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INLEDNING

S

yftet med denna arbetsrapport från NTG1 Jämställdhet
ARGUS är att belysa vad fyra avslutade utvecklingspartnerskap
(UP) inom Equal-programmet har kommunicerat ut till en
bredare allmänhet. Gemensamt för dessa utvecklingspartnerskap
är att de på olika sätt har syftat till att utveckla idéer, arbetssätt
och metoder för att motverka könsdiskriminerande strukturer i
arbetslivet. Fokus ligger på utvecklingspartnerskapens spridning
av erfarenheter och resultat.
Rapporten bygger på följande frågeställningar:
Vilka resultat och erfarenheter har utvecklingspartnerskapen
spridit?
Hur har utvecklingspartnerskapen spridit vidare sina erfarenheter
och resultat?
Som kommer att framgå finns det stora skillnader mellan de
olika utvecklingspartnerskapen vad gäller såväl förutsättningar
för spridning av erfarenheter och resultat, som potentiella och
reella påverkansmöjligheter för att förändra diskriminerande
strukturer i arbetslivet.
Rapporten inleds med kortfattade presentationer av de
utvecklingspartnerskap vars produkter vi granskat, och sedan
NTG är en förkortning av Nationell Temagrupp
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följer våra analyser av utvecklingspartnerskapens insatser för
spridning och strukturpåverkan samt förutsättningar för dessa.
Rapporten avslutas med en sammanfattning av iakttagelser
som vi vill fästa uppmärksamhet på för att bidra till
framgångsrikt jämställdhetsarbete både inom Equalrelaterade utvecklingspartnerskap och inom andra liknande
projektverksamheter. I punktform kan vi redan här sammanfatta
några av våra slutsatser om premisser för att underlätta
spridningsuppdraget:
Dokumentera projektarbetet. Vi tror att det är vanligt att
underskatta betydelsen av att dokumentera – särskilt det mindre
lyckade arbetet.
Operationalisera projektarbetet kring delmål. Vad och hur
projektarbetet skall dokumenteras underlättas när målgrupper
och budskap är avgränsade.
Identifiera tydliga gemensamma intressen i utvecklingspartnerskapet/motsvarande. Det ökar förutsättningarna för
spridning av erfarenheter och därmed för mer bestående effekter
av projektarbetet.
Identifiera strukturpåverkande åtgärder som projektet syftar
till, även när projektet visar sig sakna möjligheter att åstadkomma
dessa.



Bakgrund och utgångspunkter
NTG Jämställdhet ARGUS är en Nationell Temagrupp inom
Europeiska Socialfondens Equal-program, vars syfte är att
bekämpa all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet
och på arbetsmarknaden. Temagruppens sekretariat, ARGUS,
finns på Högskolan i Halmstad.
I NTG Jämställdhet ARGUS övergripande syfte ingår att
lyfta fram bidrag från utvecklingspartnerskap och annan
relevant kunskap som kan stärka jämställdhetsarbete och
bryta diskriminering i arbetslivet. NTG har bildats för att öka
effekterna av utvecklingspartnerskapens resultat och erfarenheter
genom att analysera dem och sprida dem till relevanta aktörer.
NTG Jämställdhet ARGUS vill stödja alla ”goda” krafter för
jämställdhet, men det betyder inte att vi tänker avstå från kritiska
synpunkter där vi finner det befogat.
Equal-programmet tar sikte på processer och strukturer
som utestänger från och/eller diskriminerar i arbetslivet.
Equal skall ta fram nyskapande metoder och initiativen skall
huvudsakligen komma från aktörerna och målgrupperna/
deltagarna själva. Equal-programmets utvecklingsarbete sker i så
kallade utvecklingspartnerskap som är sammansatta av ett antal
aktörer (myndigheter, företag, ideella organisationer med mera).
Utvecklingspartnerskapen är en särskild organisationsform för



utsträckt samverkan, men vi kommer att tala om dem som projekt
(med början i en ansökan och slut i en avrapportering). En viktig
del i utvecklingspartnerskapens uppgifter är att sprida resultat
för att kunna påverka såväl hur den nationella politiken och dess
insatser utformas, som hur företag, myndigheter, organisationer
och arbetsmarknadens parter arbetar och agerar. För att
åstadkomma strukturell påverkan skall utvecklingspartnerskapens
arbeten resultera i produkter för spridning och påverkan. I denna
första arbetsrapport analyserar vi det underlag som avslutade
utvecklingspartnerskap lämnat för spridning och påverkan. I
kommande rapporter skall vi analysera metoder och resultat,
göra jämförelser med annat jämställdhetsarbete och relevant
forskning inom området. Vi kommer att granska och analysera
teoretiska utgångspunkter och tankemodeller, praktiker, metoder
och modeller i jämställdhetsarbetet, aktörerna i partnerskapen
och deras samverkan, samt resultaten i förhållande till Equalprogrammets syften.
Det empiriska underlaget till denna rapport utgörs av de olika
utvecklingspartnerskapens projektansökningar till Svenska ESFrådet, utvärderingar av projekten samt de produkter, det vill säga
allt ifrån rapporter och informations- och undervisningsmaterial
till annan dokumentation av projekten, som tagits fram inom
ramen för utvecklingspartnerskapens verksamhet. Det innebär



att våra reflektioner och beskrivningar i huvudsak bygger
på de resultat och erfarenheter från projekten som vi funnit
tillgängliga och som är skriftligt dokumenterade i någon form.
Vi vill poängtera att detta ligger i linje med vårt syfte, det vill
säga att huvudsakligen belysa just vad utvecklingspartnerskapen
skriftligt har kommunicerat ut, men vi är också medvetna om
att vissa nyanser härigenom kan gå förlorade när vi beskriver
utvecklingspartnerskapen, deras verksamheter och resultat.
Vi vill också framhålla att vi ej bedömer projektens resultat i
förhållande till deras syften. Vi påstår till exempel inte att det
finns något samband mellan dokumentationen och resultat.
Vi är till och med övertygade om att det döljer sig intressanta
resultat i det odokumenterade.
Vid genomläsning av den dokumentation vi funnit har vi sökt
exempel på vad som spridits och hur. Vi har utgått från texterna
som de står, medvetna om att de inte innehåller ”allt”. Vi har
inte utfört någon systematisk innehållsanalys men vi har varit två
som studerat allt material varför vi utgår från att våra resultat har
viss interbedömarreliabilitet.



I denna rapport har vi behandlat fyra projekt som vid
undersökningstillfället var avslutade. Vi hade alltså tillgång
till i princip allt material som faktiskt producerats inom ett
utvecklingspartnerskap, vilket vi ansett vara nödvändigt för
att kunna göra en bedömning av ett utvecklingspartnerskaps
”produktifieringar”.

10

BESKRIVNING AV FYRA UP

D

e utvecklingspartnerskap med jämställdhet i fokus som
vi har studerat tillhör Equal-programmets första omgång,
2001–2005, och är således avslutade sedan en tid tillbaka.
Vi kan därför följa dem från ansökan till slutresultat i form
av projektrapporter och andra produkter som de tagit fram
för att sprida sina resultat. Men eftersom vårt arbete startade
långt efter det att en del insatser avslutats har vi ibland haft
svårigheter att spåra dessa produkter.
De studerade utvecklingspartnerskapen är:
Jämställdhetsutvecklarna
Framtidens nycklar
Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län
Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet
Vi inleder med egna sammanfattningar av projekten. Dels för
att vi har uppdraget att sprida kunskap om jämställdhetsarbete
och dels för att läsaren lättare skall förstå resonemangen i vår
analysdel.
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Jämställdhetsutvecklarna

