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Abstract  
This licentiate thesis deals with how meanings of gender equality are con-
structed in development partnerships in Sweden, and how these constructions 
affect gender relations in working life.  

The study’s focus is on four partnerships funded by Equal: a political pro-
gramme which was conducted in the European Union between 2000–2007, in 
order to counteract discrimination on the labour market and in working life. In 
the partnerships of the study, several organizations cooperated to develop pro-
jects within education and in working life. According to the Swedish policy pro-
gramme for Equal, all partnerships should work actively to give men and 
women equal access to education and labour and to change unequal power rela-
tions (i.e. gender mainstreaming).   

More specific research questions are: How do actors within the studied part-
nerships describe problems of differentiation and polarization on the Swedish 
labour market, and how do they analyse these questions from a gender perspec-
tive? Which strategies are formulated by the partnerships to increase gender 
equality, and what understanding of gender relations do they depart from? To 
what extent do the strategies question or reproduce gender structures on the la-
bour market?  

The empirical base consists of documents from the studied partnerships, inter-
views with coordinators and project leaders, and observations made during 
meetings and workshops which where arranged by the partnerships. The empiri-
cal material was collected from October 2006 to February 2008 and is analysed 
from a critical point of view, inspired by discourse analysis and methods for de-
construction of policy proposals.  

The analysis shows that in the studied partnerships ‘gender equality’ was re-
duced to quantitative aspects, i.e. to have equal numbers of men and women in 
projects and working groups, while qualitative aspects about power, norms and 
values were marginalised. Gender equality was also constructed as a question of 
helping women to cope and navigate more effective on the labour market, while 
obscuring the structures which leads to unequal working conditions. Some ac-
tors acknowledged there being unequal power relations between men and 
women, and ambitions to change this were expressed in documents and in inter-
views. But as awareness and knowledge about the gender order varied between 
different actors in the same partnerships, common strategies were difficult to 
develop. Some of the difficulties can also be explained by unequal power rela-
tions among actors within the partnerships, and resistance to challenge the gen-
der order. As a result, this may contribute to reproduce rather than change power 
relations and the unequal working conditions of men and women in working 
life. 

 
Key words: gender equality, gender mainstreaming, the Swedish labour market, 
partnerships, the Equal Programme 
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Förord 
Arbetet med den här licentiatuppsatsen har varit ett spännande äventyr och en 
del i ett kollektivt, vetenskapligt projekt där många personer lämnat viktiga pus-
selbitar. Jag tänker särskilt på forskare och kollegor vid institutionen för arbets-
vetenskap vid Luleå tekniska universitet och avdelningen för industriell produk-
tionsmiljö, där jag bedrivit mina forskarstudier.  

Innan jag påbörjade forskarutbildningen fick jag dock en gedigen grundutbild-
ning från Södertörns högskola, där jag studerade sociologi och arbetade som 
projektassistent inom ramen för en stor integrationssatsning. Både grundutbild-
ningen och erfarenheten som projektassistent gav mig en god grund att stå på i 
mina forskarstudier. Särskilt vill jag tacka Paavo Bergman som introducerade 
mig för den sociologiska verktygslådan, och Sven E O Hort som senare anställ-
de mig. Sven och Paavo uppmuntrade mig också aktivt att söka forskarutbild-
ning och har därför del i att jag står här idag med en licentiatuppsats i min hand. 

När jag som nybliven doktorand och Luleåbo påbörjade forskarutbildningen 
vid institutionen för arbetsvetenskap blev jag mycket väl mottagen av mina nya 
kollegor, vilket gjorde att jag snabbt kände mig som hemma. Ett särskilt tack vill 
jag rikta till Lena Abrahamsson, som varit min handledare och som generöst de-
lat med sig av sin tid och sina kunskaper om genusforskning och om skrivpro-
cessen. Jag vill även tacka Stefan Ekenberg, Peter Waara, Leif Berglund och 
Joakim Nilsson som jag haft ett närmare samarbete med inom ramen för NTG-
lär. Ewa Gunnarsson och Ulf Mellström vid avdelningen för genus, teknik och 
organisation har hjälpt mig att reda ut en del förvirring kring studieobjekt och 
teoretiska begrepp. Den administrativa personalen vid institutionen har varit 
mycket hjälpsam med alla möjliga praktiska detaljer. Malin Rönnblom vid 
Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet, har bidragit med råd och littera-
turtips som jag haft stor användning av. Tack även till verksamma inom alla 
partnerskap som ställt upp på intervjuer och bistått med dokumentation, samt till 
svenska ESF-rådet som finansierat min forskning genom Europeiska socialfon-
den och Equal-programmet. Erik Söderholm, en tidigare kollega vid institutio-
nen, gjorde en insats i den intensiva slutfasen genom att hålla ordning på for-
matmallar samt genom att läsa och kommentera mitt slutmanus. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar, Stina, Martin, Johan, Siri, 
Kajsa, Eira, Anna, Marie, Maria och doktoranderna på arbetsvetenskap för all 
uppmuntran och allt stöd. Jag är väldigt glad över att ni varit mina färdkamrater 
på detta äventyr, och allt ni har lärt mig på vägen. Resan har varit intensiv och 
strapatsrik ibland, men era nyfikna frågor om hur det går och era hejarop har 
gjort att jag orkat ända in i mål – för den här gången. Nu tar jag nya tag!  
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1. Inledning  
Denna licentiatuppsats handlar om jämställdhetsintegrering som strategi för att 
främja lika villkor, rättigheter och möjligheter mellan kvinnor och män på ar-
betsmarknaden och i arbetslivet. Bakgrunden är att kvinnors möjligheter till 
egen försörjning och ekonomiskt oberoende betraktas som en central grundsten i 
den svenska jämställdhetspolitiken (Fürst 1999). Forskning och utredningar vi-
sar dock att arbetslivet präglas av könsuppdelning och ojämställda strukturer 
(Gonäs m.fl. 2005, Ekstedt & Sundin 2006, SOU 2004:43) Trots att kvinnor och 
män förvärvsarbetar i nästan samma utsträckning, sker detta i olika sektorer, 
branscher och organisationer. Män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken och 
når längre i sina karriärer, medan kvinnor är i majoritet bland arbetstagare som 
har vikariat och deltidsarbeten med små utvecklingsmöjligheter (SCB 2006, 
SOU 2005:66).1 Forskning visar även att dessa förhållanden kan vara svåra att 
förändra, både inom enskilda arbetsorganisationer och på arbetsmarknaden i 
stort (Abrahamsson 2000, Hagberg m.fl. 1995). En förklaring som framförts är 
att förändringsarbete som rubbar invanda föreställningar och maktrelationer 
mellan kvinnor och män ofta möts av motstånd och återställare (Abrahamsson 
2000).  

Sedan mitten av 1990-talet har jämställdhetsintegrering lanserats som en poli-
tisk strategi för att främja jämställdhet i arbetsliv och samhällsliv, både inom EU 
och i Sverige. I korthet innebär jämställdhetsintegrering att alla politiska pro-
gram och åtgärder skall bedömas med avseende på vilka konsekvenser de får för 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Ett integrerat jämställdhetsperspektiv 
skall finnas med i hela processen, från det att förslag på åtgärder formuleras till 
att de genomförs och utvärderas. Med detta betonas att alla politikområden skall 
bidra till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet skall med 
andra ord inte betraktas som något som enbart kvinnor, och som kan bedrivas i 
form av en separat ”kvinnofråga”.  

Att jämställdhetsintegrering fått status som politisk strategi märks även inom 
Equal, ett program som genomförs i EU: s medlemsländer under perioden 2000–
2007. Syftet är att motverka all slags diskriminering i anslutning till arbetslivet, 
för att därigenom höja sysselsättningsfrekvensen och få fler i arbete. Equal utgår 
från partnerskap som arbetsform för utvecklingsarbete, vilket innebär att olika 
organisationer samarbetar för att utveckla projekt, metoder och kunskaper i ar-
betet mot diskriminering och utanförskap. Integrering av jämställdhet är en cen-
tral princip i hela Equal-programmet, vilket medför krav på partnerskapen om 
att bedriva verksamheter som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

På en retorisk nivå råder det ofta konsensus och uppslutning kring att jäm-
ställdhet skall råda i samhället. Få människor säger sig öppet vara emot jäm-
ställdhet. Samtidigt finns dessa frågor i maktsammanhang som handlar om 
                                                 
1 I slutbetänkandet från den jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66) konstateras att LO-
anslutna kvinnor har de mest otrygga anställningsformerna och utgör den allra största gruppen med 
obekväm och oregelbunden arbetstid.  
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strukturer och relationer mellan kvinnor och män. Människor kan ha olika upp-
fattningar kring och föreställningar om kvinnor och män, vilket gör att det finns 
ett tolkningsutrymme kring vad jämställdhet betyder och hur det skall uppnås. 
Innebörden av jämställdhet kan, utifrån detta, inte ses som något självklart och 
stabilt. Istället kan både kön och jämställdhet betraktas som sociala konstruktio-
ner, vilka grupper och individer skapar i interaktion med varandra. Dessa kon-
struktioner kan bidra till att både ifrågasätta och återskapa rådande institutioner 
och maktrelationer i samhället. En oavsedd konsekvens av verksamheterna inom 
Equal och partnerskapen kan således bli att det som skall förändras, t.ex. ojäm-
ställda könsstrukturer i arbetslivet, istället återskapas. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med licentiatuppsatsen är att problematisera hur jämställdhet konstrueras 
eller ”görs” i fyra utvecklingspartnerskap inom Equal, och hur detta påverkar 
könsstrukturer i arbetslivet. Partnerskapen arbetar med kompetensutveckling och 
lärande på olika arbetsplatser, samt med utveckling av metoder för vägledning 
och validering.  

Mina centrala frågeställningar är: Hur beskrivs orsakerna till polarisering och 
differentiering på arbetsmarknaden, i partnerskapens verksamhetsplaner och i 
intervjuer med samordnare och projektledare? Hur beskriver och analyserar de 
verksamma inom partnerskapen dessa frågor ur ett könsperspektiv, och vilka 
strategier för att främja jämställdhet formuleras? I vilken mån bidrar strategierna 
till att ifrågasätta eller återskapa ojämställda könsstrukturer i arbetslivet?  

För att belysa frågorna i ett vidare sammanhang kommer jag även att rikta fo-
kus mot den omgivande kontexten, dvs. partnerskap som arbetsform för utveck-
lingsarbete och de verksamheter som bedrivs. Hur är partnerskapen organiserade 
och vilka aktörer ingår? Hur beskrivs den övergripande inriktningen och de prio-
riteringar som görs? 

 

1.2 Positionering och avgränsningar 
Forskare har tidigare påpekat att det råder vissa oklarheter kring hur forskning 
som berör könsrelationer skall karaktäriseras. Handlar det om genusforskning, 
feministisk forskning, jämställdhetsforskning eller kvinnoforskning (Eduards 
1995, Rönnblom 2002, Tollin 2000)? Även om det finns likheter mellan dessa 
termer finns det också skillnader, t.ex. när det gäller i vilken utsträckning de 
bygger på teori samt hur sambandet mellan forskning och politik ser ut.2  

                                                 
2 Eduards (1995) skriver att begreppet jämställdhet har en politisk innebörd som gör att jämställdhets-
forskning ”andas politisk nytta och utredning på ett alldeles eget vis” (s. 58). Jämställdhetsforskning 
kan därför uppfattas som en uppifrån (dvs. politisk) initierad forskning vilken knyter upp forskarsam-
hället i vissa tankebanor. 
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Denna licentiatuppsats skall ses som en del inom fältet genusforskning, snarare 
än som jämställdhetsforskning. Jag ser jämställdhet som ett begrepp som skall 
problematiseras, vilket sker med hjälp av teorier och verktyg från genusforsk-
ning. Mer specifikt relaterar uppsatsen till forskning om kön och könsskapande 
processer inom organisationer. I denna uppsats ställs emellertid frågorna från en 
lite annorlunda synvinkel eftersom det inte är traditionella arbetsorganisationer 
som står i fokus, utan snarare en form av organiseringsprocesser som sträcker 
sig utöver enskilda företag, utbildningsorganisationer, förbund, osv. 

Jämställdhet är dock ett komplext begrepp som kan beröra flera aspekter av 
dessa processer. Det kan handla om relationer inom partnerskapet, mellan de 
aktörer som utgör parter. Har kvinnor som medverkar i att bygga upp och forma 
partnerskapet samma inflytande som män har? Som ovan angetts aktualiseras 
jämställdhet också när det gäller den verksamhet partnerskapet bedriver utåt, 
mot målgrupper och deltagare, och den förståelse av könsrelationer som verk-
samheterna utgår från. Det är huvudsakligen i den senare bemärkelsen som jag 
problematiserar jämställdhet. 

Även om licentiatuppsatsen i första hand syftar till att problematisera kön och 
jämställdhet, kommer vissa resonemang att föras kring andra begrepp som aktu-
aliseras i Equal-programmet och i partnerskapens verksamheter. Det handlar 
framförallt om livslångt lärande, vilket motiveras med att de partnerskap som 
ingår i studien berör frågor om utbildning och lärande i sina verksamheter. Ut-
bildning och lärande beskrivs ofta som positiva företeelser men de kan också ha 
negativa effekter, t.ex. genom att bidra till reproduktion av social och ekonomisk 
ojämlikhet samt den könsuppdelade arbetsmarknaden (Rubensson 1996, Svens-
son 2004, Rees 1998). Detta gör det intressant att studera hur partnerskap som 
arbetar med lärande förhåller sig till dessa frågor ur ett genusperspektiv. 

Något som bör framhållas är att licentiatuppsatsen inte är en utvärdering av en-
skilda partnerskap. Syftet med att beskriva partnerskapen är att konkretisera vad 
denna arbetsform kan innebära, och därigenom skapa en tydligare kontext för 
problematisering av jämställdhet och jämställdhetsintegrering i komplexa ut-
vecklingsprocesser. Detta innebär dock inte att partnerskapen i sig betraktas som 
särskilt problematiska i jämställdhetssammanhang. De har valts ut därför att in-
riktningen på deras verksamheter stämmer överens med uppsatsens problemom-
råde, det vill säga utvecklingsprocesser på arbetsmarknaden och i arbetslivet. 

