikapp och med en många gånger svag studiemotivation. 
Brytprojekten har därför rört att utveckla olika strategier för att ”hjälpa” 
dessa individer att göra sina val. Det har till exempel rört sig om fokuse-
rade informationssatsningar, vägledningsgrupper, ”pröva på”, preparand-
utbildningar o.s.v. Det måste antas att det har varit målgrupper som man 
knappast kan begära att de skall gå i täten för uppgiften att bryta den 
könsuppdelade arbetsmarknaden. Vi tolkar det som att det för många av 
dessa individer antagligen är nog så påfrestande att få ett vikariat i en 
välkänd miljö.  
 
I de utvärderingsrapporter som studerats visade det sig också att det före-
kom skillnader i strategier för att motivera kvinnor till mansdominerade 
yrken och vice versa. Strategin för att motivera männen var att erbjuda ett 
brett utbud av utbildningar, medan det för kvinnornas del rörde sig om 
mera specifika satsningar, till exempel att erbjudas plats i ett teknikpro-
jekt. I utvärderingsrapporten (Gender School, 2007a) sägs också att det är 
anmärkningsvärt att det saknas arbetsmarknadsutbildningar inom kvin-
nodominerade yrken, liksom att det finns ett problem i den nuvarande 
s.k. heteronormativa genusordningen, d.v.s. att t.ex. risken att utpekas 
som homosexuell kan skrämma bort många män från kvinnodominerade 
yrken. Därtill kan läggas att insatser gentemot arbetsgivare verkar ha va-
rit ytterst begränsade. Deras insatser tycks ha bestått i att bistå med en 
praktikplats eller att ta emot studiebesök. Detta stärker ytterligare upp-
fattningen att brytprojekten i första hand måste ses som en sysselsätt-
ningspolitisk åtgärd. Vi anser att den slutsats som kan dras av detta är att 
det är arbetsgivarna som i större utsträckning än vad som nu sker måste 
ta på sig uppgiften att genomföra att kön och andra diskriminerande fak-
torer inte får genomslag, till exempel när personal rekryteras. 
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7.4 Fanns det goda exempel? 
Utvärderingen (Gender School, 2007a) visar att det fanns erfarenheter av 
värde att ta tillvara för att fortsätta arbetet med att bryta upp rådande 
könsmönster i arbetslivet. Det rör sig om en komplex verksamhet och det 
är en rad faktorer som den som leder ett brytprojekt har att ta hänsyn till 
för att ha förutsättningar att kunna lyckas i sina föresatser. På en grund-
läggande nivå gäller frågan vad det finns för olika föreställningar om hur 
kön bidrar till sorteringen i arbetslivet. Det fäster uppmärksamheten på 
att det är viktigt att de om leder dessa projekt, eller till exempel medver-
kar som lärare, har goda kunskaper om de genderiseringsprocesser som 
sker, likaväl som att de är öppna för diskussion och reflektion. Det visade 
sig också ofta finns ett motstånd mot brytprojekten, öppet eller fördolt, 
till exempel i form av en tvekan för att ta upp jämställdhets- och könsfrå-
gor med deltagarna då man är rädd för att detta kan leda till motstånd. I 
rapportens sägs också att alltför heterogena grupper av deltagare riskerar 
att skapa turbulens genom att det är svårt att tillgodose individuella öns-
kemål. Val av målgrupp och att motivera deltagarna framhålls som vikti-
ga aspekter. Men det förekommer också, vilket kan framstå som något 
förvånande, ibland ett motstånd från arbetsförmedlarnas sida genom 
bristande stöd och uppslutning i projekten. 
 

Projektledaren upplevde motstånd till projektet från flera olika håll, 
bland annat från personalen på arbetsförmedlingen, vilka till en 
början var kritiska till projektet. (Gender School 2007a, med hän-
visning till Jennfors och Johansson, 2003:8) 

 
En av orsakerna till motståndet förefaller vara bristande information. 
 

De måste få veta vad det rör sig om från början, vad det handlar 
om och om de över huvud taget vill arbeta med dessa frågor. (Gen-
der School 2007a, med hänvisning till Jennfors och Johansson, 
2003:6) 

 
Ett sätt att i någon mån komma åt detta tycks finnas när brytprojekt an-
ordnats i form av forsknings- och studiecirklar. Här rapporteras att det i 
dessa finns exempel där det sker en problematisering av könets betydelse 
i mötet med arbetssökande såväl i tanke- som handlingsmönster. Att där-
emot använda kartläggningsmetoder som till exempel 3R22 uppfattades 

                                                 
22 3R är en metod för att kortlägga hur jämställdheten tar sig uttryck på en arbetsplats. 
De tre R:en står för Representation, Resurser och Realia. Representation handlar om an-
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av arbetsförmedlarna som alltför tidskrävande. Ytterligare en faktor som 
påverkade utfallet av ett brytprojekt var deltagarnas förankring i hemor-
tens och dess sociala kultur där bl.a. den geografiska rörligheten ofta var 
en begränsande faktor. 
 
Utvärderingen har dock inte kunna visa på att det skulle finnas någon 
specifik metod som ensam förmår att lösa problemet med den könsupp-
delade arbetsmarknaden, därtill är problemet alltför komplext och sam-
mansatt. Vår uppfattning är emellertid att Gender Schools utvärderings-
rapport lyfter fram erfarenheter av hur svårigheterna att genomföra fram-
gångsrika brytprojekt tar sig uttryck, men den visar även på möjligheter 
som kan vara till god vägledning för ett fortsatt arbete med dessa frågor. 
 
 
7.5 Metodboken – ”Yrke efter intresse, inte efter kön” 
Det fanns i utvärderingen av brytprojekten också en föresats att det ur 
den kartläggning som gjordes skulle vara möjligt att ta fram en metodbok 
som kunde sammanfatta och ge tips och konkreta råd till dem som arbe-
tar med jämställdhetsfrågor. 
 

Rapporten är ju både bra och lättläst får man ju säga, trots att den 
ska ha en vetenskaplig utgångspunkt och det gör att det blir svårt 
att skriva en metodbok. (Projektledning, Gender School) 

 
Med tanke på att det visade sig vara svårt att peka ut enskilda metoder 
som framstod som att vara ”lösningen” på hur ett framgångsrikt brytpro-
jekt genomförs visade det sig vara en nog så besvärlig uppgift att få fram 
en sådan metodbok. Trots dessa problem låg på försommaren 2007 me-
todboken ”Yrke efter intresse, inte efter kön - metodbok för att minska 
könsuppdelningen i arbetslivet” (Gender School, 2007g) klar. 
 

Metodboken innehåller en rad konkreta råd och tips om hur det är 
att välja otraditionellt och att arbeta inom ett otraditionellt yrke. 
(Gender School, 2007g, Baksidestext) 

 
Metodboken är disponerad så att den innehåller en översikt av den köns-
uppdelade arbetsmarknaden, arbetsförhållanden för kvinnor och män, hur 

                                                                                                                        
talet kvinnor och män och deras positioner i organisationen. Resurser avser hur dessa 
fördelas mellan kvinnor och män. Realia är en analys av vad som framkommit avseende 
representation och resurser. 
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detta tar sig uttryck på den enskilda arbetsplatsen och hur olika yrken är 
könsmärkta. Från dessa utgångspunkter finns sedan konkreta tips för hur 
vi som enskilda individer kan agera som ”brytare”. Det finns också kon-
kreta råd hur till exempel rekryteringsprocessen kan genomföras så att 
denna inte fungerar diskriminerande, det rör aspekter som vilka som del-
tar, kravspecifikationer, annonseringsförfarandet, rekryteringskanaler 
o.s.v. I metodboken behandlas även hur ledarskapet kan utövas för att 
”leda jämt”, hur personalen kan utvecklas dessa moment i rekryterings-
processen och hur arbetsvärdering kan leda till könsneutral lönesättning. 
Avslutningsvis finns en vision för framtiden, d.v.s. hur man vill att fram-
tiden skall gestalta sig inom jämställdhetsområdet. Som bilagor finns lit-
teraturtips, en översikt av arbetsmarknadspolitiken för att bryta den köns-
uppdelade arbetsmarknaden sedan 1960-talet och framåt, statistik över 
könsuppdelning och olika härskartekniker. Metodboken får därmed ses 
som ett viktigt moment i att i ”efterfasen” sprida resultat i vidare kretsar 
(se avsnitt 11.4). Ett annat moment i spridningen av resultat av brytutvär-
deringsrapporten var att företrädare för Gender School i fyra dagstid-
ningar publicerade en debattartikel (ett exempel finns i bilaga 3). 
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8. REKRYTERING, INTERNA KARRIÄRVÄ-
GAR OCH LEDARSKAP – NYCKELFAKTORER 
I JÄMSTÄLLDHETSARBETE  
 
 
I det följande beskriver, problematiserar och analyserar vi de övriga del-
projekten som genom förts inom partnerskapet Gender School avseende 
de processer som initierades och hur dessa kan avläsas i form av aktivite-
ter och resultat.  
 
I detta åttonde kapitel behandlas delprojekten rekrytering, karriärvägar, 
åldersdiskriminering och ledarskap, då det ganska snart visade sig att 
dessa delprojekt delvis kom att överlappa varandra, d.v.s. frågeställningar 
som rör den könsuppdelade arbetsmarknaden finns med på ett sådant sätt 
att de berör alla dessa områden. Det var därför också svårt att hålla dessa 
aspekter åtskilda, även om till exempel Landstinget Dalarna under hela 
projekttiden arbetade med delprojektledare och arbetsgrupper som svara-
de mot den ursprungliga projektplanen. Erfarenheter från dessa områden, 
var och en för sig och tillsammans, är viktiga för att kunna hantera frågor 
om jämställdhet och diskriminering i arbetslivet. Vi behandlar därför här 
dessa som nyckelområden utifrån de möjligheter dessa aspekter har för 
att kunna bidra till att utveckla ett jämställt och icke-diskriminerande ar-
betsliv.  
 
I kapitel 9 behandlas den del av partnerskapets verksamhet som rört 
funktionshindrades position på arbetsmarknaden, vilket följs av kapitel 
10 som behandlar delprojekten om kvinnoorganisationernas och de fack-
liga organisationernas roll. I det elfte kapitlet beskriver, problematiserar 
och analyseras erfarenheter och för- och nackdelar med att arbeta i ett 
partnerskap. Utvärderingsrapporten avslutas genom att vi i kapitel 12 i ett 
komplexitetsperspektiv diskuterar ett utvecklingspartnerskaps möjlighe-
ter att bidra till ökad jämställdhet och minskad diskriminering.  
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8.1 Rekrytering – Ett betydelsefullt moment vad gäller oli-
ka former för diskriminering 
Rekryteringen är det moment där det finns en reell möjlighet att i en en-
skild organisation påverka både den vertikala, horisontella och interna 
obalans som råder mellan könen i arbetslivet. En obalans som även åter-
speglar sig i de flesta företag och offentliga organisationer på arbets-
marknaden. Höglund (2007) framhåller att det är i detta moment som ris-
ken för diskriminering är som störst. Det är också vid nyrekryteringen 
som till exempel personer med utländsk bakgrund, eller med funktions-
hinder har en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Diskriminering 
är en viktig faktor för att förklara varför utlandsfödda har svårare att 
komma in på arbetsmarknaden än vad infödda svenskar har. (Höglund, 
2007) Sett från dessa utgångspunkter framstår rekrytering som ett centralt 
område för att åstadkomma förändringar i den bestående ordningen. 
Bakom detta finns sedan frågan om vilka meriter som de sökande till en 
tjänst har och då spelar det också en roll att även utbildningssystemet 
fungerar jämställt. För utlandsfödda finns även en risk att de utsätts för 
statistisk diskriminering (se avsnitt 6.2) genom att deras meriter kan vara 
svåra att bedöma. (Höglund, 2007) 
 
Inom ramen för Gender School har olika försök gjorts med att pröva al-
ternativa tillvägagångssätt för att utveckla verksamma metoder och sam-
tidigt utveckla ny kunskap inom området. Projektledaren för Gender 
School sammanfattar situationen med följande ord: ”Hur gör man för att 
inte diskriminera, eller hur gör man för att alla skall få samma chans och 
så vidare. Det är väldigt outvecklat.” (Intervju) Vi redovisar här några av 
de viktigaste erfarenheterna från detta arbete.  
 
 
8.1.1 Delprojekt rekrytering – En utdragen process för att komma 
igång och slutligen en oro att inte tillräckligt åstadkommits 
Landstinget Dalarna startade sitt arbete med att utveckla rekryteringsför-
farandet med att i första steget göra en kartläggning av hur de hanterade 
sin personalrekrytering. Verksamheten startade allmänt trevande genom 
att olika aktiviteter anordnades, möten genomfördes o.s.v.  
 

Det har varit olika föreläsningar i gruppen. Minerva har stått för 
en om rekrytering av invandrade arbetslösa akademiker. Det har 
varit andra Equalprojekt på besök, det har varit bemanningsfö-
retag på besök /…/. Det var så det startade i alla fall för att vi 
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skulle få lite mera information och kött på benen. (Projektled-
ning, Gender School) 

 
Delprojektledaren vid Landstinget Dalarna säger till exempel att rekryte-
ringsprojektet kom att bli ”minimerat”, delvis på grund av att det visade 
sig vara ganska svårt att få ”rekryteringsgruppen” att inledningsvis ”dra 
åt samma håll”. Det var under lång tid för gruppen svårt att förstå vad det 
var de skulle arbeta med och vad de ville försöka åstadkomma. 
 

Det vi i rekryteringsgruppen försökt att se var hur man kan sys-
tematisera tänkandet runt de här olika stegen så att man inte 
uppträder diskriminerande. Men, då är det ju så att några i 
gruppen har snöat in på annonsering, andra har kunnat snöa in 
på en annan del av processen så det har hela tiden varit att lyfta 
upp det igen till att det vi ska studera ska vara det som är inte är 
utvärderat av andra. /…/ Det har varit svårt för gruppen att för-
stå sitt uppdrag. (Projektledning, Gender School) 

 
Ett exempel på vad arbetet i rekryteringsprojektet resulterade i var bl.a. 
konferensen: Rekrytering på lika villkor, som genomfördes i december 
2006 med ett 40-tal deltagare. (Se även avsnitt 11.4.1) Syftet med konfe-
rensen var ”att förmedla kunskap som bryter invanda mönster när det 
gäller rekrytering i allmänhet och rekryteringsmetoder i synnerhet.” Nå-
got som låg väl i linje med den profil av ”kunskapsförmedlare” som 
Gender School allt eftersom försökte utveckla, vilket manifesterade sig i 
vad som kom att uttryckas som att skapa en Gender skola (se bilaga 2) 
Målgruppen var vid den här konferensen var personalchefer, fackliga fö-
reträdare, arbetsförmedlingschefer och personalrekryterare.  
 
I början av det avslutande verksamhetsåret fanns fortfarande ambitionen 
kvar om att de insatser man genomfört skulle ge en del påtagliga resultat: 
 

Vi ska göra en exempelsamling, en metodbok för rekryterare, /…/. 
Vi fortsätter oförtrutet vår ambition att testa en modell för rekryte-
ring. Det tänker vi genomföra och enligt vår uppfattning är det nå-
got som ligger inom projektet. (Delprojektledare, Landstinget Da-
larna) 

 
Hur processen utvecklades stämmer väl med Ekholms (1990) modell för 
de olika faser som innefattas i ett förändringsarbete, vanligen i tiden långt 
utdragna processer, som ofta har svårt att komma igång, bl.a. beroende på 
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att det är många aktörer som skall övertygas om att gå med i utvecklings-
arbetet. Det arbete som ändå allt eftersom kom igång gav upphov till en 
del resultat allt eftersom processen framskred. Den utdragna startsträckan 
kan också belysas genom Sannerstedt (i Rothstein, 1993, med hänvisning 
till Lundqvist, 1987) som lyfter fram möjligheten att förstå som en viktig 
aspekt i den problematik som visat sig komma att omge implemente-
ringsprocesser. Om de som skall involveras i ett projekt inte förstår vad 
det hela går ut på och vad som förväntas av den finner de knappast heller 
någon mening med att ta aktiv del i detta arbete. Snarast kan ett uppdrag 
man inte förstår väcka frustration. Att medarbetare inte med full aktivitet 
kastar sig över nya arbetsuppgifter kan ha med bakomliggande faktorer 
av denna karaktär och det är inte ovanligt att detta uppfattas som att 
medarbetare gör motstånd.  
 
 
8.1.2 Rekryteringsprocessens många subtila moment synliggörs suc-
cessivt 
Inom Landstinget Dalarna har det existerat ett ganska informellt system 
där det till exempel kan vara så att en AT-läkare får ett vikariat som se-
dan går över i en fast läkartjänst och genom det så sätts de vanliga rekry-
teringsrutinerna ur spel. För att till exempel undvika att det sker diskri-
minerande rekryteringar är det angeläget att rekryteringsprocessen är ge-
nomskinlig (Höglund, 2007) Det fanns när delprojekt rekrytering startade 
många olika system för hur rekryteringen skedde, tillfälligheter styrde 
många gånger utfallet av rekryteringsarbetet. Detta kom att påverka ut-
formningen av rekryteringsprojektet. I en rapport som så småningom 
kom att publiceras inom ramen för delprojekt rekrytering beskrivs en del 
av den problematik som fanns inom Landstinget vad gällde rekrytering. 
(Se t.ex. Gender School, 2007e) Rekryteringsprojektet kom heller inte att 
kunna åstadkomma några egentliga förändringar av rekryteringssyste-
mets form eller innehåll. Däremot kan man säga att verksamheten har 
skapat bättre förutsättningar för att kunna gå vidare i denna fråga, vilket 
kommer att framgå i det följande. 
 
I rapporten: Karriärutveckling sjuksköterskor. (Gender School, 2007e), 
beskrivs rekryteringsprocessen som okomplicerad, men att detta i det här 
fallet relateras till möjligheterna att rekrytera sjuksköterskor. Däremot 
behandlas inte den i det här sammanhanget mera intressanta frågan om 
det sker någon form av diskriminering i rekryteringsprocessen. Då den 
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övervägande majoriteten sjuksköterskor är kvinnor skulle det till exempel 
kunna finnas skäl att bevaka hur manliga sökande hanteras. 
 

Processen beskrivs om okomplicerad och att det just nu är lätt att 
rekrytera sjuksköterskor. Tidigare har det funnits perioder när det 
har sett helt annorlunda ut och man har fått jobba mycket aktivt för 
att få lokala sjuksköterskor till verksamheten. Vid flera av de klini-
ker som de intervjuade cheferna representerar har man idag princip 
vidareutbildningskrav på sjuksköterskor för att de överhuvudtaget 
ska komma ifråga för en fast anställning. Rekryteringspolicy är 
inget man arbetar med, i alla fall inte i någon dokumenterad form. 
(Gender School, 2007e:16) 

 
Vid tiden för att rekryteringsprojektet började ta fart stod Länsarbets-
nämnden i färd med att genomföra en relativt omfattande nyrekrytering 
av arbetsförmedlare. För såväl Landstinget Dalarna som Länsarbets-
nämnden framstod det i detta skede som fruktbart att samverka genom att  
undersöka hur väl anställningsintervjuer respektive rekryteringsseminari-
er23 kunde ha förmåga att identifiera ”rätt” sökande för en utannonserad 
tjänst.  
 
För Landstingets del fick 10 personalrekryterare besvara en enkät om hur 
väl de ansåg att anställningsintervjuen som urvalsinstrument fungerade 
för att anställa AT-läkare. (Se tabell 1) Resultatet visade att de ansåg att 
anställningsintervjun i huvudsak var väl lämpad för att kunna användas 
för att välja ut den lämpligaste av de sökande. Särskilt väl framhöll de att 
anställningsintervjun kunde användas för att bedöma den sökandes munt-
liga framställningsförmåga och kontaktförmåga. Möjligheterna att avgöra 
en persons yrkesmotivation bedömdes som något lägre och ytterligare 
                                                 
2233  Personalrekrytering har traditionellt skett genom att den som söker en anställning 
skickar in sin meritlista och utifrån denna har sedan de lämpligaste för anställningen 
valts ut. Då det är svårt att välja ut den mest meriterande bara på denna grund, t.ex. för 
att det finns förmågor som är svåra att få fram via betyg och intyg av olika slag och där-
för har denna administrativa hanering kompletterats med anställningsintervjuer. Detta 
kan sägas vara det traditionella sättet att rekrytera personal. Under senare tid har det 
kommit att växa fram alternativa rekryteringsmetoder, i det här fallet exemplifierat av 
s.k. rekryteringsseminarier. Ett sådant fungerar så att en grupp av de sökande kallas till 
ett seminarium som innehåller olika uppgifter och övningar som de sökande skall 
genomföra. Dessa uppgifter och övningar är så utformade att de skall kunna visa vilka 
förmågor som den sökande besitter i relation till det arbete som de söker till. Till detta 
kommer att deltagarna också får genomgå personliga intervjuer. 
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något lägre vad gäller förmågan att samarbeta. När det gäller förmågan 
att klara stress bedömdes förmågan att identifiera denna som begränsad 
och när det gällde att hantera förändring och att lösa problem bedöms 
möjligheterna till detta som små. Till intervjuförfarandets nackdel kan 
sägas att det har liten grad av genomskinlighet. Ett sätt att i någon mån 
hantera detta kan vara att använda standardiserade intervjumanualer, vil-
ket samtidigt riskerar att exkludera även sådana sökanden som är väl kva-
lificerade, men som av någon anledning inte ”passar in” i mallen. Att re-
kryterarna ändå ansåg anställningsintervjuer som ett tillfredställande in-
strument kan förmodligen ses i ljuset av att intervjuerna bara utgör ett led 
i hela rekryteringsprocessen och att det därför är svårt att isolerat bedöma 
anställningsintervjuns värde. 
 
Av de ca 30-tal personer som deltog i försöket att använda rekryterings-
seminarier vid Länsarbetsnämnden Dalarna för att utveckla nya former 
för rekrytering svarade 75 procent i en motsvarande enkät att denna ur-
valsmetod kunde urskilja den mest kompetente av de sökandena (se ta-
bell 1) och lika många ansåg att deras verbala förmåga framgick väl. 
Sämst förmåga att urskilja ansågs gälla stresstolerans, förmåga att hante-
ra förändring och förmågan att lösa problem där ändå mellan 50 – 65 
procent av de svarande ansåg att detta var möjligt att få fram. En fördel 
med rekryteringsseminariet är att en del av urvalsprocessen sker inför 
öppen ridå, d.v.s. att det finns en genomskinlighet som torde medföra att 
risken minskar för att diskriminering uppstår. 
 
Tabell 1. Förmågan att via anställningsintervju respektive rekryterings-

seminarier identifiera centrala aspekter av en persons kompetens. (ut-

tryckt i procent) 

 
Urvalskriterium Intervjuer 

Ganska väl -    
Helt och hållet 

Rekryteringsseminarium 
Ganska väl - Helt och hållet 

Förmåga att välja den 
mest kompetent av de 
sökande 

100 75 

Muntlig framställnings-
förmåga 

100 75 

Kontaktförmåga 100 80 
Yrkesmotivation 78 75 
Samarbetsförmåga 56 85 
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Stresstolerans 33 55 
Förmåga att hantera för-
ändring 

22 65 

Problemlösningsförmåga 11 50 
 
Anställningsintervjun bedömdes ha god förmåga att skilja ut vissa speci-
fika områden, medan inom andra områden bedömdes denna förmåga som 
relativt låg, men ändå sattes stor tilltro till detta sätt att rekrytera perso-
nal. Rekryteringsseminariet beskrivs däremot genomgående avseende ett 
flertal aspekter ha god förmåga att skilja ut de mest kompetenta bland de 
sökande. Ändå fanns det i det fallet hos en del en tveksamhet om det var 
den lämpligaste som valdes ut. Här kan det vara värt att notera att det i 
det ena fallet var de som rekryterade och i det andra fallet de sökande 
som bedömde varför det kan vara vanskligt att jämföra resultaten med 
varandra för att dra några mera långtgående slutsatser. 
 
 
Riskerar urvalskriteriet ”social kompetens” att leda till att det uppstår 
diskriminering? 
Både vid anställningsintervjuer och rekryteringsseminarier används bl.a. 
den sökandes sociala kompetens (se t.ex. Eriksson, 2001) som ett sätt att 
försöka bestämma och avgöra en persons tänkta förmåga att fungera i en 
viss befattning i framtiden. Den sociala kompetensen är en faktor som 
väger tungt sedan de formella behörighetskraven är uppfyllda. Den socia-
la kompetensen är emellertid svår att definiera och uttrycks vanligen som 
att personen skall ”passa in” samtidigt som detta ofta är en efterfrågad 
förmåga (se t.ex. Danilda, (red.), 2006). I befattningar med otydliga for-
mella behörighetskrav kan man anta att den sociala kompetensen ges en 
än större betydelse. En tjänst som AT-läkare har ett relativt tydligt yrkes-
innehåll, även om de tjänstgör inom flera olika områden och med ett tyd-
ligt formellt behörighetskrav, d.v.s. den som söker en tjänst måste ha en 
avlagd läkarutbildning, medan kravet på en arbetsförmedlare är mindre 
tydligt. Här är det fråga om att ha goda kunskaper om arbetsmarknaden, 
men där yrkesinnehållet är mera oprecist och att det inte finns specifika 
behörighetskrav till exempel i form av en viss typ av utbildning24. Efter-

                                                 
2244  ””De som anställs som arbetsförmedlare har ofta högskoleutbildning eller motsvaran-
de och arbetslivserfarenhet. Utbildning i samhällsvetenskapliga eller beteendeveten-
skapliga ämnen från universitet eller högskolan är meriterande liksom språkkunskaper, 
bland annat i invandrarspråk.” (http://afi3.ams.se/afi3_portal/PortalHandler.asp?ch 



 90 

som både AT-läkaren och arbetsförmedlaren har arbetsuppgifter med be-
tydande sociala inslag, med många relationer till andra människor finns 
ett behov av att besitta en väl utvecklad social kompetens. I rekryterings-
seminariet som till stor del bygger på att de sökande får agera i en rad si-
tuationer kommer den sociala kompetensen till viss del att kunna avslö-
jas. Vad som då händer är att det blir tydligare om den sökandes förmåga 
i det fallet svarar mot de förväntningar som finns.  
 
 
Hur kan anställningsintervjuer och rekryteringsseminarier användas 
för att bidra till att minska ojämställdhet och diskriminering i arbetsli-
vet? 
Hur vet vi att någon inte diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörig-
het, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, d.v.s. att de regler och 
den praxis som utvecklats vid personalrekrytering, avsiktligt eller oav-
siktligt, inte har diskriminerande konsekvenser? För att belysa frågan om 
huruvida anställningsintervjun och rekryteringsseminariet kan fungera 
diskriminerande eller inte beskrivs i ett första steg hur dessa uppfattades 
fungera av de berörda aktörerna i detta avseende. I ett andra steg diskute-
rar vi sedan om och hur det är möjligt att upptäcka om det förekommer 
diskriminering av arbetssökande. För att kunna få svar på detta måste det 
finnas kriterier att jämföra emot, d.v.s. att de krav som ställs på den aktu-
ella befattningen specificeras. Det blir då först nödvändigt att undersöka 
om de kriterier som används fungerar icke-diskriminerande på en struktu-
rell nivå, d.v.s. är kriterierna utformade så att de inte avsiktligt diskrimi-
nerande, eller vad som brukar benämnas för preferensdiskriminering 
(Höglund, 2007) Nästa steg blir att fundera över om kriterierna till sina 
konsekvenser blir praktiskt diskriminerande, d.v.s. vad händer med den 
enskilde individen i det enskilda fallet? Hur uppfattades då anställnings-
intervjun respektive rekryteringsseminariet att fungera i dessa avseen-
den? 
 
I båda fallen är de svarande överens om att de olika metoderna för att 
genomföra ett anställningsurval i huvudsak har goda möjligheter att fun-
gera icke-diskriminerande i flera avseenden. (Se tabell 2) Dock bedöms 

                                                                                                                        
FrameCenterHeURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F59726B656E2 
F59726B6 5734265736B7269766E696E672E617370783F6959726B6549643D3130) 
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risken som relativt stor att det i anställningsintervjun kan förekomma 
diskriminering i fråga om funktionshinder och ålder.  
 