Jämställdhetsutvecklarna syftade främst till att minska könssegregeringen i arbetslivet genom att skapa ökad medvetenhet omkring jämställdhet och vilken betydelse kön har i organisationerna.
Utvecklingspartnerskapet ville hitta nya former för rekrytering för
att öppna mans- respektive kvinnodominerade arbetsmiljöer för
det underrepresenterade könet, men också genom att utveckla
arbetsorganisationerna och deras arbetsmiljöer och göra dem mer
attraktiva för både kvinnor och män.
Partnerskapet bestod av Försvarsmakten, Länspolismyndigheten
i Uppsala, Räddningstjänsten Svedala, Montessoripärlan – Den
Nya Tidens Skola i Täby, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Uppsala Brandförsvar, Uppsala Brottsofferjour och Räddningsverket. Alltså ett brett partnerskap med aktörer både lokalt,
regionalt och nationellt. Utvecklingspartnerskapets bredd skulle
skapa goda möjligheter till ett fruktbart utbyte mellan olika
aktörer i det gemensamma intresset att skapa jämställda arbetsplatser. Grunden kunde också läggas för en varaktig nätverksplattform för fortsatt arbete och en ny ansökan utvecklades till
projektet Genderforce i Equal-programmets andra omgång.
Arbetet för att angripa det könssegregerade arbetslivet lades upp
enligt en ”tre-stegsmodell” som skulle leda till att en arbetsplats
blev ”genomsyrad” av medvetenhet om jämställdhet. En förut-
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sättning för ett lyckat jämställdhetsarbete sågs vara utvecklingen
av individuella och flexibla lösningar på den lokala nivån, och
därför ville man utbilda personer som kunde den egna verksamheten för att sedan själva initiera, utveckla och driva projekt för
förändring på sina respektive arbetsplatser.
Det första och mest omfattande och grundläggande steget
bestod av en fördjupad utbildning om genus, jämställdhet,
metoder för förändringsarbete och forskning inom fältet. Denna
utbildning vände sig till intresserade anställda (flera så kallade
eldsjälar) från de olika organisationerna i utvecklingspartnerskapet. Utbildningen skulle rusta till rollen som så kallad
jämställdhetsutvecklare. Utbildningen som var processinriktad
leddes av två handledare och omfattade 16 dagar utspridda på
fyra perioder under ett halvår. Deltagarna fick under utbildningen bland annat kartlägga den egna organisationen och utifrån
detta planera ett förändringsarbete och genomföra det. Jämställdhetsutvecklarna skulle starta dialoger på respektive arbetsplats och ta arbetsplatsträffar som tillfällen att föra ut kunskap
om jämställdhet och förankra det lokala jämställdhetsarbetet.
Ungefär 35 jämställdhetsutvecklare från sex organisationer kom
att delta (mot planerat 48 från samtliga åtta) och 26 utvecklingsprojekt tog form.
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Det andra grundmomentet var en chefsutbildning på tre
dagar där de högsta cheferna inom de berörda organisationerna
utbildades i jämställdhetsfrågor. Det tredje momentet innehöll
öppna seminarier för all personal inom partnerskapets organisationer. Genom dessa insatser skulle jämställdhetsutvecklarna
både få stöd från sina chefer och från intresserade medarbetare
som genom seminarierna fått kunskaper om jämställdhet.
Ovanstående kortfattade projektbeskrivning bygger på uppgifter
från projektets ansökan till ESF-rådet samt slutrapporten. Det
finns också en utvärdering av projektet2. Eventuellt befintligt
annat skriftligt (eller filmat) material för spridning av projektets
lärdomar och resultat har vi ej funnit.
Utvärderarna konstaterar att dokumentationen av projektet har
varit bristfällig. För utvärderarnas del har de 26 lokala projekt
som startades i utvecklingspartnerskapets olika organisationer
därför varit mycket svåra att bedöma. De lokala projekten blev
också blygsammare än planerat. Responsen och uppbackningen
från såväl chefer som övrig personal blev svagare än förväntat.
Flertalet jämställdhetsutvecklare hade liten erfarenhet av att
driva projekt. Slutsatserna man kan dra av Jämställdhetsutvecklarna är bland annat, vilket utvärderarna Lundqvist och
Callerstig påpekar, att projektet inte spridits eller förankrats i
14

2

Lundqvist & Callerstig, 2005

organisationerna i den utsträckning som hade varit önskvärd,
men intrycket är att medvetenheten har ökat i verksamheterna.
Genom arbetsmodellen i sig (genom att rikta sig till de tre målgrupperna: jämställdhetsutvecklare, chefer och övriga medarbetare) har många blivit berörda.
En av partnerskapets organisationer, Räddningsverket, satsade
efter att projektet var avslutat på ett nytt projekt för att fortsätta
arbetet med att skapa en jämställdhetsintegrerad verksamhet.
Fram till 2008 har man där tillsatt en särskild tjänst med fokus
på jämställdhetsfrågor inom den egna organisationen. Personen
som innehar tjänsten gick själv Jämställdhetsutvecklarnas utbildning
och fick då det nya projektet inleddes arbetstiteln jämställdhetsutvecklare inom Räddningsverket. Med stöd från Utvecklingsrådet drivs jämställdhetsutbildningar som har inspirerats av
samma innehålls- och tidsmässiga upplägg som utvecklingspartnerskapets utbildning och syftet är att de som går utbildningen ska vara resurspersoner inom den egna organisationen och
initiera projekt där.
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Framtidens nycklar

Projektidén väcktes av LRF Kvinnor och riktade sig till kvinnor med anknytning till jord- och skogsbruk med syftet att
utveckla försörjningsstrategier på landsbygden. En ansökan
utvecklades tillsammans med Nutek då man ansåg att det
fanns ett stort behov av att bygga upp kunskap om landsbygdskvinnors möjligheter att bo kvar och verka på landsbygden. Projektet hade syftet att stärka kvinnors möjligheter
till försörjning på olika vägar:
genom att visa på eventuellt diskriminerande strukturer lokalt
genom att motverka diskriminerande attityder och regler och
genom att främja kvinnors företagande på landsbygden.
Utvecklingspartnerskapet bestod av representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), LRF Kvinnor, LRF Ungdom,
Nutek, Nationellt Resurs-Centrum för kvinnor (NRC) samt
Jordbruksverket och Glesbygdsverket.
Projektet byggdes upp kring tre delprojekt:
Delprojekt 1 innehöll forskning och kartläggning av kvinnors
försörjningsstrategier och analys av relevanta regelverk. Två
forskningsrapporter och en konsultrapport togs fram som
bidrar till att belysa framgångsfaktorer och utvecklingsområden
16

för att stärka landsbygdskvinnors försörjningsmöjligheter3.
Delprojekt 2 avsåg kapitalförsörjning och att tillskapa möjligheterna till så kallat mikrolån.
Delprojekt 3 var det mest omfattande och kom att sträcka sig
över tre pilotlän för att testa nya metoder och modeller för
kvinnors företagande.
Vi har haft tillgång till projektets egen slutapport till ESFrådet, en utvärdering av projektet som helhet4, en av ovan
nämnda forskarrapporter och en inspirationsbok om att starta
eget företag.5
Metodsgruppsarbetet i tre län utgjorde, enligt projektgruppens
egen slutrapport, stommen i projektet. Metoder och modeller som
verktyg för företagsutveckling togs fram och dessa utvärderades
var för sig. I de tre länen uppstod olika processer och
metodutvecklingsprojekten kom till stånd. Dessa omfattade ett
mentorprogram riktat till unga kvinnor (Be Green), ett

Javefors Grauers & Eskilsson, 2003, Karlsson & Lönnbring, 2005 och Framtidens
nycklar för landsbygdens kvinnor, Attityd i Karlstad AB 2004/2005
4
Gunnarsdotter & Settervall, 2005
5
Ehrenkrona, 2004
3
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affärsutvecklingsprogram för etablerade företagarkvinnor
(Konsten att få klöver över) samt en utbildning i idéutveckling
för framtida företagande (Byrålådans hemligheter)6. Sammanlagt deltog 29 kvinnor i dessa aktiviteter. Enligt utvecklingspartnerskapets egen slutrapport paketerades metoderna och
marknadsfördes inom LRF och NRC i första hand, men även
till externa intressenter.
Mest positivt anser utvärderarna kombinationen av seminarier
och metodgrupper varit, samt projektledningens uttalade
medvetenhet om kommunikationens betydelse såväl internt
som externt för att sprida kännedom om projektet.
Framtidens nycklar lät forskning ha en framskjuten plats i det
kunskapsspridande arbetet. Bokprojektet Våga är en direkt
konsekvens av forskarnas slutsatser i rapporten Vi ska slå dem
med häpnad varje dag.7 Forskarna pekar på en rad förutsättningar,
kulturella och sociala, som underlättar att starta företag, och visar
hur dessa förutsättningar finns historiskt och traditionellt på landsbygden. Deras slutsats är att det som ytterst är ett villkor för att
starta ett företag är att våga. Boken Våga visar en rad exempel på
kvinnor som vågat.
Några andra aktiviteter som uppmärksammades var bland
6
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7