 

1.3 Disposition 
Licentiatuppsatsen består av sju kapitel, varav två är empiriska. Det inledande 
kapitlet har gett en introduktion till uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställ-
ningar. Nästa kapitel ger en bakgrundsbeskrivning av ett antal centrala utveck-
lingstendenser på arbetsmarknaden, både ur ett europeiskt och ur ett nationellt 
perspektiv. Särskilt fokus läggs på framväxten av jämställdhetsintegrering som 
politisk strategi, samt på könsuppdelningen av den svenska arbetsmarknaden. 
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Detta leder över till uppsatsens teoretiska kapitel som fokuserar på hur kön kon-
strueras socialt, och på hur relationer mellan kvinnor och män kan förstås som 
en social struktur eller genusordning. Exempel från tidigare forskning lyfts fram 
som empiriska illustrationer på hur genusordningen intervenerar med föränd-
ringsarbete. Kapitel 4 är uppsatsens metodkapitel, där jag redovisar och diskute-
rar de tillvägagångssätt som använts för att formulera och lösa forskningsfrågor-
na. Kapitel 5, som är uppsatsens huvudsakliga empiriska kapitel, riktar fokus 
mot hur fyra partnerskap beskriver orsakerna till marginalisering på arbetsmark-
naden och vilka förslag till lösningar som formuleras. I kapitlet läggs särskilt 
fokus på om och hur partnerskapen analyserar dessa aspekter ur ett könsperspek-
tiv, och hur parterna beskriver arbetet med att främja jämställdhet i de verksam-
heter som bedrivs. I kapitel 6 görs en sammanfattande tolkning av hur innebör-
den i jämställdhet konstrueras i dokumentation och intervjuer, vilket leder vidare 
till de slutsatser som presenteras i kapitel 7.  
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2. Equal – en experimentverkstad för jämställdhet i arbets-
livet? 
I detta kapitel ges en introduktion till Equal, jämställdhetsintegrering och part-
nerskap som arbetsform för utvecklingsarbete. Avsikten är att sätta in dessa fö-
reteelser i ett större perspektiv.  

Inledningsvis beskrivs de strukturförändringar som skett på den europeiska ar-
betsmarknaden, och som mynnat ut i den europeiska sysselsättningsstrategin och 
Equal. Fokus läggs på två områden som förts upp på den politiska dagordningen 
inom både sysselsättningsstrategin och Equal: Dels satsningar på livslångt lä-
rande, dels jämställdhetsintegrering som strategi för att främja jämställdhet mel-
lan kvinnor och män. Därefter beskrivs utvecklingen på den svenska arbets-
marknaden ur ett könsperspektiv, samt utgångspunkterna för det svenska Equal-
programmet. Kapitlet avslutas med en diskussion av partnerskap som arbetsform 
för att motverka diskriminering och främja mångfald och jämställdhet i arbetsli-
vet. 

 

2.1 Den europeiska sysselsättningsstrategin 
Equal är en del av den europeiska sysselsättningsstrategin, vilken utformades i 
syfte att öka sysselsättningen och stärka konkurrenskraften inom unionen. Bak-
grunden kan sökas i de utmaningar som den europeiska arbetsmarknaden ställts 
inför under de senaste decennierna. Utvecklingen av informations- och kommu-
nikationsteknologi, industriell tillväxt utanför Västvärlden och globalisering av 
världsekonomin har lett till nya mönster för varu- och tjänsteproduktion. I Euro-
pa har det skett en kraftig minskning av den traditionella industrisektorn, med 
förlust av miljontals arbetstillfällen. Istället har det växt fram en tjänstesektor 
med både industristödjande tjänster och enklare servicearbeten. Enligt Magnus-
son och Strandberg (2000) har dessa förändringar varit så omfattande att de kan 
liknas vid en tredje industriell revolution.  

I samhällsdebatten brukar det ofta hävdas att strukturförändringarna medför 
ökade krav på flexibilitet och kompetens hos arbetskraften (för en diskussion, se 
Abrahamsson m. fl. 2002). Detta beskrivs som en följd av ökade kompetenskrav 
inom många tjänstearbeten, men även som en följd av att arbetstillfällen skapas 
och försvinner i snabbare takt. För att individer skall kunna hänga med i om-
ställningstakten krävs, enligt detta resonemang, både hög grundläggande kompe-
tens och kontinuerlig fortbildning. Vidare hävdas att nationalstaterna fått en 
minskad roll i att reglera en alltmer osäker och föränderlig arbetsmarknad 
(Magnusson & Strandberg 2000, Garsten & Jacobsson 2004). Istället har mark-
nadsekonomin fått större spelutrymme för att möta det globala konkurrenstryck-
et. Tillsammans har dessa tendenser lett till ökat tryck på individer om att kunna 
konkurrera på arbetsmarknaden och växla mellan olika anställningar och arbets-
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uppgifter. Det har alltmer blivit individens ansvar att hantera osäkerheten på ar-
betsmarknaden genom att investera i och försäkra sig om sin anställningsbarhet. 

Utvecklingen har även medfört ökad polarisering och utslagning, med alltfler 
människor som hamnar utanför arbetslivet permanent eller i återkommande pe-
rioder. Under 1990-talet ledde detta till en debatt inom unionen om behovet av 
en gemensam strategi för att klara tillväxten och välfärden, samt bemöta den 
globala konkurrensen. Framförallt efterfrågades ökad anpassning till det moder-
na näringslivets krav, och en arbetsmarknadspolitik som förmådde att aktivt 
slussa ut de arbetslösa på arbetsmarknaden. Under 1997 skapades en gemensam 
sysselsättningsstrategi inom EU med målet att främja en kvalificerad, utbildad 
och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är mottaglig för eko-
nomiska förändringar.  

Den europeiska sysselsättningsstrategin utgår från fyra pelare: anställnings-
barhet, företagaranda, anpassningsförmåga och lika möjligheter. Varje pelare 
innehåller ett antal riktlinjer som medlemsstaterna skall omsätta i sin nationella 
politik.3 För att öka anställbarheten inom arbetskraften betonas t.ex. vikten av att 
satsa mer resurser på utbildning och möjligheter till lärande, inte bara inom ra-
men för grundutbildningen utan genom hela livet. Detta återspeglas i begreppet 
livslångt lärande, vilket i den Europeiska sysselsättningsstrategin definieras som 
”all meningsfull inlärningsverksamhet som bedrivs fortgående med syftet att 
förbättra kvalifikationer och kunskap” (Utbildningsdepartementet 2001, s. 6.). 
Definitionen bygger på föreställningar om övergången till ett kunskapssamhälle 
där kunskaper föråldras fort, vilket gör att medborgarna bör engagera sig i kon-
tinuerligt lärande för att kunna matcha förändringar i samhället och i näringsli-
vet. 

Därefter har sysselsättningsstrategin reformerats och utvecklats, främst genom 
att knytas närmare den s.k. Lissabonstrategin som skapades under 2000 i syfte 
att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekono-
mi.4 Betydelsen av livslångt lärande kom därmed att inskärpas, eftersom målen 
endast anses kunna uppnås genom en kvalificerad arbetskraft med hög omställ-
ningsförmåga.5 Utvecklingen kan ses som en spegling av att diskurser och reto-

                                                 
3 Den europeiska sysselsättningsstrategin koordineras genom den s.k. öppna samordningsmetoden, 
vilket innebär att Europeiska rådet sammanställer en rapport varje år som beskriver sysselsättningslä-
get och vilka åtgärder som skall vidtas för att förbättra situationen. Varje medlemsstat förpliktigar sig 
att avge en nationell rapport av motsvarande karaktär. EU kan även utfärda rekommendationer till 
enskilda länder. Den öppna samordningsmetoden är dock inte rättsligt bindande. Tanken är snarare att 
medlemsländerna kan och bör dra lärdom av varandra i kampen mot arbetslöshet genom utbyte av 
”goda exempel.” De enskilda länderna är således fortfarande ansvariga för den nationella sysselsätt-
ningspolitiken (Magnusson & Strandberg 2000).  
4 Lissabonprocessen är en bred strategi som innefattar olika politiska områden. Sysselsättningsstrate-
gin utgör instrumentet för att nå målen på sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet. 
5 Att dessa frågor fått ökad uppmärksamhet kan bl.a. exemplifieras med att Europeiska kommissionen 
publicerade ett memorandum under 2000, i syfte att inleda en debatt i Europa om hur livslångt lärande 
skall förverkligas såväl hos individer som inom institutioner och organisationer. I skriften efterlyses 
åtgärder inom sex prioriterade områden som bl.a. handlar om att åstadkomma modernisering och ökad 
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rik kring livslångt lärande fått ökad betydelse på policynivå inom EU och OECD 
(Garsten & Jacobsson 2004).  

Livslångt lärande inrymmer dock en vaghet och öppenhet som gör det möjligt 
att fylla begreppet med olika innehåll. En vanlig definition är att begreppet in-
nehåller både livslånga och livsvida dimensioner, dvs. att individer lär under 
hela livscykeln, i olika miljöer (Skolverket 2000, Utbildningsdepartementet 
2001). Detta kan utvecklas närmare med utgångspunkt i begreppen formellt, 
icke-formellt och informellt lärande. Med formellt lärande avses utbildning som 
organiseras inom ramen för det formella utbildningssystemet. Icke-formellt lä-
rande syftar till utbildning som organiseras vid sidan av det formella utbild-
ningssystemet, t.ex. personalutbildningar, kompetensutveckling, folkbildning 
och annan kursverksamhet. Det informella lärandet sker i miljöer som inte är 
kopplade till en tydlig utbildningssituation, t.ex. i vardagen, i föreningsvärlden, i 
familjen och i det vardagliga arbetet. Det livslånga och livsvida lärandet är såle-
des inte samma sak som återkommande utbildning inom ramen för det formella 
utbildningsväsendet (Skolverket 2000). 

Idéerna om livslångt lärande är dock inget nytt politiskt tankegods, utan före-
kom i diskussioner redan på 1960- och 70-talen. Den tidens idéer hade dock en 
tydligare förankring i en humanistisk tradition, enligt vilken livslångt lärande 
sågs som en central komponent för att uppnå jämlikhet och demokrati i samhäl-
let. Det livslånga lärandet betraktades som ett led i individens livsprojekt och 
självförverkligande. Visionerna fick dock inget genomslag i den konkreta ut-
bildningspolitiken (Rubensson 1996). Under 1990-talet kom idéerna om livs-
långt lärande tillbaka, men då i en ny politisk kontext som präglades av ekono-
misk kris och arbetslöshet. I detta sammanhang har livslångt lärande kommit att 
beskrivas som ett instrument för att skapa tillväxt och sysselsättning, vilket ock-
så definierar ramarna för vilka kunskaper och vilket lärande som premieras. Kri-
tiker som Rubensson (1996) menar att mycket av begreppets radikala och eman-
cipatoriska potential därmed gått förlorad.6  

Det största problemet med det tillväxt-ekonomiska perspektivet är, enligt Ru-
bensson, att dess förespråkare försummar att kritiskt granska hur uppväxtförhål-
landen, etnisk och social bakgrund, tidigare skolgång och arbetsförhållanden 
skapar olika förutsättningar för individer att engagera sig i lärande. Livslångt 
                                                                                                                                                         
individuell anpassning inom utbildningssystemen, mer flexibla möjligheter till lärande genom IKT och 
lokala lärcentra, metodutveckling inom validering av icke-formellt och informellt lärande, osv. (Ut-
bildningsdepartementet 2001) 
6 Visserligen brukar inte bara marknadsekonomiska skäl om ökad anställbarhet utan även demokratis-
ka argument föras fram i diskussioner kring livslångt lärande i EU: s policydokument. Tillgången till 
lärande och kunskap betonas som en avgörande förutsättning för att människor skall kunna utöva ak-
tivt medborgarskap i en komplex omvärld som präglas av kulturell, social och etnisk mångfald. Livs-
långt lärande betraktas därmed som en central beståndsdel i förverkligandet av en europeisk modell 
som kombinerar marknadsekonomi och tillväxt med social sammanhållning. Kritiker menar dock att 
de marknadsekonomiska argumenten tenderar att överväga. För en diskussion om debatter och diskur-
ser kring livslångt lärande, se t.ex. Garsten & Jacobsson (2004), Rubensson (1996), Svensson (2004) 
eller Utbildningsdepartementet (2001). 
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lärande framställs som ”det nya Jerusalem” som lovar att lösa en mängd ekono-
miska och sociala problem, utan en närmare problematisering av utbildningens 
sorterande funktion. Polariseringen på arbetsmarknaden medför dock att till-
gången till kompetensutveckling är ojämnt fördelad mellan anställda i olika 
branscher, yrkesgrupper och positioner. Satsningar på lärande kan därför medfö-
ra att anställda som redan har en god grundutbildning kan utöka sitt försprång 
ännu mer, vilket riskerar att förstärka sociala klyftor istället för att utjämna dem 
(Rubensson 1996, Svensson 2004). Mot denna bakgrund är det viktigt att fråga 
sig vilken roll livslångt lärande spelar i reproduktionen av social och ekonomisk 
ojämlikhet, dvs: ”Vem är engagerad i vilken form av livslångt lärande, under 
vilka omständigheter och med vilka resultat?” (Rubensson 1996, s. 34).  

Något som är intressant att notera är att den brittiska forskaren Teresa Rees 
diskuterar en liknande problematik ur ett genusperspektiv. I en kritisk gransk-
ning av hur resurser fördelades inom Europeiska unionens utbildningsprogram 
under 1980- och 90-talen konstaterar Rees att principen ”lika möjligheter” långt 
ifrån förverkligades. Generellt sett fick män som deltog i programmen bättre 
tillgång till dyrare, mer tekniskt inriktad utbildning än vad kvinnor fick. Slutsat-
sen är att programmen, snarare än att förändra status quo, i hög grad speglade 
existerande könsmönster inom utbildning och arbetsliv och att de i vissa fall 
även bidrog till att förstärka dessa (Rees 1998).  