Tabell 2. Förmågan att via anställningsintervju och rekryteringssemina-

rium fungera icke-diskriminerande. (uttryckt i procent) 

 
Diskrimineringsgrund 

Förmåga att ge lika möj-
ligheter: 

Intervjuer 
Ganska väl - Helt 
och hållet 

Rekryteringsseminarium 
Ganska väl - Helt och hål-
let 

för kvinnor och män 100 65 
oberoende av etnisk bak-
grund 

89 85 

oberoende av funktions-
hinder 

22 75 

oberoende av ålder 44 85 
oberoende av sexuell lägg-
ning 

- 90 

 
Resultatet indikerar att både vad gäller anställningsintervjun och rekryte-
ringsseminariet finns det ”kryphål” för att det kan ske diskriminering av 
de sökande. Man skulle här kunna hävda att detta i första hand inte av-
görs av vilken metod för rekrytering som används utan fast mera av vilka 
värderingar som finns i organisationen hos dem som rent praktiskt hante-
rar rekryteringen i det enskilda fallet. Av det skälet kan det vara viktigt 
att ha tydliga kriterier för hur urvalet sker. Detta talar, i likhet med vad 
som kom fram i utvärderingen av brytprojekten (se kapitel 7), att det är 
viktigt att personalrekryterare har goda kunskaper om de genderiserings- 
och segregeringsprocesser som orsakar en könsuppdelning och diskrimi-
nering i arbetslivet, liksom att rekryteringsprocessen är genomskinlig 
(Höglund, 2007), d.v.s. att urvalet inte sker i det fördolda.  
 
Hur ser då de kriterier ut som användes i de studerade urvalsprocesserna 
och hur kan de användas? Vi använder här som exempel de kriterier som 
gäller för rekrytering av AT-läkare för att på så sätt försöka bedöma ris-
ken för att det uppstår diskriminering och i vad mån denna är möjlig att 
upptäcka. Vi redovisar dessa nedan och för ett resonemang om de i prak-
tiken kan antas fungera diskriminerande. (Se tabell 3)  
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Tabell 3. Anställningsintervjuns förmåga att fungera icke-diskri-

minerande för anställning av AT-läkare. 

 
Kompetenskriterier Bedömd risk för 

diskriminering  

Bedömd möjlig-

het att upptäcka  

Behörighet Låg Lätt 
Läkarerfarenhet (dock ej 
omfattning) 

Låg Lätt 

Referenser Hög Svår 
God svenska och kultur-
kompetens 

Hög Medelsvår 

Personliga egenskaper 
(”lämplighet”) 

Hög Svår 

Lokal anknytning (chans att 
behålla den sökanden efter 
AT) 

Medelhög Lätt 

Könsfördelning Låg Lätt 
Åldersfördelning Låg Lätt 
Rekryteringsaspekter Medelhög Medelsvår 
 
Risken för att det skall uppstå diskriminering förefaller variera mellan de 
olika kriterierna. Framför allt är risken hög för kriterier som referenser, 
goda språkkunskaper i svenska och kulturkompetens samt personliga 
egenskaper. Samtidigt kan det också vara svårt att upptäcka om diskrimi-
nering faktiskt sker. För en del av kriterierna är möjligheten både att be-
döma riskerna och att diskriminering upptäcks begränsad. Slutsatsen blir 
att kriterierna kan spela en roll, men att de långt ifrån garanterar att nå-
gon diskriminering inte sker. 
 
Det andra exemplet utgörs av rekrytering av arbetsförmedlare. Vi har 
även här använt de rekryteringskriterier som Landstinget Dalarna nyttjar 
för att rekrytera AT-läkare då några sådana för arbetsfördelare inte fanns 
specificerade, dock något anpassade. (Se tabell 4) Vi använder dessa som 
att de hypotetiskt har använts i syfte att prova vilka konsekvenser detta 
skulle kunna ge upphov till. 
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Tabell 4. Rekryteringsseminariets förmåga att fungera icke-

diskriminerande för anställning av arbetsförmedlare 

 
Kompetenskriterier Bedömd risk för 

diskriminering  

Bedömd möjlig-

het att upptäcka  

Relevanta arbetslivserfa-
renheter 

Hög Svår 

Utbildningsbakgrund Hög Svår 
Referenser Hög Svår 
God svenska och kultur-
kompetens 

Hög Medelsvår 

Personliga egenskaper 
(”lämplighet”) 

Hög Svår 

Lokal anknytning  Medelhög Lätt 
Könsfördelning Låg Lätt 
Åldersfördelning Medelsvår Medelsvår 
Rekryteringsaspekter Medelhög Medelsvår 
 
Vi kan notera att risken för att det skall uppstå diskriminering framstår 
som relativ hög. I det här fallet verkar det vara än svårare att tillämpa kri-
terierna på ett sådant sätt att diskriminering inte uppstår av det skälet att 
arbetsförmedlarrollen har ett otydligare innehåll än vad till exempel en 
AT-läkare har, liksom att en specifik utbildning inte krävs, d.v.s. det 
finns goda skäl att anta att social kompetens får ett relativt sett starkt ut-
slag. Rekryteringskriterierna verkar inte bara vara beroende på vilka ur-
valsmetoder som används, utan i hög grad också beroende av arbetsupp-
gifternas art och innehåll. 
 
Mot bakgrund av den beskrivning och analys som presenteras i utvärde-
ringen framstår det inte som möjligt att på några avgörande punkter påstå 
att det skulle föreligga några tydliga skillnader mellan att anställa genom 
en traditionell anställningsintervju i jämförelse med att genomföra ett re-
kryteringsseminarium. Vad som skulle hända med en sådan jämförelse 
om ytterligare variabler tas i beaktande är det självfallet svårt att ha nå-
gon uppfattning om. Det är emellertid inte otänkbart att det i så fall skulle 
uppstå större skillnader. Till detta kan läggas att det i det här fallet var 
fråga om helt olika typer av arbetsuppgifter och sökanden, den ena med 
en homogen grupp av AT-läkare i fråga om utbildning och i det andra 
fallet en ytterst heterogen grupp sökanden som kommer med olika ut-
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bildningar och yrkeserfarenheter för att söka tjänst som arbetsförmedlare. 
Det är därmed inte heller av det skälet möjligt att dra jämförelsen alltför 
långt. Problematiken kan dock analyseras i ljuset av det s.k. könskontrak-
tet. Med detta avses att det mellan kvinnor som grupp och samhälleliga 
strukturer som stat och arbetsmarknad finns ett osynligt kontrakt, vilket 
innebär att manligt dominerade nätverk bildar informella maktstrukturer 
som bidrar till att skapa och återskapa en könsegregerad arbetsmarknad 
(se t.ex. Magnusson, 1998). Om tanken med ett könskontrakt utvecklas 
till att också tala om ett diskrimineringskontrakt, där övriga diskriminie-
ringskategorier ingår, skulle då innebära att informella maktstrukturer av 
bl.a. kulturell karaktär, där både män och kvinnor ingår, bidrar till att 
också skapa och återskapa en arbetsmarknad som på många sätt präglas 
av diskriminering. Detta får till följd att också de personer som hade till 
uppdrag att arbeta med delprojekt rekrytering själva är inneslutna dels i 
könskontrakt och dels i ett vidare definierat diskrimineringskontrakt, vil-
ket måste betraktas som försvårande omständigheter vad gäller möjlighe-
terna att upptäcka och försöka undvika olika former av diskriminering. 
Detta kan också ha bidragit till att deltagarna i rekryteringsprojektet in-
ledningsvis hade svårt att förstå sitt uppdrag.    
 
Ytterligare en problematik av subtil karaktär som kan resas vad gäller re-
krytering handlar om att det allmänt ses som positivt om arbetsgivare i 
sin annonsering säger sig sträva efter jämn köns- och åldersfördelning. 
Det ger intryck av att här har vi en arbetsgivare som åtminstone delvis är 
medveten om betydelsen av att skapa en jämställd arbetsplats, men risk 
för att det kan uppstå en oavsiktlig indirekt diskriminering (Höglund, 
2007) .  För den enskilde individen kan dock denna, på strukturell nivå, 
goda ansats, bli diskriminerande för den grupp individer som söker till en 
specifik arbetsplats. Så kan t.ex. en kvinna 50+ som söker ett arbete som 
hon verkligen vill ha, men där det redan råkar arbeta flest kvinnor 50+, 
bli bortsorterad ur ansökningsförfarandet redan innan hon fått göra sig 
hörd. Hennes bortsortering har legitimerats av att det på strukturell nivå 
anses väsentligt att arbetsplatser har jämn ålders- och könsfördelning. 
Motsvarande kan förstås lika gärna gälla t.ex. en 25-årig kille som verk-
ligen vill ha jobbet som lastbilschaufför, men att det i detta företag redan 
finns en majoritet killar i 25-årsåldern anställda. Problemet kan speglas i 
Senges (1995) begrepp dynamisk komplexitet som bl.a. innebär att åtgär-
der får olika konsekvenser på kort respektive lång sikt. Ur en demokra-
tisk dimension är det i det längre perspektivet önskvärt med arbetsplatser 
som har en personaluppsättning som präglas av olikheter. I det korta per-
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spektivet, när vi fortfarande har en starkt könssegregerad arbetsmarknad, 
som också i många avseenden är diskriminerande, kan detta ändå leda till 
diskriminering på individnivå i ett enskilt fall. Höglund (i Bjärvall, 2000) 
pekar på att staten naturligtvis har ett intresse av att hela landets befolk-
ning är i arbete, men ute på varje enskilt företag blir det hela mer kompli-
cerat. Utnyttjas mångfalden idealistiskt blir den lönsam, men frågar sig 
Höglund, hur gör man det? Att tillsvidareanställa en person är en inve-
stering med långsiktiga konsekvenser. Höglund (i Bjärvall, 2000) säger 
att det är ett vetenskapligt problem att utreda mångfaldens betydelse för 
företagens lönsamhet eftersom det handlar om långa orsak-verkan-kedjor 
som är svåra att identifiera.  
 
 
Kan anställningsintervjuer och rekryteringsseminarier hjälpa till att 
göra rekryteringsförfarandet mera rättvist? 
När vi här diskuterar för- och nackdelar vad gäller att använda anställ-
ningsintervjun respektive rekryteringsseminariet vid rekrytering av per-
sonal skall diskussionen ses bl.a. i ljuset av den problematik som lyftes i 
föregående avsnitt, utifrån hur denna problematik har hanterats inom 
Landstinget Dalarna och Länsarbetsnämndens regi. 
 
På ett konkret plan blir valet mellan de båda modellerna kanske en fråga 
om att det beror på vilken grupp personer som rekryteringen avser. Det 
går inte, i varje fall inte med stöd av de två exemplen, att säga att den ena 
rekryteringsmetoden skulle vara bättra än den andra för att göra rekryte-
ringsförfarandet mera rättvisst. Snarast blir de beroende på hur dessa han-
teras i det enskilda fallet. Det är således minst lika mycket en fråga om 
att personalrekryterarna är kompetenta som att de har kompetenta sökan-
de att välja bland. För att kunna avgöra om diskriminering förekommer 
på grund av till exempel etnisk tillhörighet eller kön måste detta ske på 
en statistisk nivå med en stor population för att kunna avgöra om att det 
för en viss kategori av sökande föreligger en underrepresentation i förhål-
lande till samtliga som valts ut. Det är i det enskilda fallet vanligen svårt 
att leda i ”bevis” att just den personen skulle vara diskriminerad då ur-
valsprocessen innehåller en lång rad olika faktorer som skall vägas mot 
varandra. Höglund (2007) ger exempel på hur det skulle vara möjligt att 
mera ingående ta reda på om det förekommer diskriminering (se avsnitt 
6.2). Problemet är att dessa tillvägagångssätt i samtliga fall är både tids- 
och resurskrävande och knappast möjligt att kunna genomföras på annat 
sätt än genom kvalificerad forskning. 
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Hur diskriminering kan undvikas bör bli föremål för kontinuerliga dis-
kussioner och överväganden inom respektive organisation. Detta förut-
sätter att det finns väl utarbetade kriterier och rutiner för rekryteringsar-
betet som ett stöd, vilka dock inte förmår att lösa hela problemet. De som 
ansvarar för att genomföra rekryteringen måste även vara väl insatta i 
dessa frågor och de problem som de har att hantera i rekryteringsförfa-
randet. Detta innebär att det tar lång tid att förändra rekryteringsproces-
ser. Så t.ex. behöver såväl chefer på alla nivåer, som personalarbetare och 
fackliga förtroendemän behöver utbildning i diskrimineringsfrågor. Till 
detta kommer att kriterier behöver ses över, alternativt utformas om så-
dana saknar. Det är bl.a. viktigt att medvetandegöra berörda om att krite-
rier kan fungera diskriminerande i sig. Kriterier behöver också var före-
mål för kontinuerlig översyn och vid behov revideras. Alla personer i en 
organisation som arbetar med rekrytering i någon form bör också disku-
tera hur de ser på begrepp som t.ex. social kompetens, kulturell kompe-
tens, god svenska o.s.v. Referensernas betydelse bör också bli föremål 
för diskussion, liksom hur relevanta arbetslivserfarenheter kan definieras 
i det enskilda fallet. Det hela kompliceras ytterligare av frågan hur de 
olika kriterierna skall värderas i förhållande till varandra. 
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8.2 Interna karriärvägar – Går det att göra karriär inom 
den egna organisationen? 

 
Inom Gender School vill vi hitta metoder för att bryta den tradi-
tionsenliga bilden av begreppet karriär ur fyra perspektiv: lärande, 
effektivitet, resursnyttjande och bekräftelse där genusperspektivet 
har en given roll. 
(http://www. genderschool.se/html/delprojekt/karriarutv.shtml ) 

 
En viktig aspekt i jämställdhetsarbetet för att minska riskerna för diskri-
minering i arbetslivet är på vilka sätt medarbetarna har möjlighet att göra 
karriär inom den egna organisationen, något som hänger nära samman 
med hur organisationen sköter sin rekrytering, eller kompetensförsörj-
ning om man så vill. Då uppstår även frågan i vilken utsträckning som de 
som ansvarar för rekryteringen tar hänsyn till att det redan finns anställd 
personal som skulle kunna vara lämpliga att rekrytera innan en extern ut-
annonsering sker. Här finns en möjlighet att till exempel ändra könsför-
delningen på en del av de positioner där ett kön är underrepresenterat. 
Inom utvecklingspartnerskapet var det Vägverket och Landstinget Dalar-
na som arbetade med frågan om medarbetarnas karriärutvecklingsmöjlig-
heter. Utgångspunkten var att kvinnor och män skall ha lika möjligheter 
att utvecklas och värdesättas på lika villkor. Detta var ett område som 
också gav en del möjligheter för ett erfarenhetsutbyte mellan de båda or-
ganisationerna. 
 
 
8.2.1 Karriärmöjligheter inom Vägverket 
Vägverket valde i sin organisation ut en statusfylld grupp för att undersö-
ka hur karriärmöjligheterna såg ut, i det här fallet de s.k. ”projektledar-
na”, d.v.s. personer som ansvarar för väg- och brobyggnadsprojekt vilka 
omfattar betydande ekonomiska resurser, personer med hög lön och hög 
status. Traditionellt har projektledargruppen varit mansdominerad. De 
som nu arbetade som projektledare var i huvudsak äldre män med gym-
nasieutbildning samt yngre personer med akademisk utbildning. ”Våra 
affärsenheter är väldigt manligt dominerade, oerhört manligt dominerade 
…, då måste man gå in i utbildningsväsendet.” (Projektledare, Vägver-
ket) 
 

Det som hände på 80-talet, det började lite svagt på 70-talet, inom 
våra områden har det inte skett något så där odelat positiv på 90-
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talet. Det stod still och stampade faktiskt. Man väljer traditionellt, 
… inte inom de hårda teknikområdena. Där är det ju ganska tunt 
med tjejer inom de högra utbildningarna, men går man in i de lite 
mjukare delarna där man har ordet miljö med, eller om man har 
geoteknik. Där finns det ganska mycket tjejer. Går man in på bro-
konstruktion, eller mätningsteknik, eller tekniska lantmätare /…/ 
där finns det ju lite grand, men utbildningarna är mansdominerade. 
(Delprojektledare, Vägverket) 

 
De processer som skapar könsskillnader i arbetslivet tycks vara svåra att 
bryta. 
 

Generellt kan man säga att det finns vissa indikatorer som vi kan ta 
med oss in i hela organisationen. Om jag ska ta ett exempel, tjejer 
är av naturliga skäl yngre, som har med utbildningsväsendet att 
göra. När de kommer in så har de faktiskt högre ingångslön, men 
det beror på att de har en högre utbildningsnivå. Men, sedan händer 
lite på löneutvecklingen som inte är odelat positivt. Tjejerna har 
lite mindre projekt, vad det kommer sig av, penningmässigt. Vän 
av ordning säger säkert att det beror på ålder och erfarenhet. /…/ 
Det finns en del indikationer som pekar på att man inte har samma 
möjlighet. Killarna blir ofta mera tillfrågade om de här jobben. 
(Delprojektledare, Vägverket) 

 
Liksom när det gällde de rekryteringsprocesser som skedde inom Lands-
tinget Dalarna och Länsarbetsnämnden kan vi här se att också de interna 
karriärvägarna präglas av könskontraktet (se t.ex. Magnusson, 1998). Här 
blir det ännu tydligare, knutet till ett manligt dominerat statusjobb som 
projektledare med stort ekonomiskt ansvar, hur de manligt dominerande 
nätverken kan agera genom att helt enkelt tillfråga männen. Det förhål-
lande som rått inom Vägverket bär tydlig prägel av det som kommit att 
benämnas könsmaktordning (se t.ex. SOU 2005:56) som bl.a. innebär att 
könen hålls isär och att männen får de mer statusfyllda jobben, vilket 
också innebär att de tjänar mest.   
 
Att könsfördelningen ser ut som den gör kan tolkas som att männen har 
gjort karriär genom att ”gå den långa vägen”. De har genom sina erfaren-
heter avancerat till den position som de nu innehar. Kvinnorna däremot 
har nått sin position i kraft av sin utbildning. Hur det kan komma att på-
verka könsfördelningen i detta statusfyllda jobb i framtiden är det själv-
fallet vanskligt att ha en bestämd uppfattning om. Kanske kan utveck-
lingen bli sådan att kvinnorna med tiden, när de uppnått motsvarande ål-
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der och erfarenheter som de nuvarande manliga projektledarna nu har, 
har också de hunnit skaffat sig en stabil position och att detta även påver-
kat fördelningen mellan könen inom denna yrkeskategori. Det är förstås 
också en central fråga att det redan vid nyrekryteringstillfället till dessa 
jobb uppstår en rimlig balans mellan könen. Det kan dock finnas en far-
håga i det sammanhanget som sammanhänger med att kvinnor inte i nå-
gon högre grad verkar attraheras av de utbildningsvägar som leder till 
den här typen av arbete. Att komma tillrätta med denna problematik är en 
ytterst komplex fråga som i grunden handlar om socialiseringprocesser, 
där en av dessa rör genderisering. Robertsson (2003) talar i det här fallet 
om ”doing gender” som ett begrepp som kan bidra till att synliggöra oli-
ka processer som, medvetet och/eller omedvetet, skapar människors före-
ställningar om kön. Gonäs (i Gonäs, Platenga & Rubery (red), 1999) pe-
kar på vikten av kunskapsspridning om dessa strukturella förhållanden 
rörande genus. Vägverket har från dessa utgångspunkter satsat på att 
kartlägga hur deras projektledare ser på jämställdhet och möjligheterna 
att göra karriär inom den egna organisationen. 
 

Eftersom vi vill få in mera tjejer så vill vi se om det finns någ-
ra hinder i den här gruppen för tjejer med att göra karriär, som 
attityder o.s.v. Det här rör sig om 160 personer. Där har vi gått 
ut med en enkät. Det är den kvantitativa undersökningen och 
sedan har vi gjort en kvalitativ undersökning. (Projektledare, 
Vägverket) 

 
Resultatet presenterades i rapporten: Karriärvillkor projektledare (Gen-
der School, 2007c) som bygger på en undersökning som genomfördes vå-
ren 2006. Rapporten fokuserade följande frågeställningar: 

 
- Blir projektledare som är kvinnor kvar i verksamheten? 
- Hur fördelas projekten och får kvinnor tillgång till de större och 

viktiga projekten? 
- Hur ser de aktuella villkoren ut för kvinnor respektive män när 

det gäller t.ex. löner, bakgrund och fortsatt karriär? 
- Vilka attityder och kunskaper i jämställdhetsfrågor har projektle-

darna och deras chefer? 
- Hur ser normen för en framgångsrik projektledare ut? 

 
Den övergripande frågan är: 
 
- Erbjuds kvinnor samma möjligheter till karriär som män eller 
finns det strukturella hinder? 
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(Gender School, 2007c:4) 
 
Av de 161 projektledarna var 132 män (82 %). Av kvinnorna hade ca 70 
procent högskoleutbildning, medan motsvarande för männen var 40 pro-
cent. Lönespridningen var generellt stor, från drygt 20 000 kr/mån upp 
till över 50 000 kr/mån. Lönespridningen var stor både bland männen och 
kvinnorna. I rapporten lyfts till exempel fram två fall där kvinnorna tycks 
vara missgynnade lönemässigt i förhållande till män med jämförbara 
uppgifter. (Gender School, 2007c) Det framhålls även att männen också 
har en snabbare löneökning i den trendanalys som genomfördes25. Här 
kan det dock finnas skäl att iaktta en viss försiktighet i tolkningen då 
ingångsvärdet har betydelse för trendutvecklingen och att trenden i det 
här fallet är kopplat till projektledarnas ålder och inte till hur utveckling-
en har sett ut för en enskild person sett över tid. I det här fallet har kvin-
norna däremot högre ingångslön, till stor del beroende på deras högre ut-
bildning.  
 
I rapporten redovisas även resultatet av en enkätundersökning (svarsfre-
kvens 75 %) och intervjuer med 10 projektledare och fem av deras che-
fer. Resultatet visade bl.a. att kvinnor ansvarade för mindre projekt i frå-
ga om ekonomiska resurser, ungefär hälften så stor budget i medeltal, och 
även färre antal projekt. Däremot genomförde kvinnorna 40 procent fler 
utbildningsdagar i tjänsten än männen. Männen hade fler resdagar. Näs-
tan samtliga kvinnor (96 %) var intresserade av att ta ett större ansvar, 
medan motsvarande andel för männen var cirka 70 procent. En trolig för-
klaring kan vara att många män som är runt sextioårsåldern är nöjda med 
den situation de befinner sig i och därför inte har några ambitioner att 
förändra denna. När det gällde frågan om Vägverket sågs som en jäm-
ställd organisation instämde ¼ av männen i detta, medan ingen kvinna 
gjorde det. Hälften av kvinnorna instämde dock i påståendet jämställd i 
stora drag medan 25 procent var ganska tveksamma och 13 procent 
mycket tveksamma. Motsvarande för den egna arbetsgruppen, i relation 
till Vägverket i stort, instämde drygt 70 procent av männen, medan mot-
svarande andel för kvinnorna var 55 procent, 30 procent var ganska tvek-
samma till att så var fallet. Jämställdheten verkade inte vara en fråga som 
diskuterades återkommande, dock instämde 27 procent av männen och 
22 procent av kvinnorna helt eller i stora drag att så var fallet. 

                                                 
2255    Från JÄMO:s hemsida är det möjligt att ladda ner ett lönekartläggningsverktyg. 
(http://www.jamombud.se/arbetslivet/lonekartlaggnin.asp) 
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I intervjuundersökningen ställdes bl.a. frågan om kvinnor och män er-
bjöds samma möjligheter till att göra karriär och om det fanns strukturel-
la hinder. Svaren var ofta motsägelsefulla. Om vi tolkar vilka strukturella 
hinder som fanns verkar dessa dels hänga samman med att kvinnorna 
hade större ansvar i hemmet och dels att männen dominerade i antal (se 
t.ex. Kanter, 1997).  
 
Förutsättningarna för att göra karriär som projektledare tycks sammanta-
get skilja sig mellan kvinnor och män. De kvinnliga projektledarna upp-
gav att de anmälde sitt intresse, medan männen uppgav att projekten för-
delades efter specialitet. På det sättet framstår det som en fördel att vara 
äldre och därmed mera erfaren, medan de yngre kvinnorna riskerar att 
missgynnas. Männen uppvisade också en större tilltro till sin framtid som 
projektledare. Cheferna uppgav att de fördelade projekt efter kriterier 
som kompetens, erfarenhet, intresse och inriktning samt att de försökte 
matcha teamen. Att matcha team kan dock i vissa fall fungera som en 
subtil diskrimineringsfaktor av liknande karaktär som begreppet social 
kompetens. Detta har att göra med att det blir respektive chefs uppfatt-
ning om hur ett välfungerande team bör vara sammansatt som kommer 
att styra hur projekten fördelas.  
 
Rapporten pekar även på att möjligheterna att kunna avancera inom Väg-
verket uppfattades vara relativt små, troligen beroende på att det är låg 
rörlighet inom de överordnade positionerna. Om många av de prestige-
fyllda projektledartjänsterna innehas av medelålders män med gymnasie-
utbildning som har som sin tyngsta meritlista att de har lång erfarenhet 
inom Vägverket är deras kompetens företagsspecifik och förmodligen 
inte lika attraktiv någon annanstans. Det troliga är att de flesta inte kom-
mer att söka anställning utanför Vägverket. Till detta kan dock sägas att 
det kommer att ske relativt stora pensionsavgångar under kommande år 
och där det påpekas att detta skapar möjligheter att förändra könssam-
mansättningen. Men vi skall då vara medvetna om att det handlar om år 
innan det kan ske en förändring inom dessa tjänster genom s.k. naturlig 
avgång. Med utgångspunkt i detta föreslås i rapporten bl.a. följande åt-
gärder: 
 

- utbildning i genusperspektiv 
- peka på att det är den högsta ledningen som är ytterst ansvarig  
- fortsatt utvecklingsarbete  
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- mätbara mål och uppföljning av resultat 
- aktivt arbete för att ändra attityder 
- framhålla vikten av symbolhandlingar 

 
Rapporten kan därmed sägas ha identifierat en del angelägna problemom-
råden och pekat på tänkbara strategier för att hantera dessa problem. Som 
också påpekas i rapporten är förändringar inom dessa områden inte något 
som enkelt låter sig göras. Var och en av punkterna ovan rymmer kom-
plex problematik. Så innebär t.ex. inte utbildning i genusperspektiv au-
tomatiskt att också förändringar sker i det praktiskt handlandet, i varje 
fall inte på kort sikt. Att den högsta ledningen utpekas som ytterst ansva-
rig bär på samma problematik, det är inte säkert att detta leder till föränd-
ring. Den högsta ledningen är också en del i en rådande företagskultur 
och det är inte givet bättre kunskaper förändrar deras aktiva handlingar. 
Företagskulturer innehåller en bl.a. en maktdimension som bidrar till att 
”(re)producera sociala förhållanden i organisationer, genom att påverka 
föreställningar om vad som är rätt, naturligt och förnuftigt” (Alvesson, 
1991:12). Maktaspekten kompliceras av det inte heller är givet att det är 
företagsledningen som har den reella makten, denna kan lika gärna finnas 
hos starka s.k. kodbärare inom organisationen.  
 
En viktig punkt är fortsatt utvecklingsarbete. Här är den springande 
punkten huruvida det kommer att finnas en organisation med det enga-
gemang för genusfrågor som Gender School har stått för, och som genom 
projektledaren som en länk, kommit Vägverket till del. Att förändra atti-
tyder innebär att man kommer in på människors värderingar och därmed 
ett område som är mycket svårt att påverka. Symbolhandlingar kan vara 
ett viktigt område att uppmärksamma. Här gäller det inte bara ledningars 
agerande utan snarare för att försöka identifiera vilka handlingar som bär 
på särskilt tydlig symbolik och som genom detta kan avslöja något om, 
mer eller mindre, dolda mekanismer i en organisationskultur. Det är ofta 
sådana mekanismer som i realiteten påverkar vilka möjligheter till för-
ändring som finns. Alvesson (1991) pekar på att många situationer som 
kan uppfattas som ”neutrala”, t.ex. informationsmöten vid en närmare 
analys kan visa sig innehålla asymmetriska maktrelationer, t.ex. i form av 
språkbruk. Som ett exempel kan det vara värt att notera betydelsen av 
ordval och att dessa erbjuder olika tolkningsmöjligheter. Att formulera en 
frågeställning som ”Hur fördelas projekten och får kvinnor tillgång till de 
större och viktiga projekten?” (Gender School, 2007c:4), så har man 
samtidigt indirekt sagt att mindre projekt är mindre viktiga. Om ett så-
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dant språkbruk används riskerar det att leda till att medarbetare som an-
svarar för mindre projekt upplever att de gör en mindre viktig arbetsin-
sats, vilket i sin tur riskerar att leda till att de också kan komma att känna 
sig mindre viktiga som medarbetare.  
 