Lennesten, 2004, Davidsson, 2005 och Karlander & Öberg, 2005
Karlsson & Lönnbring, 2005

annat den så kallade nätverksaktionen, en metod att utveckla
och stödja nätverk av företagande kvinnor. Projektet kom att
ingå i WEE, Women Entrepreneurs in Europe, och deltog
i seminarier och metodutveckling i utvecklingspartnerskapets
transnationella arbete. Utifrån de transnationella kontakterna
utvecklades The Blue Book – en guide för framgångsrika
erfarenhetsutbyten kvinnliga entreprenörer emellan.
Ett viktigt resultat av utvecklingspartnerskapets arbete var
tillkomsten av Föreningssparbankens mikrolån ”Grön tillväxt”
för LRFs medlemmar. Den typen av lån har länge efterfrågats
av entreprenörer som startar småskaligt och prövar en affärsidé.
En principiellt viktig insats i syfte att påverka strukturer var
utvecklingspartnerskapets deltagande i ett remissförfarande
beträffande den statliga utredningen Det går långsamt fram –
jämställdheten inom jord- och skogsbrukssektorn8.
Liksom i utvecklingspartnerskapet Jämställdhetsutvecklarna
förefaller många intressanta och ”matnyttiga” erfarenheter
vara svåråtkomliga utanför projektets partner och därför
inte heller tillgängliga på längre sikt. Stommen i projektet,
metodutvecklingen, finns tyvärr inte samlad och tillgänglig.
8

Departementsserien 2004:39, Jordbruksdepartementet.
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Partnerskap för Jämställdhet
i Gävleborgs län
Detta utvecklingspartnerskap startade med visionen om ett
jämställt län, Gävleborgs län, eftersom SCBs jämindex visade
att länet placerade sig bland de sämsta i landet när det gäller
jämställdhet. Det övergripande syftet med projektet var att
minska könssegregeringen genom att utveckla metoder för
lärande i arbetslivet.
Ett utvecklingspartnerskap bildades med tre avtalsskrivande
parter från länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och Högskolan i Gävle. Till utvecklingspartnerskapet anknöts vidare ett
20-tal partner; landstinget, försäkringskassan, kommunerna,
Arbetslivsinstitutet, Kommunförbundet, AB Sandvik Service,
Kooperativ utveckling, regionalt och lokalt ResursCentrum,
LO-distriktet Gävleborg och TCO Gävleborg.
Projektet organiserades kring delprojekt med syfte att påverka
olika nyckelgrupper genom att höja medvetenheten och kunskapen om jämställdhet hos politiker, vägledare och rekryterare,
pedagoger och utbildare. Projektets övergripande syfte kan
således sägas ha operationaliserats i sex arbetsgrupper med fokus
på följande områden:

20

öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid
skapa jämställda arbetsplatser genom att utveckla arbetsorganisation, personal och ledarskap
finna former för att minska den ojämställda ohälsan och
utveckla kunskap om den könsuppdelade arbetsmarknaden
och dess påverkan på ohälsan
synliggöra kvinnors informella och formella kompetens;
validering
utveckla ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt och förhållningssätt hos vägledare och rekryterare
utveckla former för ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt
hos pedagoger/utbildare
Varje grupp hade en gruppledare och 7–11 deltagare.
Utöver dessa grupper fanns en särskild grupp som utvecklade en basutbildning, den så kallade JGL-utbildningen9.
Till basutbildningen knöts olika moduler utifrån fokusgruppernas arbete.

JGL är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte
att stödja praktiskt jämställdhetsarbete. Utbildningen utvecklades inom ramen för
utvecklingspartnerskapet men ägs och förvaltas nu av Institutionen för ledarskap
och management (ILM) på Försvarshögskolan. Samordnare för JGL är Anders
Berggren och Sophia Ivarsson. Läs mer på: www.jgl.nu
9
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JGL står för Jämställdhet, Göra och Lära. Utbildningen
bygger på praktiskt arbete, värderingar och fakta, metoder och
modeller.
Vi har haft tillgång till en utvärdering, en egenutvärdering av
projektkoordinatorn, hemsida, en videofilm samt ett stort
antal sammanfattande populariserade beskrivningar för
spridning av projektets erfarenheter och lärdomar.10
Den sammantagna dokumentationen av Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län visar ett ambitiöst upplagt projekt med
goda resultat och spridningseffekter utöver det vanliga. Målsättningen att nå ut till ett visst antal representanter för olika
målgrupper nåddes med ett undantag; politikerna, som visade
projektet mindre intresse än förväntat.
Modellen med fokusgrupper var en styrka hos projektet.
Olika fokusgrupper samlade deltagare med yrkesmässigt
intresse för frågorna och vilja att förändra. Grupperna nådde
fram till konkreta resultat som konferenser, utbildningar,
böcker, foldrar och pilotprojekt.

Källquist & Mickelsson, 2004, Keller, 2005, Åhs, 2005, Annerborn med flera, 2005,
Amundsdotter, 2005, Hälsofrämjande – Balans i livet, (årtal okänt), Visst är det självklart...
att vi bedriver jämställd vägledning, validering, utbildning och arbetsförmedling?, 2005, Jämställt - i
all pedagogisk verksamhet... , (årtal okänt), och Validering för alla?, 2005
10
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Även det transnationella delprojektet avlämnade en rapport
om sina erfarenheter.
JGL-utbildningen har sannolikt haft stor betydelse liksom
framväxten av det nätverk som finns kvar och utvecklats
vidare i nya pågående projekt (Gävleborg Jämt).
Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län hade tydliga
ambitioner att utveckla och redovisa erfarenheter för
spriding inte bara till de egna leden utan till alla målgrupper med
intresse för att driva jämställdhetsarbete inom projektets fokusområden. Det finns lättillgängliga texter, en video och böcker.
Inte minst viktig är Eva Amundsdotters bok Strategier för jämställdhet som bland annat bygger på erfarenheter från utvecklingspartnerskapets arbete i Gävleborg.11 Projektet avslutades
med en jämställdhetsdag ”Upp till bevis” med stor uppslutning
(400 närvarande). Dock konstaterades att viktiga beslutsfattare saknades.
Ett viktigt resultat var att 18 organisationer ville fortsätta
arbetet och Partnerskap för Jämställdhet i Gävleborgs län är
grunden för det pågående Gävleborg Jämt som finansieras
av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, ESF-medel och deltagande
aktörer. De metoder, verktyg, handböcker och rapporter som
11

Amundsdotter, 2005
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utarbetades under projekttiden lever nu vidare och utvecklas
genom Gävleborg Jämt.12
En annan produkt är ett resurscentrum för jämställdhet,
genus och teknik, Do Resource Center, DoRis i Sandviken.
Detta kunskapscenter lever vidare och har som huvuduppgift
att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden inom det
tekniska området.
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12

Se: www.equalx.se

Fler kvinnor på ledande
poster i näringslivet
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) bedrev
under 2001–2004 projektet Fler kvinnor på ledande poster i
näringslivet i samverkan med arbets- och referensgrupper
bestående av aktörer från SEB, Boliden, Getinge,
Electrolux, Volvo, Investor, Industrivärden, Telia Sonera
och OM. Övriga partner var Handelshögskolan, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Utvecklingspartnerskapets mål var att genom ny kunskap och analys
medverka till att särskilda insatser genomfördes i svenskt
näringsliv för att främja kvinnors karriärer och påtagligt
öka andelen kvinnor på ledande befattningar såsom på VDposter, i ledningsgrupper och i företagsstyrelser.
Utgångspunkten för projektet var att förändringsarbete inom det berörda ämnesområdet går framåt, om
än långsamt. I projektansökan poängterades därför att ett
uppifrån-och-ned-perspektiv, i bemärkelsen att företagsledningar och styrelser själva måste visa aktivitet och en
vilja att föregå med gott exempel när det gäller att förändra,
är nödvändigt för att förändring ska ske.
I projektansökan sammanfattades projektets upplägg i
tre steg. Det första steget avsåg en nulägesanalys om hur
det vid denna tid såg ut i Sverige när det gällde andelen
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kvinnliga styrelseledamöter och kvinnliga chefer. Det andra
steget, åtgärds- och genomförandefasen, beskrevs i ansökan
genom ett antal frågeställningar som skulle ligga till grund
för de kommande forskningsrapporterna. Resultatet av det
andra stegets analyser skulle sedan utgöra basen för konkreta
åtgärdsförslag och ett handlingsprogram som arbetsgruppen
och referensgruppen förväntades att ställa sig bakom. Avsikten var att handlingsprogrammet skulle ange vad de medverkande företagen åtog sig att göra för att öka andelen
kvinnliga chefer och inom vilken tidsram dessa åtgärder
planerades att genomföras.
Det sista steget, spridningsfasen, avsåg spridningen av
forskningsresultaten och handlingsplanen till övriga delar av
näringslivet, näringslivets organisationer, berörda nätverk och
massmedia.
Slutrapporten visar att ansökan med dess utlovade ”produktifieringar” huvudsakligen har realiserats.13 Ett antal fristående
forskningsprojekt initierades och totalt producerades tio
forskningsrapporter14, till vilka såväl etablerade forskare