 

2.2 Från lika behandling till jämställdhetsintegrering? 
En annan grundprincip som finns med i den europeiska sysselsättningsstrategin 
handlar om att skapa lika möjligheter för kvinnor och män, och särskilt stärka 
förutsättningarna för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Detta utgör den 
fjärde pelaren i strategin. Bakgrunden är bl.a. en betydligt lägre förvärvsfre-
kvens bland kvinnor än män inom Europa, vilket medfört att kvinnor betraktats 
som en arbetskraftsreserv vilken kan och bör aktiveras (Gonäs 2004). Strategin 
som skall användas för detta är s.k. gender mainstreaming, vilket i Sverige över-
sätts till jämställdhetsintegrering. Argumentet för denna översättning är att det 
svenska språket har ett särskilt ord för att beskriva relationen mellan könen, dvs. 
jämställdhet, vilket inte är så vanligt i andra språk. I engelskan behöver man där-
för lägga till gender equality eller sex equality för att markera att det handlar om 
relationer mellan kvinnor och män (Näringsdepartementet 2001, s. 14). 

Gender mainstreaming eller jämställdhetsintegrering är inte enbart en strategi 
som hänvisar till arbetsmarknadsområdet, utan en bred strategi som antagits för 
att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män på samtliga områden inom Eu-
ropeiska unionen. I slutet av 1990-talet skrevs detta in som en fundamental prin-
cip i Amsterdamfördraget, vilket innebär att all verksamhet som genomförs 
inom ramen för EU skall bidra till att undanröja hinder för samt främja jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. Denna utveckling har bl.a. drivits på av kvin-
noorganisationer, lobbyister och kommissionärer inom unionen. 
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I likhet med livslångt lärande kan jämställdhetsintegrering beskrivas som något 
av en semantisk magnet, ett koncept som nämns i många sammanhang och som 
det råder en bred, politisk uppslutning kring. Det är dock inte helt klart vad be-
greppet innebär och hur det skall uppnås i praktiken. En något större klarhet kan 
fås genom att jämföra hur jämställdhetsintegrering förhåller sig till andra strate-
gier för att uppnå lika möjligheter mellan kvinnor och män, t.ex. lika behandling 
och positiv särbehandling. Detta görs nedan med utgångspunkt i Mazey (2001) 
och Rees (1998).  

Lika behandlingsperspektivet (”equal treatment perspective”) bygger på libera-
la principer om att individer skall ha samma rättigheter och behandlas lika inför 
lagen, t.ex. genom lagstiftning som förbjuder könsdiskriminering vid anställning 
och lönesättning. En kritik som Mazey och Rees riktar mot sådana åtgärder är att 
de bortser från skillnader i villkor mellan kvinnor och män, både i samhället i 
stort och i arbetsorganisationer. Eftersom kvinnors möjligheter att konkurrera på 
arbetsmarknaden påverkas av en rad faktorer, t.ex. könsarbetsdelningen i hem-
men, är det inte tillräckligt att ta bort formella hinder. Problemet är således att 
lika behandling utgår från ett könsblint perspektiv. 

Positiv särbehandling (”positive action”) utgår istället från att det finns skill-
nader i livsvillkor mellan kvinnor och män, vilka kan rättas till genom att fördela 
extra resurser till kvinnor. Det kan handla om karriärvägledning, utbildnings-
program som syftar till att stärka kvinnors yrkesskicklighet, eller insatser som 
rustar kvinnor för arbete inom mansdominerade områden genom ”självförtroen-
deträning” och liknande. Även sådana åtgärder kan dock kritiseras för små möj-
ligheter att åstadkomma jämn fördelning av makt och resurser mellan kvinnor 
och män. Fortfarande förbises analyser av hur maktstrukturer inom arbetsorgani-
sationer missgynnar kvinnor genom ”glastak”, homosociala nätverk, osv. Istället 
för att ifrågasätta den förmenta könsneutraliteten, läggs fokus på att kvinnor 
skall kvalificera sig samt utveckla strategier för att hantera rådande villkor.  

Till skillnad från lika behandling och positiv särbehandling, som betonar pro-
cedurer, är jämställdhetsintegrering en strategi som syftar till att påverka struk-
turer genom att skifta fokus från gruppen ”kvinnor” till relationer mellan könen. 
Utvecklingen kan ses mot bakgrund av en strävan att komma bort från den 
sidoordnade position som ”kvinnofrågor” haft, till att frågor om jämställdhet 
mellan kvinnor och män förs in i politikens huvudfåra. En expertgrupp inom Eu-
roparådet har tagit fram en definition av gender mainstreaming som i svensk 
översättning innebär:  

 
(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så 
att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i 
alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattande 
(Näringsdepartementet 2001, 23).  

 
Innebörden är att alla politiska förslag och åtgärder skall bedömas med avseende 
på vilka konsekvenser de får för jämställdheten mellan kvinnor och män. Syftet 
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är att sätta skärpan på hur strukturer, institutioner och praktiker präglas av kön 
och hur detta i sin tur bidrar till att forma kvinnors och mäns livsvillkor. Istället 
för att kvinnor ses som avvikare från en norm, är det manscentrerade normer 
som skall ifrågasättas. Det långsiktiga målet är att åstadkomma en jämn fördel-
ning av resurser, rättigheter, skyldigheter och makt mellan kvinnor och män.    

Mazey (2001) och Rees (1998) menar dock att de olika strategierna inte behö-
ver utesluta varandra. För att uppnå lika möjligheter i praktiken krävs, enligt de-
ras resonemang, såväl fortsatt lagstiftning och särskilda resurser riktade till 
kvinnor som jämställdhetsintegrering. De varnar också för risken att jämställd-
hetsintegrering enbart mynnar ut i en blankettexercis. Eftersom det handlar om 
en strategi som syftar till att synliggöra resursfördelning och relationer mellan 
kvinnor och män, kan det även leda till synliggörandet av makt och konflikter. 
Att skapa en formell policy för integrering av jämställdhet utan att verka för det 
i praktiken, kan ur detta perspektiv användas som en strategi av beslutsfattare 
för att undvika konflikter och bevara status quo snarare än att förändra struktu-
rer.  

 

2.3 Den svenska arbetsmarknaden ur ett könsperspektiv 
Även i Sverige har arbetsmarknaden genomgått strukturförändringar, från beto-
ning på traditionell varuproduktion till en växande tjänstesektor med varierande 
krav på formell kompetens. Sverige lyckades undvika höga arbetslöshetstal 
längre än många andra europeiska länder, men drabbades hårt under lågkonjunk-
turen i början på 1990-talet då en halv miljon arbetstillfällen försvann från indu-
stri samt vård och omsorg (Magnusson & Strandberg 2000, Ekstedt & Sundin 
2006).  

Ett drag som kännetecknar den svenska arbetsmarknaden är en tydlig uppdel-
ning efter kön. Trots att kvinnor och män förvärvsarbetar i nästan samma ut-
sträckning sker detta i olika sektorer, yrken och organisationer.7 Dessa fördel-
ningsmönster brukar åskådliggöras med hjälp av begreppet horisontell köns-
segregering. När det gäller könens fördelning mellan privat och offentlig sektor, 
arbetade kvinnor inom båda sektorerna i nästan samma utsträckning under 2005 
(52 procent inom offentlig sektor och 48 procent i privat). Bland män var det 
däremot bara 19 procent som arbetade inom den offentliga sektorn under 2005 
(SCB 2006). Även på yrkesnivå går det att se en tydlig, horisontell uppdelning 
efter kön. I Sverige skall ett yrke ha en fördelning på mellan 60–40 procent av 
kvinnor och män för att det skall betraktas som könsbalanserat. Enligt denna de-
finition var det bara fem av de största 30 yrkena som kunde klassificeras som 
könsbalanserade under 2005: försäljare inom fackhandel, revisorer, journalister, 
kockar och kokerskor, samt läkare (SCB 2006). En mer detaljerad granskning 
visar dock att det ofta finns en kraftig könssegregering även inom yrken som på 
                                                 
7 Enligt siffror från Statistiska centralbyrån befann sig 80% av kvinnor i åldern 20–64 år i arbetskraf-
ten år 2005. Motsvarande siffra för män var 86% (SCB 2006).  
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ytan framstår som balanserade. Detta hänger samman med att kvinnor och män 
som har samma yrke tilldelas olika arbetsuppgifter eller specialiserar sig inom 
olika inriktningar (t.ex. läkaryrket).  

Könssegregeringen har också en vertikal dimension som tar sig uttryck i upp-
delningen av kvinnor och män på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Mäns 
andel av ledande befattningar är som regel högre än deras andel av de anställda 
som helhet, medan det omvända gäller för kvinnor. Att kvinnor inte når lika 
långt i sina karriärer har förklarats i termer av glastak, förekomsten av homoso-
ciala nätverk, konstruktioner av chefskap som maskulin egenskap, osv. Kvinnor 
ökade dock sin andel av chefsbefattningarna under 1990-talet, från 26 till 29 
procent (SOU 2004:43, s. 45).  

Även om könssegregeringen minskade något under 1990-talet8, är den fortfa-
rande så omfattande att forskare talar om två arbetsmarknader: En för kvinnor 
och en för män (Ekstedt & Sundin 2006, Fürst 1999). Att könsuppdelningen be-
traktas som ett problem beror på att den medför ojämn resursfördelning, t.ex. när 
det gäller löneskillnader mellan kvinnor och män. I statistiska centralbyråns lat-
hund för jämställdhet 2006 konstateras att kvinnodominerade yrken har lägre 
värde än mansdominerade och att män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken 
(SCB 2006). Könsuppdelningen leder dock inte bara till löneskillnader utan 
även till skillnader i anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter och inflytande, 
samt arbetsrelaterad ohälsa. I förlängningen bidrar detta till att vidmakthålla 
asymmetriska maktrelationer mellan kvinnor och män på samhällsnivå (Fürst 
1999, Gonäs m. fl. 2005, SOU 2004:43). 

Under 1970- och 80-talen prioriterades satsningar på att bryta den könsuppde-
lade arbetsmarknaden i den svenska jämställdhetspolitiken. Bakgrunden var att 
egen försörjning och ekonomiskt oberoende betraktades som den självklara för-
utsättningen för jämställdhet (Fürst 1999). Fokus låg på att integrera kvinnor i 
mansdominerade arbeten genom s.k. brytprojekt, dock med begränsade resultat. 
Under 1990-talet genomfördes försöksverksamheter för att förbättra och upp-
värdera kvinnors arbeten genom satsningar på arbetsorganisation och arbetsmil-
jö, kompetensutveckling osv. Även dessa strategier har dock haft begränsade 
effekter när det gäller att förändra grundläggande segregationsmönster, vilket 
delvis kan förklaras med genusordningens sega strukturer (se kap. 3). Parallellt 
har innehållet i jämställdhetspolitiken förskjutits från arbetsmarknadsfrågor till 
att i ökad utsträckning betona maktfrågor. Detta har skett mot bakgrund av ut-
redningar som visar att samhället präglas av en könsordning som går igenom på 
alla samhällsområden, inte enbart arbetsmarknadsområdet (Fürst 1999, Närings-
departementet 2001). I enlighet med detta förespråkades en strategi som innebär 

                                                 
8 Detta har skett genom att kvinnor i större utsträckning utbildar sig inom tidigare mansdominerade 
yrken, t.ex. inom juridik, systemvetenskap och vissa naturvetenskapliga utbildningar. Eftersom det 
handlar om små yrken som kräver utbildning på universitetsnivå, har dock förändringarna varit margi-
nella. I större yrken som kräver kortare utbildning är könsmönstret i stort sett oförändrat (SOU 
2004:43). 
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att samtliga politikområden bidrar till att skapa jämställdhet i arbetsliv och sam-
hällsliv. 

I och med propositionen Delad makt, delat ansvar (prop. 1993/94:147) lades 
jämställdhetsintegrering fast som en strategi för att uppnå de jämställdhetspoli-
tiska målen. Det övergripande målet för den nuvarande jämställdhetspolitiken är 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 
(prop. 2005/06:155). Utöver detta finns fyra delmål, varav ett handlar om att 
kvinnor och män skall ha samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekono-
misk självständighet livet ut.9 Som utredaren Gertrud Åström skriver i slutbe-
tänkandet av Jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66), omfattar målet 
även att kvinnor och män skall ha samma villkor i det avlönade arbetet när det 
gäller anställningsform, löner och utvecklingsmöjligheter. Även om jämställd-
hetspolitiken fått ett mer breddat innehåll, har arbetsmarknadsfrågorna således 
fortfarande en central position. Runt dessa frågor har det även byggts upp ett 
institutionaliserat jämställdhetsarbete, t.ex. genom instiftandet av jämställdhets-
lagen och inrättandet av en myndighet (JämO) som kontrollerar att lagen följs.  

Liksom i det europeiska sammanhang som beskrevs ovan, kan utvecklingen 
mot jämställdhetsintegrering i Sverige ses mot bakgrund av en strävan att kom-
ma bort från den sidoordnade position som frågorna tidigare haft. Jämställdhet 
utgör ett eget politikområde med ansvarigt statsråd, men skall också integreras i 
den övriga politiken genom att varje minister har ett ansvar för jämställdhet 
inom sitt område. Även statliga myndigheter har ett ansvar att genomföra jäm-
ställdhetsintegrering i sina verksamheter, så att de tjänster och den service som 
erbjuds svarar lika väl mot alla medborgares behov oavsett kön (SOU 2007:15). 
För att åstadkomma detta krävs metoder för att synliggöra brist på jämställdhet, 
t.ex. genom könsuppdelad statistik, samt kunskaper om vilka strukturer som 
upprätthåller ojämställdhet och hur de kan förändras. Ytterst krävs dock viljan 
att förändra. Metoder i sig löser inte komplexa problem som har med resursför-
delning och intresseskillnader att göra (Näringsdepartementet 2001). 