 
8.2.2 Karriärmöjligheter inom Landstinget Dalarna 
Landstinget Dalarna har för sin del genomfört en kartläggning av karriär-
utvecklingen för sjuksköterskor vid en av sina kliniker. Denna kartlägg-
ning av sjuksköterskors karriärmöjligheter föregicks av en hel del diskus-
sioner kring vilka yrkesgruppers karriärutveckling som skulle ingå i kart-
läggningen. Tid och ekonomiska resurser var faktorer som bidrog till att 
en tydlig avgränsning blev nödvändig. Att sjuksköterskegruppen utgör 
den största gruppen anställda gjorde att valet slutligen föll på denna yr-
keskategori. 
 
Resultatet presenteras i rapporten: Karriärutveckling sjuksköterskor. – En 

undersökning om karriär och karriärutveckling för sjuksköterskor inom 

Landstinget Dalarna. Vad menar sjuksköterskorna och vad säger chefer-

na? Fakta och attityder i genomlysning. (Gender School, 2007e) Rappor-
ten redovisar resultatet av en enkätundersökning om sjuksköterskors ar-
betsvillkor och karriärmöjligheter samt intervjuer med sju sjuksköterskor 
och fem chefer. Inom landstinget är sjuksköterskorna den största yrkes-
gruppen och med en stark kvinnodominans. I rapporten redovisas basfak-
ta som ålder, lön, utbildning o.s.v., men också hur sjuksköterskornas kar-
riärmöjlighet uppfattas av de berörda. Undersökningen avsåg följande 
områden: 
 

- Vad menar man med karriär och karriärutveckling? 
- Hur ser sjuksköterskorna på sina möjligheter till karriärutveckling? 
- Hur ser de aktuella villkoren ut när det gäller rekrytering och karriärut-

veckling? 
- Erbjuds kvinnor och män samma möjligheter eller finns det strukturella 

hinder? 
- Vilken betydelse har ålder för karriärutveckling och rekrytering? 
- Vilka rekryteringsvägar finns idag och hur ser man på dessa+ 
- Vilka framtida karriär- och utvecklingsvägar ser man framförs sig?  
- Hur ser normen för en framgångsrik sjuksköterska ut? 
- Vilka attityder och förhållningssätt har cheferna för verksamheten i des-

sa frågor? 
(Gender School, 2007e) 
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De basfakta som redovisas gäller cirka 60 personer och av dessa svarade 
60 procent på den enkät som skickades ut, d.v.s. 36 personer, varav fem 
män. Resultatet måste i en del avseenden anses vara behäftat med en del 
svårigheter att använda för att dra några mera långtgående slutsatser. Ett 
problem är till exempel hur ett bortfall om 40 procent skulle ha påverkat 
resultatet och ett än större problem blir det att jämföra kvinnor och män. 
Då undersökningen bara innefattade fem män kom var och en att repre-
sentera 20 procent när svarsfördelningen redovisas inom gruppen män 
varför jämförelser mellan kvinnor och män därmed blir ett vanskligt före-
tag. Detsamma gäller när kvinnorna delas upp i ålderskategorier. Studien 
måste därför anse ha ett begränsat värde för att kunna jämföra situationen 
för kvinnor respektive män. 
 
Däremot finns en del resultat som ändå kan ha ett värde att lyfta fram. 
Med en ingångslön på ca 19 500 kronor/månad för sjuksköterskorna, 
både för män och kvinnor, var lönen efter ca fem år endast en tusenlapp 
högre och det fanns ingen som tjänade över 22 000 kronor/månad av dem 
som hade en ännu längre anställningstid. Vi kan se att lönespridningen 
var tämligen liten, cirka 2 500 kronor, vilket kan jämföras med den löne-
spridning på cirka 30 000 kronor/månad som fanns inom projektledar-
gruppen vid Vägverket. De små möjligheterna att göra karriär med en åt-
följande positiv löneutveckling beror sannolikt på att sjuksköterskegrup-
pen är stor, att arbetsvillkoren är likartade och att det finns ett begränsat 
antal överordnade positioner att söka sig till. Detta skiljer sig till exempel 
från projektledargruppen där de olika delprojekten skiljer sig stort i fråga 
om omfattning och skapar därmed en möjlighet för en betydande lönedif-
ferentiering. Problemet inom Vägverket handlar snarast att kvinnorna 
finns inom de mindre projekten. 
 

Jag tro inte det finns någon möjlighet direkt som sjuksköterska att 
göra karriär … ingen större skillnad på nyanställd eller om man 
jobbat 30 år hos oss, det är ungefär lika mycket ansvar … Alla kan 
inte bli avdelningsföreståndare. (Kvinna i Gender School, 
2007e:12) 

 
I rapporten sägs att det finns en diskrepans mellan chefernas och sjukskö-
terskornas syn på sjuksköterskornas karriärmöjligheter. Chefernas bild 
var att det fanns goda möjligheter att göra karriär, men då i huvudsak 
utanför sjuksköterskeyrket, som t.ex. klinikchef, medan sjuksköterskor-
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nas bild får uppfattas som mera realistisk och speglar den situation de be-
finner sig i. Utöver den relativt sett dåliga lönen var de sjuksköterskor 
som ingick i undersökningen nöjda med sin arbetssituation och de 
beskrev i positiva ordalag det goda klimatet, chefsstödet och att kamrat-
skapet fungerade bra. Det verkar som att de delar den dåliga lönen med 
andra stora yrkesgrupper med kvinnlig dominans, t.ex. läraryrket.  Att ha 
likartade arbetsuppgifter och att vara många försvårar på många sätt möj-
ligheterna att tro att det skulle vara möjligt att åstadkomma betydande lö-
neförbättringar. Med den stora kvinnliga dominansen verkar jämställd-
hetsfrågan inte ha någon framträdande plats i det dagliga livet, däremot 
kan man förstås på en strukturell nivå fundera över det faktum att yrket 
så starkt domineras av kvinnor. I rapporten dras slutsatsen att kön är 
osynligt. (Se även Gender School, 2007f) ”Vad intervjuerna och i enkä-
terna framstår inte jämställdhet eller kön som framträdande faktorer.” 
(Gender School, 2007e:22) Detta kan sannolikt förklaras av att det i det 
här fallet är fråga om en i huvudsak enkönad yrkeskategori. Om vi ser till 
Landstinget Dalarna i dess helhet svarade 72 procent (kvinnor 70 procent 
och män 82 procent) i en medarbetarenkät (Landstinget Dalarna, 2007) 
att de ansåg att kvinnor och män behandlades lika och knappt 20 procent 
att så inte var fallet. Ett generellt mönster tycks vara att männen i högre 
grad anser att det råder en jämställd situation på våra arbetsplatser. Nära 
60 procent ansåg att de hade goda möjligheter att utvecklas i jobbet (få 
prova nya och intressanta arbetsuppgifter, ta ökat ansvar, etc.) och nära 
90 procent angav att deras kompetens överensstämde med deras arbets-
uppgifter. (Landstinget Dalarna, 2007)  
 
Män som blir sjuksköterskor verkar ha en tendens att söka sig till andra 
uppgifter, t.ex. olika former av ledande befattningar. Slutsatsen blir sna-
rast en undran över hur det kan gå till att både locka fler män att välja 
sjuksköterskeyrket och att få dem att stanna kvar i yrket. Frågan är hur de 
skall förmås att välja bort ett manligt dominerat yrke med högre lön och 
bättre karriärmöjligheter och istället satsa på en sjuksköterskeutbildning. 
En rejäl höjning av sjuksköterskelönen skulle vara önskvärd, men medför 
betydande kostnader som landstingens redan hårt ansträngda ekonomi 
skulle få svårt att klara. Man skulle kunna säga att det föreligger en 
”moment 22 situation”. De problem som finns för till exempel karriär- 
och löneutveckling inom sjuksköterskeyrket verkar därför i hög grad vara 
strukturellt betingade, d.v.s. att det finns en horisontellt segregerad ar-
betsmarknad. Att bryta upp dessa strukturer som genom människors ut-
bildnings- och yrkesval, ständigt tycks återskapas kräver betydande insat-
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ser och därför framstår problemet som att det kommer att kvarstå under 
lång tid. Det är enskilda individers utbildnings- och yrkesval som till-
sammans skapar de mönster som nu dominerar, men hur ska det gå till att 
få dem att välja på ett sätt som gör att de inte som Bauman och May 
(2004) säger, rör sig åt det håll massan rör sig, d.v.s. människor tenderar 
att göra som andra. Om människor gör likartade yrkesval som är starkt 
könsrelaterat återskapas de nu rådande strukturerna (se även t.ex. Ro-
bertsson, 2003, om ”doing gender”). 
 
Ett annat sätt att tänka kring karriärutveckling är att koppla detta till pro-
fessionalisering (se t.ex. Beckman, 1989; Brante, 1989; Perkin, 1996; Se-
lander, 1989; Witz, 1995). Det handlar då om att ökad grad av professio-
nalisering betraktas om en alternativ väg till traditionell karriärutveck-
ling. Ett sätt att öka sin professionella kompetens är då att en person ge-
nom någon form av specialistkompetens utskiljer sig från den stora mas-
san av kollegor med, i princip, samma utbildning. Specialistfunktionens 
baksida är att det inte kan vara för många specialister inom samma områ-
de, då upphör per automatik den aktuella kompetensen att vara unik och 
därmed positivt särskiljande i ett karriärperspektiv. En motsatt alternativ 
karriärväg är att utveckla generalistkompetens, d.v.s. att lära sig klara 
många olika arbetsuppgifter. Ytterligare en möjlighet benämns av Teng-
blad (2003) som den myndige medarbetaren i en lärande organisation och 
här handlar det om att i högre grad leda sig själv. Det handlar också om 
ett ömsesidigt förtroendeförhållande, att medarbetare vågar lita till sin 
kompetens och bedömningsförmåga, och att också arbetsgivaren visar 
sina medarbetare att de litar på att dessa fattar lämpliga beslut. Detta är 
ett viktigt förhållningssätt också inom det komplexitetsteoretiska per-
spektivet. Här talas om betydelsen av att det finns utrymme i organisatio-
nen för att ta hand om s.k. strategiska frågor som många gånger väcks av 
personalen i informella sammanhang. (Stacey, 1993, von Schantz Lund-
gren, avhandlingsmanus, 2007). Sjuksköterskeyrket skulle kunna diversi-
fieras och här kan det eventuellt finnas möjligheter till alternativa vägar, i 
form av både fler specialistfunktioner, fler generalister och fler själv-
styrande grupper med ansvar för fler beslut rörande den egna arbetssitua-
tionen. 
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8.2.3 Passar inte din ålder?   
En annan problematik som rör personalförsörjning handlar om det rela-
tivt nya begreppet åldersdiskriminering (se t.ex. Duncan, 2001; Bengts-
son och Nilsson, 2004) Inom partnerskapet är det Landstinget Dalarna 
som har arbetat med frågan om åldersdiskriminering. Grunden var att 
Landstingets anställda har en genomsnittligt hög medelålder.  
 

”Det är därför vi överhuvudtaget har tagit upp det. Sedan var det 
intresse från vårt Equal-projekt efter som Dalarna som län har hög 
medelålder, näst högst i Sverige. (Delprojektledare, Landstinget 
Dalarna) 

 
I en medarbetarenkät (Landstinget Dalarna, 2007)26 framkom att nära 30 
procent av Landstinget Dalarnas anställda var över 55 år. I samma under-
sökning uppgav runt 20 procent att de inte ansåg att såväl yngre som äld-
re medarbetare behandlades med respekt. Därmed finns ett problem som 
kräver aktiva insatser från landstingets ledning. Det finns även en risk för 
åldersdiskriminering, framför allt vid rekryteringstillfället, men det är 
även en fråga om möjligheten att göra karriär inom den egna organisatio-
nen.  
 
 
Åldersdiskrimineringsprojektet tog också tid på sig att komma igång 
För att belysa åldersdiskrimineringsproblematiken genomfördes inled-
ningsvis ett seminarium och senare en kartläggning av hur ”ålderspro-
blematiken” kommer att se ut inför framtiden.  
 

Det som pågår nu är att söka villiga arbetsplatser, som vi kan föra 
dialog med som gäller riktat till åldersgruppen 60 – 65 år vad den 
åldersgruppen själv ser som viktiga förutsättningar för att fortsätta 
och jobba åtminstone fram till pensionsåldern och eventuellt något 
år till om det behövs. (Delprojektledare, Landstinget) 

 
Arbetet inom detta delprojekt visade sig också ha svårigheter att komma 
igång. ”Det som var lite svårt vara det var att från början så var ju en an-
nan person som ägde projektet och det var väldigt trögt att komma igång. 
/…/ Jag fick ta över projektet. (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) 
Detta kan bl.a. ha att göra med att projekt ofta innebär att medarbetare får 
extra arbetsuppgifter, utöver de ordinarie. (Se vidare kapitel 2.1) 

                                                 
26 Enkäten besvarade av 6257 personer (81 %). (Landstinget Dalarna, 2007). 
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När arbetet väl kom igång intervjuades personal inom närsjuksjukvården 
och städservice. Sammanlagt skapades 10 fokusgrupper vilka träffades 
vid ett tillfälle vardera. Inom närsjukvården skapades tre grupper med di-
striktssjuksköterskor i olika ålderskategorier, en med första linjens chefer 
samt en för verksamhetschefer. Inom städservice var det tre olika ålders-
grupper med städpersonal och en chefsgrupp. Anledningen att denna 
grupp valdes ut var att detta är en grupp som sällan uppmärksammas 
inom landstinget. Distriktssjuksköterskorna valdes för att de som grupp 
betraktad har en överrepresentation av äldre medarbetare. ”I landstings-
perspektivet har jag tagit en yrkesgrupp som har en lite högre medelålder. 
/…/ Den gruppen är intressant för att det är en så viktig grupp.” (Delpro-
jektledare, Landstinget) En annan anledning var att projektledaren för 
detta delprojekt säger att de äldre distriktssjuksköterskorna ofta framför-
de att: ”Vi är inte med i utvecklingen längre. De frågar oss inte” och de 
tillägger att ”det är viktigt att cheferna också ser de äldre medarbetarna. 
Det finns förutfattade meningar om äldre medarbetare, samtidigt som till 
exempel cheferna inte säger att det förekommer någon åldersdiskrimine-
ring.” ”De äldre tänjer sig så mycket och anpassar sig så mycket och sä-
ger inte riktigt ifrån.” (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) Verksam-
hetschefer och första linjens chefer valdes för att de spelar en viktig roll 
för till exempel hur äldre medarbetares situation hanteras i den löpande 
verksamheten. Den ansvarige delprojektledaren genomförde även en 
översikt av aktuell forskning inom området. 
 

Eftersom generationsväxlingen inte bara drabbar en arbetsgivare, 
utan det drabbar alla arbetsgivare mer eller mindre och det finns 
olika sätt att tackla det här på, /…/ därför har jag gjort en kort spa-
ning på Europa, på Sverige och så har jag så småningom hamnat i 
Dalarna /.../ och så slutar jag att specifikt dyka in i landstinget. 
(Delprojektledare, Landstinget Dalarna) 

 
Huruvida det kommer att bli betydande problem att rekrytera medarbeta-
re när 40-talisterna gör sitt uttåg ur organisationen förefaller vara för ti-
digt att säga något om. Denna process är fortfarande i sin linda så det 
finns därför skäl att kontinuerligt följa hur denna fråga fortsätter att ut-
veckla sig. 
 

Det är fortfarande jättesvårt att säga om det blir någon egentlig 
kris. Det är jättesvårt. För vi har ändå en utbildningskapacitet här i 
länet också som kan tillgodose behovet. /.../ Det finnas annat som 
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väger upp att de går i pension, därför att många fortsätter att jobba. 
Förut har man slutat före 65. Nu ser jag tendenser att fler jobbar till 
65, när de ha gått i pension så går de in och jobbar någon timme 
kanske, de kan välja fritt . /…/ Frekvensen av sjukersättningar har 
också trappats ner. Det som är väldigt utmärkande /…/ är ledar-
skapets betydelse /…/ och behovet av kunskap hos ledarna om åld-
randet. Det finns mycket myter om åldrandet. (Delprojektledare, 
Landstinget Dalarna) 

 
En öppen fråga är fortfarande vad som kommer att hända vad gäller sjuk-
sköterskekategorin, som är den enskilt största personalgruppen. Den kan-
ske viktigaste frågan i det sammanhanget är frågan om den pågående ut-
vecklingen att dessa ersätter undersköterskegruppen kommer att fortsätta 
i framtiden och om det i så fall kommer att finns tillräcklig kapacitet för 
utbildning av sjuksköterskor. 
 

Undersköterskorna ersätts i väldigt stor omfattning av sjuksköters-
kor. Undersköterskorna var för några år sedan den största yrkes-
gruppen, men nu är de kanske hälften av sjuksköterskorna. Vilken 
väg går då arbetsgivaren här? Kommer man att ersätta allt fler un-
dersköterskor, då krävs det mera sjuksköterskeutbildning. Om man 
tittar på totalt i landet har vi ju inte brist på läkare. Det är bara det 
att de dras till vissa orter. (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) 

 
Frågan om det kommer att finnas personer i tillräcklig omfattning som 
kan ersätta det stora antal medarbetare som kommer att gå i pension un-
der de kommande åren oroar till viss del. ”De ålders grupper som skall 
ersätta 40-taliserna blir färre och sedan kan det bli konkurrens med andra 
arbetsgivare. /…/ det finns en osäkerhet, hur blir konkurrensen?” (Del-
projektledare, Landstinget Dalarna) Det kan även tänkas uppstå en del 
problem inom andra yrkesgrupper, även om de inte till antal utgör så 
många.  
 

Det som kommer att bli svårt är de här tekniska utbildningarna. 
Det är så lätt att vi bara tänker på vårdutbildade grupper, men vi 
har även tekniker /…/ och det är en bristvara i länet. /…/ Nu är de 
ju inte så många så att det inte blir de här volymerna. (Delprojekt-
ledare, Landstinget Dalarna) 

 
De sammantagna slutsatserna från detta delprojekt kan uttryckas på föl-
jande sätt. 
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Arbetstider, ledarskapet, arbetsmiljö är jätteviktigt för att rekrytera. 
/…/ Vi klarar inte personalförsörjningen bara genom att nyrekryte-
ra, utan vi måste behålla äldre, det är det som är nyckeln och därför 
måste vi titta på vad vi som arbetsgivare kan göra för att behålla de 
äldre. (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) 

 
När det gäller de aspekter som vi har presenterat så här långt får dessa ses 
som områden där organisationens chefer har möjlighet att använda sin 
ledarroll för att aktivt arbeta för att minska de skillnader i jämställdhet 
och den diskriminering som jämt och ständigt gör sig påmind i vardagen. 
 
Något som inte framkommit här, men som har påpekats av Wetterberg 
(2004) är att de höga pensionsavgifterna kan vara ett hinder för anställda 
som fyllt 50 år. Detta kan göra att arbetsgivare i de fall det är möjligt väl-
jer yngre arbetskraft. Detta torde inte bli ett problem inom Landstinget 
Dalarna då det verkar troligt att man behöver behålla sina äldre medarbe-
tare, men problemet skulle eventuellt kunna uppstå om man också blir 
tvungen att rekrytera personer som har fyllt 50 år i de fall det inte finns 
yngre personer att tillgå. I ett kunskaps- och kompetensperspektiv skulle 
ett annat scenario kunna handla om att aktivt söka anställa personer i 50-
årsåldern, som då ändå har kanske 10-15 år kvar i yrkeslivet, och en erfa-
renhet som nyutexaminerade saknar. Detta som ett sätt att motverka ett 
omfattande kompetenstapp när många 40-talister kommer att sluta inom 
ett relativt kort tidsspann. Då kan de höga pensionsavgifterna möjligen 
också bli ett problem.  
 
Ett annat perspektiv på åldersdiskrimineringsproblematiken i Landstinget 
Dalarna, som förmodligen också speglar situationen i andra landsting, är 
att landstinget som arbetsgivare önskar behålla sina äldre medarbetare, 
bl.a. för att det inte kommer att finnas tillräckligt med yngre personer att 
ersätta dem med. 40-talisterna är givetvis medvetna om att så är fallet och 
en komplicerad motivationssituation uppstår därmed. För de äldre an-
ställda kan ett motiv att fortsätta att arbeta till de blir 65 år, och kanske 
något år till, vara att de har haft så låg lön under sitt yrkesliv att fortsatt 
yrkesarbete kan framstå som en möjlighet att inför åldrandet förbättra sin 
ekonomiska situation. Att de som enskilda individer har hamnat i den si-
tuationen att de kan uppfatta sig som, mer eller mindre, tvingade att fort-
sätta att arbeta när tillfälle ges beror i sin tur på den könsmaktordning (se 
t.ex. SOU 2005:56) som råder på strukturell nivå. I ett sådant perspektiv 
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blir det betydelsefullt hur landstingsledningar förmår hantera denna käns-
liga fråga.  
 
 
8.3 Ett medvetet ledarskap – Om ledarskaputbildning i ett 
genusperspektiv 
Inom delprojektet: Ledarskap ur ett genusperspektiv, är det Vägverket 
och Landstinget Dalarna som aktivt har arbetat med detta delprojekt. 
Båda organisationerna har genomfört relativt omfattande chefsutbild-
ningar inom ramen för Gender School, samtidigt som dessa har utgjort en 
del av den ordinarie verksamheten.  
 
I ett relativt tidigt skede i partnerskapets verksamhet genomfördes erfa-
renhetsutbyte om hur ledare kan bidra till ökad jämställdhet, till exempel 
i form av ett seminarium för högre chefer i samverkan mellan Vägverket 
och Landstinget Dalarna. 
 

Vi ska ha en gemensam aktivitet med landstinget i första hand. 
Där vi ska fösa ihop ett antal högre chefer i lite mindre skala. 
/…/ Där kommer vi att göra en gemensam aktivitet. (Delpro-
jektledare, Vägverket) 

 
I Vägverkets fall ”hakade” verksamheten in i en redan pågående ledar-
bildning och kunde därför få en flygande start. ”Det rullar på bra, sett ur 
vårat perspektiv. Vi har ju dragit igång flera aktiviteter.” (Delprojektleda-
re, Vägverket) Utbildningen kallas för: Nya ledare och omfattar totalt 12 
dagar med 16 första linjens chefer från hela organisationen per grupp. In-
nehållet är det ”traditionella, man har organisation, grupper och individ 
och då … har vi kunnat utbyta tankar och idéer.” (Delprojektledare, Väg-
verket)  
 

Vi har ju haft en ambition att det här mera ska märkas mer i 
utbildningarna. Det jag vill ha svar på är, har det angreppssätt 
som vi har lärt oss någonting. Vet vi hur vi ska hantera det 
här? Har vi fått någon metodik, eller tanke? (Delprojektledare, 
Vägverket) 

 
Tanken med Vägverkets ledarutbildning har varit att den skulle vara 
”mainstream-inriktad” för att få jämställdhetsfrågan att genomsyra alla 
ledarutbildningar som man genomför i egen regi, eller via konsulter. 
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Nu måste vi ju sätta ner fötterna och komma fram till någonting. 
Det är två saker som jag är intresserad av, som jag hoppas vi får 
lite bättre kunskap om: Hur integrerar man jämställdhet i sådana 
här ledarutbildningar och då har vi ju gjort på lite olika sätt, Lands-
tinget och Vägverket. Vi har försökt med mainstreaming /…/ och 
de har mera haft någon som har kommit dit och föreläst. (Delpro-
jektledare, Vägverket) 

 
I realiteten kom genuskunskaperna att bli en separat del i ledarskapsut-
bildningen. Av de deltagare som intervjuades i den utvärdering som 
genomfördes ansåg flera att det inte ”genomgående i utbildningen fanns 
med något jämställdhets- och genusperspektiv. Det var istället ett speci-
fikt ämne. Kursledningen hade inte med det som en röd tråd.” Detta kan 
till viss del bero på att en av de två konsulter som fick i uppdrag att 
genomföra utbildningen inte motsvarade Vägverkets krav på genuskun-
skap. Detta ledde till att den ena konsulten efter en tid byttes ut. (Gender 
School, 2007f:14) 
 
Vägverket kom också att samarbeta med Stiftelsen Minerva för att ut-
veckla verktyg som kan användas för att förse ledarutbildningar med ge-
nusglasögon. Ett sådant verktyg som var av intresse att utveckla var en 
checklista (se bilaga 2) för att kvalitetssäkra verksamheten som garante-
rar att jämställdhetsperspektivet finns representerat i alla ledarskapsut-
bildningar som genomförs inom Vägverket. Utvecklingen av en sådan 
checklista blev också verklighet och kom att utgöra en del i en verktygs-
låda av genusverktyg som successivt utvecklades. I den meningen kan 
man säga att det mål som sattes upp för detta delprojekt uppnåddes, även 
om man aldrig kom så långt som att ett ”genderperspektiv var en inklude-
rad del i varje moment i de interna utbildningarna” (projektbeskrivning-
en)27 
 

Vi har flera olika delar. Det ena är att vi har gjort en mall för hur 
man ska kvalitetssäkra ledarskapet i utbildningen. Jämställdhet 
skall finnas i all ledarskapsutbildning och den ska ha en viss kvali-
tet och den ska vara integrerad. (Projektledning, Gender School) 

 

                                                 
2277  Vägverket har startat en ny omgång ledarutbildning och i den är genusperspektivet 
med under hela resan på ett tydligare sätt.  
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Ett annat syfte har varit att kvalitetssäkra upphandlingen av ledarskapsut-
bildningar. (Se bilaga 4) 
 

Målet med ledarskapsprojektet är att vi ska hitta ett verktyg som 
gör att vi ska kvalitetssäkra när man handlar upp ledarutbildning, 
så att man vet att det har någon slags bäring på jämställdhet. (Pro-
jektledning, Gender School) 

 
I det fallet har det till exempel också skett en samverkan inom partner-
skapet mellan Vägverket och Stiftelsen Minerva. 
 

Det här med jämställdhet och där har x (anm. vår anonymise-
ring) varit med från Minerva. Vi har ju tagit fram ett bildpaket 
inom ramen för det här UPet. Man tittar både på historiska per-
spektivet och var forskningen står idag och hela det politiska 
och det har vi använt här. (Delprojektledare, Vägverket) 

 
Ledarskapssatsningen inom Landstinget Dalarna har rört ett ledarutbild-
ningsprogram för första linjens chefer och omfattat 8 dagar, indelat i fyra 
steg, med en uppföljning efter 6 månader. Innehållet, förutom landsting-
ets ledarskapsidéer, bestod av förläsningar, rollspel och diskussioner om 
genusfrågor. Målet var här att kunna ta fram en checklista för chefsrollen. 
Strategin för att hantera genusproblematiken framstår även för landsting-
ets del som i hög grad ha varit avsedd att vara ”mainstreamorienterad” 
och det fanns inte något särskilt genusavsnitt inlagt i utbildningen. 
 