Fagerfjäll, 2004
Boschini, 2004, Dreber & Wallace, 2004, Edström, 2002, Elvin-Nowak, &
Thomsson, 2004, Fagerfjäll, 2003, Göransson, 2003, Henrekson, 2004, Petrelius
Karlberg, 2003, Renstig, 2003 och Sjöstrand & Petrelius, 2002
13
14
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som doktorander, studerande och journalister bidrog med
olika infallsvinklar inom ämnesområdet kvinnor i ledande
positioner i näringslivet. Dock har vi inte kunnat finna någon
dokumentation av det handlingsprogram som utvecklingspartnerskapet avsåg att ta fram.
Statistiskt underlag över bland annat andelen kvinnliga
chefer och kvinnor i styrelser och ledningar togs fram under hela projektperioden. Fram till och med juni 2006 fortsatte också SNS, med hjälp av Women’s Business Research
Institute – Wombri, att göra statistiska uppföljningar.15 Projektmetoden kom också, enligt såväl ansökan som slutrapporten, att
karakteriseras av att workshops, seminarier och hearings med
politiker, chefsrekryterare och institutionella ägare anordnades.
I slutrapporten framhålls att ett av projektets viktigaste
resultat är den kraftiga ökningen av antalet kvinnliga
styrelsemedlemmar under år 2003 som en följd av den heta och
opinionsväckande debatten. Under åren 1996–2002 låg
andelen kvinnliga styrelseledamöter konstant runt fem
procent. Sedan skedde en markant ökning mellan 2002 och

Wombri utför forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling,
hälsa och företagande. En del av verksamheten består i att popularisera forskningen och omsätta forskningsresultat i praktiska verktyg. För mer information, se
www.wombri.se
15
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2004, från drygt sex procent till elva procent under 2003 och
nästan 15 procent under 2004.16 Den här utvecklingen har
emellertid nästan helt avstannat. Andelen kvinnor i ledningar
har varit tämligen konstant under de senaste åren, dock kan en
liten minskning noteras.17
Över 300 debattinlägg och pressklipp i olika medier såsom
dags- och kvällstidningar, landsortspress, webbtidningar,
fackpress och nyhetsbyråer påvisar att partnerskapet och det
ämnesområde som behandlades lyckades få mycket stor
medial uppmärksamhet.
I slutrapporten Kvinnor till toppen! Slutsatser och sammanfattning konstateras att projektet varit olikt andra jämställdhetsprojekt i flera avseenden. Bland annat genom att det funnits en
direkt kommunikation med de högsta beslutsfattarna som
har möjlighet att påverka utvecklingen i sin dagliga verksamhet. Men också för att projektet har haft ovanligt många män
som engagerat sig i jämförelse med flera andra jämställdhetsprojekt.18

Fagerfjäll, 2004
http://svt.se/svt/jsp/Crosslinkjsp?d=47211&a=527863.
18
Fagerfjäll, 2004
16
17
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Projektet bidrog också till att konkreta jämställdhetsprojekt initierades i de företag som fanns representerade i
arbets- och referensgrupperna. Publicitet kring de olika utredningarna och forskningsrapporterna medgav och legitimerade öppningar för att ta upp specifika problem i de berörda
företagen. Däremot föreföll det som att politiker, trots en tät dialog
under projekttiden, inte tog intryck av projektets olika
rapporter i önskvärd utsträckning.
I dag kan vi också se andra produkter som delvis bygger på
den forskning som genomfördes under projekttiden. Wombri lanserade i början av 2007 guiden Fler Kvinnor i Toppen
som ska fungera som ett praktiskt verktyg för företag och
organisationer att öka andelen kvinnliga chefer. Guiden
bygger på kunskaper från den forskning som bedrevs inom
utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet
och på forskning som gjorts på 1250 kvinnliga och manliga
svenska chefer.
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ANALYS
spridning av erfarenheter
för strukturell påverkan
Strategier för spridning

E

n av våra huvudfrågor är hur, i vilken form och genom
vilka kanaler, utvecklingspartnerskapen har spridit vidare sina
erfarenheter och resultat. Vi tycker oss kunna identifiera tre
olika strategier som utvecklingspartnerskapen använt för att
sprida sina resultat och erfarenheter:
Spridning genom projektdokumentation
Spridning genom deltagande
Spridning genom forskning
Spridning genom projektdokumentation
Från de fyra projekten har vi fått fram ett mycket
varierande antal och typer av produkter. Vi har, som vi tidigare
nämnt, ansökningar och slutrapporter till ESF-rådet, ett antal utvärderingar gjorda av externa forskare/konsulter samt andra
forskningsrapporter, projektpresentationer, metodböcker,
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broschyrer med mera. Dessutom finns ett antal korttexter
som är nerladdningsbara från olika hemsidor.
Sammanfattningsvis konstaterar vi att dokumentation och
material från två av projekten (Jämställdhetsutvecklarna och Framtidens
nycklar) är ganska svåråtkomligt. Från de andra två utvecklingspartnerskapen har vi fått fram ganska mycket material, men
frågan är hur tillgängligt det är för en bredare allmänhet.
Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg har mycket väl dokumenterat sitt arbete och dokumentationen har också varit lätt
att få tag i. Det beror sannolikt på att projektets erfarenheter
har tagits tillvara och utvecklats vidare i den nya regionala
plattformen Gävleborg Jämt.
Inom utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster
i näringslivet producerades tio forskningsrapporter som ger
mycket goda inblickar i kunskapsläget kring kvinnor i ledande
positioner. Vi har däremot, vilket tidigare nämndes, inte
kunnat finna att den handlingsplan som utvecklingspartnerskapet hade för avsikt att ta fram har utvecklats.
Utifrån det material vi har tagit del av har en bild vuxit fram
kring hur erfarenheterna från projekten tas till vara och sprids:
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finns
en
stor
1 Det
mängd
intressanta
erfarenheter för sprid-ning
och påverkan men som endast en inre ring av mer
eller mindre aktiva projektdeltagare och seminariebesökare har tagit del av
2 En mindre del av dessa erfarenheter har ”produktifierats” för att spridas

1

2
3

3 En än mindre del av dessa produkter har vi (och andra)
lyckats få tag i (med visst besvär)
En slutsats blir att det är en rännil av lärdomar och erfarenheter som har möjlighet att nå en bredare publik och som
på ett bestående sätt blir tillgängliga för intresserade utanför
projekten, vilket avsevärt minskar projektets möjlighet att leda
till bestående förändringar.
Det vanligaste skälet som anges till knapphändig dokumentation är bristen på tid (och andra resurser). Ofta uppfattas
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dokumentation och rapportskrivande som resurskrävande
pålagor. Själva administrationen av projektet tar ofta mer tid
och kraft än vad man räknat med. Den blir särskilt betungande
i omfattande projekt med breda partnerskap. Det tar ofta
längre tid att komma igång än man tänkt sig, särskilt om det är
många medverkande. Det tar tid att tydliggöra uppdraget för
alla medverkande.
Komplexiteten i partnerskapet kan också ha försvårat förutsättningarna att komma överens om vad som är viktigt att
”produktifiera” och därför finansiera med projektmedlen.
Spridning kräver tydlighet i vad man vill kommunicera ut och
en definierad målgrupp. Ett brett partnerskap har oftast flera
målgrupper med olika arbetsvillkor och intressen. Vi tror att
den samlade dokumentationsinsatsen från Gävleborgs län kan
ha sin grund i det gemensamma regionala utvecklingsintresset,
samt även att tydliga målgrupper blev definierade genom
arbetet i fokusgrupper.
Vanligt är att projektledningen får konstatera att ambitionerna har varit för högt ställda. Målsättningarna har varit för
höga och uppgifterna för vittomfattande. Projekt har måst
avgränsas och revideras efterhand. Många överrumplas också
av det öppna och aktiva motståndet. Motståndet kan också vara
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passivt i form av exempelvis tystnad. Det är vanligt att jämställdhetsarbetare arbetar utan chefsstöd (och i motvind) vilket
skapar frustration och fördröjer projektet. I vissa fall saknar
de medverkande legitimitet och är dåligt förankrade i sin hemorganisation. Av de utvecklingspartnerskap som lyfts fram i
denna rapport utmärker sig dock utvecklingspartnerskapet Fler
kvinnor på ledande poster i näringslivet som ett undantag när det
gäller andelen medverkande chefer. Arbetsgruppen bestod av
nio företagsledare och så kallade styrelseproffs (sex män och
tre kvinnor).
Sammantaget finns en rad oplanerade förhållanden som
skapar tidspress i projekt och leder till att själva genomförandet och slutförandet av projektet prioriteras. Dokumentation och rapportskrivande hamnar på undantag.