Jämställdhetsbegreppet brukar delas in i en kvantitativ och en kvalitativ di-
mension. Den kvantitativa dimensionen handlar om att det skall finnas en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män inom alla samhällsområden. Tidigare efter-
strävades fördelningen 60–40 procent av vartdera könet, men numera brukar 
fördelningen 50–50 framhållas som önskvärd (Sundin & Göransson 2006). Den 
kvalitativa dimensionen handlar om att kvinnor och män ska ha samma tillgång 
till resurser, rättigheter och inflytande. Kvantitativ jämställdhet, dvs. representa-
tion, kan betraktas som en grundförutsättning för kvalitativ jämställdhet. Det 
finns dock inget som säger att dessa dimensioner automatiskt sammanfaller med 
varandra. Kvinnor kan med andra ord vara lika väl representerade i en politisk 
församling eller i en arbetsorganisation som män, utan att ha samma möjligheter 

                                                 
9 De andra delmålen handlar om jämn fördelning av makt och inflytande, jämn fördelning av det obe-
talda hem- och omsorgsarbetet, samt att mäns våld mot kvinnor skall upphöra (prop. 2005/06:155).  
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till inflytande. Innebörden i den kvalitativa dimensionen kan också tolkas olika, 
vilket utvecklas i nästkommande kapitel. 

Sammanfattningsvis har lagstiftning och politiska reformer banat väg för kvin-
nors förvärvsarbete och ekonomiska självständighet. Den offentliga sektorns 
expansion har erbjudit arbetstillfällen och tillhandahållit den service som kvin-
nor tidigare skötte genom obetalt arbete.10 Det finns dock utvecklingstendenser 
som går i motsatt riktning, och som undergräver kvinnors möjlighet till ekono-
misk självständighet. Under 1990-talet skedde det en försvagning av välfärdssy-
stemen och en ökad marknadsanpassning vilket, enligt Fürst (1999), minskat 
utrymmet för en jämställdhetspolitik enligt den svenska modellen. Kraven på 
flexibilitet ökar i arbetslivet och kvinnor är i majoritet bland arbetstagare som 
har vikariat och deltidsarbeten med små utvecklingsmöjligheter (Ekstedt & Sun-
din 2006, Fürst 1999). Därför kvarstår viktiga jämställdhetsfrågor. Hur dessa 
kommer att formuleras hänger samman med den pågående omstruktureringen av 
arbetsmarknaden, utvecklingen av samhällsekonomin och utformningen av väl-
färdssystemen. 

 

2.4 Utgångspunkter för det svenska Equal-programmet 
Som ett led i att komma tillrätta med problem kring marginalisering och utslag-
ning inom utbildning och arbetsliv, genomförs programmet Equal i EU: s med-
lemsländer under perioden 2000–2007. Programmet finansieras av Europeiska 
socialfonden (ESF), det huvudsakliga instrumentet för att omsätta den europeis-
ka sysselsättningsstrategin i praktiken.11 I Sverige administreras programmet av 
det svenska ESF-rådet. 

Det svenska programmet för Equal tar sin utgångspunkt i beskrivningen av en 
konkurrensbaserad kunskapsekonomi vilket anses ställa ökade krav på flexibili-
tet och lärande, både inom organisationer och hos individer. En ”kompetenspa-
radox” där det parallellt råder både arbetslöshet och brist på arbetskraft fram-
hålls som en av svagheterna på den svenska arbetsmarknaden. Livslångt lärande 
framställs som en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, men också 
som en förutsättning för att enskilda skall kunna hävda sig och undvika att slås 
ut ur arbetslivet. Satsningar på livslångt lärande betraktas därmed som en central 
strategi för att uppnå både tillväxt och rättvisa. 

I programmet diskuteras även vad utvecklingen medfört i termer av utanför-
skap och marginalisering. Bland annat konstateras att ungdomar, äldre arbetsta-
gare, funktionshindrade och personer med utländsk bakgrund har svårigheter att 
etablera eller hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Situationen uppges vara särskilt 
besvärlig för kvinnor med utomnordiskt medborgarskap, där andelen sysselsatta 

                                                 
10 Detta har dock inte varit oproblematiskt, eftersom expansionen samtidigt medförde att en delar-
betsmarknad med sämre villkor skapades för kvinnor.  
11 Europeiska socialfonden finansierar bl.a. åtgärder inom unionens medlemsländer som skall förebyg-
ga och bekämpa arbetslöshet och främja lika möjligheter för alla att komma in på arbetsmarknaden.  
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uppgick till 41 procent år 1999 (Program för Equal i Sverige, s. 16). Mot den 
bakgrunden betonas att insatser för att stärka enskilda måste kompletteras med 
åtgärder för att påverka utestängande strukturer och attityder. Vad som avses 
med strukturer och system ges ingen tydlig definition, men i den fortsatta dis-
kussionen framgår att det kan handla om institutioner, regler och rutiner samt 
”mentala strukturer” i form av attityder, fördomar etc. Den övergripande mål-
sättningen för Equal formuleras som ett arbetsliv utan diskriminering och ojäm-
likhet och som är präglat av mångfald. ”Ett sådant arbetsliv tar till vara alla 
människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, ålder, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder” (Program för 
Equal i Sverige, s. 5).  

För att nå målen skall utvecklingsverksamhet genomföras inom fyra teman: 
Att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar och arbetslösa, främja 
företagande genom att ge alla möjlighet att starta affärsverksamhet, främja livs-
långt lärande, samt minska könsskillnader på arbetsmarknaden. Verksamheterna 
skall genomföras av utvecklingspartnerskap som kan vara sammansatta av myn-
digheter, frivilligorganisationer, företag, kommunala organ, högskolor och uni-
versitet, osv. Kärnan för arbete i partnerskap är att flera organisationer definierat 
en gemensam problematik, som parterna inte kan lösa på egen hand. Samarbete i 
denna form är en förutsättning för att beviljas ekonomiskt stöd inom ramen för 
Equal (vilket i Sverige sker genom ansökan till svenska ESF-rådet). Tanken är 
att skapa bättre förutsättningar för strukturpåverkan genom att sammanföra re-
surser och kompetenser från flera områden. Två centrala principer som samtliga 
utvecklingspartnerskap skall arbeta med, oavsett verksamhetsområde, är empo-
werment och jämställdhetsintegrering. 

Empowerment beskrivs som en strategi för att skapa delaktighet och egenmakt 
hos de grupper som anses vara utsatta för diskriminering på arbetsmarknaden. I 
programmet betonas att det primärt handlar om att förändra maktbalansen mel-
lan dem som har makt, och de ”utsatta” grupper och individer som saknar eller 
har liten makt (program för Equal i Sverige, s. 76).12 Detta skall åstadkommas 
genom empowerment på olika nivåer. På individnivån handlar det om att stärka 
den enskilda individen så att han/hon får ökad förmåga att kontrollera sitt liv och 
ta ansvar för sin situation, bl.a. i förhållande till arbetsliv och försörjning. På 
gruppnivån handlar det om att ”utsatta” grupper organiserar sig för att göra sin 
röst hörd och för att stärka varandra. På system- eller strukturnivå handlar det 
om att förändra lokalsamhället, de administrativa systemen och andra institutio-
ner så att dessa ger större utrymme för inflytande åt missgynnade grupper. Part-
                                                 
12 Jag sätter citattecken runt begreppet ”utsatta” för att markera att det handlar om en grupps sätt att 
beskriva en annan/andra grupper. Det är med andra ord inte de ”utsatta” själva som beskriver sig på 
det här sättet. Att beskriva individer som tillhörandes ”utsatta” grupper är vidare problematiskt då det 
kan uppfattas som förenklande och stigmatiserande att sammanföra individer med vitt skilda bakgrun-
der, erfarenheter, förmågor och perspektiv till homogena grupper. Individer som av andra anses tillhö-
ra ”de utsatta” skulle förmodligen beskriva sig själva i helt andra termer (och även ha en annan analys 
av ”problemet”).  
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nerskapen skall bland annat säkerställa att diskriminerade grupper ges möjlighe-
ter och resurser att medverka i beslutsprocesser och genomförande av utveck-
lingsarbetet. 

Att integrera ett jämställdhetsperspektiv innebär, enligt programmet, att ”syn-
liggöra kvinnors och mäns livsmönster och villkor på ett mer medvetet sätt än 
vad som tidigare varit brukligt” (program för Equal i Sverige, s. 35). I linje med 
strävan att komma bort från den sidoordnade position som frågor om jämställd-
het haft, betonas att jämställdhetsintegrering skall ske även i de partnerskap där 
kön inte omedelbart framstår som en avgörande faktor. Liksom empowerment är 
detta en central princip som skall genomsyra hela Equal-programmet och där-
med samtliga utvecklingspartnerskap.  

Vidare betonas att jämställdhetsintegrering skall ske i samtliga faser av utveck-
lingsarbetet: Vid konstruktion och uppbyggande av utvecklingspartnerskapet, 
problemanalys, planering och genomförande av verksamheter, rekrytering av 
deltagare, spridning av resultat, osv. I ansökningarna till svenska ESF-rådet skall 
utvecklingspartnerskapen redovisa en analys av hur situationen ser ut för kvin-
nor och män inom det område där verksamhet skall bedrivas, samt vilka effekter 
insatserna kan tänkas få ur ett könsperspektiv. Projektanordnare förväntas re-
flektera kring vem eller vad som är normen i den verksamhet de avser att bedri-
va, hur rekrytering skall ske, vilka typer av åtgärder som erbjuds kvinnor respek-
tive män, osv. (program för Equal i Sverige, s. 71–72). Eftersom jämställdhets-
integrering fått ett begränsat genomslag i tidigare socialfondsprogram, betonas 
vikten av att utvecklingspartnerskapen provar nya angreppssätt för att integrera 
jämställdhet men också vikten av att de tillvaratar tidigare erfarenheter och 
forskningsresultat.  

En utgångspunkt i denna uppsats, som kommer att utvecklas närmare i teori-
översikten (kap. 3), är att könsrelationer både skapar och skapas i organisatoris-
ka processer och förändringsarbete. För att sätta in frågor om kön och jämställd-
het i ett sammanhang, är det därför viktigt att beskriva hur partnerskap kan för-
stås som arbetsform för utvecklingsarbete. 
 

2.5 Partnerskap som arbetsform för utvecklingsarbete 
Partnerskap är inte något som är unikt för Equal, utan en organiseringsform som 
blivit allt vanligare inom en rad policyområden i Europeiska unionen (Geddes & 
Benington 2001). Det finns dock ingen tydlig definition av vad partnerskap in-
nebär, och i praktiken kan partnerskap se mycket olika ut. Det som utmärker 
partnerskapen inom Equal är, enligt Andersson m. fl. (2005), att det handlar om 
just utvecklingspartnerskap vilka drivs i syfte att prova och utveckla nya meto-
der för att motverka diskriminering och utanförskap. Ett annat drag som känne-
tecknar partnerskapen inom Equal är att de organisationer som ingår har ett 
gemensamt ansvar för verksamhetsplan, budget, genomförande och uppföljning 
av projekt, osv. Det är således organisationer som ingår i partnerskapet snarare 
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än enskilda individer. De personer som deltar i utvecklingsarbetet har en dubbel 
roll som innebär att de representerar sin organisation i partnerskapet, samtidigt 
som de även representerar partnerskapet i sin egen organisation.  

Ovanstående gör att det finns flera aspekter som skiljer utvecklingspartnerska-
pen inom Equal från andra former av utvecklingsarbete, t.ex. nätverkssamverkan 
och traditionellt projektarbete (Andersson m.fl. 2005).13 Till skillnad från nät-
verkssamverkan innebär partnerskapsarbete ett större åtagande, eftersom parter-
na formellt är avtalsbundna. Samtidigt kan partnerskapsarbete beskrivas som en 
process av mer öppen karaktär är traditionellt projektarbete. I projekt, som är 
mer avgränsade i tid och rum, är ofta både mål och medel definierade på för-
hand. Betoningen på att finna innovativa lösningar inom Equal medför dock att 
det bör finnas en öppenhet inom partnerskapen för att prova idéer som uppstår 
under resans gång. Eftersom det är flera organisationer som är inblandade kan 
det också ta tid för parterna att förstå förutsättningarna och utveckla gemen-
samma arbetsformer. Komplexiteten i partnerskapens sammansättning och upp-
drag medför att processen präglas av oförutsägbarhet, och att det blir svårare att 
styra arbetet efter en strategi som ställts upp på förhand. Istället för att enbart 
utgå från en planeringsstrategi, med fokus på ”en bästa lösning”, menar Anders-
son m. fl. (2005) att en lyckad utvecklingsverksamhet bör kombinera planering 
med en mer flexibel lärstrategi som tillåter reflektioner över både medel och 
mål.  

Strukturpåverkan är, som ovan nämndes, ett viktigt uppdrag inom Equal. En 
primär uppgift för partnerskapen är att motverka strukturer och praktiker som 
skapar utestängning och exkludering i arbetslivet. Partnerskapen utgör temporä-
ra utvecklingsorganisationer för provning och utveckling av nya arbetssätt och 
metoder, vilka skall spridas och införlivas i ordinarie organisationer och struktu-
rer. En viktig aspekt är att de parter som ingår själva utgör en del av de struktu-
rer som skall påverkas, vilket kräver en vilja till kritisk granskning och föränd-
ring av den egna verksamheten. Arbetet med strukturpåverkan skulle således 
kunna formuleras som att partnerskapen förväntas arbeta både utåt- och inåtrik-
tat.  

Partnerskap har således kommit att förespråkas som en organiseringsform för 
strukturpåverkande utvecklingsarbete, i syfte att utjämna sociala orättvisor och 
skillnader. Det återstår dock att genomföra forskning kring detta, då vi vet för 
lite om i vilken utsträckning partnerskap fungerar innovativt och strukturpåver-
kande (Andersson m.fl. 2005). Det är kring dessa frågeställningar som jag avser 
att ge ett bidrag i licentiatuppsatsen. Forskning visar att såväl arbetsmarknadens 
strukturer som olika former av organiseringsprocesser präglas av kön. Från re-
geringsnivå och ESF-rådet förs jämställdhetsintegrering fram som en strategi för 
att förändra dessa förhållanden. Men vad händer när diskurserna möter aktörerna 
                                                 
13 Dessa olika organiseringsformer skall dock betraktas som teoretiska renodlingar. I praktiken går de 
ofta in i varandra så att utvecklingspartnerskap kan likna traditionella projekt och vice versa (Anders-
son m. fl. 2005). 
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i partnerskapen? Hur tolkas kraven på att bedriva ett arbete som främjar jäm-
ställdhet? Står partnerskapen för något nytt, eller blir de manifestationer av rå-
dande strukturer och könshierarkier? 
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3. Könsmärkta förändringsprocesser 
I detta kapitel presenterar jag de begrepp och teorier som jag kommer att använ-
da som analytiska verktyg i licentiatuppsatsen. Eftersom mina frågeställningar 
rör sig i ett spänningsfält mellan struktur och aktör, kommer jag att utgå både 
från strukturella ansatser och från aktörsorienterade perspektiv på könsskapande 
processer (”doing gender”). I kapitlet ger jag exempel på hur maktrelationer ba-
serade på kön kan utgöra hinder i förändringsarbete, vilket kan leda till motstånd 
och återställare. Kapitlet avslutas med en diskussion av möjligheterna till för-
ändring av genusordningen.  