 
8.3.1 En jämförande utvärdering av två omgångar ledarskapsutbild-
ningar 
För att försöka följa upp resultaten av ledarskapsprojektet genomfördes 
en utvärdering som presenterades i rapporten: Utvärdering av effekter av 

jämställdhets- och genusperspektiv i ledarskapsutbildning i två organisa-

tioner som är partners i Gender School. (Gender Schoool, 2007f) Rap-
portens syfte anges som att: ”utvärdera vilka effekterna blir, när det gäll-
er kunskap och medvetenhet, när ett jämställdhets- och genusperspektiv 
införs i ledarskapsutbildningen /…/.” (Gender Schoool, 2007f:2) Rappor-
ten omfattar två delar, en enkät- och en intervjuundersökning. Utvärde-
ringen är en komparativ studie där de ledarskaputbildningar som genom-
fördes 2005/2006 jämförs med dem som genomfördes 2006/2007 vid 
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Vägverket respektive Landstinget Dalarna.28 Att genomföra en sådan ut-
värdering innehåller emellertid en rad metodiskt komplicerade problem, 
både i frågan om att värdera effekter och att utifrån detta göra jämförel-
ser. I det här fallet skilde sig till exempel könsfördelningarna avseende de 
som deltog i ledarskapsutbilningarna mellan de ingående organisationer-
na markant. För Landstinget Dalarnas del var kvinnodominansen närmast 
total (2005/2006, 17/1 och 2006/2007, 16/3), medan Vägverkets ledarut-
bildningar var mansdominerade (2005/2006, 5/12 och 2006/2007, 18/34). 
I till exempel två av de delstudier som gjordes inom Landstinget Dalarna 
(Gender School 2007e och 2007f) visade resultatet att jämställdhetsfrå-
gan inte hade någon framträdande plats, vilket i båda fallen ansågs bero 
på att kvinnodominansen var så påfallande stor. Detta understryker det 
strukturella problemet att arbetsmarknaden är så starkt horisontellt segre-
gerad genom att kvinnor och män befinner sig i olika yrken. Det går där-
för knappast att utesluta att könsfördelningen i sig kan ha haft större be-
tydelse för hur svarsfördelningen i utvärderingen ser ut än den påverkan 
som utbildningen i sig har haft. Resultatet måste således, som vi ser det, 
betraktas med viss försiktighet. 
 
Det hindrar dock inte att det ändå finns en del intressanta resultat som 
kan bli föremål för fortsatta reflektioner. Vi kan till exempel se att det 
blivit en tydligare framtoning av jämställdhetsfrågornas betydelse i ledar-
skapsutbildningarna, även om genomslaget ändå tycks vara något be-
gränsat. Hos Vägverksdeltagarna var det till exempel 25 procent fler som 
angav att jämställdhetsfrågorna i stor/mycket stor utsträckning togs upp i 
utbildningen 2006/2007 jämfört med den utbildning som genomfördes 
2005/2006, en ökning från 6 procent till 31 procent, medan motsvarande 
för landstingets del var ökningen cirka 20 procent, från 6 till 25 procent. 
För Vägverkets del har andelen som angav att jämställdhetsfrågor ingick 
i utbildningen i ringa/inte alls minskat från 33 till 14 procent, medan 
motsvarande för landstinget knappast skedde någon förändring alls (från 
28 till 31 %).  
 
På frågan hur deltagarna såg på sina kunskaper i jämställdhet hade hos 
Vägverket de som svarade att de hade mycket goda/goda kunskaper sjun-
kit från 73 procent till 31 procent, medan motsvarande minskning hos 

                                                 
28 I utvärderingsrapporten benämns dessa som: Arbetsplats i offentlig sektor och Myn-
dighet. Vår uppfattning är att denna anonymisering för den läsare som inte känner till 
vilken verksamhet respektive organisation bedriver försvårar tolkningen av resultatet. 
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landstinget var från 72 till 56 procent. Förklaringen kan förstås vara den 
som framförs i rapporten, nämligen att ökade kunskaper gav en ökad in-
sikt i att man inte vara så insatt i jämställdhetsproblematiken som man 
hade trott. När frågan istället relaterades till deltagarnas eget ledarskap 
uppstod ett annat svarsmönster. Hos Vägverket svarade då 40 procent vid 
den andra utbildningsomgången att deras kunskaper i jämställdhet i rela-
tion till ledarskapet hade ökat i mycket stor/stor grad, däremot var skill-
naden hos landstinget marginell, från 22 till 25 procent. Hos Vägverket 
uppgav 35 procent fler och hos landstinget 14 procent fler att deras med-
vetenhet om jämställdhet i deras dagliga ledarskapsutövning ökat i myck-
et stor/stor utsträckning, Hos Vägverket uppgav 44 procent efter den 
andra utbildningsomgången att de trodde att utbildningen skulle få myck-
et stor/stor betydelse för deras dagliga ledarskap. Efter den första ledar-
utbildningsomgången var det ingen som angav detta. Hos Landstinget 
Dalarna var motsvarande ökning från 6 till 25 procent. Deltagarna gav 
också exempel på situationer som de såg att de i sitt ledarskap hade att 
hantera i konkreta situationer där jämställdhetsaspekter måste behandlas. 
 

• Vid rekryteringar/ nyrekryteringar.  
• I projekt, avdelningsledning/medarbetarskap, kundorientering 

m.m. 
• I kompetensutveckling av medarbetare, att ge alla samma chans 

att utvecklas. Att försöka stötta de som är underrepresenterade, i 
mitt fall kvinnor. Att hjälpa andra kvinnor att ta steget till ledar-
skap inom en mansdominerad bransch. 

• /…/ 
• Mötessituationer. Medarbetarsamtal. Anställningsintervjuer. 

(Gender School, 2007f:23-24) 
 
 
8.3.2 Ledarskapsutbildning i ett genusperspektiv - Några samman-
fattande erfarenheter 
Inom Vägverket har man även försökt att förankra och återföra de erfa-
renheter man gjort inom partnerskapet till verkets högsta ledning. 
 

Med högsta ledningen, direktionen, ska vi ha en eftermiddag 
med dem. Mellanchefsnivåerna har jag väl inte nått riktigt. Vi 
håller på och diskuterar nu hur vi ska hantera dem som har 
jobbat som chefer, hur vi ska vidareutveckla dessa. (Delpro-
jektledare, Vägverket) 
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Det framstår som att man även försökt att fånga upp de erfarenheter som 
gjorts för att sedan försöka att förbättra verksamheten. 
 

Vi har förhoppningsvis det vi har lärt oss under resan med de 
här utvärderingarna, då kan vi implementera lite kraftigare i 
nästa fas. Vad ha vi gjort fel och vad har vi gjort bra, det är så 
det fungerar. (Delprojektledare, Vägverket) 

 
Ett sådant resultat av ledarskapsprojektet var att en grupp kvinnor upp-
märksammades särskilt. 
 

För min verksamhet har det varit väldigt bra. Vi har fått 
mycket bra grejor och vi har fått hjälp med många saker. /…/ 
Jag har kunnat nyttja det, för att ta ett konkret exempel. På en 
enhet där det är lite dåligt med kvinnliga chefer där plockade 
vi ut ett antal och så ska vi skapa ett nätverk och peppa dem 
som presumtiva kvinnliga chefer. (Delprojektledare, Vägver-
ket) 

 
En erfarenhet var att det visade sig inte räcka med att jämställdhetsper-
spektivet bara fanns integrerat i utbildningen, utan att det också krävs 
moment där detta lyfts fram och behandlas explicit via en särskild utbild-
ningsmodul. 
 

Nu har vi kommit fram till att det går inte att jämtegrera hela tiden, 
utan det måste vara kunskapspass, dels kommer de att gå den här 
grundutbildningen [anm.] en s.k. e-learningsmodul, se nedan] om 
två timmar innan de överhuvudtaget får gå ledarskapsutbildningen 
så att de ska ha någonting med sig om jämställdhet när de kommer. 
Det kommer att ställas krav på konsulterna att de ska kunna jäm-
ställdhet. /…/ Sedan kommer det dessutom vara så att det kommer 
att finans ett kunskapspass som verkligen är expert på området. 
(Projektledare, Gender School) 

 
En annan erfarenhet var att deltagarna behövde en del grundläggande 
kunskaper om jämställdhetsfrågorna redan innan de påbörjade sin ledar-
skapsutbildning. Detta resulterade i att en e-learningmodul utvecklades i 
ett av de spridningsprojekt som blev resultatet av den verksamhet som 
partnerskapet bedrev. (Se avsnitt11.4.1) 
 

Inför 2007/2008 års utbildning kommer det att bli obligatoriskt för 
deltagarna innan kursen börjar har gått igenom Myndighetens ny-
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utvecklade e-learning utbildning om genus och jämställdhet. Men i 
utbildningen kommer inget separat pass om jämställdhet och genus 
att finnas med. (Gender School, 2007f:18) 

 
Ett mera bestående resultat av verksamheten blev att en checklista för 
jämställdhetsintegrering i ledarskapsutbildningar upprättades. (Se bilaga 
4) 
 

Det andra som kommer att leva kvar är att vi har haft ett projekt 
om ledarskap där vi har försökt att hitta indikatorer, checklistor för 
vad ledarskapsutbildning behöver ha för att de ska ha ett genusper-
spektiv. Vi har kommit fram till att det ska bli en rekommenda-
tion/checklista till arbetsgivare hur man tänker på det vid upphand-
ling. (Projektledare, Gender School) 

 
Erfarenheter som framkom från Landstinget Dalarna var att många chefer 
upplevde att det tog tid att prioritera jämställdhetsfrågor. De framhöll att 
de i första hand måste prioritera den löpande vardagliga verksamheten 
för att det skall fungera. ”Genusfrågan blir en subfråga i många samman-
hang.” (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) En del chefer uttryckte 
det som att de inte upplevde att de hade några problem när det gäller jäm-
ställdhet, medan andra upplevde att det varit bra att få diskutera genus-
frågan. Flera av de chefer som deltagit i Landstinget Dalarnas ledar-
skapsutbildning upplever ändå att genusfrågan tog kraft från ”grundupp-
draget.” ”Hur gör vi för att få genus som ett naturligt ’tänk’?” (Delpro-
jektledare Landstinget Dalarna) Detta ger en indikation på de generella 
svårigheter som finns inom jämställdhetsarbetet. Förslag som framförs 
för att hantera detta är att: ”Det logiska är att det ges ett uppdrag till verk-
samhetscheferna som ett naturligt inslag i verksamhetsplanerna. Det byg-
ger på att ledningen legitimerar detta.” (Delprojektledare, Landstinget 
Dalarna) En annan fråga om ställs i det sammanhanget är: ”Hur kan ge-
nusfrågan lyftas till nästa nivå?” (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) 
Det är också en fråga om att ansvaret för genusproblematiken även finns 
hos de högre nivåerna i organisationen. Problemet verkar bl.a. bestå i att 
implementera genusfrågan både i den formella organisationen och i det 
informella vardagsarbetet, att få ”hjärta och engagemang. Engagemanget 
måste finnas för att det skall hända någonting.” (Delprojektledare, Lands-
tinget Dalarna) Det är uppenbart att jämställdhetsfrågan hela tiden har att 
konkurrera med chefernas verksamhetsuppdrag, och kanske är det så att 
cheferna uppfattar att de i den löpande verksamheten inte gör någon 
skillnad mellan kvinnor och män till exempel genom att sjuksköterske-
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gruppen som är den största yrkesgruppen är så starkt kvinnodominerad. 
Det strukturella problemet är snarast att kvinnor är överrepresenterade i 
de underordnade positionerna, vilket kommer att kräva konsekventa åt-
gärder under en längre tidsperiod. 
 
Vi tolkar resultatet som att den ökande betoningen på jämställdhetsfrågor 
i ledarskapsutbildningen har nått fram till de flesta av deltagarna. Men 
samtidigt visar de egna kommentarerna som deltagarna lämnade i enkä-
terna, och också uttalanden i intervjuerna, att deltagarna både inom Väg-
verket och inom Landstinget Dalarna på individnivå hade delvis olika 
uppfattningar om genusperspektivet i de ledarutbildningar de hade ge-
nomgått. Genom att analysera resultatet i ett könsmaktsordningsperspek-
tiv och ett kunskapsteoretiskt perspektiv kan diskussionen vidgas. Ledar-
skapsteori beskrivs ofta som att den vilar på manliga normer och värde-
ringar som har skapat en ”gender blindness” inom denna teoribildning(se 
t.ex. Mavin, m.fl., 2004; Wilson, 1996). Ett exempel kan ges genom en 
av deltagarna inom Vägverket, som själv var insatt i genusfrågor, gick 
igenom kurslitteraturen och ”fann där bara referenser till män, forskare i 
psykologi” (Gender School, 2007f:12). Denna deltagare påpekar dock att 
när kursledarna gav tips på annan litteratur inom ledarskap så nämndes 
både kvinnliga och manliga författare. Deltagarna både inom Landstinget 
Dalarna och Vägverket ”var överens om att inga av ledarskapsteorierna 
var kopplade till genus och jämställdhet” (Gender School, 2007f:12) Nå-
gon inom landstinget uttryckte att de inte direkt hade uppfattat att utbild-
ningen hade haft ett genusperspektiv, men att de inte heller hade saknat 
ett sådant. Detta kan betraktas som ett utslag av ”gender blindness” (se 
t.ex. Mavin, m.fl., 2004; Wilson, 1996) som kanske lätt uppstår inom yr-
ken med stor kvinno- respektive mansdominans. Någon deltagare från 
Landstinget påtalade att det hade funnits situationer där kursledarna hade 
kunnat spinna vidare på spontant uppkomna genusdiskussioner, men att 
det verkade som om dessa inte ville förstora temat. Inom Landstinget var 
det ingen som tyckte att ett medvetet jämställdhets- och genusperspektiv 
fanns med i utbildningen och inom Vägverket uttrycktes att genusper-
spektivet var diffust, det togs inte direkt upp av kursledarna och en sys-
tematik avseende denna fråga saknades.  
 
Att den litteratur som användes uppfattades vara skriven främst av man-
liga psykologer fäster blicken på två väsentliga aspekter. För det första 
att den manliga dominansen inom ledarskapsteori tydligt framkommer, 
men också att den ledarutbildning som genomfördes inom Vägverket hu-
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vudsakligen vilade på ett psykologiskt perspektiv. Vi kan inte här uttala 
oss om de eventuella begränsningar i en ledarskapsutbildning detta kan 
ha, men vill ändå lyfta fram denna aspekt. Till exempel skulle ett socio-
logiskt perspektiv kunna innebära att ledarskap och makt både som orga-
nisations- och som samhällsfenomen skulle kunna belysas och ett femi-
nistiskt perspektiv skulle föra in genusfrågan, även om denna vanligen 
saknas i ledarskapslitteratur.  
 
Resultatet av den utvärdering som genomfördes av försöken att öka ge-
nuskunskapen bland dem som genomgick ledarskapsutbildningar inom 
Landstinget och Vägverket pekar sammantaget på att det är mycket svårt 
att anordna utbildningar som förmår nå ut med ett aktuellt budskap så att 
det på individnivå ger de resultat i form av nya kunskaper så som den/de 
som designat kursen har avsett. Än svårare blir det att till en befintlig 
kurs tillföra ett nytt perspektiv. Som en av deltagarna från Vägverket ut-
tryckte det: ”att det kändes instoppat” (Gender School, 2007f:11) Även 
här förtjänas tillägget att vi alla är inneslutna i könsmaktordningen och 
insocialiserade i sociala kön som är den position varifrån vi har möjlighet 
att bedöma t.ex. utbildningsinsatser. Det framgår inte i rapporten fördel-
ningen kvinnor/män vad gäller vilka som har intervjuats i de två organi-
sationerna. Det går emellertid inte att se några tydliga skillnader i de 
sammanfattningar av intervjuerna vid Landstinget respektive Vägverket 
som gjorts i utvärderingsrapporten (Gender School, 2007f) Istället hörs 
förvånansvärt lika röster i intervjuerna från det mansdominerade Vägver-
ket och kvinnodominerade Landstinget. Det kan ha att göra med att ge-
nusperspektivet inte i någon av utbildningarna fick någon tydlig eller 
framträdande plats.   
 
Till detta kommer att även om deltagare ger uttryck för att de fått ökad 
kunskap och medvetenhet är det inte givet att detta bidrar till ett förändrat 
förhållningssätt på ett för arbetsgivaren önskvärt sätt. Här kommer vi in 
på begreppen lärande och kompetens. Ellström (1996:147) definierar lä-
randebegreppets minsta gemensamma nämnare som ”relativt varaktiga 
förändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens 
samspel med sin omgivning”. Kompetensbegreppet har en vidare inne-
börd än kunskap och kan beskrivas som ”en relation mellan människan 
och hennes uppgifter”. (Lundgren, 1999:83, se även SOU 1991:56) Ant-
tila (1997) talar om kompetent handlande och anger en kombination av 
yrkeskunskaper, erfarenheter, vilja, motivation och värderingar i relation 
till de uppgifter som en individ har att utföra. Utbildning handlar om att 
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vara en pusselbit i individers utveckling mot att bli en kompetent, eller 
kanske kan man säga mot att bli en alltmer kompetent handlande individ. 
Den manliga dominansen i arbetslivet, som tydliggjorts bl.a. genom talet 
om en könsmaktordning, innebär att utbildningar inom genus- och jäm-
ställdhet kommer att ställa stora krav på utformning och genomförande. 
Detta bl.a. för att varken män eller kvinnor kan frigöras sig från den 
könsmaktordning vi alla är en del av. På manligt dominerade arbetsplat-
ser som Vägverket där de mest prestigefyllda projekten ofta tilldelats 
män genom det som kommit att kallas homosocialitet, män väljer män 
för att de, mer eller mindre omedvetet, tror att detta kommer att underlät-
ta samarbetet. Och det finns långt fler manliga chefer än kvinnliga chefer 
(se t.ex. Ivarsson, 2001). Det innebär att det i dagsläget finns många män 
som kan fortsätta att välja män för chefstjänster. Dessa kan, både som 
grupp och på individnivå, komma att uppfatta en ökad medvetenhet om 
genusperspektivets betydelse vid tjänstetillsättning som ett hot. Kanske 
kan detta särskilt gälla om det finns en grupp män som nu i Vägverket, så 
att säga, står på tur för att äntligen komma ifråga för dessa attraktiva sto-
ra projekt med omfattande budget och medförande hög lön. Som t.ex. 
Höglund (i Bjärvall, (red), 2000) påpekat så är mångfald ur samhällssyn-
punkt givetvis positivt, medan när det gäller enskilda anställningar på en-
skilda företag är det inte lika tydligt för arbetsgivare att mångfald på just 
deras företag är ”lönsamt”. På motsvarande sätt kan utbildningar i genus 
visa på att det på att en strukturell nivå behövs en förändring av den man-
liga dominansen, men kan på individnivå inte alltid framstå som ända-
målsenligt för en enskild individ. I Anttilas (1997) perspektiv kan aspek-
ter av den här karaktären bidra till att det både kan finnas bristande vilja 
och motivation hos personalen att tillägna sig ett genusperspektiv, som 
också i grunden berör en människas värderingar. Värderingar som genom 
genderiseringsprocessen finns djupt inpräntade i oss och vår uppfattning 
om oss själva som kvinnor respektive män.  
 
En annan problematik kan gälla för Landstingets personal. Majoriteten av 
dem som genomgick ledarutbildningarna var kvinnor och de såg inte ge-
nusfrågan som viktig eftersom de främst arbetade med kvinnor. Kanske 
på grund av detta uppgav de att genusfrågan tog tid från arbetet med 
grunduppdraget. Kvinnor på ledarposter inom Landstinget kan kanske 
uppfatta att de som ledarkollektiv t.ex. har för dålig lön, men de är samti-
digt medvetna om att denna fråga ligger på en annan nivå än deras var-
dagsarbete som ledare. Detta kan bidra till att hos en kvinnligt dominerad 
arbetsplats som Landstinget blir utbildningar inom genus och jämställd-
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het en ointressant fråga, eftersom de ser möjligheterna till förändring som 
små. De kanske, mer eller mindre omedvetet, anser att den (lilla) insats 
de som individer kan bidra med för att en förändring mot ett mindre 
mansdominerat samhälle skall komma till stånd, inte står i proportion till 
den individuella kostnad i form av merarbete som de uppfattar att ett ge-
nusengegemang skulle leda till.   
 
Med utgångspunkt i det som här diskuterats kan ett angreppssätt vara att 
de ledarutbildningar som nu finns ses över såväl till innehåll som till 
form och att genusperspektivet vävs in i utbildningsdesignen, d.v.s. att 
ledarutbildningen som sådan granskas med genusglasögon. Vilka teorier 
vilar upplägget på? Hur ser kurslitteraturen ut? Vad är det vi vill åstad-
komma i förändrande handlingar inom vår organisation? Hur kan kvinnor 
och män motiveras för att aktivt bidra till ett jämställdhetsarbete i varda-
gen? O.s.v.   
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9. KVINNLIGA FÖRETAGSLEDARE MED FUNK-
TIONSHINDER 

 
 
Det finns anmärkningsvärt lite samlad kunskap avseende könsper-
spektiv på handikappfrågor. En följd av att könsperspektivet inte 
uppmärksammats i forskningen om funktionshinder har blivit att 
samhällets olika reformer och insatser utformats utan kunskap om 
hur dessa fungerar för kvinnor respektive för män.  
(http://www.genderschool.se/html/delprojekt/funktionshinder.shtm
l.)  

 
Ett syfte för delprojektet: Kvinnliga företagsledare med funktionshinder, 
som genomfördes av VH-assistans och Minerva, var att påverka attityder 
till människor med funktionshinder i arbetslivet.  
 

Hur skulle vi få fram de här kvinnliga ledarna och var finns de nå-
gonstans. Vi gick till handikapprörelsen och frågade: Kan ni ge oss 
lite kvinnliga ledare, men vi ville inte ha kvinnliga ledare inom 
handikapprörelsen, utan vi ville ha inom näringslivet, på de tunga 
posterna om man får uttrycka det så, /…/. (Delprojektledare, VH-
assistans) 

 
Det visade sig ganska omgående vara svårt att rekrytera personer som 
kunde medverka i projektet. Något som kan ses som ett tecken på att det-
ta problem inte har uppmärksammats och kanske det faktum att det inte 
finns särskilt många funktionshindrade i ledande positioner i arbetslivet, 
eller som finns med i det offentliga samtalet och allra minst kvinnor.  
 

Om vi ser till män med funktionshinder så finns det ju flera män, 
det är synd att säga många, med det finns ändå män som är allmänt 
kända som har funktionshinder som syns i den offentliga debatten. 
Jag tänker på David Lega, före detta simmare paraolympcis, To-
mas Fogdö som fick sin skada, Claes Hultäng, det var en läkare på 
Karolinska som fick en dykolycka och startade ett center på Karo-
linska /…/, det finns Bengt Lindkvist, före detta socialminister som 
är blind /…/. Det finns en handfull män, men det finns inte en enda 
kvinna som är så pass känd. /…/. Det kändes jätteviktigt att hitta de 
här förebilderna för andra. (Delprojektledare, VH-assistans) 
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Mot bakgrund av att det var svårt att nå kvinnliga företagare med funk-
tionshinder utarbetades en strategi för att göra en bred sökning efter in-
tresserade. 
 

Vi började med att gå ut brett, först till Dalarna och sedan i lan-
det genom olika organisationer, yrkesorganisationer, handi-
kapprörelsen o.s.v. för att försöka få tag i deltagare till det vi 
ska göra här, nämligen finna kvinnor som i första hand var egna 
företagare med funktionshinder. Nu har vi breddat gruppen till 
ledare, kvinnliga ledare med funktionshinder. Det var omöjligt 
att få tag i dessa personer, därför att de finns nästan inte. (Pro-
jektledare, Gender School) 

 
Vintern 2006 gick därför en annons ut i pressen med bl.a. följande inne-
håll: 
 

Syftet är att lyfta fram kvinnor som trots sitt funktionshinder 
har en ledarroll i samhället, samt att öka kunskapen om hur oli-
ka samhällsinsatser, reformer och regelverk uppfattas av kvinn-
liga ledare med funktionshinder.  
 
Vi söker dig kvinnlig ledare i offentlig eller privat sektor som 
vill dela med dig av dina erfarenheter. 

 
Detta resulterade i att de ansvariga för detta projekt kom i kontakt med 
ytterligare några kvinnor och att projektet kunde komma igång. 
 

Nu har vi tre stycken, kanske fyra. Det var inte svar som vi fick på 
annonseringen, som har svarat att de är jätteintresserade av det här 
och att det lyfts fram, /…/. (Projektledare, Gender School)  

 
Det inledande arbetet visade på att människor med funktionshinder väck-
er starka känslor och att de många gånger behandlas på ett sätt som inte 
kan anses vara godtagbart. Vi tar därför i det följande avsnittet upp några 
av det erfarenheter som projektet har gett upphov till i detta avseende. 
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9.1 Att vara funktionshindrad – En flerbottnad problema-
tik 
 

Idag är arbetslösheten bland personer med funktionshinder cirka 
70 procent, men det är inte de 70 procenten som ligger inom ar-
betsförmedlingen, de allra flesta är redan sjukpensionerade. /…/ 
Socialstyrelsen gjorde en rapport som visade att endast 9 procent 
av personer som har personlig assistent yrkesarbetar. (Delprojekt-
ledare, VH-assistans) 

 
Att många funktionshindrade inte ens får möjlighet att stå till arbets-
marknadens förfogande bekräftas av Nolén (2005), som också framhåller 
att kunskapen om funktionshindrades situation på arbetsmarknaden är 
begränsad. Abrahamsson (1995) talar om arbetsmarknadens sociala trap-
pa, där många funktionshindrade aldrig når ens det första trappsteget.  
 
Funktionshindrade personer väcker hos många människor en osäkerhet, 
kanske beroende för att man inte vet hur man skall handla i en sådan si-
tuation. Från dem som arbetat med detta projekt har man mött ett oväntat 
stort motstånd. 
 

Det finns människor som säger sådana saker att man inte tror att 
det är vårt årtusende vi lever i. Det är naturligtvis väldigt mycket 
okunskap och därav den diskriminering som pågår. (Projektledare, 
Gender School) 

 
Att vara kvinna och framgångsrik företagare verkar i en del avseenden 
kunna fungera provocerande. 
 

Det här provocerar enormt. Hon har ju själv lanserat sig som en 
person som klarar av både att vara på äventyr och vara ute och 
dansa. Hon visar sig i sin helhet som människa och tänk, det där 
provocerar så att det blir liksom ett angrepp på henne som person. 
(Projektledare, Gender School) 

 
Verksamheten har också blottlagt både okunskap och även ovilja mot 
människor med någon typ av funktionshinder. 
 

För mig är det en ögonöppnare att det finns så mycket aggression 
mot människor som har funktionshinder, att det finns så mycket 
fördomar. (Projektledare, Gender School) 
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Man kan fråga sig varför det finns en sådan misstänksamhet och ovilja 
mot funktionshindrade, både som anställda och företagare? Då omfatt-
ningen av det här projektet varit liten är det dock svårt att dra några gene-
rella slutsatser. Samtidigt finns det också ett stort intresse från krafter 
som vill vara med att bidra till en förändring. 
 

När man vänder sig till fackorganisationer utanför handikapprörel-
sen så möter man, om man t.ex. tar Svenskt Näringsliv ett stort in-
tresse av att vara med och är väldigt intresserade utav företagare 
/…/. (Projektledare, Gender School) 

 
Det verkar ändå som att det börjar kunna skönjas en ljusning i och med 
att frågan också kommit att föras ut i offentligheten. Ett exempel är att 
det nu kommit ”såpor” på TV som behandlar detta tema. 
 