Spridning genom deltagande
Gemensamt för jämställdhetssatsningarna inom de studerade
utvecklingspartnerskapen är utbildningsinsatser av olika slag,
seminarier och konferenser (det gäller de flesta jämställdhetsprojekt). I utbildningarna ingår moment om jämställdhet i
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arbetsliv och samhälle och kunskap om kön/genus och
vilken roll genus spelar i organisationer.
Projekten har i allmänhet haft höga ambitioner när det
gäller såväl förankring som spridning internt i medverkande
organisationer. Som exempel kan nämnas Framtidens
nycklar som vid en halvtidsutvärdering konstaterade ett
visst missnöje med den interna spridningen av de erfarenheter som projektet lyfte fram och som därefter utvecklade
ett mer metodiskt arbete med att sprida erfarenheter och
resultat. För att nå ut brett med en medveten spridningsstrategi upphandlas bland annat en kortutbildning i mediehantering. Slutrapport och utvärdering förmedlar intrycket
att den interna kommunikationen genom seminarier och
föreläsningar varit omfattande och mötts med stort intresse. Genom att i projektets ledningsgrupp ha nationellt
centralt förankrade personer med breda kontaktnät hade
utvecklingspartnerskapet tillgång till betydelsefulla aktörer.
Många partner och stor bredd i verksamheter har sannolikt
ökat kunskapen och kännedomen om jämställdhetsarbete i
arbetslivet inom alla utvecklingspartnerskap. I de olika
projektbudgeterna har stora poster varit avsatta till seminarier
och konferenser för spridning och påverkan, inte minst var
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den här typen av aktiviteter tongivande och betydelsefulla för
kunskapsutvecklingen inom utvecklingspartnerskapet Fler
kvinnor på ledande poster i näringslivet.
Vår bild av informations- och utbildningsinsatser som en viktig
spridningsstrategi ligger i linje med Ledningskonsulternas
Halvtidsutvärdering II av gemenskapsinitiativet Equal.19
I denna utvärdering betonas att utvecklingspartnerskapens
insatser kom att bli inriktade på informationsspridning i hög
utsträckning. I Equal-programmets första omgång använde
utvecklingspartnerskap överlag informationsinsatser i form
av seminarier/konferenser som spridningskanaler för sitt
arbete oavsett vad de spred och vem som ansågs vara huvudmottagare. Utvecklingspartnerskap (såväl som NTG) tenderade
att sällan analysera vem som var mest central att sprida till och
försöka påverka. Istället var det vanligt att gå ut brett med
allmänna inbjudningar till alla med ”intresse för frågan”.
Ledningskonsulternas utvärdering visar vidare att framgång för spridning inte var kopplade till något särskilt temaområde eller medlemmar i partnerskapet. Däremot fanns det
samband mellan spridningsframgång och klart definierade
”produkter/tjänster”, väl definierade målgrupper för
spridningen och genomarbetade planer för spridning.
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19

Ledningskonsulterna i Stockholm AB, 2005

I vad mån utbildnings- och informationsinsatser har haft
effekter på en allmän medvetenhetshöjning i respektive
organisation är svårt att veta men vanliga bedömningar i
utvecklingspartnerskapen är att:
frågorna har kommit upp på agendan
kvinnorna känner sig stärkta
projektet har sannolikt bidragit till attitydförändringar som
på sikt kan leda till strukturella förändringar
projektet har skapat förutsättningar för nya nätverk, nya
företag och fortsatta projekt
det är en process som verkat i ett mycket långsiktigt arbete
projektet har gjort skillnad
Den här typen av resultat är vanliga i utvärderingar av
jämställdhetssatsningar och synliggör de svårigheter som
finns när det gäller att mäta effekter av jämställdhetsarbete.
Resultaten skall för den skull inte underskattas.
Vi tror att projekten på längre sikt kommer att sätta spår
genom de medverkande aktörernas höjda medvetenhet och kunskapsnivå rörande jämställdhet. Människor har påverkats och det
är människor som är aktörer för fortsatt påverkan. Flera
utvecklingspartnerskap har som initiativtagare, projekt37

medarbetare och föreläsare/handledare haft nationellt kända
och kunniga eldsjälar med stor erfarenhet av jämställdhetsarbete, och dessa arbetar vidare i nya projekt. Så sprids erfarenheterna och kunskapen också vidare. Erfarenheterna bärs med in
i nytt förändringsarbete.

Spridning genom forskning
Framtidens nycklar och framför allt Fler kvinnor på ledande
poster i näringslivet knöt till sig forskare för att ta fram underlag för sitt förändringsarbete. Forskarmedverkan brukar ge
legitimitet och underlättar att nya kunskaper får genomslag.
För Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet skapades
såväl legitimitet och tyngd åt projektet genom att också
representanter för företagsledningar involverades i framtagandet av forskningsrapporterna. Företagsledarna, genom
sina ”kända namn” och positioner, bidrog troligtvis också till att
forskningsrapporterna och ämnesområdet fick en massmedial
uppmärksamhet som saknar motsvarighet hos andra utvecklingspartnerskap. Att frågan om fler kvinnor till styrelser och
andra ledande poster politiskt sett varit, och under själva
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projekttiden också var, en ”het fråga”20 minskade naturligtvis
inte det mediala intresset för de aktiviteter som företogs
inom utvecklingspartnerskapet. Mellan 2002 och 2004 ökade
andelen kvinnor i styrelser. Enligt projektets slutrapport
ansågs denna ökning kunna kopplas samman med den opinionsbildning och debatt som utvecklingspartnerskapet initierade.
Det är givetvis svårt att mäta vilken inverkan utvecklingspartnerskapets arbete verkligen hade på ökningen av kvinnliga
styrelseledamöter eftersom den statliga jämställdhetspolitiken samtidigt ägnade frågan stor uppmärksamhet. Att utvecklingspartnerskapet genomgående under projekttiden varit
aktivt råder det däremot inga tvivel om. Projektarbetets olika
aktiviteter är väl återgivna i slutrapporten och medieuppmärksamheten vittnar om att projektet lämnat märkbart
eftertryck.
Vi menar att styrkorna bakom projektet och dess avsevärda
avtryck i pressen går att härleda till de gedigna forsknings-

Regeringens jämställdhetspolitik har under 2000-talet varit aktiv i förhållande till
att öka kvinnornas andel på ledande ställning i näringslivet. År 2002 avsatte regeringen medel till projektet Jämnt på toppen. År 2003 antog riksdagen en proposition
om att företag skall redovisa andelen kvinnor och män i styrelser och ledningar
i årsredovisningarna. Regeringen har diskuterat lagstiftning om inte näringslivet
självmant åstadkommer förändring, och i juni 2005 beslutade regeringen om att tillsätta en sakkunnig att utreda frågan. För mer information, se SOU:2005:66: Makt
att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål.
20
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rapporterna såväl som till utvecklingspartnerskapets
sammansättning: SNS med sin kompetens och sina resurser21
och inte minst företagsledarnas medverkan och den interaktiva
processen mellan dem och forskarna. Utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet hade i sin ansökan
en tydlig ambition och övertygelse om att forskarna i dialog
med näringslivets representanter skulle utgöra ett fruktbart
koncept för framtagning av rapporter samt spridning och
påverkan. Ämnesområdet för utvecklingspartnerskapet
angreps utifrån flera synvinklar. Utvecklingspartnerskapets
sammansättning möjliggjorde att forskningen också fick
uppmärksamhet och spridning som sträckte sig utanför
vetenskapssamfundets gränser.
Vi vill därför understryka det viktiga mötet mellan
forskare och praktiker (i detta fall företagsledarna). I dessa
möten väckte forskningen nya frågor i dialog med företagsledarnas erfarenheter och synpunkter. I slutrapporten