 

3.1 Kön och genus 
Denna licentiatuppsats utgår från att kön är socialt och kulturellt konstruerat, 
något som människor skapar aktivt genom språk, handlingar och symboler (Thu-
rén 2003). I den västerländska kulturen finns en djupt rotad föreställning om 
kvinnor och män som två skarpt åtskiljbara biologiska kategorier, vilket överförs 
till att också gälla förväntningar om sociala och emotionella skillnader. Detta 
speglas bland annat i populärpsykologogiska böcker om ”könens olikhet” med 
titlar som Män är från Mars, kvinnor är från Venus (Gray 1994). Kön är en kon-
struktion vi använder för att dela in individer i två grupper, kvinnor eller män, 
men också något som kan överföras metaforiskt till andra områden.14 Yrken kan 
t.ex. stämplas som ”manliga” eller ”kvinnliga”, liksom färger, artefakter, fritids-
sysselsättningar, osv. Thurén formulerar detta som att vi använder kön för att 
tänka kring andra ting, t.ex. vid fördelning av arbetsuppgifter, resurser och be-
slutsmakt. Kön fungerar med andra ord som en princip för social organisering, 
något som strukturerar det mesta i samhället – från personliga relationer till or-
ganisationer, institutioner, politik och vetenskap (Thurén 2003)  

Under 1970-talet infördes en åtskillnad mellan ”sex” och ”gender” i den anglo-
saxiska kvinnoforskningen, för att betona det som ”görs” med kön. Eduards 
(1995) formulerar detta som att det är den sociala ordningen snarare än den ge-
netiska koden som gör oss till kvinnor och män. Avsikten med att införa gender, 
vilket i Sverige översattes till ”socialt kön” och senare genus, var således att av-
visa biologisk determinism. Med tiden har dock distinktionen mellan kön och 
genus kritiserats för att vila på den västerländska uppdelningen i natur och kul-
tur, vilket kan ge intryck av att det sociala konstrueras från en fast, biologisk 
grund (Gothlin 1999, Thurén 2003, Rönnblom 2002). På detta sätt smyger sig 

                                                 
14 Det finns gott om exempel från medicinsk, antropologisk och historisk forskning som pekar på det 
godtyckliga i att använda dessa kategorier som grund för indelning av mänskligheten. Det finns sam-
hällen som urskiljer fler kategorier är ”män” och ”kvinnor”, dessutom kan kriterierna för vem som 
räknas som man eller kvinna variera i rum och tid. Detta är dock en omfattande fråga som av utrym-
messkäl lämnas utanför denna licentiatuppsats. För en vidare diskussion, se Gothlin (1999) samt Thu-
rén (1996, 2003).  
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den biologiska determinismen in bakvägen. En lösning på detta har varit att be-
tona att även kroppen påverkas av sociala processer och företeelser. Några ex-
empel är organiseringen av produktion och reproduktion, urbanisering, livsstil, 
sjukvård och medicin, osv. Eftersom dessa processer redan är könsstrukturerade, 
är det ytterst mycket svårt att avgöra vad som hör till det biologiska eller det so-
ciala. Det centrala handlar därför inte om biologiska skillnader, utan om hur 
människor tolkar, framhäver, använder, symboliserar och modifierar dessa ge-
nom social praktik (Connell 2003). 

Idag är det relativt vanligt att forskare använder kön och genus i ungefär sam-
ma betydelse, dvs. med innebörden att båda är socialt konstruerade (se t.ex. Ab-
rahamsson 2000). Andra forskare väljer genus för att särskilja vardagsbetydelser 
av kön från teoretiserande om kön, dvs. genus används som ett analytiskt be-
grepp. I licentiatuppsatsen använder jag kön i den mening som framgått ovan, 
dvs. med innebörden att även det biologiska påverkas av social praktik. När jag 
refererar till teorier som baseras på genus, använder jag dock begreppet genus.  

 

3.2 Strukturer och aktörer 
Som jag beskrev i de tidigare kapitlen, har partnerskapen inom Equal i uppdrag 
att arbeta med strukturförändring. Samtidigt ingår partnerskapen i organisatoris-
ka och samhälleliga sammanhang som handlar om relationer mellan kvinnor och 
män, samt föreställningar om ”manligt” och ”kvinnligt”. Detta gör det viktigt för 
mig att eftersträva en förståelse av hur relationer mellan kvinnor och män kon-
stitueras på en övergripande samhällsnivå, samt hur dessa relationer utmanas, 
återskapas, modifieras och förändras.  

Regelbundenheter i relationer mellan kvinnor och män på samhällsnivå brukar 
analyseras och teoretiseras i termer av genussystem, könsmaktordning, genus-
ordning och andra liknande begrepp. I ett svenskt sammanhang bör Yvonne 
Hirdman (1988) nämnas som en förgrundsgestalt med teorin om genussystemet 
och dess två grundläggande principer om isärhållning och hierarki.15 I licentita-
tuppsatsen utgår jag dock främst från R.W. Connells teorier om genusordningen 
(Connell 1987, Connell 2003). Motiveringen är att Connell bygger sina teorier 
på en syntes av omfattande forskning, samt kopplar detta till en social teori som 
gör det möjligt att fokusera på både struktur och aktör. 

Connell använder begreppet genusordning för att beskriva det historiskt kon-
struerade mönster av genusrelationer som finns på en övergripande nivå i ett 
visst samhälle, samt de föreställningar som finns om detta mönster. Enligt Con-
nell bör genus förstås som en social struktur, ett djupgående och varaktigt möns-
ter i vår sociala ordning och i de dagliga aktiviteter och praktiker som regleras 

                                                 
15 Den första principen om isärhållning bygger på dikotomins logik som säger att manligt och kvinn-
ligt inte bör blandas. Den andra principen, hierarkin, definierar mannen som normen eller det allmän-
giltiga. Det män gör värderas högre än det som kvinnor gör (Hirdman 1988). 
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av denna ordning. Genom att använda strukturbegreppet betonar Connell att vi 
inte har att göra med slumpvist arrangerade fenomen, utan förhållanden som har 
ett inbördes samband och en kontinuitet som sträcker sig bortom enskilda indi-
viders liv. Strukturer har dock ingen oberoende existens utanför människors 
handlingar, utan måste återuppbyggas genom social praktik. De determinerar 
inte heller handlingar på ett automatiskt sätt. Människor har tvärtom en aktiv 
och kreativ roll i skapandet av genusrelationer, genom att de intar olika förhåll-
ningssätt och strategier. Strukturerna erbjuder dock en rad möjligheter, begräns-
ningar och konsekvenser som de måste förhålla sig till.  

Vidare skriver Connell (2003) att genusordningen präglas av en komplexitet 
som kan medföra att ett mönster som verkar stelt och orörligt på ytan, visar sig 
vara fullt av motsägelser och variationer vid närmare undersökningar. Detta kan 
upplevas i form av diskrepanser, som om delar av livet följer olika genuslogiker. 
Ett exempel är att kvinnor och män definieras som medborgare (dvs. som lika) i 
en modern, demokratisk stat, samtidigt som de definieras som varandras motsat-
ser enligt den förhärskande sexuella koden. För att kunna beskriva och analysera 
denna komplexitet menar Connell att vi bör se till fyra dimensioner eller del-
strukturer inom genusordningen: maktrelationer, produktionsrelationer (fördel-
ning av betalt och obetalt arbete, men även den genusbaserade ackumulations-
processen), känslomässiga relationer (t.ex. sexualitet och känsloarbete), och 
symboliska relationer (myter kring och gestaltning av kön i tal, skrift, klädsel, 
film, fotografi, osv.).16  

Den förstnämnda maktdimensionen bör utvecklas något i detta sammanhang. 
Enligt Connell kan makt handla om enskilda mäns kontroll över kvinnor, eller 
institutionalisering av lagar, procedurer och praktiker som gynnar män (t.ex. 
inom rättssystem och organisationer). Men makten kan också vara diffus och 
utövas genom vårt sätt att tala och skapa föreställningar, vilket påverkar hur 
människor uppfattar sig själva och andra. Ett exempel är diskursen om mode och 
skönhet som positionerar kvinnor som medvetna konsumenter och objekt på 
samma gång (Connell 2003). Denna makt utgår inte från något självklart cent-
rum i form av en ”patriarkal centralnämnd” utan produceras och utövas i relatio-
ner, av både kvinnor och män. 

Det kan också finnas motsägelser och variationer mellan genusordningen på en 
övergripande samhällsnivå, och de relationer som präglar enskilda institutioner 
och organisationer. Ofta går det att urskilja specifika genusarrangemang på ar-
betsplatser, inom skolor, familjer, religiösa samfund m.m. när det gäller fördel-
ning av beslutsmakt, sysslor, känslomässiga relationer och symbolik. Dessa lo-
kala arrangemang eller genusregimer (Connell 1987, Connell 2003) kan över-
ensstämma med den övergripande genusordningen men också avvika. Oavsett 
om det som studeras är en hel genusordning eller en genusregim, handlar det om 
                                                 
16 De olika dimensionerna eller delstrukturerna inom genusordningen är inte skarpt åtskiljbara i ”verk-
ligheten”, utan är invävda i och interagerar med varandra. Det handlar snarare om en analytisk distink-
tion i syfte att åskådliggöra komplexitet och motsägelser.  
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relationer, identiteter, gränser och praktiker – hur människor, grupper och orga-
nisationer hänger ihop och särskiljs. Genusrelationer kan utgöra en källa till 
diskriminering och orättvisor, men också framgång, bekräftelse och identitet. 
Detta innebär att genus till sin natur är någonting politiskt. I uppsatsen utgår jag 
från att genusordningen genomsyrar samhället i dess helhet, men kan göra det på 
olika sätt och med olika grad av styrka, räckvidd och hierarki (Thurén 1996).17  

En annan forskare som betraktar kön eller genus som en fundamental dimen-
sion i sociala processer och strukturer är Joan Acker. En skillnad gentemot R.W. 
Connell är dock att Acker har ett tydligare organisationsperspektiv i sin forsk-
ning (Acker 1990, Acker 1999), vilket är intressant i denna licentiatuppsats ef-
tersom arbete i partnerskap handlar om organiseringsprocesser. Acker kritiserar 
tidigare forskning som utgått från att organisationer är könsneutrala, eller från 
att kön kommer in i organisationer ”utifrån”. Istället menar hon att kön är en 
central komponent i själva organisationslogiken (t.ex. i hur hierarkier byggs upp 
och arbete fördelas) och att kön både skapar och skapas i dagliga, organisatoris-
ka processer. Dessa processer har i sin tur central betydelse för reproduktionen 
av kvinnors underordnade position på arbetsmarknaden och i ekonomin.  

Acker identifierar fyra könsordnande processer i organisationer: Procedurer 
och rutinbeslut som bidrar till att skapa segregering och hierarkier mellan kvin-
nor och män, t.ex. genom anställning och befordran, lönesättning samt fördel-
ning och utförande av arbetsuppgifter. Konstruktioner av föreställningar och 
symboler som uttrycker, förklarar, motsäger eller förstärker könsuppdelning och 
hierarkier, t.ex. genom föreställningar om att män är lämpliga för chefsarbeten 
medan kvinnor passar bättre för repetitiva, lägre kvalificerade arbetsuppgifter. 
Interaktion mellan organisationens medlemmar, både i formella och informella 
sammanhang (t.ex. sammanträden eller bastukvällar) som bidrar till att exklude-
ra vissa medlemmar, skapa allianser, osv. Slutligen sker könsordnande processer 
också genom det inre identitetsarbete som organisationens medlemmar utför, 
t.ex. som ett led i att anpassa sig till könspräglade förväntningar på ”rätt beteen-
de” från medarbetare, kunder och ledning.  

Enligt Acker är organisationer således arenor där kön ”görs” genom interaktiva 
processer. Hennes teorier har haft stort inflytande och förts vidare inom det s.k. 
doing gender-perspektivet (Gunnarsson et.al. 2003, Korvajärvi 1998). Utgångs-
punkten är kön varken betraktas som något nedärvt eller som en färdig, passiv 
könsroll som människor socialiseras in i. Istället betraktas könsidentiteter som 
instabila, dynamiska och föränderliga vilket innebär att aktörer måste ”göra” 
kön i sociala situationer för att accepteras som medlemmar i en viss könskatego-
ri (West & Zimmerman 1987). Enligt detta synsätt är kön något som produceras 
genom social interaktion, inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan 
                                                 
17 Med styrka menas den vikt som läggs vid ”manlighet” och ”kvinnlighet” i ett visst samhälle eller i 
en viss situation, t.ex. när det gäller beteende, klädsel osv. Med räckvidd menas hur många områden 
av samhällslivet som påverkas av uppdelningen av mänskligheten i två kategorier. Med hierarki menas 
skillnader i tillgång till viktiga resurser, möjligheter och prestige (Thurén 1996).  
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kvinnor och mellan män. Könsskapande processer kan t.ex. handla om konstruk-
tioner av hierarkier mellan män, eller förhandlingar mellan kvinnor om vilka 
normer och attityder som skall gälla på en arbetsplats. Dessa processer påverkas 
även av andra identitet- och maktordningar, baserade på klass, etnicitet, sexuali-
tet, osv.  