Och nu så kan man se att vi är i början av fasen att det handlar om 
personer med funktionshinder, TV4 har ju nu i sin sista såpa som 
behandlar en annan del av Köping /…/. (Delprojektledare, VH-
assistans) 

 
Det kan samtidigt uppfattas som anmärkningsvärt att programmet döpts 
till ”En annan del av Köping”. Det är återigen ett exempel på hur subtilt 
de särskiljande mekanismerna fungerar. När personer med funktionshin-
der skall skildras offentligt görs detta i form av att de tillhör något annor-
lunda, de är en annan del av Köping, inte en del i ”det normala”. Trots att 
det kan uppfattas som positivt att funktionshindrade får komma till tals i 
offentliga sammanhang (fast varför skulle det vara mer positivt än att vil-
ka som helst får komma till tals?) så kan själva programnamnet fungera 
stigmatiserande, d.v.s. att man tillhör något som är avvikande. (Se t.ex. 
Goffman,1963/2007) för en diskussion om segregeringens mekanismer) 
 
Kvinnliga företagare med funktionshinder har på ett generellt plan att 
kämpa mot en dubbel diskriminering, dels som kvinnor och dels genom 
sitt funktionshinder. Den könsmaktsordning som präglar samhället inne-
bär dels att män och kvinnor hålls isär och dels att män utgör normen, 
vilket sammantaget ger kvinnor som grupp en underordnad ställning. (Se 
t.ex. SOU 2005:56) Vad gäller svårigheterna att komma tillrätta med 
jämställdheten i arbetslivet pekar bl.a. Magnusson (1998) på att en för-
svårande omständighet utgörs av att det existerar ett, mer eller mindre, 
osynligt och omedvetet kontrakt mellan stat och arbetsmarknad och 
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kvinnor som grupp. Detta kontrakt handlar konkret om att manligt domi-
nerade nätverk bildar informella maktstrukturer och det är inom dessa 
som personer till högre tjänster rekryteras. I relation till denna underord-
ning på grund av kön tillkommer för funktionshindrade kvinnor att funk-
tionshindrades situation på arbetsmarknaden överhuvudtaget sällan ens 
diskuteras på samhällsnivå. Funktionshindret tycks överskugga det som 
dessa personer i kraft av sina specifika kompetenser, på lika villkor som 
icke funktionshindrade, kan bidra med i arbetslivet. (Se t.ex. SOU 
1998:138) Möjligheterna för funktionshindrade kvinnor att nå ledande 
positioner i näringslivet framstår med dessa perspektiv som utgångspunkt 
att vara tämligen små. Att det var svårt att finna kvinnliga ledare med 
funktionshinder måste förstås mot denna bakgrund, liksom att projektet 
är betydelsefullt för att bidra till att dessa förhållanden ändras.  
 
Vad har då projektet: Kvinnliga företagare med funktionshinder kunnat 
bidra med för att uppmärksamma och förbättra funktionshindrades posi-
tion i arbetslivet i arbetslivet? I det här fallet har detta skett dels i form av 
konferenser och dels i form av en rapport om funktionshindrade kvinnli-
ga ledares situation. 
 
 
9.2 ”Vi slår omgivningen med häpnad” 
Den mest omfattande aktiviteten inom detta delprojekt var att producera 
boken: ”Vi slår omgivningen med häpnad – en bok om unika kvinnor i 

arbetslivet”. (Gender School, 2007b) (Se även 11.4.1) Boken innehåller 
intervjuer med 13 kvinnor med funktionshinder från ett genusperspektiv. 
Syftet med boken var bl.a. att göra kvinnliga ledare med funktionshinder 
synliga och att problematisera bristen på uppmärksamhet. Denna aktivitet 
var inte planerad när projektet startade utan var något som växte fram allt 
eftersom projektet framskred. 
 

När vi började själva projektet så visste vi ju inte riktigt hur vi 
skulle lägga upp det här och att det skulle bli en riktig bok. Det står 
ju inte i ansökan och i detaljerna på nått sätt, men under resans 
gång så . /…/, ju mera har vi förstått att det inte finns några före-
bilder som man har marknadsfört. Nu vet vi att de finns, artister 
och poliser, egna företagare och läkare kommer med i den här bo-
ken. (Projektledare, Gender School) 

 
I rapportens förord skriver journalisten Siwert Öholm: 
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Den här boken klargör två saker. Den ena är att vi journalister inte 
tillräckligt skildrat de livsvillkor som gäller för människor med 
funktionshinder. Oavsett om de är 27 eller 67 år. Den andra insik-
ten jag får när jag läser är att funktionshinder på inget sätt innebär 
att man ger upp. (Gender School, 2007b) 

 
De intervjuade kvinnorna representerar en lång rad olika yrken som pro-
jektledare, reporter, läkare, präst, sångerska, massageterapeut, politiker 
både på lokal och på nationell nivå. Boken presenterar kvinnor som finns 
på sina jobb, trots sina fysiska funktionshinder. ”Det handlar om tretton 
kvinnor med oerhört stark egen vilja, med stor energi och klarsyn och 
med vilja att visa andra på möjligheterna.” (Gender School, 2007b:3, för-
ordet) Hur inspirerande detta än är väcker det samtidigt frågor om man 
som funktionshindrad måste ha denna vilja och energi för att kunna ”plat-
sa” i arbetslivet? Baksidan av dessa berättelser är att man måste vara just 
stark och energisk. Det visar samtidigt på att arbetslivet inte är organise-
rat så att det är öppet och välkomnande för funktionshindrade personer.  
 
I boken framhålls också att när dessa kvinnor upplevt sig diskriminerade 
har det varit p.g.a. deras funktionshinder och inte p.g.a. deras kön. De 
identifierar sig med gruppen funktionshindrade. (Gender School, 2007b) 
Sannolikt är det så att både funktionshindrade kvinnor och män upplever 
betydande svårigheter i arbetslivet och om det skiljer sig mellan män och 
kvinnor i det avseendet förefaller fortfarande vara en öppen fråga, men 
om de traditionella mönstren upprepar sig så kan det vara så att funk-
tionshindrade kvinnor är än mera missgynnade än de funktionshindrade 
männen. Boken speglar även i någon utsträckning ett internationellt per-
spektiv i den meningen att en av de intervjuade kvinnorna kommer från 
Slovenien och en från Skottland via Gender Schools deltagande i det 
transnationella partnerskapet Hackers for Equality. Så långt det nu är 
möjligt att dra några mera generella slutsatser av detta är att förhållande-
na på respektive arbetsmarknad skiljer sig för funktionshindrade i dessa 
tre länder. En annan slutsats tycks vara att kvinnor som fått sin funk-
tionsnersättning senare i livet blir besvikna på att de inte längre räknas på 
samma sätt i arbetslivet. De är besvikna på det sätt som de bemöts. Me-
dan de som är födda med sitt funktionshandikapp också fått kämpa med 
sin syn på sig själva då de upplevt att det inte funnits några andra för-
väntningar på dem än att de aldrig skulle få en plats i arbetslivet. 
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10. KVINNOORGANISATIONERNA OCH GEN-
DER FRÅN ETT FACKLIGT PERSPEKTIV 
 
 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av de två delprojekten Kvinnoorga-
nisationerna och deras roll i arbetet med att förändra den könssegregera-
de arbetsmarknaden samt Gender från ett fackligt perspektiv. Det första 
av dessa båda delprojekt utgörs av en studie som genomfördes av en av 
projektledarna inom Minerva och en konsult i form av en litteratur- och 
intervjustudie. Vi har inte funnit det möjligt att belysa vad som skedde i 
detta delprojekt på annat sätt än att sammanfatta vad vi ser vara de vikti-
gaste resultaten av studien. I det andra fallet inskränkte sig det fackliga 
deltagandet till att de lokala facken i ett relativt sent skede kom in i pro-
jektet, framför allt inom de olika projektgrupperna på Landstinget Dalar-
na. Det är därför knappast möjligt att ha någon uppfattning om detta gav 
några avtryck i verksamheten. Orsaken var, som redan framgått, av TCO 
lämnade partnerskapet strax efter det att verksamheten påbörjats. 
 
 
10.1 Kvinnoorganisationerna och deras roll i arbetet med 
att förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden 
Ett av de delprojekt som också hade problem med att komma igång var 
det som handlade om att ge överblick och en sammanfattning av hur 
kvinnoorganisationerna har bidragit inom jämställdhetsområdet. Det re-
sulterade ändå i att verksamheten så småningom kunde starta ett arbete 
som syftade till att ”bli en genomlysning av hur har kvinnoorganisatio-
nerna jobbat med den segregerade arbetsmarknaden”. (Projektledare, 
Gender School) Resultatet presenterades i rapporten: Två steg framåt, ett 

steg tillbaka … - Kvinnoorganisationernas roll i arbetet med att förändra 

den könssegregerade arbetsmarknaden. (Gender School, 2007d) Syftet 
med rapporten var: ”att få en ökad fördjupad förståelse på vilket sätt re-
spektive kvinnoorganisation har bidragit till att förändra den segregerade 
arbetsmarknaden, vilket motstånd de mött och vilka tankar de har inför 
framtiden.” (Gender School, 2007d:53) Rapporten fokuserar framför allt 
vad som har skett under den senaste 20-årsperioden i Sverige. De kvin-
noorganisationer som behandlas var: Sveriges Kvinnolobby, Svenska 
Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor, Fredrika-Bremer-
Förbundet, Centerkvinnorna, Liberala Kvinnor, Kristdemokratiska kvin-
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noförbundet, Moderatkvinnor, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Mil-
jöpartiets kvinnoutskott och Vänsterpartiet. Flera kvinnoorganisationer 
har ända sedan slutet av 1800-talet haft en opinionsbildande påverkan på 
samhällsutvecklingen som bl.a. bidragit till ett mera demokratiskt sam-
hälle och sedan början av 1980-talet har de kunnat få ett särskilt ekono-
miskt stöd för sitt arbete för en ökad jämställdhet i samhället. Andra har 
tillkommit under senare delen av 1900-talet. (Gender School, 2007d) 
 
Rapportens huvudinnehåll (Gender School, 2007d) är en redovisning av 
intervjuer med ett urval av tongivande kvinnoorganisationer som arbetat 
med jämställdhetsfrågan. Den ger inledningsvis en översiktlig bakgrund 
till den könssegregering som finns på arbetsmarkanden och de olika for-
mer som segregeringen tar. Här beskrivs den horisontella segregeringen 
vilken avser att kvinnor och män arbetar inom olika yrken, den vertikala 
segregeringen sker genom att kvinnor och män har olika positioner i den 
hierarkiska strukturen, där männen generellt sett är överrepresenterade på 
de högre positionerna. Den interna segregeringen beskriver hur kvinnor 
och män finns på samma arbetsplats, men att de arbetar åtskilda från var-
andra, som ett exempel anges att av 60 specialistområden inom läkaryr-
ket är bara 15 jämt könsfördelade. I rapporten framhålls att Sverige inter-
nationellt sett ha en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Det finns dock 
en del positiva utvecklingstendenser, som exempel nämns att segre-
geringen på arbetsmarknaden har minskat något sedan 1990-talet och 
framåt, framför allt beroende på att kvinnorna söker sig till högre utbild-
ning i högre utsträckning än vad männen gör. Så var till exempel 65 pro-
cent av dem som utexaminerades från högskolan 2004/05 kvinnor. I rap-
porten behandlas även områden som är centrala för hur könssegregering-
en skapas. En aspekt är hur makt och inflytande fördelar sig, en annan 
handlar om ekonomisk jämställdhet och en tredje hur det ser ut i hem-
men. 
 
Redovisningen av de olika kvinnoorganisationernas ståndpunkter sker 
genom att deras respektive verksamhet presenteras, vilka frågor de anser 
vara de angelägnaste, liksom en genomgång av vad de anser att den egna 
organisationen har bidragit med för att uppnå ökad jämställdhet. I rappor-
ten framgår att Sveriges Kvinnolobby anser att den könssegergerade ar-
betsmarknaden är ett viktigt område och att de även arbetar med denna 
fråga på ett internationellt plan. En annan viktig fråga är ”det bristande 
engagemang som finns mot frågorna och ifrågasättandet av dem som ar-
betar med jämställdhetsfrågor.” (Gender School, 2007d:21) Svenska 
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Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor arbetar för att ge re-
gionalpolitiken ett kvinnoperspektiv och att skapa opinion kring hur regi-
onalpolitiska medel fördelas ojämnt mellan könen, men de framhåller 
samtidigt att statens mainstreamstrategi har gett legitimitet åt föränd-
ringsarbetet. Ett av de problem som de pekar på är att även de ser ett fort-
satt motstånd hos offentliga myndigheter. Fredrika-Bremer-Förbundet 
framhåller att makten skall fördelas jämt mellan kvinnor och män, med 
jämställda löner. De säger också att de ser det som en framgång att kvin-
norepresentationen har ökat i politiken efter 1994-års val. Centerkvinnor-
na arbetar bl.a. för att tvister om löneskillnader och lönediskriminering 
skall avgöras i allmän domstol. Andra viktiga frågor anser de vara kvin-
nors dubbelarbete och att arbetstiderna skall anpassas till individuella 
förutsättningar, liksom en satsning på kvinnors företagande. Även de an-
ser att det finns ett allmänt motstånd mot en ökad jämställdhet. Liberala 
Kvinnor har i huvudsak fokuserat på det partiinterna arbetet för att få in 
kvinnor i politiken på alla nivåer. Även i det här fallet framhålls att det är 
viktigt att lönediskrimineringen bekämpas genom att likvärdigt arbete 
skall ge lika lön. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill stimulera 
kvinnligt företagande, bl.a. genom att regelsystemet förenklas. Moderat-
kvinnorna vill uppvärdera de traditionella kvinnoyrkena genom satsning-
ar på höjda löner, ökade möjligheter till kompetensutveckling och ett 
större utbud av arbetsgivare, men också att öka antalet yrkeskategorier 
inom vård- och omsorg. Vad man ser vara bland framgångarna är att för-
slaget om kvoteringslagstiftning avslogs. Socialdemokratiska kvinnoför-
bundet framför att alla kvinnor skall ha hjälp till ett eget arbete och att 
kvinnodominerade yrken skall uppvärderas och löneskillnader som beror 
på könsdiskriminering skall tas bort. Miljöpartiets kvinnoutskott anser att 
Jämställdhetsombudsmannen skall ges ökade resurser för att utöva tillsyn 
de löneskillnader som finns och att årliga jämställdhetsbokslut skall infö-
ras. Miljöpartiets kvinnoutskott säger också att det är de offentliga ar-
betsgivarna som måste föregå som goda förebilder. De lyfter också fram 
att kvinnors dubbelarbete leder till ohälsa, långtidssjukskrivningar och 
förtidspensioneringar. Avslutningsvis redovisas Vänsterpartiets och deras 
kvinnopolitik, då partiet inte har något särskilt kvinnoförbund. Från 
Vänsterpartiets sida är huvudstrategin att uppvärdera de kvinnodomine-
rade sektorerna genom åtgärder som att höja löner, förbättra arbetsvillkor 
och kvinnojobbens status. En annan nyckelfråga framhålls vara fördel-
ningen mellan betalt och obetalt arbete mellan kvinnor och män. Av de 
problem som identifieras är att det går alltför långsamt framåt med jäm-
ställdhetsfrågorna och som orsak till detta sägs vara det motstånd som 
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finns från arbetsgivarnas sida. Återkommande från de flesta av kvinnoor-
ganisationerna är det motstånd som finns mot jämställdhetsarbetet och att 
det går långsamt fram. Kvinnors dubbelarbete, löneskillnader och upp-
värdering av kvinnodominerade yrken är andra faktorer som många 
framhåller som viktiga. 
 
 
10.2 Gender från ett fackligt perspektiv  
Även projektet: Gender från ett fackligt perspektiv, hade svårigheter att 
komma igång. Den direkta orsaken var att TCO som huvudansvarig för 
detta delprojekt inte kunde medverka i och med att den person som skulle 
fungera som projektledare inte fick tillstånd att utföra detta uppdrag som 
facklig förtroendeman. Det kom därför att dröja länge innan detta delpro-
jekt kunde startas. Detta innebar också att projektets innehåll fick om-
formuleras. Projektet inriktades i stället mot att engagera de lokala fack-
liga representanterna i de organisationer som ingick i partnerskapet. 
Verksamheten fick därmed en mainstreaminriktning. ”Det lokala fackliga 
arbetet, det rullar på. Det rullar inom ramen för parterna.” (Projektledare, 
Gender School) 
 

Det som är så intressant är ju att facken på de här stora arbetsplat-
serna är så engagerade, eller är med i projektgrupper, eller informe-
rade om projektgruppernas arbete. /…/ Men, när vi skall försöka att 
höja det till nivån över och försöka att komma upp till de här målen 
att de skall titta med fackliga glasögon på allt det vi gör. Där har vi 
inte hittat någon person som kan få ta den rollen, eller som kan ta 
den rollen. (Projektledare, Gender School) 

 
I någon mening kan man säga att de lokala fackliga organisationerna har 
bidragit till att ge nya infallsvinklar, d.v.s. att se verksamheten med fack-
liga ”glasögon”. Ett sådant exempel är att Kommunalarbetareförbundet 
på landstinget pekat på att yrkesgrupper som de representerar inte har 
uppmärksammats i detta arbete. Grupper som är kvinnodominerade, med 
låg status och låga löner. 
 

Vi tycker ju att det är jättebra naturligtvis för kommunals räkning. 
De synpunkter som vi har haft det har ju varit det att det tog väldigt 
lång tid att få alltihopa i sjön. /…/ Det finns ju massor av rutiga 
och randiga skäl till att de blev så. Nu är det på rullning och det 
känns bra. Sedan har jag understundom tyckt att undersköterske-
gruppen och Kommunals yrkesgrupper i stort har varit ganska 
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osynliga i projektet, men jag har också låtit förstå att de här model-
lerna som utvecklas nu vad det gäller både rekrytering och ledar-
skap i förlängningen och spin-offeffekter kommer så det kommer 
våra yrkesgrupper tillgodo ändå. (Kommunal, intervju) 

 
En uppfattning som även de som leder projektet delar. 
 

SKTF och Kommunal tog upp att vissa yrkesgrupper inte har 
kommit upp på agendan utan det är mycket sjuksköterskor och lä-
kare o.s.v. Det där tar jag till mig väldigt mycket, jag tar ytterligare 
initiativ som jag egentligen inte behöver, eller ska ta, men det är 
för att jag ser att det kan ha så bra verkan på andra yrkesgrupper 
också. (Delprojektledare, Landstinget Dalarna)) 

 
Samtidigt kan man konstatera att facken ändå inte riktigt kommit in i 
verksamheten. 
 

Jag tycker det är väldigt luddigt, alla olika grupperingar och 
kopplingar och så ska det väl samtidigt vara, men det gör också att 
har man inte kunskap så förstår man ibland inte helheten utan det 
här känns lite mer som ett Landstingsprojekt måste jag erkänna. 
(Kommunal, intervju) 

 
Den sammantagna bedömningen är att de fackliga organisationerna på 
den lokala nivån., d.v.s. de fackliga företrädarna inom de medverkande 
organisationerna, med tiden kom att delta och involveras i till exempel 
olika arbetsgruppsmöten. Tydligast uttalat var detta inom Landstinget 
Dalarna. Däremot är det knappast möjligt att hävda att de fackliga orga-
nisationernas medverkan har gett några mera omfattande avtryck i part-
nerskapets verksamhet.  
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11. ATT SAMVERKA I PARTNERSKAP - DIS-
KUSSION OCH SLUTSATSER I ETT KOM-
PLEXITETSTEORETISKT PERSPEKTIV 
 
 
 
När ett flerårigt partnerskap lider mot sitt slut börjar det bli dags att ställa 
frågan vad allt arbete som lagts ner har resulterat i. I de följande avsnitten 
behandlas därför några aspekter av hur partnerskapet Gender School ar-
betat, vilka motiv de ingående parterna hade för att gå med i partnerska-
pet, vilka för- och nackdelar detta sätt att samarbeta innebar, hur partner-
skapet fungerade som arbetsform sett i relation till projektet, vad parterna 
fick ut och vilka initiativ som togs inför för framtiden. Avslutningsvis 
behandlas hur partnerskapet lyckades med att förmedla sina erfarenheter, 
d.v.s. om det uppstod några ”ringar på vattnet”, eller spridningseffekter 
som det också brukar uttryckas i det här sammanhanget. Detta avsnitt fo-
kuserar därmed de processer som ägde rum i partnerskapet och dess olika 
delprojekt under den tid som partnerskapets verksamhet pågick. 
 
Utvecklingspartnerskapet Gender School har, eller skulle ha, bestått av 
sex partner. Tre stora offentliga organisationer, en facklig samverkansor-
ganisation, ett mindre privat företag och stiftelsen Minerva som samtidigt 
var den part som skulle samordna verksamheten. I praktiken kom part-
nerskapet att bestå av fem parter genom att TCO drog sig ur redan innan 
verksamheten startade. (Se avsnitt 8.4) Partnerskapet Gender School har 
därmed, som redan framgått, varit en heterogen samling av företag och 
organisationer som har inlett ett samarbete inom jämställdhets- och 
diskrimineringsområdena. Vilka var deras motiv för att ge sig in i detta 
samarbete och vad upplevde de att de hade fått ut? 
 
 
11.1 Varför delta i ett partnerskap? 
De organisationer som ingått i partnerskapet var på många sätt olika var-
andra, bl.a. i fråga om vilken kärnverksamhet man bedriver. De svarade 
därmed upp mot de krav som ställs på ett partnerskap inom Equal (se av-
snitt 2.1) Det var också organisationer som utgjorde exempel på hur det 
kan se ut på en horisontellt, vertikalt och internt segregerad arbetsmark-
nad. Den horisontella segregeringen innebär att arbetsplatsen antingen är 
kvinno- eller mansdominerad. Den vertikala segregeringen handlar om 
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att kvinnor och män har olika positioner i den hierarkiska strukturen 
d.v.s. att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och den interna 
segregeringen beskriver hur kvinnor och män finns på samma arbetsplats, 
men att de arbetar åtskilda från varandra. Det var bara Länsarbetsnämn-
den som inte riktigt uppvisade ett sådant mönster. Parterna hade heller 
aldrig tidigare arbetat tillsammans på något motsvarande sätt. Vad som 
förenade dem var istället att frågor om jämställdhet och diskriminering 
ständigt finns närvarande i alla typer av organisationer. Detta gjorde att 
det trots allt blev relativt enkelt att bilda ett utvecklingspartnerskap för att 
gemensamt ta sig an dessa frågor, ett samarbete som ändå sedan i huvud-
sak kom att bedrivas inom respektive organisation, även om viss samver-
kan skedde. 
 
De organisationer som gick med i partnerskapet hade en rad olika motiv 
för detta. För VH-assistans, som är ett företag som bl.a. arbetar med att 
tillhandahålla personlig assistens till funktionshindrade individer, såg 
detta som en möjlighet att bidra till att förbättra situationen för sin perso-
nal, liksom att kunna utveckla sin verksamhet innehållsmässigt. Ett annat 
syfte var att få ökad uppmärksamhet för de funktionshindrades sak. Före-
tagets kärnverksamhet sammanföll också med den verksamhet som part-
nerskapet skulle arbeta med. 
 

VH-assistans gick med dels för att höja statusen för yrket som per-
sonlig assistent och det andra syftet var att se till att personer med 
funktionshinder, att frågor som handlar om rättigheter, rättighets-
lagstiftning och diskrimineringslagstiftning när det gäller funk-
tionshinder, lyfts upp och att de perspektiven tas tillvara på ett an-
nat sätt och att de belyser frågan utifrån empowerment och ett 
mångfallsperspektiv. (Delprojektledare, VH-assistans) 

 
Yrkesgruppen som arbetar med personlig assistens är kvinnodominerad. 
VH-assistans såg här även en möjlighet att få vara med och försöka på-
verka detta. ”Vår viktigaste grund är just det här med rekrytering, att få 
flera män till yrket och att också lyfta statusen för yrket som personlig 
assistent.” (Delprojektledare, VH-assistans) Att lyfta statusen för denna 
yrkesgrupp var något som en medverkan i partnerskapet skulle kunna 
understödja, men de såg även en möjlighet för företaget att: ”göra per-
sonlig assistans till att vara precis vad det är, ett serviceyrke och inte ett 
vårdyrke.” (Delprojektledare, VH-assistans) För VH-assistans blev utfal-
let av deras medverkan fram för allt i form av att rapporten: ”Vi slår om-

givningen med häpnad!” och två konferenser. 
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Vägverket hade tidigare arbetat med att skapa ett ”jämställd transportsy-
stem” (Se t.ex. Berglund, 2004). Detta hade skapat en intern rolluppdel-
ning av ansvaret för genusfrågor. ”Vi har ett samspel, /…/. T [anm.: vår 
anonymisering] tar det här kundperspektivet och jag tar det inre arbetet, 
kunskap och den inre jämställdheten.” (Delprojektledare, Vägverket) Här 
fanns således en möjlighet att få hjälp med att arbeta med ett av sina na-
tionella jämställdhetsmål. 
 

"Ett jämställt transportsystem" innebär att vi måste bygga kunskap 
för att klara uppdraget vidare. Vill vi vara en arbetsgivare som at-
traherar båda könen och då måste vi vara jämställda i vår egen or-
ganisation, med andra ord vi söker ny kunskap och angreppssätt för 
jämställdhetsarbetet och då var partnerskapet ett sätt att prova 
andra former. (Projektledare, Vägverket) 

 
Vägverkets medverkan i partnerskapet gjorde att jämställdhetsproblema-
tiken kom upp på agendan på ett tydligare sätt än vad som hade varit fal-
let tidigare. Ett resultat blev att de ”fick också nya kanaler att söka bidrag 
från ESF-rådet.” (Delprojektledare, Vägverket) (Se avsnitt 11.4.1) Jäm-
ställdhetsfrågorna fick plats på den interna dagordningen via ledarskaps-
utbildningar som genomfördes (se avsnitt 8.3). 
 

Det kan jag ju säga att innan jag kom in i Minerva hade jag 
inte det här perspektivet med mig, så det fördes in via det här. 
(Delprojektledare, Vägverket) 

 
Verksamheten i partnerskapet resulterade också i en del riktade insatser. 
 

Vi ska göra en satsning på vår produktion [som riktar sig till perso-
ner] med annan etnisk bakgrund och tillsammans med LAN göra 
något större projekt på vägarbetarsidan. (Delprojektledare, Väg-
verket)  

 
Vägverket säger att deras medverkan i partnerskapet varit värdefullt och 
att de ”har fått ut mycket inom områdena baskunskap, ledarskap och 
karriär där vi varit aktiva” (Delprojektledare, Vägverket) De framhåller 
också att de har fått nya kontaktytor som de också nyttjat. 
 
Från Länsarbetsnämnden framhåll man att ”rekrytering/personal-
försörjning är av vital betydelse för en arbetsgivares överlevnad, skulle 
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det var intressant att veta hur andra gör.” (Personalchef, Länsarbets-
nämnden) Man såg således en möjlighet att utbyta erfarenheter.  
 

Vi skulle få kunskaper och delge erfarenheter om jämställt rekryte-
ringsarbete. Även internt skulle vår personal få ytterligare kunska-
per om jämställdhet grundat just på "kunskap". (Projektledare, 
Länsarbetsnämnden) 

 
Jämställdhetsfrågan framhölls även som central. ”Beträffande jämställd-
het - kopplat till vårt uppdrag är det väsentligt att vi utnyttjar hela arbets-
kraften.” (Personalchef, Länsarbetsnämnden) Arbetsmarknadsmyndighe-
tens särskilda jämställdhetsansvar betonades som ett viktigt motiv för att 
gå med som partner i Utvecklingspartnerskapet. 
 

Vi har som arbetsmarknadsmyndighet ett speciellt ansvar och upp-
drag från regeringen att verka för en jämställd arbetsmarknad. Spe-
ciellt ska vi arbeta mot den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden. 
Genom Gender School fick vi möjlighet att bl.a. göra en analys av 
vårt mångåriga BRYT-arbete. (Projektledare, Länsarbetsnämnden) 

 
För Länsarbetsnämnden innebar deras deltagande att de fick en möjlighet 
att prova rekryteringsseminariet som en alternativ metod för att rekrytera 
personal, liksom en möjlighet att genomföra en jämställdhetsutbildning 
för sin personal. ”All personal som skall utbildas, ett par hundra stycken, 
börjar i maj och slutar i höst.” (Projektledare, Gender School) Ett annat 
exempel utgörs av att de inom ett mansdominerat område har startat en 
maskinförarutbildning enbart för kvinnor. Detta kan ses som ett exempel 
på hur även arbetsförmedlarna har påverkats i sina attityder för hur de 
genomför sin rådgivning. 
 

Inom ett mansdominerat område startar man nu med en tjejgrupp, 
som man vill ska kunna få jobb. För det finns jobb. Så nu gör man 
en enkönad grupp med tjejer för att hjälpa fram dem. Det är ju pre-
cis i enlighet med de teorier som via har studerat i Brytprogram-
men, att nu ge dem så mycket på fötterna att de klarar av att bryta 
den här könssegregationen när de väl kommer ut och dem ska vi ha 
i handledning från Gender School. Vi kommer att delta på ett antal 
av deras utbildningar. (Projektledare, Gender School) 

 
För Länsarbetsnämnden som i första hand var verksam inom delprojektet 
rekrytering såg man de erfarenheter man fick som att dessa bekräftade att 
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deras rekryteringsarbete via de s.k. rekryteringsseminarierna visade sig 
vara ett framgångsrikt sätt att hantera rekryteringsprocessen, även om det 
inte entydigt framstod som att rekryteringsseminarier generellt var att fö-
redra framför traditionella anställningsintervjuer. 
 