Enligt projektansökan ställde SNS Service AB resurserna från SNS Förlag
(redaktörer, formgivare, marknadsföring) till utvecklingspartnerskapets förfogande. Likaså kunde SNS konferensverksamhet (där det finns nätverkskunnande, program- och marknadsföringskompetens) och medlemsverksamhet (SNS
hade under projekttiden nära 4000 medlemmar i de olika lokalgrupperna runt om
i Sverige och utomlands) bidra till att projekterfarenheter och resultat effektivt
kunde spridas.
21
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konstateras det också att utvecklingspartnerskapets metod har
varit framgångsrik, men vi saknar en analys av hur den utbytesrelation såg ut som ledde fram till forskarnas frågeställningar
och vad näringslivets representanter fick med sig i bagaget.
De olika forskningsrapporterna som togs fram inom ramen för
utvecklingspartnerskapet Fler kvinnor på ledande poster i näringslivet
går fortfarande att beställa och köpa via SNS hemsida22, där
de också finns återgivna i sammanfattande form. Några av
publikationerna finns även tillgängliga som pdf-filer.
Frågan som kvarstår är dock om själva produkterna, forskningsrapporterna, som det lagts ned tid och avsevärda resurser
på, ”lever vidare” och omsätts i strukturpåverkande åtgärder
efter projektslut och efter att den mediala uppmärksamheten
mojnat.

22

http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=373
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Strategier för påverkan
Equal-projekt skall inriktas på att motverka diskriminerande
system och strukturer. Med fokus på jämställdhet i arbetslivet
är myndigheter, företag och arbetsmarknadens parter viktiga
aktörer att påverka. Centrala frågor i projekten rör sig om hur
dessa aktörers verksamheter kan utformas för att vara icke
könsdiskriminerande. Inom ramen för Equal-projekt ska
nya arbetssätt inom arbetsmarknads- och arbetslivsområdet
utvecklas och prövas för att fungera jämställt. Projekten har
valt olika strategier som är i mindre eller högre grad strukturförändrande, på kortare eller på längre sikt. Vi kan urskilja
ett antal olika strategier i syfte att åstadkomma effekter på
strukturell nivå.
Som redan framgått är en viktig strategi för spridning i de
granskade projekten utbildning och information som skall leda
till att individer blir rustade att handla för ökad jämställdhet.
Det är en samstämmig erfarenhet från förändringsarbete för
ökad jämställdhet att det finns ett stort behov av kunskap om
jämställdhet, könsmaktordning och genus. Könsblindheten är
utbredd och det tas ofta för givet att det råder jämställdhet.
Utbildning är inget tillräckligt villkor för strukturförändring
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men sannolikt ofta ett nödvändigt. Det eventuella resultatet av
utbildningen i form av strukturpåverkan ligger längre fram i
tiden och är knappast mätbart inom ramen för projektet. När
projekten huvudsakligen utformats för att medvetandegöra och
öka kunskap är erfarenheter av utbildningsmodellen det viktiga
projektresultatet som skall dokumenteras för spridning.
Jämställdhetsutvecklarnas utvärderare anser att projektet varit
nyskapande och att projektmodellen är en värdefull produkt
att sprida.23 Sannolikt avses då i första hand den fördjupade
processutbildningen som delgivits deltagande jämställdhetsutvecklare. Enligt utvärderarna var utbildningen mycket uppskattad av jämställdhetsutvecklarna och den ledde till nya
kunskaper och insikter hos dessa. Det framgår också av
projektets slutrapport att utbildningen rönt stort intresse hos
JämO och EU. Utbildningen ledde också till att ett stort antal
lokala delprojekt (26 stycken) startade på olika arbetsplatser,
vilket gör att det skulle vara av allmänt intresse att få ta del av
hur denna utbildning varit upplagd (även om den bristfälliga
dokumentationen gör att vi inte vet något om resultaten).
Ett annat intressant material som vi efterlyser behandlar en
metod som kallas Skuggning (som utvärderarna bedömer vara
ett nyskapande verktyg) och som innebär att en arbetsplats
23

Lundqvist & Callerstig, 2005
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undersöks såväl utifrån kvantitativa data (ohälsa, föräldraledighet, löner med avsikt på kön) och kvalitativa data (ledarstil,
sammanträdesformer, symbolmiljöer med mera). Metoden
dokumenterad skulle kunna vara ett verktyg och hjälpmedel
för andra som vill göra en genomlysning av sin arbetsplats
ur ett könsperspektiv. Forskare och förändringsledare som
arbetat och utvecklat metoder för att skapa genusmedvetna
organisationer har lyft fram denna typ av jämställdhetsanalys som en nödvändig utgångspunkt för ett meningsfullt
förändringsarbete.24
I Framtidens nycklar bedömer utvärderarna att projektet i
sin helhet kan betraktas som lyckat, särskilt med avseende
på att det som gjorts har utförts väl.25 Eftersom metodutvecklingen utgjort stommen i projektet utgår vi från att metoderna vore väl värda att dokumentera för spridning. Det finns
utvärderingar men dessa är inte särskilt lättillgängliga.26
En skarpare strategi för strukturpåverkan än utbildning och
information är att utarbeta konkreta åtgärdsförslag. Som
exempel kan nämnas resultat av arbetet i fokusgruppen Hälsofrämjande – Balans i livet, en arbetsgrupp inom Partnerskap
Se till exempel Amundsdotter & Gillberg, 2001
Gunnarsdotter & Settervall, 2005
26
Ett antal utvärderingar går att finna på NTG Jämställdhet ARGUS webbplats:
www.ntgequality.se
24
25
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för jämställdhet i Gävleborg. Här föreslås att företag upprättar
Hälsobokslut och upprättar individuella handlingsplaner med
hälsofrämjande aktiviteter. Sådana konkreta förslag kan läggas
fram till ledare och politiker med mandat att fatta beslut om
organisationsförändringar och rutiner.
Inte bara åtgärdsförslag utan faktiskt ändrade rutiner har också
genomförts i projekten men är bristfälligt dokumenterade. Vi
får veta att jämställdhetsfrågorna har förts in i introduktionsutbildning och annan internutbildning och att förändrade
rutiner för handläggning vid bland annat rekrytering har
genomförts. För att ha möjlighet att följa upp erfarenheter och
effekter av omlagda rutiner borde dessa dokumenteras även om
de enbart genomförts i liten skala på lokal nivå. Det är goda
erfarenheter inom Equal-programmets ”experimentverkstäder”
som genom påverkan av beslutsfattare har potential att förändra
strukturer med större verkan och på längre sikt.
Ett dokumenterat exempel på resultat är inrättandet vid en
arbetsplats av en tjänst för jämställdhetsarbete på en mansdominerad arbetsplats (Räddningstjänst, Jämställdhetsutvecklarna). Vad inrättandet av en sådan befattning har
för effekter för jämställdheten på längre sikt blir intressant
att följa. Efter EUs och regeringens beslut i mitten på 9045

talet att jämställdhetsintegrering (mainstreaming) skall vara
huvudstrategin för det statliga jämställdhetsarbetet har frågan
om att lägga ansvaret för jämställdhetsfrågorna på särskilda
tjänster varit en omtvistad fråga. Dock vet vi av erfarenhet att det
stora flertalet saknar kunskap för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och att jämställdheten kräver
ständig bevakning (av någon eller helst några med särskilt
ansvar). Ett annat konkret exempel på strukturell förändring är
Föreningssparbankens inrättande av ett mikrolån (på upp till
200 000 utan säkerhet) för LRF-anslutna entreprenörer, som
togs fram av Framtidens nycklar.