En paradox som Päivi Korvajärvi pekar på i sin avhandling är att könsskapan-
de processer kan framstå som osynliga, trots att de antas ha en central betydelse 
i sociala relationer. Korvajärvi fann att de anställda som arbetade i de tjänste-
mannaorganisationer hon studerade (bl.a. ett arbetsförmedlingskontor och hu-
vudkontoret på ett försäkringsbolag) sällan pratade explicit om könsrelaterade 
frågor i intervjuerna, och att det var svårt att urskilja sådana inslag i de samtal 
som fördes på arbetsplatserna. Istället för att tolka detta som att organisationerna 
är könsneutrala, menar Korvajärvi att könsskapande processer sker på informella 
sätt och ofta är inbäddade i andra sammanhang och skeenden i organisationen 
(jmf. Acker). I de organisationer hon studerade hade det skett en rad förändring-
ar som införandet av ny teknik och nya ledningsstrategier, förändrade arbets-
uppgifter, osv., vilket ledde till nya krav på de anställda. Förändringarna påver-
kade både män och kvinnor, men ställde högre krav på anpassning från kvinnor-
nas sida. Kvinnor hade inte heller samma möjligheter att avancera i organisatio-
nerna. Detta osynliggjordes dock genom att ledning och anställda hänförde brist 
på jämställdhet till ett abstrakt samhälle utanför, medan den egna arbetsplatsen 
beskrevs som jämställd – ett förhållningssätt som snarare bidrog till att återskapa 
hierarkier mellan kvinnor och män. ”Even gender neutrality was a way of doing 
gender – I would argue that it is a very dominant way in the Finnish context 
while still hiding a lot of inequalities” (Korvajärvi 2003, s. 56).  
 

3.3 Förändring, motstånd och återställare 
Den forskning och de teorier som jag utgått från ovan visar således att kön är en 
central komponent i sociala relationer, både på samhälls- och organisationsnivå. 
Forskning visar även att förändringsarbete som utmanar de lokala genusarran-
gemangen ofta möts av motstånd (Cockburn 1991, Hagberg m.fl. 1995). Detta 
gäller oavsett om förändringen syftar till att utmana genusrelationer, eller om 
detta snarare sker som en oavsedd effekt (Abrahamsson 2000).  

Wahl m.fl. (2001) skriver att arbete med jämställdhetsambitioner möter både 
passivt och aktivt motstånd.18 Passivt motstånd kan ta sig uttryck i tystnad, t.ex. 
att ledningen ”glömmer bort” frågor om jämställdhet, eller skenhandlingar som 
upprättande av jämställdhetsplan för att slippa böter och inte för att bedriva ett 
aktivt arbete. Aktiva motståndsformer framkommer först när beslut skall omsät-
tas i faktiskt handling. Det kan handla om motargument, i vilka problem med 
jämställdhet placeras någon annanstans (t.ex. till att kvinnor saknar rätt utbild-
                                                 
18 Det resonemang som förs om detta i Wahl m.fl. bygger på en studie av jämställdhetsarbete i svenska 
kommuner som genomfördes av Pincus 1998 (Pincus 1998 refererad i Wahl m.fl. 2001).  
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ning), eller urholkning som innebär att jämställdhetsarbete töms på insatser som 
kan innebära organisatorisk förändring. Urholkning motiveras ofta med att jäm-
ställdhet är oförenligt med andra, viktigare åtaganden inom organisationen. Ak-
tivt och passivt motstånd kan aktiveras under olika stadier i ett förändringsarbe-
te, till exempel i samband med att agendan formuleras eller i samband med be-
slutsfattande. 

Motståndet kan bero på olika föreställningar om relationer mellan kvinnor och 
män, t.ex. att det redan råder jämställdhet eller att det finns en ”naturlig” olikhet 
som motiverar mäns överordning. Utifrån detta uppfattas jämställdhet som att ge 
otillbörliga fördelar till kvinnor, dvs. som diskriminering av män. Motstånd kan 
också bero på ovilja att ge upp de privilegier som är förknippade med en högre 
status- och maktposition. Det finns studier som visar att män i allmänhet har en 
mer negativ inställning till jämställdhet (Cockburn 1991, Wahl m.fl. 2001). Det-
ta kan förstås utifrån att män som grupp tjänar mer på genusordningen, även om 
det finns män som inte tjänar lika mycket (eller som t.o.m. förlorar). Samtidigt 
är det vanligt att mäns generella överordning osynliggörs, även i förändringsar-
bete som syftar till ökad jämställdhet. En förklaring kan vara att det är tabu att 
tala om jämställdhet i termer av makt och omfördelning i den offentliga debat-
ten. Istället för att indikera att män som grupp måste ge upp en del av sina privi-
legier, motiveras jämställdhetssatsningar med att alla skall få det bättre (Eduards 
1995, Rönnblom 2002). Även kvinnor kan dock motsätta sig jämställdhetsarbe-
te, genom att förneka betydelsen av kön för möjligheterna i organisationen eller 
genom att betrakta ordningen som naturlig. Abrahamsson (2000) skriver att både 
kvinnor och män samhandlar för att upprätthålla genusordningen. Vinsten för 
den enskilde kan vara att få bekräftelse på sin genusidentitet.  

I det följande ges exempel från tidigare forskning på hur konstruktioner av kön 
och hierarkiska genusrelationer påverkar möjligheten att genomföra föränd-
ringsarbete, både i enskilda organisationer och inom ramen för mer omfattande 
organiseringsprocesser. 

 
3.3.1 Kön och förändringsarbete i organisationer 
Det första exemplet hämtas från en studie av ett projekt för att integrera jäm-
ställdhet inom Arbetsmarknadsverket i Västerbotten 1998–2000 (Tollin 2000). 
Frågeställningarna handlar om vilka implicita och explicita föreställningar om 
kön som präglat projektets inriktning och genomförande. En central utgångs-
punkt är att jämställdhet inte bör betraktas som en term med självklar innebörd. 
Istället menar Tollin att bakgrunden till en positiv inställning till termen jäm-
ställdhet kan variera, och att många föreställningar om kön kan rymmas under 
den. Jämställdhet kan t.ex. uppfattas som ”rätten att vara olika” utifrån argument 
som bygger på ett biologistiskt särartstänkande. Detta medför att det inte behö-
ver råda någon självklar motsättning mellan en jämställdhetsnorm och föreställ-
ningar om män som norm. Att individer säger sig vara för jämställdhet, behöver 
inte innebära att de vill förändra samhället i feministisk riktning. 
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I studien pekar Tollin på ett mönster där kvinnor och män framställdes som es-
sentiellt olika i beskrivningar av den könsuppdelade arbetsmarknaden inom 
AMV.19  Denna olikhet tillskrevs kvinnor, vilka konstruerades som avvikande i 
förhållande till en manlig norm. Kvinnor framställdes indirekt som ansvariga för 
sin icke-privilegierade situation på arbetsmarknaden genom ”val” av låglöneyr-
ken med små utvecklingsmöjligheter. Samtidigt osynliggjordes betydelsen av 
kön och maktrelationer när jämställdhetsprojektet diskuterades (jmr. Wahl m.fl. 
2001). Kön konstruerades således som både relevant och icke-relevant. I båda 
fallen ledde detta till att den könsuppdelade arbetsmarknaden, som projektet av-
såg att motverka, beskrevs som ett utslag av kvinnors och mäns individuella val. 
Könsordningen framställdes därmed som antingen naturlig eller som osynlig, 
vilket resulterade i en analys där inte särskilt många aktiva åtgärder krävdes. 

En slutsats som Tollin drar är att jämställdhetsdiskurser kan bidra till att åter-
skapa den rådande könsordningen, snarare än utmana den. Mot denna bakgrund 
ställer sig Tollin även kritisk gentemot tron på att ökad kunskap om ”hur det ser 
ut”, t.ex. genom kartläggningar av kvinnors och mäns villkor, också kommer att 
leda till en förändringsvilja. Detta ställs i kontrast till ett feministiskt perspektiv 
där det snarare är könsordningen och oviljan eller oförmågan att utmana denna 
som betraktas som hinder för förändring.  

Det andra exemplet på hur genusrelationer intervenerar med förändringsarbete 
hämtar jag från en avhandling om organisationsförändringar i åtta tillverkande 
företag (Abrahamsson 2000). Utgångspunkten var att samtliga företag försökte 
införa moderna arbetsorganisationer, med ökad flexibilitet och arbetsrotation i 
produktionen. Förändringsarbetet syftade således inte primärt till ökad jäm-
ställdhet. Kön visade sig dock ha en central betydelse för möjligheten att åstad-
komma organisationsförändringar. I studien delas företagen in i tre kategorier: 
Företag med mycket litet antal kvinnor i produktionen (mansdominerade arbets-
platser), företag med uppdelning i mans- och kvinnojobb (könssegregerade ar-
betsplatser) samt företag med könsblandade arbetsplatser. 

Resultaten av fallstudierna pekade på svårigheter att genomföra förändringar i 
samtliga företag, eftersom de motverkades av informella hierarkier och gräns-
dragningar som hade kopplingar till kön. På många arbetsplatser fanns det en 
tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan kvinnor och män, vilket utmanades 
genom försöken att åstadkomma integrering och rotation. Detta ledde till kon-
flikter och motstånd från såväl kvinnor som män, dock främst från män vilka 
upplevde det som degraderande att göra kvinnojobben. Männen ville inte heller 
släppa in kvinnor på egna arbetsområden. 

I avhandlingen myntas begreppet återställare för att beskriva de medvetna och 
omedvetna handlingar som drog tillbaka organisationerna till dess ursprungliga 
former. Abrahamsson drar slutsatsen att det ofta var själva genusordningen som 
återställdes, genom processer som ledde till förnyad segregering och hierarki. 
                                                 
19 Det empiriska materialet till Tollins studie bygger på granskning av policydokument inom AMS och 
AMV, enkätundersökningar, intervjuer och deltagande observationer. 
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Effekterna blev förnyad arbetsdelning mellan kvinnor och män, ökade lönegap 
och starkare betoning på informella statustrappor. Ju starkare könssegregeringen 
och könsmärkningen var i utgångsläget, desto fler blev återställarna och desto 
svårare blev det att genomföra organisationsförändringarna. En central bak-
grundsfaktor var att företagen inte hade gjort några kartläggningar av hur orga-
nisationerna såg ut i utgångsläget, och därför var omedvetna om de genushierar-
kier de var på väg att utmana (Abrahamsson 2000).  

 
3.3.2 Kön och förändringsarbete inom politiska program 
Ojämställda genusrelationer kan också utgöra ett hinder i utvecklingsarbete som 
omfattar flera organisationer, och som därigenom kan betraktas som organise-
ringsprocesser på samhällsnivå (t.ex. implementeringen av politiska program). 
Detta studeras i en forskarrapport om KOM-programmet, ”Sveriges största sats-
ning av jämställdhet i arbetslivet” (Hagberg m.fl. 1995). KOM stod för ”Kvin-
nor och män i samverkan” och genomfördes efter riksdagsbeslut mellan 1989–
1993. De arbetsmarknadspolitiska målen handlade bl.a. om att minska andelen 
yrkesområden med extremt sned könsfördelning, öka andelen kvinnor på chefs-
poster, samt jämna ut könsskillnader i förvärvsfrekvens och arbetstid. Som kan 
utläsas av dessa formuleringar, handlade det i hög grad om att åstadkomma för-
ändringar på strukturell nivå – eller, som titeln på forskarnas slutrapport anger, 
om att göra landet jämställt. ”KOM-programmet skulle skaka om arbetsmarkna-
den så att dess könsfördelning påverkades” (Hagberg m.fl. 1995, s. 35).  

Dessa mål försökte man uppnå genom intensiva satsningar inom tre regioner 
på opinionsbildning samt utveckling av organisation och miljö på olika arbets-
platser.20 Ett exempel på det senare var de så kallade foga-projekten, vilka be-
stod i att maskulint och feminint könsmärkta arbetsuppgifter sammanfogades till 
ett nytt yrkesområde (t.ex. genom kombination av vaktmästeri och städarbete till 
en ny tjänst). Programmet administrerades genom Arbetsmiljöfonden och leddes 
av en partsammansatt styrgrupp, vilket var en central strategi för att involvera 
arbetsmarknadens organisationer (dvs. privata och offentliga arbetsgivare samt 
fackförbund).  

Enligt forskarna var dock programmet alltför begränsat sett till omfattning, tid 
och resurser för att påverka arbetsmarknadens könsstrukturer. På arbetsplatsnivå 
framkom motstånd gentemot försöken att foga samman könsmärkta arbeten till 
nya tjänster, från kvinnor men främst från män som fick arbetsuppgifter med 
lägre status än tidigare (jmf. Abrahamsson 2000). Också inom de organisationer 
som tillhörde det korporativa systemets kärna (AMFO, LO, TCO, SAF m.fl.) var 
det svårt att urskilja synliga och mer omfattande förändringar som kunde kopp-
las till KOM-programmet. I studien förklaras en del av svårigheterna med ge-
nussystemets betydelse som identitetsskapande och samhällsbärande maktsy-
stem. När dess principer ifrågasätts hotas såväl invanda föreställningar om 
                                                 
20 De tre regionerna utgjordes av Östergötlands län, Gävleborgs och Kopparbergs län samt Västernorr-
land och Jämtlands län.  
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”manligt och kvinnligt” som statuspositioner och hierarkier, vilket väcker mot-
stånd. En annan förklaring som diskuteras är att det saknas enighet om vilka fak-
torer som är viktiga när genussystemet skall ändras, vilket leder till svårigheter i 
implementeringsarbetet. Det är många faktorer som påverkar relationer mellan 
kvinnor och män, vilket innebär att jämställdhet inte så lätt kan inordnas i ett 
väldefinierat område (Hagberg m.fl. 1995).  

I studien av Hagberg m.fl. diskuteras inte begreppet jämställdhetsintegrering 
som sådant, vilket kan bero på att integrering ännu inte hade antagits som poli-
tisk strategi. Forsberg (2005) och Westberg m.fl. (2005) belyser dock hur inte-
grering av jämställdhet i tillväxtprogram och strukturfonder försvåras av regio-
nala könskontrakt och maktcentra.  