Beträffande rekrytering ingenting mer än att bli bekräftad att vi 
jobbar systematiskt och ligger långt fram. Beträffande jämställdhet 
kopplat till vårt uppdrag är min förhoppning att kunna bidra till 
ökad kunskap hos vår personal så att vi kan bryta de traditionella 
könsmönstren som finns och på så vis öka arbetskraftsutbudet. 
(Personalchef, Länsarbetsnämnden) 

 
När vi ställde frågan om varför Landstinget Dalarna hade engagerat sig i 
Gender School gav de ett svar som hela deras projektgrupp stod bakom. 
De betonade att deras deltagande skulle, liksom för de övriga deltagande 
organisationerna, ge ett stöd för det interna arbetet, till exempel att kon-
kretisera visioner och för att kunna arbeta strategiskt, men även att ut-
veckla en samverkan utanför den egna organisationen runt dessa frågor. 
 

Att EQUAL-projektet kraftfullt ska bidra till att nå de uppställda 
mål som finns i Landstinget Dalarna policy, mål och visioner för 
ett gott jämställdhetsarbete.  
 
Att arbeta med jämställdhetsfrågorna utifrån de strategiskt viktiga 
områden som är aktuella för organisationen. 
 
Att utveckla samarbete med andra aktörer i länet som ”brottas” 
med samma frågor och utmaningar. (Projektgrupp, Landstinget Da-
larna) 

 
För Landstinget Dalarnas del har deras medverkan i Gender School star-
tat flera utvecklingsprocesser inom de delprojekt som de medverkat i.  
 

Jag tror nog att det har varit snurr i Landstinget också, att det verk-
ligen har gjort avtryck. Det förstår man mer och mera. /…/ Jag tror 
att det har gjort mycket större avtryck än vad de i Landstinget trod-
de från början. (Projektledare, Gender School) 

 
Inom Landstingets delprojektet Ledarskap uppmärksammades genusfrå-
gan i de utbildningar som genomfördes för den första linjens chefer. Det-
ta kan antas ha påverkat deras syn på genus och diskriminering. Flera ak-
tiviteter med att kartlägga och utvärdera verksamheten ur ett genusper-
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spektiv kom också att initieras, till exempel sjuksköterskornas karriärvä-
gar, rekryteringsprocessen för AT-läkare och hur de äldre medarbetarnas 
situation kan hanteras. Landstingets projektgrupp sammanfattade sina er-
farenheter på följande sätt. 
 

En hel del erfarenheter och lärande, både positivt och negativt, av 
att samarbeta över gränserna, internt, lokalt och transnationellt. 
Tyvärr har allt arbete med att sätta sig in i villkoren i partnerskapet 
överskuggat ambitionen att få ut det konkreta arbetet långt ut i or-
ganisationen. Däremot har själva projektgruppen tillägnat sig 
mycket kunskap och erfarenhet som i ett senare skede kan ge 
”ringar på vattnet”. Att jämställdhetsfrågan har lyfts i högsta led-
ningen har haft stor betydelse för att få en nödvändig förankring av 
de aktiviteter som projektet genererat. (Projektgruppen, Landsting-
et Dalarna) 

 
Projektgruppen framhåller starkt betydelsen av att få upp jämställdhets-
frågan på högsta nivå i organisationen. De betonar även att detta kommer 
att kunna genomsyra huvudprocesserna inom deras HR-arbete. Den stra-
tegi de använder framstår således som ”mainstream-influerad”. 
 

Att frågan har lyfts på högsta ledningens bord kommer att ge 
”medvind” när det gäller det ordinarie arbetet med jämställdhet i 
vår organisation. Ledningen har fått en större inblick i frågorna och 
det gör att kunskapsbasen breddats vilket gynnar ett gott jämställd-
hetsarbete framåt. Dessutom har Gender School arbetat med ge-
nusfrågan utifrån strategiskt viktiga områden, ledarskap, rekryte-
ring, karriärutveckling, ålder och generationsväxling samt kun-
skapshöjande insatser. Alla dessa områden ligger helt i fas med 
huvudprocessen inom HR-området: Attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla kompetens. På detta sätt kommer jämställdhetsfrågorna 
integreras i redan befintliga processer, inte bli ett stuprör för sig. 
(Projektgruppen, Landstinget Dalarna) 

 
Från Stiftelsen Minervas del fanns en strävan att nå ut med information 
om hur den könssegregerade arbetsmarknaden uppstår och vad som görs 
för att förhindra detta. I det här fallet gjordes detta framför allt genom ut-
värderingen av de s.k. Brytprojekten (Se Gender School, 2007a). Från 
Minerva var man också nöjd med resultatet, både med utvärderingsrap-
porten och med den metodbok som producerades från det underlagsmate-
rial som fanns i Brytrapporten.  
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Jag tycker rapporten är jättebra, som dokument betraktad borde den 
ha varit skriven långt, långt tidigare. /…/ Den borde hitta ett större 
sammanhang än att gå som en egen rapport. (Projektledare, Gender 
School)  

 
Sammantaget kan sägas att samtliga medlemmar verkade ha fått ut något 
från sin medverkan i partnerskapet, i form av erfarenhetsutbyten, att man 
fått delar av sin verksamhet genomlyst, att man kunnat bygga nätverk, 
fått stöd till kompetensutveckling och genererat idéer för framtida verk-
samhet o.s.v. Sett i relation till de involverade organisationernas totala 
verksamhet har det trots allt bara varit en totalt sett relativt marginell 
verksamhet och även om jämställdhetsarbetet på flera sätt tagit några steg 
framåt återstår fortfarande en rad nya utmaningar. 
 
När motiven och de effekter som uppkom behandlats kan ytterligare en 
fråga ställas, nämligen hur kan ett samarbete inom ett Utvecklingspart-
nerskap fungera? 
 
 
11.2 Hur går det till att samverka i ett Utvecklingspart-
nerskap 
 

Hela det sociala livet bygger på samarbete mellan människor. Att 
samverka däremot innebär att man tillsammans med andra, ofta 
personer med annan utbildning, och som är styrda av andra regel-
system och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemen-
samt mål. Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar 

som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp av-
seende ett definierat problem och syfte. (Danermark, 2000:15) 

 
Hur uppfattade de medverkande organisationerna att samverka i ett ut-
vecklingspartnerskap? Det kan antas finnas såväl för- som nackdelar med 
att organisationerna var varandra så olika. En sådan samverkan kan dock 
bredda perspektivet, vilket till exempel kan öppna upp för att upptäcka 
saker som annars skulle ha blivit fördolda. Det blir tydligt att oberoende 
av att verksamhetens innehåll skiljer sig är de problem de har att hantera 
förvånansvärt lika när det gäller frågor som jämställdhet och segregering. 
Problemen framträder till exempel tydligt när det kommer till aktiviteter 
som att rekrytera personal och att erbjuda karriärvägar. Här framstår 
strukturella hinder som en generell problematik, vilken samtidigt är svår 
att finna ändamålsenliga lösningar på. 
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Fördelarna med att organisationer som vanligen och självklart inte har 
frekventa kontakter med varandra samverkar kan ge upphov till att aktö-
rerna får helt nya perspektiv på den egna verksamheten även i andra av-
seenden. Andra kombinationer av företag och organisationer i ett utveck-
lingspartnerskap skulle kanske ha kunnat vara mera ändamålsenligt när 
det gäller att utveckla den egna kärnverksamheten, men just olikheten 
kan samtidigt ge nya infallsvinklar och idéer när det gäller generellt före-
kommande problem som jämställdhet och segregering i arbetslivet. Där-
emot är det tveksamt om de nödvändiga organisatoriska förutsättningarna 
fanns för att starta en kvalificerad samverkan inom de deltagande organi-
sationerna och över de organisatoriska gränserna.  
 

Startsträckan i partnerskapet och den interna projektgruppen har 
varit lång. Detta beror i första hand på komplexiteten i att vara ny i 
partnerskapssammanhang men också att de demokratiska principer 
som vår organisation lyder under sätter ramar för hur snabbt ett 
projekt av denna storlek kan få genomslagskraft. Trovärdigheten 
på alla nivåer är A och O för att projektaktiviteterna ska tas emot 
på ett konstruktivt sätt. Trovärdighet handlar bl a om att visa i 
handling att överenskommelser hålls och att ambitioner kan för-
verkligas. Sådant tar tid. (Projektgruppen, Landstinget Dalarna) 

 
I ett fall (TCO) (se avsnitt 10.2) föll initiativet till samverkan samman re-
dan innan det kom igång. I flera fall var beredskapen för att komma 
igång med samverkan inte heller särskilt stor och inte minst var flertalet 
av nyckelaktörerna samtidigt involverad i den ordinarie verksamheten i 
sina respektive organisationer. Vår bedömning är att detta gjorde att de 
inte alltid hade den tid till sitt förfogande som de skulle ha behövt. Gene-
rellt sett är detta en komplicerad fråga och i de flesta fall torde dessa för-
utsättningar saknas, så också i det här fallet. Den samverkan som sker 
fick därför ske på de villkor som erbjöds. 
 
 
11.2.1 Fördelar med samverkan 
Den samverkan som skedde mellan de olika organisationerna uppfattades 
kunna vidga blicken. ”Fördelar är att vi får insyn i andra organisationer 
som vi normalt inte har relationer med, lära av andra.” (Delprojektledare, 
Vägverket) ”Det kan vara en fördel att få inblick i andras verksamhet. Det 
blir någon slags omvärldsbevakning, att förstå att man jobbar på olika 
sätt.” (Projektledare, Gender School) En annan fördel att samverka i part-
nerskap är att få tillgång till den samlade kompetens som partnerskapet 
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förfogar över. I det här fallet till exempel genuskunskap. Vi har ”tagit 
hjälp av personer inom ramen för Gender School i vårt interna jämställd-
hetsarbetet. (Delprojektledare, Vägverket) 
 

För mig har det varit väldigt bra, för jag har fått tillgång till kun-
skap om andra som jobbar o.s.v., som jag har kunnat nyttja och fått 
hjälp av framför allt X (anm. vår anonymisering). Hon är väldigt 
kunnig. (Delprojektledare, Vägverket) 

 
De aktiviteter som bedrivits inom partnerskapet har också fungerat som 
kompetenshöjande för personal inom de medverkande organisationerna. 
 

Genom den personalutbildning som just påbörjats tror vi att jäm-
ställdhetsarbetet i framtiden såväl internt som externt kommer att 
bli bättre. Beror på den ökade kunskap om denna fråga som alla nu 
kommer att få. (Delprojektledare, Länsarbetsnämnden) 

 
En del av denna kompetensutveckling har skett genom erfarenhetsutby-
ten över organisationsgränserna. 
 

Vi har haft en del träffar med Vägverket och vi har haft mycket 
hjälp av dem eftersom de har gjort sin kartläggning, när det gäller 
vad de hade för typ av frågor, vad det gav i resultat och inte resul-
tat. (Delprojektledare, Landstinget) 

 
Vad som emellertid uppfattades som problematiskt var att även om de 
som varit mest aktivt engagerade i partnerskapet och på det sättet fått 
många nya kunskaper så upplevdes detta från en del håll som svårt att 
implementera i den egna organisationen. Därmed kom partnerskapet att 
delvis leva sitt eget liv, skilt från den ordinarie verksamheten. Liknande 
tankar redovisades även från de erfarenheter som gjordes i utvärderingen 
av Brytprojekten. (Gender School, 2007a; Johansson, Löfström och Ohls-
son, 2000) 
 

Fördelar: Nära samarbete med andra organisationer och företag ger 
mycket kunskaper. Nackdelar: Inte helt lätt att implementera arbe-
tet i den egna organisationen. Dock är utbildning nu på gång. (Del-
projektledare, Länsarbetsnämnden) 

 
Det finns även andra exempel på att det har skett en kunskapsspridning 
mellan partnerskapets medlemmar. ”Fördelen är alltid att träffa andra och 
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se hur vi kan utveckla idéer, tankar, kanske också bli ifrågasatt. Lärdom! 
Nackdelen är att det varit trögt.” (Personalchef, Länsarbetsnämnden) 
Även de organisationer som bara deltog i något av delprojekten upplevde 
att de fått erfarenheter från de övriga projekten. 
 

Vi har inte aktivt deltagit i de olika diskussionerna i delprojektet 
rekrytering, men ändå vi ju hört om sidodiskussionerna som jag 
tycker har berikat vårt sätt att formulera annonser och tänka till … 
för oss är det genus på ett annat sätt, det gäller ju att få fler manliga 
sökanden och hur /…/ ska vi då lyfta fram vilka nyckelord som at-
traherar och hur kan vi marknadsföra yrket på ett annat sätt. Det 
handlar kanske inte bara om tekniska termer, mycket handlar om 
värdegundsfrågor och också att få personer med funktionshinder att 
ta bort de fördomar som kanske finns, att man tror att kvinnor skul-
le göra ett bättre jobb inom omsorgen, vilket naturligtvis inte är fal-
let. (Delprojektledare, VH-assistans) 

 
Flera av aktörerna upplevde att samarbetet fungerade relativt väl och att 
det sällan fanns några uttalade konflikter trots de tämligen stora skillna-
der som fanns mellan de olika parterna. 
 

Jag tycker att samarbetet har varit jättebra i det här projektet. Jag 
tycker att det har varit väldigt roligt och intressant. Jag har lärt mig 
väldigt mycket, det har fungerat väldigt bra. Vi har inte haft några 
konflikter, inga större i alla fall. /…/ Vi har helt olika kulturer och 
erfarenheter och kunskaper naturligtvis också. Jag tycker inte att 
det har funnits någon prestige i det här, utan man har faktiskt kun-
nat lösa de olika frågorna på ett ödmjukt sätt emellan de olika per-
sonerna. Jag trodde att de skulle vara svårare än det var. (Delpro-
jektledare, VH-assistans) 

 
En av fördelarna med ett partnerskap är att de ger förutsättningar för att 
skapa engagemang, samtidigt som det också blir sårbart om någon, eller 
några av nyckelpersonerna av någon anledning skulle försvinna. 
 

Bra resultat i många stycken beroende på att några har tagit ansvar 
och varit drivande, projektet var för mycket personberoende (käns-
ligt för störningar), hade t.ex. X och Y [anm. vår anonymisering] 
blivit sjuka eller bytt arbetsuppgifter under projektet hade det blivit 
en lång startsträcka för att få kraft i projektet igen, de har dragit det 
tunga lasset och ska ha en eloge. (Delprojektledare, Vägverket) 
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Samverkan innehåller inte bara möjligheter. När många personer med 
olika bakgrunder och erfarenheter och med mer eller mindre skiftande in-
tressen skall samverka i flera år händer det också att det uppstår problem 
av skilda slag. Detta är inte anmärkningsvärt, utan i stället något som 
snarast kan förväntas, inte minst vad gäller verksamheter som pågår un-
der längre tid. Frågan är således inte om det kommer att uppstå problem, 
utan istället vilken förmåga som finns för att söka lösningar på dessa. 
 
 
11.2.2 Att lösa problem i samverkan 
Det var förstås inte heller i det här fallet helt utan problem att få organi-
sationer av olika storlek och med olika kärnverksamheter att utveckla en 
enkel och smidig samverkan. Under implementeringsfasen (Andersson, 
m.fl. 2006) blev det successivt synligt att den olikhet vad gäller möjlighet 
till snabba riktningsändringar av verksamheten som vanligen präglar sto-
ra respektive små organisationer blev en källa till viss irritation. Stora or-
ganisationer har till exempel ofta långa och ibland krångliga beslutsvä-
gar. Det betyder att de kan ha svårigheter att ”hoppa på ett tåg som är på 
väg att gå”.  
 

Jag jobbar ju i en liten organisation där vi inte har några problem. 
När en sak skall genomföras så bestäms det ena minuten och görs 
nästa och så enkelt har det ju minsann inte varit i UPt. Utan det är 
ju jättestora organisationer där man kanske inte alltid tycker att de 
här frågorna har någon prioritet. (Projektledare, Gender School) 

 
Sett från den stora organisationens utgångspunkt blir bilden delvis en an-
nan, där betonas istället tillgång till resurser och genomarbetade planer. 
 

Nackdelar att sammansättningen i partnerskapet har så olika förut-
sättningar, stora organisationer med stora resurser och ofta genom-
arbetade planer jfr små organisationer som inte har motsvarande, 
bättre jämvikt mellan parterna vore bra. Alla i partnerskapet bör 
vara lika engagerade speciellt huvudmottagaren har ett ansvar att 
säkerställa både ekonomi, planering och uppföljning. (Delprojekt-
ledare, Vägverket) 

 
Frågan om vilka aspekter en organisation skall prioritera växer i kom-
plexitet desto större och mer diversifierad verksamhet organisationen be-
driver. Czarniawska-Joerges (1992) synliggör detta genom att peka på att 
en organisation blir komplex när den inte längre enhetligt kan beskrivas. 
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Senge (1995) använder begreppet dynamisk komplexitet för att beskriva 
den problematik som stora organisationer med bred verksamhet har att 
brottas med, d.v.s. ju mer ingående organisationens olika problem stude-
ras desto tydligare blir det att det inte finns några enkla och givna lös-
ningar, och att olika insatser får olika konsekvenser på kort respektive 
lång sikt. (von Schantz Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) 
 
Olikheterna mellan de olika partnerna gjorde att det tog tid att lära känna 
varandra, inte minst genom att det var många aktörer involverade i de 
större organisationerna. Det fick i sin tur till följd att det tog ganska lång 
tid innan arbetet kom igång på allvar. Frågan är också hur omfattande 
och djupgående den samverkan som skulle byggas upp kunde bli. 
 

Egentligen är inte tanken att de ska samarbeta, utan de ska ta fram 
gemensamma produkter tillsammans som de sedan är beredda att 
använda. Det är väl så man ska se det. De skall inte gå in i var-
andras organisationer mer än att man är med och har seminarier för 
varandra. Det har man ju haft. /…/ Det är att man samlas, man gör 
gemensamma uppsummeringar av sina erfarenheter, skapar nya 
produkter tillsammans, nya arbetssätt, nya processer och sedan 
återför man dessa och prövar i sina egna organisationer och sprider 
dem, både inom och utanför organisationen. (Projektledare, Gender 
School) 

 
I några delprojekt var det svårt att få igång aktiviteter och att det kanske 
heller inte fanns en tillräcklig beredskap i de medverkande organisatio-
nerna i dess helhet att engagera sig i de frågor som stod på partnerska-
pets agenda. ”Man får väl säga att det finns en tröghet i Landstinget. Det 
är väl ingen hemlighet och ingen som, tycker jag, direkt jobbar med rik-
tigt djuplodat med de här frågorna /…/.” (Projektledare, Gender School) 
”Mycket tror jag handlar om Landstingets interna arbete, att man inte 
kom till skott. Man har någon övertro på det här att allting skall vara ve-
tenskapligt.” (Projektledare, Gender School) 
 

Det är stora fördelar när man jobbar med sådana här frågor att det 
är stor olikhet, fast det är väldigt svårt i början. Det är det och man 
är ju osäker ganska länge på om man skall lyckas få med de här or-
ganisationerna, trots att de har skrivit på papper och förbundit sig. 
När man har kommit så här långt kan man säga att det är stora för-
delar. /…/ Jag tror att olikheten gör att man utmanas att ta fram 
bättre material. (Projektledare, Gender School) 
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Med utgångspunkt i att det var många organisationer, var och en med sin 
egen komplexa problematik, som ingick i partnerskapet Gender School 
och att en rad delprojekt var planerade måste det betraktas som förståligt 
att det tog tid för parterna att gemensamt identifiera hur de centrala och 
bärande delarna inom de olika problemområdena såg ut för respektive 
organisation. Förutom detta finns en rad andra faktorer som begränsar 
möjligheterna till att göra dessa erfarenhetsutbyten, inte minst brist på 
tid, att processer befinner sig i olika faser, motverkande processer, öppet 
och dolt motstånd o.s.v. (Se t.ex. Stacy, 1993; von Schantz Lundgren, 
avhandlingsmanus, 2007) 
 

Det hade säkert kunna vara mer fördjupat om man hade kunnat ut-
veckla det här, men vi var också i olika tidsfaser. Det spelar lite 
roll hur långt man har kommit (med jämställdhetsarbetet inom re-
spektive organisation, vår anm). (Delprojektledare, Landstinget) 

 
Problemet med att jämställdhetsfrågorna inte uppfattades ha varit priori-
terade i de större organisationerna inom Utvecklingspartnerskapet kan 
också ha att göra med att det är svårt att definiera vari jämställdhetspro-
blematiken bestod, då denna till stor del är strukturell, vilket samtidigt 
inbegriper att människor socialiseras in i ett könsrollstänkande redan i 
barndomen. (se t.ex. Robertsson, 2003) Med hjälp av Cohen, March och 
Olsen (1972) ”garbage-can”-modell, d.v.s. att bara de frågor som låter sig 
hanteras hamnar på agendan, blir det möjligt att bättre förstå att jäm-
ställdhetsproblematiken är svår både att definiera och att hantera, vilket 
kan vara en bidragande orsak till att frågan får en lägre prioritet när den 
löpande dagliga verksamheten måste fungera. En verksamhet som i sig 
kontinuerligt möter nya problem och utmaningar som måste prioriteras 
och hanteras. (von Schantz Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) 
 
Det kom att krävas en del insatser för att motivera aktörerna i partnerska-
pets olika medlemsorganisationer, utöver de som redan var medlemmar i 
partnerskapets styrgrupp, att engagera sig. 
 

Vi har försökt att marknadsföra projekten som erbjudanden, inte 
att det är projekt. Vi har försökt att säga att de ska lägga det i 
organisationen där de har nytta av det. /…/ Jag har försökt att 
hitta alla upptänkliga sätt att de inte ska känna att de har några 
besvär av det här, att vi kommer med vårt projekt. Det tror jag 
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har varit ett sätt att undvika motstånd. (Projektledare, Gender 
School) 

 
Citatet ovan sätter fingret på en viktig aspekt när det gäller projekt som 
form för utvecklingsarbeten, d.v.s. även om det var ett partnerskap be-
drevs verksamheten i form av olika delprojekt. Partnerskapet får därmed 
ses som en organisatorisk form och projektet som ett av dess verktyg för 
att bedriva verksamheten. Projekt är ofta något som tillkommer utöver 
den ordinarie verksamheten, vilket inte sällan skapar motstånd från en del 
av de aktörer som berörs. Det som framkommer genom ovanstående utta-
lande är en del i svårigheten att använda projekt som form för att utveck-
la en verksamhet. Projektidéer uppkommer ofta i mikropolitiska intern-
diskussioner och finns vanligen inte med i organisationens ordinarie 
verksamhetsplan. (se t.ex. Stacey, 1993; Sahlin (red), 1996; von Schantz 
Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) Det blir på något sätt motsägelse-
fullt att starta och driva ett projekt som avser att förändra delar av en 
verksamhet, förändringar som inte tycks kunna ske inom ramen för det 
ordinarie arbetet, när det samtidigt krävs insatser från projektledningen 
som skall försöka ”mildra” det faktum att ett projekt inte kan genomföras 
utan visst merarbete i organisationen. Det hela kompliceras av att tid 
ständigt är en knapp resurs som bidrar till att arbetsuppgifter som skulle 
kunna få synergieffekter29 i ett längre perspektiv, ändå prioriterades bort. 
Här kan också anas en del av den problematik som Sahlin (1996) behand-
lar när hon pekar på att projektets attraktion bygger på en motsägelsefull-
het, där projekt å ena sidan betraktas som rationella och målinriktade, 
men å andra sidan också som något som förespeglar befrielse och gräns-
överskridande. Initiativtagarna får antas känna sig lockade av det gräns-
överskridande momentet, men de inser, förmodligen mer eller mindre in-
tuitivt, att de måste använda rationella argument i diskussionen med led-
ningen om denna inte fullt ut verkar stödja projektidén. Till detta kom-
mer att det inte är givet att ledningen betraktar initiativtagarens argument 
som rationella sett ur ett ledningsperspektiv. Detta kan antas vara ett ut-
slag av att det inom såväl Landstinget som inom TCO, och till viss del 

                                                 
29 Begreppet synergieffekt är ett begrepp som refererar till samordningsfördelar, dessa 
kan till exempel uppnås ”mellan olika företag eller verksamhetsgrenar avseende inköp, 
tillverkning, marknadsföring m.m. genom bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, FoU-
insatser, kapital eller arbetstid. (Nationalencykolpedin) 
 
 
  



 147 

även gällande Länsarbetsnämnden verkar ha varit oklara beslutsgångar 
inför deltagandet i Gender School. TCO föll, som redan nämnts, bort re-
dan innan verksamheten startat och för Länsarbetsnämnden kom de redan 
budgeterade medlen till partnerskapet att inte kunna användas på det sätt 
som avsågs. Därmed förändrades de ekonomiska förutsättningarna för att 
genomföra de projekt som fanns med i den ursprungliga plan på vilket 
partnerskapet beviljades EU-medel. 
 

Det positiva med samarbetet har varit att få en inblick i hur andra 
organisationer arbetar med jämställdhetsfrågan och med vilka stra-
tegier. Nackdelarna har varit att själva partnerskapsprocessen har 
präglats av otydlighet vad det gäller ansvarsfördelning, mandat och 
koordination. Det har också varit mycket nytt att sätta sig in i med 
att arbeta i ett EU-finansierat projekt, inte minst gällande redovis-
ningen till ESF och AMS. Det har varit svårt att kunna överblicka 
helheten med såväl lokalt arbete som transnationella aktiviteter. 
Lägg därtill de olika organisationskulturer vi arbetar i vilket också 
har varit en starkt bidragande orsak till komplexiteten i projektet 
och partnerskapet. (Projektgruppen, Landstinget Dalarna) 

 
Att samarbeta i ett partnerskap har därmed sina begränsningar genom att 
de som är involverade också har uppgifter att utföra i sina ”moderorgani-
sationer”. Det finns skäl att anta att deras engagemang i partnerskapet 
därför ibland kan komma i andra hand. ”Jag tycker nog att man inte kan 
begära mer av ett sådant här partnerskap, UP-samarbete. Det tror jag inte, 
för alla som är med i det här de har ju sina vanliga jobb också.” (Projekt-
ledare, Gender School) Här kan vi också se ett exempel på när projekt 
blir en sidoordnad verksamhet som pågår parallellt med den ordinarie 
verksamheten, men inte som en integrerad del av denna.  
 

Det har funnits arbetsgrupper som ska vara tvärs igenom partner-
skapet, men jag tycker /…/ ändå att nu på slutet att de mera lyssnar 
på varandra. Det är väl så att det tar tid att lära känna varandra … 
De är så stora organisationer så att de har egentligen inget intresse 
av att jobba med varandra. (Projektledare, Gender School) 

 
Den mest uttalade samverkan över organisationsgränserna har skett i Ut-
vecklingspartnerskapets styrgrupp som haft uppgiften att koordinera 
verksamheten och att ansvara för ekonomin. 
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Att det också tog lång tid att få igång fungerande utvecklingsprocesser 
stämmer väl med tidigare gjorda erfarenheter i andra sammanhang (se 
t.ex. Ekholm, 1990). 
 

Hade man tänkt det här som ett eget projekt, som Landstinget hade 
initierat, då hade vi kanske börjat lite mer där och lite mer realis-
tiskt vad det gäller tidsplan och då inser man att man inte hinner. 
Det har vi pratat mycket om att så här är det och då når vi så här 
långt. (Delprojektledare, Landstinget) 

 
Partnerskapets komplexa problematik blir tydlig i uttalandet ovan. Det är 
på den organisatoriska nivån som det finns möjligheter att skapa förut-
sättningar för samverkan när ett avtal väl har slutits, d.v.s. att organisera 
inom de olika verksamheterna så att de som kommer att bli berörda av 
projektet får rimliga förutsättningar bl.a. vad gäller ekonomiska resurser 
samt att tid anslås. Vad som sedan blir möjligt att genomföra på den ope-
rativa nivån är dels beroende av de organisatoriska förutsättningar som 
ges av överordnade nivåer och dels beroende av relationerna mellan de 
enskilda aktörerna inom partnerskapet.  
 