Nyskapande och generaliserbara
processer och produkter?
Equal-programmet ställer höga krav på de medverkande
aktörerna i utvecklingspartnerskapen att leverera nyskapande
och generaliserbara budskap som ska spridas och kunna
implementeras utanför Equal med strukturpåverkande följder.
I Equal-programmet27 skiljer man på tre former med olika
syften i definitionen av nyskapande:
För en mer utförlig redogörelse, se ”Gemenskapsinitiativprogram för Equal
2000–2006 Sverige”. http://www.esf.se/upload/Equal/Styrdokument/Gemenskapsinitiativprogram_Equal.pdf
27
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Utveckling av nya eller förbättring av verktyg, metoder
eller handlingssätt (processorienterat).
Utveckling och formulering av nya mål och tillvägagångssätt
för att identifiera nya kompetensområden och nya sysselsättningsmöjligheter (målorienterat).
Utveckling och förslag till förändringar av politiska och
institutionella strukturer (strukturorienterat).
Fokus har enligt Ledningskonsulterna legat på den första
formen, det vill säga utveckling av nya metoder. Men som
vi själva konstaterat vad gäller de fyra utvecklingspartnerskap som vi har belyst, så är det ganska bleka ansatser av
nyskapande som kan konstateras. När det gäller Ledningskonsulternas sammanvägda bedömning av alla utvecklingspartnerskap i Equal-programmets första omgång är det
vanligt att partnerskapen själva anser att det nyskapande ligger
i att en ”unik utbildningsmodell” har utvecklats. Utvecklingspartnerskap lyfter också fram att det varit nyskapande att
Equal-programmet gjort det möjligt att genomföra forskning
inom relativt obeforskade områden.
Många förslag som tagits fram i projekten är knappast
nyskapande utan handlar mer om att förstärka existerande
system, som till exempel att förbättra barnomsorg, bygga ut
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bredband och förbättra rådgivningen till företagande kvinnor på landsbygden (Framtidens nycklar). Det finns en tankemodell bakom som kan sammanfattas med att ”kortsiktiga
förbättringar kan leda till långsiktiga förändringar”. Det finns
emellertid en risk att jämställdhetsarbete fastnar i kortsiktiga
målformuleringar som leder till anpassning i stället för förändring och brytande av könsmaktstrukturer.28 Kortsiktiga
förbättringar riskerar att permanenta existerande strukturer.
Utvecklingspartnerskapens resultat tycks mestadels handla om
förbättringar av existerande system men att säga att utvecklingspartnerskapens projekt och resultat därmed helt saknar
nyskapande inslag är oriktigt. Vi ställer oss emellertid frågan
hur realistiska förutsättningarna är för utvecklingspartnerskapen att svara upp mot kravet på nyskapande. Utvecklingspartnerskap i sig är en ny organisationsform och det är svårt
att veta vad som är rimligt att förvänta sig vad gäller resultat
och effekter. Även om projekt initieras för att de i sig bär på
möjligheten att göra något utöver den ordinarie verksamheten
visar dock åtskilliga studier att projekt ofta styrs av underliggande strukturer. Nya organiseringsformer som byggs upp
för att bryta ned gamla maktstrukturer baserade på könshierarkier återskapar efter en tid de ojämlika strukturerna.29
Se till exempel Jordansson, 2005
Abrahamsson, 2000, Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2000 och Brännberg,
1996
28
29
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Det finns en uppsjö av forskning och teoretiska antaganden man bör ha i åtanke när det gäller hur högt ribban för
nyskapande kan sättas. All förändring möter motstånd och
får brottas med trögheter. Erfarenheterna av motstånd mot
jämställdhetsarbete är tyvärr mycket väldokumenterat. Att
på ett framgångsrikt sätt ”kritisera” rådande system, få gehör
och uppnå förändring förutsätter en ständig balansakt mellan
originalitet och ödmjukhet.30 Att försöka förändra och vara
såväl nyskapande som extraordinär när det gäller områden
relaterade till jämställdhet och könsordning är ingalunda
problemfritt.31
I Ledningskonsulternas halvtidsutvärdering II uppmanas
ESF-rådet och ansvariga för Equal-programmet att kräva
generaliserbara budskap. De skriver:
”Ställa krav på UP, NTG, och följa upp, att de enligt sina
åtaganden utifrån programmet har uppdraget att generalisera de resultat som de avser att sprida vidare och att så också
sker. Ställ också krav på att resultaten ska vara effektivare än
den/de policy/system/metoder/ verktyg som användarna
tillämpar idag. Vidare att följa upp att så också sker.”32

Kupferberg, Feiwel, 2003
Sundin & Göranson (red.), 2006
32
Ledningskonsulterna i Stockholm AB, 2005:173
30
31
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Men hur ser egentligen förutsättningarna ut för att kunna svara upp mot detta krav? Samtliga utvecklingspartnerskap är unika utifrån vilka aktörer som ingår, vilken frågeställning som utgör basen för partnerskapets arbete och
vad man åsyftar att förändra. Det är med andra ord en rad
premisser som är bundna till den lokala kontexten. Arbetsprocessen inom ett utvecklingspartnerskap är sålunda
oftast lokal och kontextbunden, vilket präglar produkterna,
modellerna och verktygen och därmed begränsar deras
generaliserbarhet.
Vi ser utifrån vår analys av de fyra jämställdhetsrelaterade
utvecklingspartnerskapen därför svårigheter i att föra vidare
och generalisera konkreta lokala resultat i form av ”produktifieringar” tillämpbara i nya verksamheter. Exempel på ett
undantag utgör den nämnda JGL-utbildningen.
Mats Andersson med flera33 betonar att vi i dag lever i ett
snabbt föränderligt samhälle och att allt utvecklingsarbete
därmed måste präglas av en öppen och delvis oförutsägbar karaktär. Utvecklingsarbete måste vara processinriktat, utmärkas av flexibilitet, reflektion och kontinuerligt
lärande vad gäller såväl medel som mål. Det finns inte en
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33

Andersson, Svensson, Wistus & Åberg, 2005

bästa lösning som gäller för alla situationer. Lösningen är
bunden till den lokala kontexten, dess nuvarande premisser
och historia.34 Det är också dessa idéer om utvecklingsarbete som, enligt Andersson med flera, utgör grundvalen för
det Equal-baserade utvecklingspartnerskapet. Därför menar vi sammanfattningsvis att det av olika anledningar kan
finnas ett visst mått av orimlighet i generaliseringskravet av
lokala produkter. Produkter och metoder kan generaliseras,
men det kräver mycket av det enskilda utvecklingspartnerskapet. I många fall kan det nog vara ett tillräckligt projekt i
sig att försöka förverkliga idéer och nya värden i utvecklingspartnerskapets egna organisationer.
Även om det är svårt för utvecklingspartnerskap att utarbeta
modeller och produkter som kan generaliseras och övertas
av andra aktörer så är det av vikt att synliggöra processen i
form av själva arbetet som ledde fram till den specifika modellen eller verktyget. Ett intressant dokument som kastar ljus
över själva projektprocessen är en ”egenutvärdering” från
Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län.35 Här har huvudkoordinatorn på uppdrag av utvecklingspartnerskapet beskrivit
arbetsprocessen och kritiskt granskat den under projektets
gång och gjort reflektioner efter projektets avslutande.
Se även Gustavsen (1992) som med begreppet lokal teori vill uttrycka att teorin
om de bästa lokala lösningarna måste utvecklas i sin lokala kontext.
35
Keller, 2005
34
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SLUTSUMMERING

G

enom vår analys och genomgång av vad de fyra utvecklingspartnerskapen kommunicerat ut vad gäller skriftligt
dokumenterade resultat och erfarenheter har vi försökt synliggöra de ämnesområden respektive utvecklingspartnerskap
arbetat med och vilka produkter som tagits fram. Vår avsikt
har också varit att diskutera resultaten och erfarenheterna
i relation till det som titeln till föreliggande rapport anger,
nämligen premisser för spridning och påverkan.
Avslutningsvis har vi här summerat några iakttagelser som
bygger på våra tidigare resonemang och reflektioner.

Dokumentation
Dokumentation och rapportering från de studerade
utvecklingspartnerskapen är kvalitetsmässigt mycket ojämn.
Av utvärderingar som i allmänhet når få läsare framgår
att de utvecklingspartnerskap vi studerat rymmer många
intressanta erfarenheter från själva arbetsprocessen som
borde göras mer tillgängliga. Vi menar att det är mycket viktigt
att dessa dokumenteras för spridning utanför utvecklingspartnerskapen. Det är fortfarande så att det råder stor
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okunskap om vad jämställdhetsarbete i arbetslivet kan innebära.
Goda erfarenheter bör spridas, varnande exempel likaså. Vi
vill framhålla betydelsen av att beskriva arbetsmetoder – även
då de kanske inte lett till det förväntade resultatet. Det handlar
om många gånger dyrköpta erfarenheter som på olika sätt kan
vara ett stöd för andra som skall starta förändringsarbete för
jämställdhet. Det finns en tendens att bara dokumentera det
lyckade, men vi menar att det är viktigt att också beskriva och
inte minst analysera ”stolpskotten”.
Vi tror att det är vanligt att man underskattar betydelsen av
att dokumentera. Kanske för att man inte har uppnått de ofta
ambitiösa målsättningar som projektet ställt upp i sin ansökan.
Fokuseringen på resultat, i form av konkreta ”best practiceexempel” som ska kunna överföras från en kontext till en
annan, har trängt undan betydelsen av de erfarenheter som
gjorts i utvecklingen av metoder, modeller och genomförande.36
Det finns mycket att lära och sprida om projektens verksamhet och de arbetssätt för jämställdhetsarbete som tillämpats.