Forsberg konstaterar att det ofta saknas genusanalyser i regionalt tillväxtarbete, 
trots att både EU och regeringen ställer krav på att sådana skall genomföras som 
ett led i integreringen av jämställdhet. Detta leder till att jämställdhetsintegrering 
tolkas i termer av ”kvinnoprojekt.” Istället för att bedriva strukturpåverkande 
arbete, konstrueras kortsiktiga åtgärder för kvinnor där de riskerar att bli inlåsta i 
arbetsmarknadens låglönesegment. En bidragande orsak anser Forsberg ligga i 
stereotypa föreställningar som kopplar innovation och tillväxt till de näringsgre-
nar i vilka män dominerar. Visserligen går det att urskilja ökade ambitioner på 
programnivå, men när programmen omsätts i konkret verksamhet tonar jäm-
ställdhetsmålet bort och slutar som ett diffust moln vid horisonten. Forsberg me-
nar att i den mån projekt beskrivs som ”neutrala” ur genussynpunkt av projekt-
företrädare, kan de snarare ses som negativa då de bidrar till att upprätthålla 
ojämställda könskontrakt (Forsberg 2005).  

En liknande analys görs av Westberg m.fl. (2005) i en studie av de regionala 
tillväxtavtalens tillkomst. Inom de mansdominerade partnerskap21 som arbetade 
med att ta fram avtalen definierades tillväxt i snävt ekonomiska termer, vilket 
uteslöt betydelsen av jämställdhet för regional utveckling. Antalet kvinnor och 
män konstruerades en norm i sig, medan frågor om makt, homosociala nätverk 
och tolkningsföreträde förbisågs. Majoriteten av de verksamma ansåg inte heller 
att de behövde anlita sakkunniga inom jämställdhetsintegrering, eftersom de 
menade att de själva hade tillräckliga kunskaper. Utifrån detta pekar Westberg 
m.fl. på risken att integrering snarare används som en ursäkt för att ytterligare 
marginalisera frågor om jämställdhet. Att lägga frågan på allas bord kan i prak-
tiken leda till att jämställdhet blir allas och ingens ansvar, vilket också kan an-
vändas som argument för att upphöra med aktiva insatser. Företag och organisa-
tioner kan underlåta att arbeta aktivt med jämställdhet, med motiveringen att de 
nu har integrerat detta i sin reguljära verksamhet.  

 

                                                 
21 I likhet med Equal bygger tillväxtpolitiken på arbete i breda partnerskap för att skapa bättre förut-
sättningar för gemensamt ansvarstagande, samt kombinera strukturpåverkan med lokala och regionala 
initiativ.  
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3.4 Två steg fram och ett tillbaka?  
Detta kapitel pekar på två centrala lärdomar: Dels kan innebörden av jämställd-
het uppfattas på olika sätt, beroende på hur kön konstrueras i ett visst samman-
hang. Jämställdhet kan konstrueras utifrån manliga normer, vilket riskerar att 
reproducera snarare än förändra genusordningen. Dels kan hierarkiska relationer 
mellan kvinnor och män utgöra ett hinder i förändringsarbete. En invändning 
som kan resas mot detta är att kön inte förklarar allt som händer i organisationer 
och i utvecklingsprocesser. Förändring som sådan väcker ofta motstånd och i 
organisationer kan det pågå processer som inte primärt har med relationer mel-
lan kvinnor och män att göra. Kön är dock en grundläggande indelningsgrund 
som skär igenom samtliga mänskliga samhällen (dock i olika former och varian-
ter) och könsskapande processer kan vara en förklaring till det som sker i orga-
nisationer (Abrahamsson 2000, Acker 1990, Acker 1999, Gunnarsson et. al. 
2003).  

Beskrivningen av motstånd och återställare kan ge intrycket av att genusord-
ningen är oföränderlig, vilket skulle leda till determinism. På individuell nivå 
kan det vara bekvämt att infoga sig i de genusarrangemang som råder i ett visst 
sammanhang. Belöningen kan ligga i att undgå konflikter och få bekräftelse, 
framgång och gemenskap. De som bryter mot genusordningen riskerar istället 
att drabbas av olika sanktioner. Som Connell skriver (2003), finns det dock 
människor som trots detta överskrider gränser och normer för ”kvinnligt” och 
”manligt.” Eftersom genusordningen skapas i en historisk kontext kan den heller 
aldrig vara statisk eller kopieras exakt. Människor ingår i och påverkas av sam-
hälleliga och organisatoriska ordningar, där kön ingår som en viktig del. De låter 
sig dock inte enbart passivt formas utan deltar själva aktivt i formandet, genom 
att inta en plats i genusordningen eller genom att reagera på den plats de tilldelas 
av andra. I den bemärkelsen är kön alltid en prestation, något som görs i det so-
ciala livet. Connell menar därför att genusordningen ständigt förändras, i takt 
med att mänsklig praktik skapar nya situationer.  

Vidare skriver Connell (2003) att genusordningen kan förändras av sociala 
krafter som teknikutveckling, urbanisering, masskonsumtion och liknande. Ge-
nusordningen kan dock även förändras inifrån, genom att den utvecklar kristen-
denser som underminerar rådande mönster. Detta kan i sin tur ske genom att oli-
ka grupper mobiliserar politiska intressen för och emot förändring. Under det 
senaste seklet har det t.ex. skett stora förändringar inom makt- och produktions-
relationerna, som en följd av kvinnorörelsens kamp för rösträtt, rätt till förvärvs-
arbete osv. På den svenska arbetsmarknaden har detta medfört att inga yrken 
längre är formellt stängda för kvinnor. Som framgått av tidigare kapitel, innebär 
inte detta att de manspräglade strukturerna är utplånade. De utmanas dock allt 
intensivare av moderna, ”icke-mansimpregnerade strukturer” (SOU 2004:43). I 
kapitlet har jag argumenterat för att genusrelationer är komplexa och motsägel-
sefulla, vilket gör det svårt att entydigt säga om det blir bättre eller sämre. Kan-
ske är det som Lena Abrahamsson skriver (2004), att utvecklingen snarare kan 
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beskrivas som ”två steg fram och ett tillbaka.” Ökade möjligheter för kvinnor i 
en dimension (t.ex. i arbetslivet) leder inte nödvändigtvis till bättre villkor även i 
andra samhällsdimensioner.  

Att genusordningen är komplex och innehåller element av både reproduktion 
och förändring, framgår även i den forskning som refererats ovan. I en uppfölj-
ningsstudie som Abrahamsson genomförde tio år senare på tre av de företag som 
ingick i avhandlingen, visade det sig att försöken till organisationsförändringar 
satt vissa spår (Abrahamsson 2006). Många av idéerna hade levt kvar och nu 
försökte man på nytt införa det som tidigare misslyckades, med större framgång. 
I samband med detta hade medvetenheten kring jämställdhetsfrågor ökat och det 
gick att se tecken på uppluckring av könsordningen, som att några kvinnor ut-
förde arbetsuppgifter de tidigare inte haft tillträde till.   

En del av förklaringen kan enligt Abrahamsson tillskrivas den omgivande 
samhällsdiskursen om jämställdhet som ”sipprar in” och påverkar företagen. 
Detta liknas metaforiskt vid en virusinfektion, där förändringarna syns först efter 
en viss inkubationstid. Enligt Abrahamsson kan det krävas en övergångsperiod, 
från det att organisationer och aktörer ”smittas” av retorik och prat om kön och 
jämställdhet till att de börjar ta steg i riktning mot att själva agera för ökad jäm-
ställdhet. En viktig aspekt var att organisationsförändringarna lyckades bäst i det 
företag som hade en könsblandad arbetsplats med få, synliga hierarkier. Detta 
uppfattar jag som en bekräftelse på att genusordningen inte bör ses som statisk 
eller enhetlig, utan att lokala genusregimer kan variera i styrka, räckvidd och 
hierarki (Thurén 1996). I uppföljningsstudien skriver dock Abrahamsson (2006) 
att var fråga om relativt små förändringar och att är en öppen fråga om huruvida 
dessa får betydelse på längre sikt.  

Även de forskare som utvärderade KOM-programmet (Hagberg m.fl. 1995) 
pekar på positiva effekter som ökade kunskaper och fler engagerade nyckelper-
soner inom politik, intresseorganisationer och näringsliv. Bland annat ökade in-
tresset för och kunskaperna kring jämställdhetsfrågor hos de män som deltog i 
arbetet med KOM, vilket enligt Hagberg m.fl. bekräftar vikten av att engagera 
dem i jämställdhetsarbete. En slutsats som forskarna drar i slutrapporten är att 
jämställdhet inte är något som uppkommer och består, utan något som ständigt 
måste återskapas.  
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4. Tillvägagångssätt och material 
I detta kapitel beskriver och diskuterar jag hur jag gått tillväga för att formulera 
och lösa forskningsuppgiften. Forskningsprocessen kan delas in i två faser: Dels 
en övergripande kartläggning av sexton partnerskap, vilken gjorts med utgångs-
punkt i deras ansökningshandlingar till det svenska ESF-rådet. Dels en fördju-
pad studie av fyra utvalda partnerskap baserad på dokument, intervjuer med 
samordnare och projektledare, samt anteckningar från möten och utbildningar 
som arrangerades av partnerskapen. Jag har utgått från en explorativ ansats, vil-
ket inneburit att mina frågeställningar utvecklats och tagit form efter arbetets 
gång. I tolknings- och analysarbetet har jag utgått från ett kritiskt perspektiv, 
influerat av diskursanalys och metoder för dekonstruktion av policyförslag. 

 

4.1 Centrala utgångspunkter 
Som doktorand har jag varit knuten till en forskargrupp vid avdelningen för in-
dustriell produktionsmiljö, institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. Min uppgift bestod i att forska om partnerskap som arbetade med 
lärande ur ett genusperspektiv, med institutionen som uppdragsgivare. Däremot 
var inte detta knutet till något specifikt partnerskap, varför det funnits stort ut-
rymme för mig att formulera frågeställningar och utforma studien. Empirin har 
hämtats från sexton partnerskap som ingår i en temagrupp för lärande miljöer 
(NTG-lär) med institutionen för arbetsvetenskap som sekretariat.22  

I Alvesson och Sköldberg (1994) betonas att ingen kommer idémässigt tom-
hänt till en forskningsprocess. Teoretiska föreställningar och antaganden påver-
kar vilka ”data” som samlas in och hur dessa tolkas, vilket innebär att forskaren 
bör sträva efter att medvetandegöra både läsaren och sig själv om det tankeba-
gage som påverkat forskningen. Mina teoretiska antaganden som beskrivits i 
föregående kapitel är att kön konstrueras socialt, i interaktion mellan individer 
och grupper, och att detta sker på mångfacetterade och komplexa sätt i olika 
sammanhang. Av detta följer att det även blir viktigt för mig att rikta uppmärk-
samhet mot den omgivande kontexten, i detta fall partnerskap som form för ut-
vecklingsarbete (jmf. Andersson m.fl. 2005). Eftersom mina förkunskaper om 
partnerskap var mer begränsade, utgick jag från en explorativ ansats som väg-
leddes av allmänt formulerade frågor: Vilka aktörer är det som genomför verk-
samheterna, och hur beskriver de den huvudsakliga inriktningen? Hur kan köns-
relationer utforskas och problematiseras i dessa sammanhang? Med tanke på 
Equals målsättningar om strukturpåverkan, var jag även intresserad av huruvida 

                                                 
22 Se www.ntg-lar.se. Inom Equal bildades temagrupper som arbetat med att tillvarata, synliggöra och 
sprida resultat från utvecklingspartnerskapen. Förutom NTG-lär har det funnits nationella tematiska 
grupper för partnerskap som arbetat specifikt med jämställdhet, asylfrågor, utveckling av partnerskap 
som arbetsform, osv.  
 

http://www.ntg-lar.se
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insatserna låg på struktur- eller individnivå. Däremot var det inte självklart för 
mig att fokusera på jämställdhetsintegrering redan från början, utan detta intres-
se var något som växte fram i mötet med aktörer inom partnerskapen samt annan 
forskning.  

 

4.2 Urval och insamling av empiri 
Som ovan nämndes, har forskningsprocessen bestått av en övergripande kart-
läggningsstudie och en fördjupningsstudie. De tolkningar och analyser som görs 
i denna uppsats bygger främst på den empiri som samlades in genom fördjup-
ningsstudien. Kartläggningen hade dock betydelse för hur jag närmade mig äm-
net och avgränsade studien, varför även denna beskrivs översiktligt.  

 
4.2.1 En kartläggning av sexton partnerskap 
Som nyanställd doktorand deltog jag i ett kartläggningsarbete av de partnerskap 
som ingick i NTG-lär, tillsammans med mina kollegor i forskargruppen. Syftet 
med kartläggningen var att forskargruppen skulle få en överblick av vilka orga-
nisationer som ingick i partnerskapen samt inom vilka fält verksamheterna be-
drevs (utbildningssystemet, arbetslivet, sociala sektorn osv.)23 Totalt rörde det 
sig om sexton partnerskap, verksamma i olika delar av landet mellan 2001–2007 
(se bilaga 1).  

Kartläggningen skedde med utgångspunkt i de genomförandeplaner som part-
nerskapen sänt in för att ansöka om medel till det svenska ESF-rådet. Genomfö-
randeplanerna utgör omfattande dokument (från 40 upp till 80 sidor) som är 
strukturerade i ett antal rubriker. Under rubrikerna redogör partnerskapen för 
vilka organisationer (parter) som deltar i utvecklingsarbetet, vilket problem de 
vill åtgärda, hur de avser att göra detta, samt vilka resultat som förväntas. Som 
nämndes i bakgrundskapitlet, skall partnerskapen även analysera dessa frågor ur 
ett könsperspektiv. I kartläggningen utgick vi således från hur aktörerna inom 
partnerskapen beskrev den egna verksamhetens bakgrund och inriktning i ge-
nomförandeplanerna, huruvida de beskrev och diskuterade det planerade utveck-
lingsarbetet ur ett genusperspektiv, samt vilka nyskapande effekter och resultat 
de förväntade sig.  