Det är ju tur att det varit tre år. Det skulle gärna ha kunnat vara ett 
år till. Då tror jag verkligen att man skulle ha skördat lagrarna. Ab-
solut skulle det ha varit ett år till. (Projektledare, Gender School) 

 
Ekholm (bl.a. 1990) uttrycker att det tar 5-6 år innan förändringsproces-
ser varaktigt visar sig. Det finns dock en problematik kring detta sätt att 
resonera kring förändring. Vad är det av den initierade förändringen som 
har möjlighet att visa sig efter flera år? Hur kan detta i så fall avläsas? 
Hur mycket återstår av en ursprunglig förändringsidé när flera år passe-
rat? Vilka andra aspekter än den initierade förändringen har inverkat på 
det som uppfattas som att en varaktig förändring har kommit till stånd? I 
ett komplexitetsteoretiskt perspektiv (se t.ex. Stacey, 1993; von Schantz 
Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) är det inte så intressant att diskutera 
i vilket tidsperspektiv förändringsintentioner till slut blir varaktiga. I det 
komplexitetsteoretiska perspektivet anses förändringar kontinuerligt växa 
fram genom en kombination av oförutsägbarhet och dolda mönster, vilka 
bl.a. består av informella grupperingar på olika hierarkiska nivåer. Oför-
utsägbarheten begränsas dock bl.a. av att de flesta inte i alltför stor ut-
sträckning vill riskera att hamna i konfliktfyllda situationer och att orga-
nisationskulturer fungerar begränsande för vad som medarbetare och che-
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fer uppfattar som möjliga handlingssätt. (se t.ex. Stacey, 1993; von 
Schantz Lundgren, avhandlingsmanus, 2007)  
 
Utifrån ovanstående resonemang skulle det viktigaste vara, både när del-
projekt avslutas och när ett utvecklingspartnerskap som helhet skall av-
slutas, att tydligt sammanställa vad som skett i relation till de ursprungli-
ga intentionerna och utifrån detta formulera hur en fortsättning kan se ut 
när projekten/utvecklingspartnerskapet har avslutats. Sett från denna ut-
gångspunkt kan utvecklingsprocesser bara beskrivas i efterhand, sällan 
förutses till sina konsekvenser sett i ett längre tidsperspektiv, men ändå 
jämföras med de ursprungliga planerna. Att de ursprungliga intentionerna 
skulle ha förverkligats är knappast troligt, i varje fall när vi talar om så 
komplexa processer som det var fråga om i det här fallet. 
 
Som en följd av den komplexitetsproblematik som diskuterats ovan är det 
inte förvånande att huvudintrycket är att merparten av de aktiviteter som 
bedrivits har skett inom respektive organisation och huvudsakligen isole-
rat från varandra. Att samverka har sina begränsningar genom att det 
kräver regelbundna möten och en ständig koordinering mellan olika aktö-
rer under lägre tid. Samverkan tar därför tid och många gånger måste den 
tiden istället användas för vardagens löpande verksamhet. Att samverka i 
ett partnerskap måste därför betraktas som en komplicerad och svår upp-
gift, vilket i sin tur ställer stora krav på dem som skall leda partnerskapet, 
inte minst i fråga om att koordinera verksamheten med partnernas ordina-
rie verksamhet. 
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11.2.3 När det kommer ”grus i maskineriet” – Samverkan sätts på 
prov  
Det uppstod vid flera tidpunkter mer eller mindre svårhanterade problem 
som partnerskapets styrgrupp fick upp på sitt bord.  
 

Otydligheten vad det gäller ansvarsfördelning, mandat, koordina-
tion och samverkan har funnits redan från början av partnerskapet. 
Detta kan ha att göra med en snabb uppstartssträcka där ovanan att 
arbeta i EU-projekt bidragit till att en del beslut har tagits, beslut 
som hade behövt längre tid att förstå[s] och förankra[s]. Detta har 
fått efterräkningar, inte minst vad det gäller den ekonomiska delen. 
Stor entusiasm och glädje, vilket i sig är goda krafter, har tagit 
överhanden istället för att vid varje partnerskapsmöte gemensamt 
djuplodat budgeten med stöd från representant från stödmottaga-
rens ekonomienhet. (Projektgruppen, Landstinget Dalarna) 

 
Redan innan partnerskapet hade kommit igång uppstod det första större 
problemet i och med att TCO inte kom att ansluta sig till partnerskapet. 
Detta kom dock aldrig att få några mera betydande konsekvenser på läng-
re sikt. Att TCO inte kunde fullfölja sitt åtagande fick dock konsekvenser 
i det korta perspektivet då styrgruppen tvingades avsätta värdefull tid i 
projektets inledningsskede för denna fråga. (Se t.ex. Senige, 1995, be-
grepp dynamisk komplexitet som handlar om att händelser får olika kon-
sekvenser på kort respektive lång sikt.) Problematiken med TCO:s age-
rande belyser också frågan om möjligheten att genom planer detaljstyra 
projekt, särskilt när dessa skall pågå i flera år. Detaljstyrningen riskerar 
för det första att få en hämmande inverkan genom att mycket tid avsätts, 
inom t.ex. en styrgrupp, för att försöka få berörda parter att agera i enlig-
het med projektplanen. (Se t.ex. Stacey, 1993, Sahlin, 1996, von Schantz 
Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) När detta inte lyckas leder proble-
matiken till att, för att ändå inte avvika alltför mycket från den ursprung-
liga projektplanen. De projektansvariga tvingas försöka hitta en alternativ 
plan som åtminstone i någon mån har anknytning till den ursprungliga. 
Detta kräver både tid och energi av de ansvariga och detta tar samtidigt 
tid i anspråk från den övriga projektverksamheten. En ytterligare proble-
matik i detta sammanhang handlar om att de projektansvariga på lämpligt 
sätt måste ”sälja in” den förändrade ursprungsplanen dels till berörda i 
projektet, och i detta projekt i slutändan på ett sätt så att förändringen ac-
cepteras av ESF-rådet. I Gender Schools fall kom, efter lång tid och 
många försök att få den ursprungsplanen att fungera, TCO:s delprojekt 
att omformuleras så att de lokala fackliga organisationerna gick in och 
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spelade en aktiv roll, även om denna aldrig blev särskilt omfattande, bl.a. 
för att de på grund av det som ovan beskrivits kom in relativt sent i pro-
jektet.  
 
Vad som däremot kom att skapa ett större problem och som fick större 
konsekvenser, både på kort och på lång sikt, var att Länsarbetsnämndens 
ekonomiska insats inte kunde användas på avsett sätt eftersom en ny led-
ning ställde sig tveksam till verksamheten samtidigt som den regering 
som tillträdde efter valet i september 2006 beslutade att Länsarbetsnämn-
derna skulle läggas ner och restriktioner infördes även för hur de kunde 
använda sina medel. Som en följd av detta uppstod en underlig och sam-
tidigt anmärkningsvärd situation i och med att en statlig myndighet bröt 
mot ett ingånget avtal.  
 
Situationen räddades dock till stor del av att både Vägverket och Lands-
tinget Dalarna kunde ta på sig ett större uppdrag i partnerskapet än vad 
som ursprungligen var planerat. Detta skedde dock inte oproblematiskt 
och många och långa diskussioner fördes i partnerskapets styrgrupp kring 
denna fråga, vilket också detta stal tid från planering och genomförande 
av de övriga delprojekten. Här är vår uppfattning att de goda relationer 
som relativt snabbt utvecklades inom styrgruppen bidrog till att denna 
fråga inte skapade mer eller mindre öppna konflikter styrgruppsmed-
lemmarna emellan. En annan betydelsefull aspekt är att de alla var perso-
ner som inom sina respektive organisationer aktivt tagit ställning för att 
just deras företag/organisation skulle medverka i Gender School. De var 
alla som sin organisations representant i ett flerårigt EU-finansierat pro-
jekt bundna till, och beroende av, varandra. I Foucaults perspektiv är 
makt relationell (se t.ex. Foucault, 1987/2003). I ett partnerskap där alla 
är tagit på sig ett gemensamt ekonomiskt ansvar, om än i proportion till 
sina åtaganden, neutraliseras till viss del makten på grund av detta. Det 
bidrar i sin tur till att alla blir, mer eller mindre tvungna, att göra sitt bäs-
ta för att lösa situationen. När den ansvariga styrgruppen, som i Gender 
Schools fall, består av relativt få medlemmar går det inte att ”gömma 
sig”, alla måste visa att de efter möjlighet och förmåga ger sitt bidrag för 
att lösa olika uppkomna problematiska situationer, där i detta fall Länsar-
betsnämndens agerande var det mest komplicerade genom att det fick så 
stora ekonomiska konsekvenser.  
 
Den problematik som ovan beskrivits komplicerades ytterligare av att det 
hela tiden var osäkert vad som var godkänd medfinansiering och då den-
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na låg till grund för hur mycket medel som skulle utgå från EFS-rådet 
påverkades och försvårades möjligheterna att ha kontroll över partner-
skapets ekonomi. Den omfattning vad gällde antalet delprojekt, och de 
åtaganden som gjorts inom varje delprojekt som angetts, bidrog till att 
partnerskapets verksamhet blev svår att ha kontroll över och resultatet 
blev att kostnaderna blev högre än planerat, samtidig som intäkterna blev 
lägre. Detta stod dock inte klart för styrgruppen förrän i slutet av projekt-
tiden.  
 
Partnerskapet Gender School framstår alltmer som ett tydligt exempel på 
att en ambitiös ansats, grundad i det engagemang för att bidra till ökad 
jämställdhet och integration på arbetsplatser, och i sin förlängning i sam-
hället i stort, som initiativtagarna drevs av riskerar att hamna i problem 
genom att EU-projekt, utifrån sina specifika utgångspunkter, uppställer 
tydliga krav på detaljerade projektplaner. Det uppstår därigenom ett 
komplicerat möte mellan entreprenörskap och byråkrati, där byråkratin 
kan betraktas som ett redskap för att försöka skapa kontroll över kom-
plexa projekt som det egentligen inte går att kontrollera. En erfarenhet av 
att ha utvärderat ett antal mer eller mindre omfattande projekt är att dessa 
ofta snarare kännetecknas av att vara trassliga garnnystan, än rätlinjiga 
processer där början, genomförande och slut kan planeras. (von Schantz 
Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) 
 
För Gender Schools del uppstod till slut den problematiska situationen att 
partnerskapet riskerade att avsluta sin verksamhet med ett underskott. 
Partnerskapets medfinasniering bestod framför allt av att de bidrog med 
kostnader för nedlagd arbetstid för dem som utförde arbete inom partner-
skapets olika delprojekt.  
 

Ingången var ju att vi lägger ner arbetstid och inga reda pengar i 
det här, men det var ju en bra naiv inställning måsta jag ju säga, 
från oss alla. För visst kommer det att krävas investeringar i pengar 
i det här om det ska bli någonting och det är där jag ser att det är ett 
stort utropstecken. Här får vi gå pedagogiskt fram för att få den 
förankringen så att man ser värdet och då måste vi ha resultat att 
visa upp. (Delprojektledare, Landstinget Dalarna) 

 
Om ett underskott skulle uppstå när partnerskapet avslutade sin verksam-
het skulle det i så fall betyda att ett sådant underskott skulle betalas med 
kontanta medel från den slutliga betalningsmottagaren som var Lands-
tinget Dalarna. Partnerskapets övriga medlemmar var dock solidariskt be-
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talningsansvariga och skulle därmed också få vara med och betala sin del 
av underskottet. Några sådana medel fanns emellertid inte budgeterade i 
någon av partnerskapets medlemsorganisationer och därmed skulle det 
uppstå en besvärlig situation att hantera. Då de olika parterna deltagit i 
olika projekt kan det dessutom vara svårt att avgöra om alla är lika ansva-
riga för det underskott som eventuellt skulle uppkomma, eller om detta 
ansvar direkt skulle hänföras till respektive delprojekt och de som funnits 
i ett sådant vara den part på vilket det ekonomiska ansvaret i så fall vila-
de. Detta leder över till frågan om det hade varit möjligt att hantera part-
nerskapet ekonomi på ett bättre sätt? 
 
Den ekonomiska hanteringen i partnerskapet, d.v.s. hur ansvaret var för-
delat och de vägar som den ekonomiska redovisningen, följde framgår av 
figur 3. 

AMS 
 

 
ESF-rådet 

 
 

   Partnerskapet  
  Gender School 

 
             Minerva                              Landstinget  

Dalarna 
 
 

Vägverket    VH-assistans   LAN 
 
 
Figur 3. Ekonomiadministration och ekonomiansvar inom partnerskapet 

Gender School 
 
Som framgår av figur 3 var det ett ytterst komplext mönster för hur de 
ekonomiska transaktionerna vandrade mellan de inblandade aktörerna, 
vilket sannolikt var en viktig orsak till varför partnerskapet mer eller 
mindre förlorade kontrollen över ekonomin från sommaren 2007. I prak-
tiken delades den ekonomiska hanteringen mellan en av projektledarna 
inom Minerva och en ekonom (20 %-tjänst) hos Landstinget Dalarna, 
vilken sedan var ansvarig för redovisningen till ESF-rådet. Det formella 
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ansvaret låg hos tjänstemannen inom Landstinget Dalarna, som emeller-
tid inte satt med i partnerskapets styrgrupp. Med tanke på hur ekonomin 
utvecklade framstår det som att detta skulle ha varit nödvändigt. Tidigt 
fanns, som redan nämnts, flera osäkerhetsfaktorer vad gällde ekonomin: 
Hur såg de olika partnernas medfinansiering ut, vad skulle godkännas 
som medfinansiering av EFS-rådet och slutligen av AMS? I en verksam-
het som innehöll en lång rad olika aktiviteter var det dessutom svårt att 
ha kontroll över de kostnader som uppstod, liksom om de budgeterade in-
täkterna skulle flyta in.  
 

Ett problem med partnerskapet är den ekonomiska hanteringen. Vi 
är ju solidariskt ansvariga för ekonomin. Vid avstämning i maj 
[2007] var allt frid och fröjd - ekonomin god. I augusti visas ett 
underskott på 600 000 kr och i september ett underskott på över en 
miljon kr. Hur sjutton kan ett underskott dyka upp så snabbt och 
bli så stort? Här har tydligen någonting i kontrollen brustit - jag vet 
inte var. (Delprojektledare, Länsarbetsnämnden) 

 
En konsekvens av att de ekonomiska problemen uppdagades blev till ex-
empel att en av projektledarna inom Minerva som arbetade inte fick sitt 
kontrakt förlängt, trots att de arbetsuppgifter som denne var involverad i 
inte var avslutade. Uppgifterna om detta skilde sig dock mellan de två 
projektledarna. 
 
Normalt har en ordförande i en styrelse, styrgrupp etc. det övergripande 
ansvaret för hela verksamheten, inklusive ekonomin. I det här fallet hade 
ordförandeskapet roterat under den tid verksamheten pågått. Vägverkets 
representant gick från årsskiftet 2006/2007 in som ordförande och fick 
därmed en svår situation att hantera. En stor del av ansvaret för att reda ut 
det bekymmersamma ekonomiska läget föll därmed på denne och med 
tanke på redan gjorda åtaganden var handlingsutrymmet begränsat. Hur 
ett hotande ekonomiskt underskott skulle kunna undvikas kom därmed att 
uppta mycket av tiden för partnerskapets styrgrupp under den avslutande 
fasen av verksamheten, vilket slutligen löstes genom att parterna reglera-
de underskottet med en kontant medfinansiering. Vilka erfarenheter går 
att dra utifrån detta? Vägverkets delprojektledare framförde följande för-
slag: 
 

Huvudmottagaren borde ha varit mer aktiv, framförallt tänkt igenom 
ekonomihanteringen tidigt, förankringen i de egna organisationerna 
vad partnerskapet innebär har inte varit den bästa. Partnerskapet har 
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gjort många bra saker och kommit fram med bra kunskaper men en 
lärdom är att det var många aktiviteter, ambitionsnivån var för hög 
om vad som är möjligt, fokusera hellre på färre aktiviteter så det 
finns tid och ork för spridning och så att alla i partnerskapet känner 
delaktighet i allt. (Delprojektledare, Vägverket) 

 
Mot bakgrund av de problem som partnerskapet har haft att hantera fram-
står det som att den ekonomiska kontrollen måste vara tydligt samlad på 
ett ställe och finnas där kontinuerligt. Risken är annars att entusiasmen 
tar överhand. 
 

Vi hade ett underfinansierat projekt, d.v.s. att de som fick de sum-
morna vi fick de har gjort ungefär hälften av det vi har gjort. På så 
sätt kan man väl säga att det finns en väldig arbetsvilja i det här 
projektet och att det finns en stor arbetskapacitet. (Projektledare, 
Gender School) 

 
En verksamhet som inte har fast struktur och regelbundna aktiviteter 
medverkar till att kostnaderna blir svåra att förutse, vilket ytterligare 
kompliceras när även de budgeterade intäkterna inte flyter in i beräknad 
omfattning. I det här fallet var det ekonomiska ansvaret oklart, vilket 
gjorde att den nödvändiga ekonomiska kontrollen kom att bli lidande. 
Utan att peka ut syndabockar, så vilade det formella ansvaret på Lands-
tinget Dalarna och den person som utpekats som ansvarig där. Ett vanligt 
förfarande är i de fall att det finns en styrelse, styrgrupp eller liknande, 
brukar det ekonomiska ansvaret delas mellan den ekonomiansvarige och 
ordföranden, i det här fallet ordföranden för styrgruppen. Ordföranden 
bär samtidigt tillsammans med de olika delprojektledarna ansvar för 
verksamheten och dess ekonomiska konsekvenser. I och med att ordfö-
randeskapet växlades verkar det som om att detta ansvar inte kom att 
tynga ordförandens axlar förrän under den avslutande ”ordförandeperio-
den”. Även om det från andra utgångspunkter finns fördelar med ett ro-
terande ordförandeskap så bör i ett partnerskap övervägas fördelen med 
att ha ett samlat ansvar under hela den period verksamheten pågår. Detta 
för att inte riskera att obehagliga överraskningar uppstår. Den situation 
som uppstod visar samtidigt att den demokratiska tanken om ett roteran-
de ordförandeskap, som en del i ett jämställdhets- och integrationsper-
spektiv, inte är alldeles enkel när det kommer till det praktiska genomfö-
randet.   
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11.3 Blev det några ringar på vattnet? 
 

En viktig del i utvecklingspartnerskapets uppgifter är att sprida re-
sultatet för att kunna påverka såväl hur den nationella politiken och 
dess insatser utformas, som hur företag, myndigheter, organisatio-
ner och arbetsmarknadens partner arbetar och agerar. För att åstad-
komma strukturell påverkan skall utvecklingspartnerskapets arbe-
ten resultera i produkter för spridning och påverkan. (Fürst Hörte 
och Isaksson, 2007:8) 

 
Allmänt sett är tre år kort tid för att etablera en verksamhet. När sedan 
dess slutgiltiga resultat skall presenteras offentligt finns alltid en risk att 
det just då försiggår en mängd andra offentliga aktiviteter som gör att 
konkurrensen om uppmärksamheten blir stor. Så var fallet för när Gender 
School skulle göra sin slutpresentation, vilket också kan belysas i ett 
komplexitetsteoretiskt perspektiv. En offentlig presentation måste nog-
grant planeras, dessutom i relativt god tid i förhållande till när denna 
skall gå av stapeln. Det är för dem som sköter denna planering omöjligt 
att veta vilka andra förberedelser för offentliga aktiviteter som pågår i 
närområdet. När sedan annonseringen sker är det för sent att ändra dag 
och tid och dessutom är det omöjligt att veta varför få anmäler sig. Det 
kan handla om annonseringens utformning, det kan handla om att fler ak-
tiviteter försiggår denna dag och tid, både interna och externa, det kan 
handla om att tidsperioden innan präglats att en mängd interna och exter-
na aktiviteter som inneburit att det för tillfället finns en ”mättnad” vad 
gäller att anmäla sig till ytterligare aktiviteter, o.s.v.  
 
Utifrån det komplicerade spelet att få utrymme för spridning av resultat 
på den offentliga arenan ägnas detta avsnitt åt att försöka öka förståelsen 
för vilka processer som ägt rum, vilka resultat som uppnåtts och hur 
spridningen av erfarenheter och kunskaper kan gå till. Det är samtidigt 
svårt att fånga in mer än en del av det komplexa sammanhanget som des-
sa processer ingår i och vad det är för faktorer som påverkar och styr och 
hur ett "budskap" kan kommuniceras. 
 
I det här fallet var det framför allt konferenser, seminarier, rapporter och 
tidningsartiklar som har använts för att sprida erfarenheter från det ut-
vecklingsarbete som bedrevs av partnerskapet. (Dessa erfarenheter finns i 
huvudsak redan tidigare redovisade i den här utvärderingsrapporten) Vi 
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kommer därför här bara att ge några ytterligare exempel på hur dessa re-
sultat spreds och göra några sammanfattande slutsatser runt detta. 
 
 
11.3.1 Konferenser, seminarier och rapporter som medel för 
kunskapsspridning 
Ett sätt att sprida resultatet i avsikt att informera och påverka utveckling-
en är att arrangera seminarier och konferenser. Dessa typer av aktiviteter 
pågick under hela den tid som partnerskapets verksamhet pågick, men in-
tensifierade självklart under den avslutande fasen (se avsnitt 2.1). Vi ger i 
det följande avsnittet några exempel, utöver de som redan tidigare redo-
visats, på vad dessa aktiviteter tog upp för teman och tänkbara effekter. 
 
Under rubriken Leda jämt genomfördes en konferens i februari 2006. 
Målet var knyta ihop kunskap om ledarskap med genus och jämställdhet 
samt att presentera praktiska erfarenheter om hur man strategiskt omsät-
ter dessa kunskaper i det dagliga arbetet. Ett annat exempel på sprid-
ningskonferenser var den som arrangerades på internationella kvinnoda-
gen den 8 mars 2006 under temat: Kulla och mas väljer yrken. Konferen-
sen lockade ett drygt 80-tal deltagare, varav knappt 20-talet män, från ett 
30-tal olika organisationer. Konferensens ”huvuddragplåster” var förre 
vänsterpartiledaren Gudrun Schyman. Programmet innehöll utöver detta 
redovisningar av erfarenheter från några jämställdhetsprojekt som ge-
nomförts på olika håll i landet, liksom redovisningar om hur situationen 
ser ut på arbetsmarknaden. I december 2006 genomfördes ett seminarium 
med överläkaren och jämställdhetsarvarige i Stockholms läns landsting 
Birgitta Evengård. Hon pekade i det sammanhanget bl.a. på att kvinnor i 
många fall får sämre vård än män och att läkarutbildningen ligger långt 
efter när det gäller att behandla ämnena genus och jämställdhet. I decem-
ber 2006 hölls även en konferens om rekrytering, där bl.a. Equal-
projektet Fair, som just handlar om rekrytering, presenterades. Anders 
Nergaard, från Arbetslivsinstitutet, diskuterade till exempel rekryterings-
problematiken ur ett diskrimineringsperspektiv med utgångspunkt i aktu-
ella teorier och gav praktiska exempel.  
 
En annan viktig del av partnerskapets spridningsaktiviteter utgjordes av de 
rapporter som partnerskapet har tagit fram inom de olika delprojekt som 
bedrevs. Följande rapportera har publicerats:  
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a) Försök att bryta! Rapport om projekt för att bryta den könsupp-
delade arbetsmarknaden 1993 – 2005:  

b) Vi slår omgivningen med häpnad – en bok om unika kvinnor i 
arbetslivet 

c) Karriärvillkor projektledare – en undersökning om arbetsvillkor 
och karriärmöjligheter för projektledare inom Vägverket inve-
stering. Är det jämställt?  

d) Två steg framåt, ett steg tillbaka… - kvinnoorganisationernas roll 
i arbetet med att förändra den könssegregerade arbetsmarknaden. 

e) Karriärutveckling sjuksköterskor. – En undersökning om karriär 
och karriärutveckling för sjuksköterskor inom Landstinget Da-
larna. Vad menar sjuksköterskorna och vad säger cheferna? Fakta 
och attityder i genomlysning. 

f) Utvärdering av effekter av jämställdhets- och genusperspektiv i 
ledarskapsutbildning i två organisationer som är partners i Gen-
der School.  

g) Yrke efter intresse, inte efter kön. – Metodbok för att minska 
könsuppdelningen inom arbetslivet.  

 
Flertalet av dessa rapporter har också presenterats på konferenser och se-
minarier. Rapporterna har i de flesta fall väckt intresse, även bland en bre-
dare publik. Rapporten om funktionshindrade kvinnliga företagare: 
 

/…/ har blivit en succé. Många tidningar har skrivit spännande re-
censioner bl.a. Göteborgsposten, Kvällsposten, Metro, Aftonbla-
det, Mora Tidning. Efter tre veckor hade 1000 exemplar skickats ut 
och beställts av allt från organisationer, bibliotek, företag och pri-
vatpersoner. 1000 nya exemplar har tryckts upp och kan beställas 
från Gender School. (Gender School, Nyhetsbrev 1-2, 2007) 

 
Effekterna av detta arbete har även uppmärksammats utanför landets 
gränser. 
 

Jag tror att den här boken om funktionshinder har betytt väldigt 
mycket. Jag var i Bryssel och presenterade den /…/ och spred den 
på engelska på en stor konferens, Employment week, man var väl-
digt intresserad. Den väcker mera uppmärksamhet utomlands än i 
Sverige, även om många tycker att den är bra i Sverige också. /…/ 
jag har presenterat den vid tre konferenser utomlands, Employment 
week, i Skottland och på en konferens i Italien. (Projektledare, 
Gender School) 
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Inom delprojektet: Kvinnor med funktionshinder genomfördes två större 
konferenser. 
 

Vi har gjort både en bok och en konferens. /…/ Vi ville inte göra 
en hyllvärmare utan den här boken ska vi  … varje person som 
kommer på den här konferensen får boken, det ingår i deltagarav-
giften.  /…/ Det var ju väl egentligen en klassiker med boken, kän-
des det som, att kunna få en fast materia och en fast dokumenta-
tion, med bilder, och framför allt kunna visa upp ett resultat väldigt 
konkret, att kunna återkoppla till det här projektet. Att det var det 
vi gjorde, att vi fick fram någonting. (Delprojektledare, VH-
assistans) 

 
Syftet med konferenserna var att lyfta upp frågan på den offentliga dag-
ordningen och att inspirera till nya aktiviteter. 
 

Tanken var att vi skulle lyfta fram både kvinnliga och manliga fö-
rebilder och också hur viktigt det är för ungdomar att få se någon 
som har kommit lite längre och som kanske har tagit sig genom de 
där frågorna som man kanske har när man är ung. (Delprojektleda-
re, VH-assistans) 

 
Den första konferensen genomfördes i september 2006 under rubriken; 
Utmana dina begränsningar - Se möjligheter. Programmet utgjordes av 
att David Lega föreläste om positivt tänkande och ledarskap. ”Grundtan-
ken bygger på att alla människor kan utvecklas längre än vad de tror är 
möjligt utifrån efter sina egna förutsättningar.” Veronica Hedenmark fö-
reläste om att vända motgång till framgång, attityder och fördomar samt 
att vara ledare inom näringslivet. "Ingen har valt sin livssituation, men vi 
har alltid valet att utmana våra begränsningar." (Delprojektledare, VH-
assistans) Syftet var bl.a. att påverka den bild som ges i media av funk-
tionshindrade. 
 

Det gäller att få journalisterna att vakna till, ofta när de skriver om 
personer med funktionshinder så gör man det utifrån en offer, eller 
hjälteroll, att antingen blir det jättesvart eller jättevitt. /…/ När det 
gäller personer med funktionshinder så blir det extra tydligt och 
äkta känslostarkt. Det är det här som vi ska fokusera på. (Delpro-
jektledare, VH-assistans) 
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Det andra seminariet hade som syfte att väcka uppmärksamhet och att 
föra ut resultaten från rapporten: ”Vi slår omgivningen med häpnad” (se 
nedan) vid en konferens i Mora i mars 2007 i samband med den s.k. Va-
saloppsveckan med ett 30-tal deltagare. Intresset från media inför konfe-
rensen var trots det begränsade deltagarantalet ändå förvånansvärt stort. 
 