36

Se till exempel Stridh, 2005
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Operationalisering av
projektarbete kring delmål
Vi kan med Ledningskonsulterna konstatera att utvecklingspartnerskapens spridningsinsatser mest riktat sig internt till
partnerskapet och dess organisationer. Vi menar emellertid
att utvecklingspartnerskap, genom sin ofta breda sammansättning, i sig bär med sig goda förutsättningar för spridning. Många partner blir delaktiga. Dock tar den interna
spridningen i komplexa utvecklingspartnerskap omfattande
resurser i anspråk. Utvärderarna av Jämställdhetsutvecklarna
konstaterar exempelvis att det är svårt med ett kollektivt
ledarskap när många olika slags organisationer deltar så som
statliga, regionala och lokala myndigheter, ideella och privata organisationer. Det är inte ovanligt att de sammansatta
partnerskapen med många deltagare medfört svårigheter för
utvecklingspartnerskapen att hitta en tydlig roll. De associerade parterna och olika intressentgrupper har velat olika saker.
Olika parter med olika kulturer har haft delade meningar om
projektverksamheten och också om värdet av vissa ”produktifieringar”. Det förefaller som att Partnerskap för jämställdhet i
Gävleborg har tacklat komplexiteten på ett fruktbart sätt när de
drivit projekt genom ett antal fokusgrupper. Med ett tydligt
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fokus har målgrupp och mål kunnat definieras, vilket
underlättat arbetsprocesser och beslutsfattande angående
vilka projektrapporter som skulle spridas.

Regionalt gemensamt
utvecklingsintresse
Partnerskap för Jämställdhet i Gävleborg har fäst vår uppmärksamhet också vid ett annat förhållande som
borgar för kontinuitet och bestående förändring, nämligen det regionala intresset. Utvecklingspartnerskapets
arv har lämnats vidare till ett nytt stort projekt, Gävleborg
Jämt. Tillfälliga utvecklingspartnerskap sammansatta av
geografiskt utspridda aktörer för ett specifikt projekt tror
vi har sämre förutsättningar att sätta spår. Utvecklingspartnerskap är en speciell organiseringsform och vi har
för lite underlag för att dra några generella slutsatser
kring vilken egentlig betydelse sammansättningen av
partnerskapet har för projektresultat och spridning av
dessa. Men det förefaller som ett regionalt utvecklingsintresse kan lägga en god grund för ett sammanhållet
och långsiktigt förändringsarbete.
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Åsyftad strukturpåverkan
I rapporten Om konsten att utveckla partnerskap37 diskuterar
författarna de komplexa realiteter som utvecklingspartnerskapen har att möta. Det är exempelvis svårt att
förena långsiktigt och strategiskt tänkande med konkreta resultat här och nu. Ledningskonsulterna konstaterar också i sin
halvtidsutvärdering II att resultat inom Equal-programmet ”i
högre grad än tänkt är inriktat mot att förbättra inom ramen
för existerande system och i mindre grad påverkar och/eller
förändrar system och strukturer”.38 Även analysen av de fyra
utvecklingspartnerskapen vi studerat visar att man inriktat
sig mer på kortsiktiga förbättringar än långsiktiga strukturpåverkande förändringar. Desto viktigare, menar vi, att
synliggöra projekterfarenheterna och försöka översätta dem
till möjliga system- och strukturförändringar för beslutsfattare
att hantera. Strukturella förändringar som projektet långsiktigt
syftat till borde beskrivas – även när projektet inte kommit i
närheten av ett sådant resultat. Projekterfarenheter kan transformeras på pappret till önskvärda strukturförändringar.
Jämställdhetsarbetare har gång på gång konstaterat att det
är små säkra steg som på sikt leder till framgång. Stora ny37
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Andersson, Svensson, Wistus & Åberg, 2005
Ledningskonsulterna i Stockholm AB, 2005:45

danande projekt har högre risk att misslyckas än projekt baserade på kända och vedertagna metoder.39 Och
upprepade misslyckanden är också kontraproduktiva för
jämställdheten på sikt. Vi menar att det oftast är mest
realistiskt och framgångsrikt att satsa på kortsiktiga
förbättringsåtgärder, men att man då borde kunna
konsekvensanalysera dem med avseende på vilken bäring
de har på långsiktiga strukturella förändringar.

Jämställdhet – ämne för folkbildning
Utvecklingspartnerskapens huvudsakliga insatser rör
utbildning och information kring jämställdhetsfrågor. Vi
menar att utvecklingspartnerskapen har gjort en riktig
bedömning när de satsat på kunskapsspridning. Det förefaller oss som om Equal-programmets ambitioner utgår
från en ”upplysthet” och medvetenhet när det gäller
jämställdhet som inte existerar i verkligheten. Strukturell
påverkan kräver insatser på individnivå. Förändringsarbete är ett långsiktigt arbete som för att stå på fast
grund måste involvera alla nivåer i en organisation.
Erfarenheter från jämställdhetsarbete visar att några
kunskapsområden är centrala i sammanhanget:

39

Sahlin-Andersson, 1996
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Jämställdhetspolitiken och jämställdhetslagen
Det historiska perspektivet
Genusteori
Fakta om könssegregeringen inom olika sektorer och nivåer
i samhället
Metoder och verktyg för förändringsarbete
Jämställdhet är fortfarande ett område för omfattande folkbildningsinsatser.

Forskare och praktiker
Jämställdhet är etablerat som kunskapsområde och vid
universitet och högskolor utvecklas genusvetenskapen. Utvecklingspartnerskapen kan förstärkas med forskare inom fältet.
Oftast kommer forskare in i projekten i ett senare skede som
utvärderare, men de skulle kunna förstärka projekten väsentligt
med sin kompetens och sina perspektiv i arbetsprocessen
och kanske i synnerhet i den mer utmanande ”översättningsprocessen” från konkreta projektresultat till mer spridningsbara generaliserade slutsatser.
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Med detta vill vi sammanfattningsvis säga att samtidigt som
vi i vår analys av de fyra utvecklingspartnerskapen vädrat en
viss besvikelse över att så få resultat och produktifieringar
blivit av mer bestående och strukturpåverkande karaktär, så
måste detta kontextualiseras och förstås utifrån de förutsättningar som finns för utvecklingspartnerskapen att kunna vara
både nyskapande och generaliserande. Equal-programmet har
en hög ambitionsnivå som få utvecklingspartnerskap har en
rimlig chans att matcha.
Vad vi har kunnat uttyda utifrån det som dokumenterats så
finns det i alla utvecklingspartnerskap berättelser som kan
vittna om inslag av såväl nyskapande processer som resultat
som kan vara generaliserbara. Dessa berättelser har relevans
för strukturpåverkande åtgärder men förblir dessvärre ofta
odokumenterade och otillgängliga i tron att de inte är viktiga
eller användbara för någon annan.
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Genom Equalprogrammet, som genomförs under
perioden 2001–2007, har resurser satsats för
att motverka diskriminering och utestängning i
arbetslivet och på arbetsmarkanden. Programmet,
som finansieras och administreras inom Europeiska
socialfonden, är en del av den europeiska
sysselsättningsstrategin.
Arbetet inom Equal baseras på att flera
samverkanspartner går samman för att utveckla
idéer, arbetssätt och metoder för att bryta
diskriminerande strukturer. I denna arbetsrapport
från NTG Jämställdhet ARGUS har fyra avslutade
utvecklingspartnerskap, vars fokus har legat på att
motverka könsdiskriminerande strukturer i arbetslivet,
studerats utifrån följande frågeställningar:
Vilka resultat och erfarenheter har
utvecklingspartnerskapen spridit?
Hur har utvecklingspartnerskapen spridit
vidare sina erfarenheter och resultat?

Rapporten vänder sig i huvudsak till dem som på
olika sätt bedriver projekt och som i sina verksamheter har ett spridnings- och påverkansuppdrag.
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