När jag pratade med journalisterna på tidningen så förstod man ju 
också att de tyckte att det var spännande. Men, oj varför ska ni 
göra det? Så man märkte att det här var någonting intressant i alla 
fall. (Projektledning, Gender School)  

 
Man kan fundera över varför deltagarantalet blev så pass "magert" trots 
en intensiv marknadsföring, ett digert program och med kända föreläsare. 
Möjligen var föreläsarna ändå bara kända i en "snävare krets". Rubriken 
för dagen och ämnet borde ha kunnat locka, men gjorde det av någon an-
ledning inte.  
 
Den avslutningskonferens som planerade att bli den stora finalen i slutet 
av september 2007 på temat: ”Nu kör vi upp” - Trafikskolan i jämställd-

het är på väg! Presentation av resultaten i projektet måste inställas på 
grund av för få deltagare. Något som dessvärre måste betraktas som anti-
klimax på den ändå omfattande verksamhet som hade bedrivits i partner-
skapets regi, vilket ändå måste förstås perspektivet av hur trångt det tid-
vis kan vara på den offentliga arenan. Vid konferensen skulle partnerska-
pet Gender School och den verksamhet man bedrivit ha presenterats.  
 
En ytterligare spridningsaktivitet har varit att skapa uppmärksamhet via 
reportage och artiklar i dagspressen. (Se exempel i bilaga 4) 
 
Ett annat resultat är att partnerskapet beviljades medel för s.k. sprid-
ningsprojekt. Ett sådant projekt kan ses som en möjlighet att gå vidare 
med en idé, uppslag, eller resultat som verksamheten har genererat. Ett 
sådant spridningsprojekt omfattade en s.k. e-leaningsmodul, d.v.s. en ut-
bildning som tillhandahålls via Internet. (http://www.vv.se/templates/ 
NewsPage____ 21570.aspx; http://www.genderschool.se/media/material/ 
Folder%20genus%20och%2 0jämställdhet%20sv.pdf) Detta projekt var 
en direkt följd av den verksamhet som hade bedrivits inom partnerskapet. 
 

E-learning är en följd av Gender School. I och med det fick vi 
ett sådant här spridningsprojekt. Vi gick in tillsammans med 
Banverket, Vägverket och Minerva och begärde spridnings-
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pengar, fick och nu håller vi på att ta fram en produkt som har 
kommit ganska långt och som skall vara fullt ’workable’ till 
sommaren. (Delprojektledare, Vägverket) 

 
E-learningsmodulen, Genus och jämställdhet vänder sig primärt till Väg-
verks- och Banverksanställda, men erbjuds också till externa intressenter, 
liksom att det finns en extern del som erbjuds på engelska med ett något 
mindre omfattande innehåll. Kursmodulen är interaktiv och tar 1-2 tim-
mar att genomföra. Så här beskriver delprojektledaren vid Vägverket 
modulen och dess användningsområde. 
 

En utbildningsmodul, grundläggande kunskap i jämställdhet. 
Man kan sitta vid datorn. Det fina med en sådan, det finns ju 
för- och nackdelar som med allt annat, men vi vet vilka som 
gick igenom den och de måste klara ett prov för att få god-
känt. Vi kan gå tillbaka till organisationen och säga att det här 
ska ni göra och det har ni inte gjort. /…/ Man kan börja lite 
generellt, sedan får man göra djupdykningar. (Delprojektleda-
re, Vägverket) 

 
Han fortsätter och jämför med hur Vägverket tidigare hade introducerat 
miljöfrågan i organisationen för att belysa hur den strategi som används 
för att föra in dessa frågor om jämställdhet på ett brett och grundläggande 
plan. 
 

Det är bara grundläggande, hela trappan och vi är längst ner 
nu. Det har jag ju märkt att när jag började jobba med det här 
att man måste ha det grundläggande med sig. Jag brukar dra 
paralleller med när vi började med miljö /…/, det var ju också 
lite trevande i början. (Delprojektledare, Vägverket) 

 
Ur Gender School generades också ett spridningsprojekt, Leda 

jämt, vars innehåll beskrevs på följande sätt: 
 

Vi hade ett spridningsprojekt som hette Leda jämt, som handlade 
om hur man skulle tänka när man rekommenderade arbetsgrupper 
och chefer vad det var som inte fungerade med jämställdheten och 
ledarskapet i grupp, så då hade vi ett antal olika försöksgrupper och 
så tillverkade vi ett verktyg i det projektet. (Projektledare, Gender 
School) 
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Under lång tid fanns även en ambition att skapa en s.k. Gender skola 
(Dess utformning och innehåll framgår av bilaga 2). Denna skulle inne-
hålla moduler som på olika sätt skulle kunna användas för utbildningar 
inom jämställdhetsområdet. I och med att den projektledare som var den 
mest drivande kraften inte kom att fortsätta sitt arbete när de ekonomiska 
förutsättningarna förändrades blev dessa ambitioner betydligt nedtonade 
och det framstår som tveksamt om detta kommer att förverkligas i fram-
tiden. 
 

Den här skissen som finns på en Genderskola, genusskola, den går 
ju att sätta samman, men det kommer inte att finnas krafter att vilja 
göra det. Genusskolan kommer att finnas och alla de här staplarna 
som jag ser som så tydliga de är ju väldigt förknippade till den vi-
sion som jag förmedlar. (Projektledare, Gender School)  

 
Sammantaget har partnerskapet genomfört en relativt omfattande sats-
ning på att sprida resultatet av sitt arbete. Till det kan läggas att genom 
att Landstinget Dalarna, Vägverket och Länsarbetsnämnden är stora or-
ganisationer kan antas att ett stort antal medarbetare på något sätt kom-
mit i kontakt med genusfrågor på ett sätt som de annars inte skulle ha 
gjort. 
 



 163 

11.4 Är ett partnerskap något annat än ett projekt? 
Att genomföra samverkan i  partnerskap väcker tanken om det ifråga om 
arbets- och samverkansformer finns de avgörande skillnader mellan part-
nerskapet och projektet som till exempel Andersson m.fl. (2005) hävdar 
(se avsnitt 2.1), framför allt som ett sätt att involvera många olika parter 
och även över nationsgränser. Partnerskapet framstår som en arbetsform 
som vunnit insteg inom EU. Kanske kan det ses som ett försök att över-
brygga tidigare försök att samverka över organisationsgränser i projekt 
vilka många gånger genomförts med relativt magert resultat. 
 

Partnerskapet som modell att arbeta i är ju ganska nytt. Det har ju 
funnits, men i och med EU och att det här i grunden är EU-
finansierat då ställer man ju vissa krav och jag begrep inte riktigt 
det här med partnerskap innan jag läste en bok om det och fatta in-
tresse för den här modellen att jobba. /…/ Det är en modell som 
kommer att bli vanligare och vanligare och sedan att man jobbar i 
partnerskap med andra företag och inte bara för att sitta och utbyta 
erfarenheter utan för att man verkligen jobbar tillsammans, natio-
nellt och nu gör vi det också internationellt. Jag tror ju att en av de 
stora fördelarna är att det är olika arbetsgivare. Vi ska inte tro att vi 
är så unika. Partnerskapet tycker jag är en ganska intressant mo-
dell. (Delprojektledare, Landstinget, Dalarna) 

 
Det är uppenbart att ett partnerskap är något mera än ett informellt nät-
verk, men har det kännetecken som går bortom vad som utmärker ett pro-
jekt? I det här fallet var partnerskapet formaliserat och arbetade med ett 
eget ansvar för ekonomin, med en styrgrupp, men att det samtidigt be-
drev sin verksamhet just i form av olika projekt. I den meningen fungera-
de partnerskapet som samordnare av hur dessa projekt genomfördes, 
d.v.s. som en slags ”paraplyorganisation”. I huvudsak genomfördes del-
projekten inom de medverkande organisationerna, med en relativt blyg-
sam samverkan över organisationsgränserna. En av projektledarna fram-
håller att partnerskapet har flera fördelar framför projektformen, till ex-
empel att alla parter har lika värde och att arbetet kan fördelas mera ef-
fektivt. 
 

Ett partnerskap betyder ju att alla har lika mycket tyngd. Så även 
om Minerva är en liten pjutt på kartan i jämfört med Vägverket så 
när vi jobbar i det här partnerskapet så väger varje röst lika mycket. 
Jag tror faktiskt att det här med partnerskap är ett bra sätt att jobba. 
Jag tror att det är mycket bättre än vanlig projektverksamhet. Det 
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trodde jag inte alls från början. /…/ Det som har fått mig att ändra 
mig är att jag märker att både spridning och arbete sprids ju mycket 
mer om det är en projektledare, då gör ju projektledaren vanligen 
nästan allt jobb och det kan ju bli ett bra projekt, men det kanske 
inte förankras så särskilt mycket och när projektet är slut så är det 
slut. Men, i det här fallet så sätter vi mycket större avtryck i företa-
gen och de olika organisationerna och företagen. (Projektledare, 
Gender School) 

 
Trots detta har vi svårt att se att projektet som arbetsform inte skulle 
kunna organiseras på ett motsvarande sätt som ett partnerskap. Partner-
skapet kan till exempel sägas ha samma typ av restriktioner som ett pro-
jekt när det gäller att förfoga över ekonomiska resurser. Vad ett partner-
skap kan genomföra är det som redan är planerat och finansierat, men då 
en stor del av partnerskapets medfinansiering består av arbetstid är det 
inte heller möjligt att använda denna på annat sätt än vad som framgår i 
projektplanen och därmed är resurserna i stort sett låsta. Verksamhet som 
bedrivs under sådana förutsättningar riskerar att förlora sin flexibilitet. 
Däremot kan ett partnerskap ses som ett uttryck för att på ett symboliskt 
plan lyfta fram frågan om samverkan över organisatoriska gränser, d.v.s. 
kunna ses som en arbetsform som fortfarande innehåller lovande möjlig-
heter och inte de begränsningar som projektet antas ha. Kan det fylla en 
sådan funktion är det självfallet värt att prova. Risken är dock att även 
partnerskapet kommer att visa sig ha ungefär motsvarande för- och nack-
delar som det innebär att arbeta i projekt.  
 
Det framstår dock, utifrån de erfarenheter som kan dras av partnerskapet 
Gender School, som att samverkan i ett partnerskap kan ha nackdelar 
som till sina konsekvenser i en del avseenden riskerar att överväga i rela-
tion till fördelarna. När partnerskapet Gender School inledde sin samver-
kan var mycket oklart, både vad gällde vad ett partnerskap egentligen var 
och hur de olika delprojekten skulle läggas upp. Med utgångspunkt i att 
medlemmarna i den styrgrupp som bildades inte kände varandra och där 
projektledarna var de enda som egentligen hade kunskaper om de bakom-
liggande tankarna med ett partnerskap och hur ett sådant kan arbeta, gick 
ett stort antal möten inledningsvis åt att försöka lära känna varandra och 
försöka förstå inför vilken uppgift man stod. När så det praktiska arbetet, 
vid olika tidpunkter för respektive projekt, drog igång hade en stor del av 
projekttiden om tre år redan avverkats. Det blev inom de olika delprojek-
ten relativt sett kort tid för att försöka åstadkomma aktiviteter som skulle 
kunna ha en positiv inverkan avseende att förändra genus- och övriga 
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diskrimineringsaspekter inom de medverkande organisationerna och som 
i slutändan även skulle kunna påverka på strukturell nivå.  
 
Förutom denna problematik finns något som är än mer komplicerat när 
det gäller partnerskap. Genom att ett partnerskap bildar en ekonomisk 
enhet som består av flera, och i det här fallet både privata och offentliga 
organisationer, kommer ett partnerskap att utgöra en större ”träffyta” för 
omvärldsförändringar, än vad de ingående organisationerna var för sig 
utgör. Det innebär att ett partnerskap är utsatt för större risker än enskilda 
organisationer. Det blev i det här fallet tydligt vad gäller Länsarbets-
nämnden där dels en ny ledning ställde sig tveksam till det fleråriga åta-
gandet inom Gender School och dels genom att ett regeringsskifte för-
ändrade förutsättningarna för Länsarbetsnämnderna att förfoga över sina 
medel. Detta var en del i det som slutligen försatte partnerskapet Gender 
School i ett besvärande ekonomiskt läge.  
 
Vi lämnar härmed dessa något pessimistiska tankegångar och kommer i 
det avslutande avsnittet att diskutera möjligheterna, oavsett ovanstående 
problematik, som ett partnerskap kan ha för att göra en skillnad vad gäll-
er jämställdhet och diskriminering på arbetsmarknaden.  
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11.5 Kan ett partnerskap göra skillnad för ökad jämställd-
het och minskad diskriminering på arbetsmarknaden? 
En central erfarenhet från den verksamhet som partnerskapet Gender 
School har bedrivit är att frågor om jämställdhet och segregation är yt-
terst komplexa och innehåller många dimensioner. För att bättre kunna 
förstå vilka mekanismer som orsakar, och återskapar, den rådande segre-
geringen i arbetslivet krävs snarast ett eklektiskt perspektiv, d.v.s. det är 
nödvändigt att använda en rad olika teorier och angreppssätt för att kunna 
närma sig en förståelse av alla de uttryck som segregeringen tar sig. På 
en övergripande nivå kan den s.k. komplexitetsteorin (se t.ex. Stacy, 
1993, von Schantz Lundgren, avhandlingsmanus, 2007) bidra med ökad 
förståelse för de komplexa processer som dels omgärdar partnerskapet 
som organisatorisk form i sig och dels de områden mot vilka partnerska-
pets verksamhet riktar sig. Vi kan till exempel se att det som brukar kal-
las intersektionalitet tar en sådan utgångspunkt, även om det inte är fråga 
om komplexitetsteori, i och med att det komplexa och mångfacetterade 
framhålls. Begreppet fokuserar skärningspunkter mellan faktorer som 
genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass osv. Det tillhandahåller ”en 
teoretisk ram för analys av hur makt konstitueras utifrån socialt konstrue-
rade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i skilda 
rumsliga och historiska sammanhang” (de los Reyes, Molina & Mulinari, 
2002:23). En individs kön kan till exempel inte ensam få oss att förstå 
under vilka förhållanden som just denna individ lever och hur det påver-
kar hennes eller hans position och roll i arbetslivet. 
 
Om utvärderingens resultat sätts in i ett bredare sammanhang kan resulta-
tet i flera avseenden kopplas samman med och tolkas i ljuset av att det 
svenska arbetslivet är starkt horisontellt segregerat. Så är till exempel 
dominerande yrkesgrupper inom sjukvården som undersköterskor och 
sjuksköterskor starkt kvinnligt dominerade. Men även inom läkaryrket 
finns i flertalet specialistfunktioner en dominans av det ena könet, även 
om läkarkåren könsmässigt håller på att utjämnas. Utvärderingen indike-
rar att det är en lång rad faktorer och komplicerade, synliga såväl som 
dolda, mönster som styr denna segregering mellan könen, mönster som 
ständigt återskapas. Det har till exempel att göra med vilka val flickor 
och pojkar gör redan tidigt i livet. Vi vet redan en del om vilka faktorer 
som styr deras val, där till exempel kön, föräldrar, bostadsort, kompisar 
o.s.v. har betydelse. Men hur ser de bakomliggande faktorer och mönster 
ut som gör att könet som sådant har betydelse? Vad är det som gör att en 
18-årig flicka väljer att bli sjuksköterska och den 18-årige pojken väljer 
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att bli datatekniker? Det finns således något i det socialt konstruerade kö-
net som påverkar dessa val. Frågan blir snarast hur dessa bakomliggande 
mönster kan blottläggas för att samtidigt ge ledtrådar för att förstå hur 
dessa mönster bildas och i vilken mån de går att förändra. Vad är det för 
krafter som verkar för och emot? Hur ser tidsperspektivet för en sådan 
här förändring ut? Yrkesvalet får från dessa utgångspunkter snarast en 
karaktär av hur kvinnor och mäns könsidentiteter skapas redan i barndo-
men. Samtidigt vet vi att dessa identiteter inte uppstår bara inom indivi-
den, utan i ett komplicerat samspel med deras respektive sociala miljö.  
 
Det segregerade arbetslivet är också å andra sidan ett resultat av hur ar-
betslivet idag är organiserat, vilket i sin tur speglar hur dessa under lång 
tid har växt fram och utvecklats. Industrialiseringen är den första viktiga 
perioden som lade den första grunden till hur arbetslivets könsfördelning 
kom att gestalta sig. Resultatet blev ett arbetsliv kraftigt dominerat av 
män, där kvinnorna blev kvar i hemmen som ”hemmafruar”. Denna si-
tuation var i stort rådande fram till dess att den offentliga sektorn bygg-
des ut på allvar från 1960-talet och framåt. Detta kom att utgöra den vik-
tigaste förklaringen till den horisontellt segregerade arbetsmarknad vi har 
idag. Detta har samtidigt skapat starka strukturer, motståndskraftiga mot 
förändring. Det sker nu dock en förändring avseende kvalificerade yrken 
som kräver lång utbildning, som till exempel läkare jurist, tandläkare etc. 
där vi alltmer ser en utveckling mot en jämnare könsfördelning. Samti-
digt visar det sig ändå att möjligheterna att etablera sig på arbetsmarkna-
den ser olika ut för kvinnor och män på gymnasienivå, d.v.s. den nivå där 
ännu så länge de flesta avslutar sin utbildning, där männen utgör den 
gynnade kategorin.  
 

Det var stor skillnad mellan kvinnors och mäns etableringsgrad, tre 
år efter gymnasieskolan. På endast fem program hade kvinnorna en 
etableringsgrad högre eller lika med 50 procent. Bland männen låg 
etableringsgraden över 50 procent på femton av sexton program. 
Tänkbara förklaringar är att kvinnor arbetar deltid oftare och i stör-
re utsträckning återfinns i yrken med jämförelsevis låg lön, och 
därför inte når upp till det belopp som krävs för etablering enligt 
den definition som har använts. (SCB. 2006, nr 1:3) 

 
Vi kan konstatera att det är komplexa och i flera avseenden stabila möns-
ter som skapats och som ständigt i stor utsträckning återskapar sig själva. 
Det reser frågan om vad som är möjligt att göra för att förändra dessa 
mönster. Givet problemets natur framstår det som nödvändigt att ansvaret 



 168 

fördelas på många aktörer och bedrivs långsiktigt. Det ligger självfallet 
ett stort ansvar på den politiska nivån, från EU till den enskilda kommu-
nens fullmäktigeförsamling. Det rör sig om fundamentala åtgärder som 
lagstiftning, hur budgetmedel används, att initiera utvecklingsprogram 
o.s.v. Den politiska nivån har även makt över utbildningssystemet såtill-
vida att de till viss del, bl.a. genom resurstilldelning, kan påverka utbild-
ningsutbudet, samtidigt kan den politiska nivån inte kan styra över indi-
viders val. Däremot kan arbetsmarknaden vara en aktör som genom för-
ändrade förhållningssätt och därtill förändrat agerande kan göra arbets-
platser attraktiva för arbetssökande av båda könen och också för potenti-
ella arbetstagare som på olika sätt idag har svårt att komma in på arbets-
marknaden. I ett vidare perspektiv är det varje individs ansvar att verka 
för att diskriminering på alla nivåer och inom alla verksamheter aktivt 
bekämpas. Ökad information och kompetensutvecklingsinsatser framstår, 
trots de begränsningar som dessa är behäftade med, ändå som den möj-
lighet som finns att åstadkomma förändringar, både i ett kortare och i ett 
längre perspektiv.   
 
Vi vill avslutningsvis säga att partnerskapet Gender School genom sin 
verksamhet kunnat visa en rad av de problem som är förknippade med 
den könsuppdelade arbetsmarknaden och belyst dessa på ett värdefullt 
sätt. Däremot har andra former av diskriminering inte haft en lika fram-
trädande plats. Resultatet kan sägas ha skapat ”plattformar” i partnerska-
pets medlemsorganisationer som utgör en grund för att arbeta vidare med 
dessa angelägna frågor. De konferenser som genomförts och de olika 
rapporter som presterats kan också vara bidrag till en förändring i positiv 
riktning vad gäller diskriminering i arbetslivet även utanför de involvera-
de organisationerna. Det bestående intryck som utvärderingen av partner-
skapet Gender School lämnat hos oss är att när det gäller förändring inom 
så komplexa områden som det här handlar om gäller det att både aktivt ta 
till vara vunna erfarenheter, att söka olika vägar och att ha tålamod. Om 
vi sätter in detta i ett komplexitetsteoretiskt perspektiv måste vi acceptera 
att: 
 

Vi vet mer och mer om varför vi inte kan veta allt om hur det är. 
Dels förändras allt hela tiden, dels förändras det inte i ett regelbun-
det linjärt determinerat förlopp, utan oregelbundet, självreglerande 
eller självförstärkande och i ett komplext sammanhang. Många sa-
ker hör ihop med många andra saker. Eller för att gå till extremen: 
allt hör ihop med allt. (Eriksson, 2001:92) 
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Sammantaget vill vi avslutningsvis säga att ju mer vi vet, desto mer 
komplicerat blir det. Det är från den utgångspunkten vi alla får arbeta vi-
dare… 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
2007-09-19 
 
Utvärderingsfrågor Gender School 
 
1. Vilka motiv hade den organisation som Du representerar för att gå med 
i partnerskapet Gender School?  
 
2. Vilka för- och nackdelar upplever Du att detta sätt att samarbete har?  
 
3. Vad har Din organisation fått ut av att vara med i partnerskapet?  
 
4. Vad har partnerskapets verksamhet inneburit för det framtida jäm-
ställdhetsarbetet i Din organisation?  
 
5. Hur har partnerskapet/den organisation Du representerar lyckats med 
att förmedla vunna erfarenheter, d.v.s. om det uppstod några ”ringar på 
vattnet”, eller spridningseffekter som det också brukar uttryckas i det här 
sammanhanget? 
 
6. Övriga synpunkter på partnerskapets verksamhet. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 
2007-04-16 kl. 01.00  Hudiksvalls Tidning 

Det är könet som styr ditt yrkesval 

 
 
 
 

 
Återigen har debatten om kvinnor på ledande befattningar och i styrelser blossat upp. Och 
återigen diskuteras kvinnornas rätt till samma löner som männen. I ljuset av det vill vi upp-
märksamma vad som styr vårt val av yrke och vad som skapar vår könssegregerade arbets-
marknad. Och vad man kan göra för att bryta den. 
 
Tror du att du att du väljer yrke efter intresse så tror du fel. Det är mer komplext än så. I första 
hand väljer du yrke efter vilket kön du har, i andra hand är det din bakgrund som styr. Först i 
tredje hand väljer du yrke utifrån intresse. 
 
Det man kan se i flera studier är att yrkesattityder skapas tidigt. Redan i förskolan har barnen 
klart för sig vilka yrken som är lämpliga för tjejer respektive killar. Man ser också att det tar 
emot att våga bryta mot traditionella mönster. 
 
Vad krävs då för att våga bryta – att som kvinna våga välja ett traditionellt mansyrke och vice 
versa? Forskningen har visat att vissa personer har lättare för att göra otraditionella val än 
andra. Dessa personer har ofta en bakgrund med kopplingar till otraditionella yrken till exem-
pel genom andra familjemedlemmar. De har dessutom generellt sett mer relevanta utbildning-
ar, gott självförtroende, bra självkänsla och motivation vilket gör personen mer förändringsbe-
nägen. 
 
Det här tar inte Arbetsmarknadsverket fasta på när man arbetar med brytverksamheten i dag. 
Nu utses framför allt arbetslösa till brytare. Personer som redan befinner sig i en utsatt situa-
tion uppmanas att tänka i nya banor runt yrkesval. Ansvaret för att bryta könssegregeringen 
hamnar på individen i stället för att bli en fråga för staten. 
 
För att driva ett bra arbete mot ökad jämställdhet krävs: 
 
* Att regeringen prioriterar jämställdhetsfrågorna högt och inte lutar sig tillbaka nu när vi har 
kunskaperna och verktygen för att kunna börja förändra. 
 
* Att man riktar insatserna mot dem som har de bästa förutsättningarna för att bryta och inte 
dem som redan befinner sig i ett underläge. Den här insikten måste finnas även hos de som 
förmedlar jobb i dag. 
 
* Att man utvecklar Arbetsmarknadsverkets ordinarie utbildningar med kunskap i könssegre-
gering. Annars har de anställda i organisationen inte möjlighet att arbeta aktivt med sitt reger-
ingsuppdrag för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden. 
 
Vi vill arbeta för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. För ett vet vi säkert – könsuppdel-
ningen kommer inte att försvinna bara genom ett generationsskifte. Och lyckas vi inte jämna 
ut könsskillnaderna på arbetsmarknaden kommer vi även i fortsättningen att ha begränsad 
rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Detta i sin tur innebär att människors kompetens 
och resurser inte används fullt ut. Sist men inte minst kommer utvecklingen av olika och ojäm-
ställda arbetsvillkor för kvinnor och män att fortsätta! 
Marianne Lundberg, Margareta Eklund, Mia Bergström,  
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Checklista för jämställdhetsintegrering i ledarskapsutbild-
ning  
Allmänt 
Jämställdhet genomsyrar, inte bara kön, utan också bakgrund, kulturell 
tillhörighet etc 
Många av frågorna i utbildning har liknande mönster för ett mångfalds-
orienterat arbetssätt 
 
Förberedelser upphandling 
• Alla chefer i organisationen ska ha genomgått utbildning om grund-

läggand kunskaper om Genus och Jämställdhet. 
• Upprätta en kravspecifikation inför upphandling av ledarskapsutbild-

ning 
• Kravspecifikationen ska grunda sig på kunskap om ledarskap, genus 

och jämställdhetsintegrering  
• Intervjua tidigare deltagare, analysera utvärderingarna från tidigare 

utbildningar samt involvera jämställdhetsansvarig i arbetet 
 
Krav på utbildarna  
• Krav på dokumenterad genuskunskap hos de personer som genomför 

utbildningen  
• Jämställdhet ska vara integrerat i hela utbildningen 
• Teorier måste varvas med praktik i varje led av utbildningen.  
• Diskussioner och tid för dialog om jämställdhet och genus. ”Hur är 

upplevelsen av detta i vårt arbete” utbyta erfarenheter som kopplas 
till ledarskap.  

• Det ska vara en självklar ibland ”tvingande” del att ta med detta per-
spektiv löpande i diskussionerna.  

• Utbildarna måste kunna beskriva hur de själva arbetat med sitt eget 
förhållningssätt, om sina attityder och om sina föreställningar om kön 
. 
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Krav på genomförandet 
• Deltagarna i ledarskapsutbildningen ska ha genomgått någon form av 

utbildning om grundläggande kunskaper om Genus och Jämställdhet 
• Ledarskapsutbildningens genusperspektiv måste integreras genom att 

kopplas till den egna verksamheten till externa dvs ”kund” och inter-
na  dvs ”personal/medarbetare”  . 

• Genus och jämställdhet är ett kunskapsområde vilket gör att det mes-
ta måste vara faktabaserat även övningar som handlar om attityder 
och föreställningar om kön måste kunna kopplas till forskning och 
fakta.. (evidens) 

• Kopplingar till det egna ledarskapet ska vara en röd tråd i utbildning-
en..  

• Frågor som ska belysas:Vad är mervärdet av jämställdhet? Varför är 
det viktigt? Vilka är fördelarna? Vilket är vårt uppdrag? . 

• Utbildningen ska provocera med frågor och diskussionsämnen som 
utmanar deltagarna till att fundera över sina egna ställningstaganden.  

• Kunskap om HUR ska en chef agera i olika situationer..  
• Deltagarnas erfarenheter och tankar ska ges utrymme. Genom dialog  

blir deltagarna mer medvetna om hur de som chefer styr både sina 
egna och omgivningens värderingar, gränsdragningar osv. 

• .  
• Litteratur i ämnet genus och jämställdhet ska finnas med. Litteratur-

listor som inspirerar till mer kunskapsinhämtning.  
• Högre kunskapsnivå bland deltagarna i ämnet ger högre kvalitet i le-

darskapet.  
• Lägg in scenarier med fokus på jämställdhet. Scenarier i utbildningen 

om jämställdhet är mycket användbara. 
 
Uppföljning och utvärdering 
•  Deltagarna ska ranka sin kunskap om jämställdhet och genus i början 

av utbildningen och efter utbildningen. 

• Uppföljning och utvärdering ska göras ur ett genusperspektiv    
 