Genomförandeplanerna gav en övergripande orientering i hur partnerskapen 
beskrev sina verksamheter och vilka prioriteringar de avsåg att göra. I flertalet 
fördes dock endast begränsade resonemang om kön och jämställdhet. Mot denna 
bakgrund framstod intervjuer och observationer som det lämpligaste sättet att 
etablera kontakter och få möjlighet att samla in ytterligare empiri. Genom tele-
fonsamtal med samordnare inom partnerskapen, s.k. koordinatorer, fick jag möj-
lighet att närvara vid aktiviteter (möten, föreläsningar, workshops och liknande). 
I anslutning till dessa aktiviteter genomfördes också inledande provintervjuer. 
                                                 
23 Förutom sexton utvecklingspartnerskap omfattade kartläggningen även tjugo gymnasiala idéskolor 
(Berglund m.fl. 2006).  
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Jag hade ännu inte gjort någon avgränsning, vilket innebar att fokus riktades mot 
partnerskap som arbetade med lärande både inom utbildningssystemet (främst 
gymnasieskolan) och i arbetslivet. Parallellt med ett ökat fokus på jämställdhets-
integrering, utvecklade jag dock ett intresse av att studera hur dessa frågor tog 
sig uttryck inom partnerskap som utgick från arbetsplatser i sitt utvecklingsarbe-
te. En sådan inriktning framstod som intressant mot bakgrund av den forskning 
som visar hur könshierarkier kan utgöra hinder för lärande och utveckling i ar-
betslivet. I och med den specifika organisationsform som partnerskapen utgör 
(åtminstone formellt), var min förhoppning att kunna utforska dessa frågor i en 
delvis ny kontext.  

Utifrån detta valde jag ut tre partnerskap som arbetade med kompetensutveck-
ling och utbildningsverksamhet på arbetsplatser inom idrottsrörelsen, industri 
samt vård och omsorg. Även ett fjärde partnerskap med en något annorlunda 
inriktning (utvecklingsarbete inom vägledning och validering) valdes ut. Moti-
vet är att detta partnerskap hade en organisation med speciell inriktning mot ge-
nusfrågor (Kvinnoforum/Xist) som formell partner. I genomförandeplanen upp-
gav partnerskapet att satsningar skulle göras för att integrera jämställdhet inom 
hela partnerskapet, vilket framstod som intressant att följa upp. De partnerskap 
som berörs av fördjupningsstudien och som kommer att beskrivas mer utförligt i 
de empiriska kapitlen är: 

 
 Partnerskapet 1+1=3 – Ett utvecklingsarbete med ensamarbetare ar-

betar med att utveckla och förbättra arbetsvillkoren för anställda inom id-
rottsföreningar i fem distrikt: Skåne, Småland, Västernorrland, Jämtland – 
Härjedalen och Västerbotten. Projektperioden pågår från och med maj 
2005 till och med december 2007. 

 
 Partnerskapet People arbetade med att utveckla nya former för ar-

betsplatslärande och rehabilitering genom delprojekt i Lindesberg, Söder-
hamn och Gnosjöregionen. Delprojekten pågick under 2002–2005. 

 
 Partnerskapet Affla Equal arbetar med att utveckla flexibla former 

för lärande på arbetsplatser inom industri, äldreomsorg och kriminalvård. 
Utvecklingsarbetet bedrivs i Lindesberg, Vansbro och Borlänge och pågår 
från och med maj 2005 till och med december 2007.  

 
 Partnerskapet Salt arbetar med att utveckla lärmiljöer utanför det 

formella skolsystemet, samt metoder för vägledning och validering av 
icke-formellt lärande. Särskilt fokus ligger på att hitta nya vägar till eta-
blering för ungdomar i åldern 16–24 som befinner sig utanför både skola 
och arbetsliv. Delprojekten bedrivs i Skellefteå och Stockholm från och 
med maj 2005 till och med december 2007.   
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4.2.2 Fördjupad dokument- och intervjustudie 
För att få tillträde till de fyra partnerskap som jag ville fördjupa mig i, skickade 
jag en förfrågan om att få genomföra intervjuer via e-post till koordinatorer och 
projektledare. I brevet informerade jag om att syftet var att studera hur partner-
skap inom NTG-lär arbetade med lärande och jämställdhet, och att detta skulle 
ingå i mitt avhandlingsarbete. Ambitionen var att intervjua olika aktörer som var 
berörda av verksamheterna, såväl verksamhetsansvariga som deltagare och 
medverkande företag. Detta visade sig dock vara svårt att genomföra. Ett hinder 
var att tillträdet begränsades av att deltagare och företagare inte ville medverka i 
intervjuer i ett av partnerskapen. Ett annat hinder var att begränsade tidsresurser 
och geografiska avstånd gjorde det svårt att hinna genomföra omfattande inter-
vjustudier inom samtliga partnerskap. Därför gjorde jag ett urval av intervjuper-
soner som främst koncentrerades till koordinatorer och projektledare. Motiver-
ingen är att dessa personer har det operativa ansvaret för att genomföra verk-
samheterna och därför antogs kunna ge de mest detaljerade beskrivningarna. 

Insamlingen av empiri till fördjupningsstudien skedde under perioden oktober 
2006–februari 2008. Sammanlagt genomförde jag 30 intervjuer med represen-
tanter inom de fyra partnerskapen, jämnt fördelat mellan kvinnor och män. De 
första 12 intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, vilket 
medförde ett ganska stort antal resor eftersom partnerskapen är geografiskt ut-
spridda. På grund av de begränsade tidsresurserna genomfördes de resterande 
intervjuerna via telefon. Intervjupersonerna ombads beskriva sin egen roll, verk-
samhetens bakgrund samt huvudsakliga syfte och innehåll, om jämställdhetsfrå-
gor var aktuella och på vilka sätt, samt reflektioner kring hinder, svårigheter och 
resultat i utvecklingsarbetet. De exakta frågeställningarna anpassades dock efter 
intervjusituationen för att möjliggöra uppföljning av oväntade tanketrådar från 
både min egen och intervjupersonernas sida. Efterhand utvecklade jag även vis-
sa skillnader i intervjuteknik, då det visade sig att telefonintervjuerna krävde en 
något tydligare struktur för att samtalen skulle komma igång.     

Intervjuerna varierade i tid från 20 till 90 minuter men tog vanligtvis ungefär 
45 minuter att genomföra. 25 intervjuer spelades in på band, medan fem kortare 
telefonintervjuer dokumenterades genom anteckningar. Vid telefonintervjuer 
användes högtalartelefon för att möjliggöra inspelning, med intervjupersonernas 
godkännande. Därefter skrev jag ut intervjuerna ut så ordagrant som möjligt. Ett 
generellt mönster var att jag hade vissa svårigheter att beröra frågor om kön och 
jämställdhet, då majoriteten av intervjupersonerna själva förhöll sig passiva och 
gav begränsad respons när jag ställde explicita frågor om detta. Det var endast 
en handfull intervjupersoner (kvinnor) som själva förde in samtalet på temat, 
vilket kan betraktas som intressant just med tanke på de uttalade krav som ställs 
på jämställdhet i Equal-sammanhang. Hur denna passivitet kan tolkas blir före-
mål för fortsatta diskussioner i senare kapitel. 

Utöver intervjuer har jag även samlat in empiri genom besök på företag som 
medverkat i projektverksamheter, samt genom att delta vid möten, utbildningar 
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och konferenser som arrangerats av de fyra partnerskapen. När det gäller part-
nerskapet People, besökte jag två av de företag som medverkade i delprojektet i 
Söderhamn. I samband med detta genomförde jag intervjuer med en företagsre-
presentant på vartdera företaget. När det gäller partnerskapet Salt närvarade jag 
vid aktiviteter under tre tillfällen: Vid ett tvådagars möte för samordnare och 
projektledare inom partnerskapet, vid en jämställdhetsutbildning som också 
vände sig till samordnare och projektledare, samt under ett eftermiddagspass i en 
arbetsmarknadsutbildning som utgjorde ett av delprojekten. När det gäller Affla 
Equal närvarade jag under ett tvådagarsmöte för verksamma inom partnerskapet, 
där bl.a. jämställdhet diskuterades. När det gäller partnerskapet 1+1=3 – ett ut-
vecklingsarbete med ensamarbetare, närvarade jag vid en slutkonferens då resul-
taten från partnerskapets arbete samt från en extern utvärdering presenterades. 
För en sammanfattning av vilken empiri som legat till grund för den fördjupade 
dokument- och intervjustudien, se bilaga 2.  
 

4.3 Tolkning och analys 
Under tolknings- och analysarbetet har jag använt olika strategier för att nå en så 
nyanserad och poängrik tolkning (Alvesson och Sköldberg 1994) som möjligt. 
Under denna process har det skett en pendling mellan olika slag av empiri, t.ex. 
partnerskapens genomförandeplaner och intervjuutskrifter, men också mellan 
det empiriska materialet och tidigare forskning. De teorier och empiriska resultat 
som presenteras i teorikapitlet har således används som inspirationskälla för re-
flektioner kring vad mitt fall kan ses som ett fall av.24 Innan materialet diskute-
ras vidare i termer av tolkning och analys, bör vissa kommentarer göras kring 
kvaliteten. 

När det gäller bandupptagningarna från intervjuerna kan konstateras att ljud-
kvaliteten i regel varit god, bortsett från enstaka ord som fallit bort vid ett fåtal 
intervjuer. De flesta redogörelser som lämnats från intervjupersonerna har varit 
tydliga och inte ställt några större krav på redigering vid utskrifterna, dock med 
några undantag. Generellt har dock telefonintervjuerna lett till mindre detaljrik 
empiri än intervjuer som genomförts ansikte mot ansikte, vilket inte är förvå-
nande med tanke på att den senare varianten borde innebära bättre möjligheter 
att skapa kontakt med intervjupersonerna. I en telefonintervju går både intervju-
aren och intervjupersonen miste om icke-muntliga aspekter av kommunikation, 
t.ex. ögonkontakt, kroppsspråk osv. Det finns dock även undantag, med några 
telefonintervjuer som tvärtom gett rikare och mer detaljerat material.25 Intervju-
situationen tycks således även ha påverkats av andra aspekter, såsom graden av 

                                                 
24 Detta kan beskrivas som att forskningsprocessen fått större inslag av abduktion, dvs. alternering 
mellan teori och empiri med fokus på underliggande mönster (Alvesson & Sköldberg 1994).  
25 Majoriteten av dem som intervjuades i telefon hade jag träffat tidigare vid möten, utbildningar och 
liknande. Detta gäller dock ej partnerskapet 1+1=3, där jag träffade några av representanterna först 
efter att telefonintervjuerna genomförts vid en slutkonferens.  
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intervjupersonens intresse, huruvida han eller hon uppfattade frågorna som in-
tressanta och tydliga, osv.  

Inledningsvis arbetade jag med traditionella tekniker för kodning, i syfte att 
reducera materialet och urskilja övergripande mönster. Varje intervjuutskrift ko-
dades utifrån de teman och frågeställningar som varit vägledande för intervjuer-
na (dvs. utsagor har sorterats under kategorier som ”organisering”, ”problembe-
skrivning”, ”jämställdhet” osv.). När det gäller genomförandeplanerna gick jag 
tillväga på ett liknande sätt, dvs. jag arbetade med reducering och sortering av 
materialet utifrån grundläggande kategorier. Kodningsarbetet gav mig en möj-
lighet att peka på vissa mönster och fenomen, som att jämställdhet ofta fram-
ställdes på självklara och schablonartade sätt. Efterhand upplevde jag det dock 
som otillräckligt att enbart arbeta med kodning, eftersom frågor om tolkning och 
reflektion framstod som mer grundläggande. 

Ett exempel på en sådan grundläggande fråga är huruvida intervjuutsagorna 
skall tolkas som en spegling av objektiva förhållanden (”verkligheten”) eller 
snarare som uttryck för sociala normer och konventioner, intervjupersonens sub-
jektiva föreställningar, osv. Som Alvesson och Sköldberg (1994) påpekar finns 
det ingen direkt länk mellan språk och verklighet. Vidare kan intervjupersoner 
uttala sig i egenskap av olika roller och identiteter samt ha medvetna eller 
omedvetna motiv av att vinkla informationen (tendens). Forskaren bör därför 
vara beredd att inte enbart se dem som sanningssägare, utan även som ”politiskt 
medvetna aktörer” (Alvesson & Deetz 2000). Även politiskt medvetna aktörer 
kan dock ge redogörelser som pekar på intressanta drag utanför språket. Istället 
för att helt förkasta idén om överensstämmelse mellan språk och verklighet, bör 
forskaren noggrant överväga under vilka omständigheter en utsaga säger något 
om förhållanden utanför intervjusituationen.  

I denna uppsats tolkar jag vissa utsagor som en (osäker) gestaltning av verk-
ligheten, när det gäller sakuppgifter som kunnat kontrolleras mot andra muntliga 
uppgifter och/eller dokumentation.26 Större delen av intervjuutsagorna tolkar jag 
dock som uttryck för diskurser, sociala normer och subjektiva föreställningar. 
Det finns tydliga tendenser i materialet, i den meningen att verksamheten fram-
ställs på ett positivt sätt. Detta gäller särskilt genomförandeplanerna, som kon-
struerats för att sälja in verksamheten till en myndighet. Just detta ”sales talk” är 
intressant att lyfta fram, då det förutsätter konstruktionen av ”behövande mål-
grupper” för att motivera och legitimera behovet av verksamheten. Samtidigt 
bör nämnas att det förekommer exempel på mottendenser, t.ex. utsagor om att 
jämställdhet prioriteras bort trots att detta utgör ett centralt tema inom Equal. 
Sådana mottendenser kan betraktas som tecken på en utsagas giltighet (Alvesson 
& Sköldberg 1994).  

Under den sista fasen av forskningsprocessen utvecklade jag ett kritiskt per-
spektiv i tolkningsarbetet, inspirerat av Bacchis ansats för dekonstruktion av po-
                                                 
26 Med sakuppgifter avses vilka parter som ingått formellt, var i landet verksamheterna bedrivits och 
vilken inriktning de haft på en övergripande nivå. 
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licyförslag (1999). Utgångspunkten är att varje förslag innehåller en explicit el-
ler implicit diagnos av problemet, vilket Bacchi kallar dess ”problem representa-
tion.” Det som betonas är att en viss representation är en tolkning, byggd på an-
taganden och värderingar, och inte det enda sättet att uppfatta ”problemet” i frå-
ga (jmf. Alvesson och Sköldberg 1994).27 Bacchi menar dock att dessa represen-
tationer får reella konsekvenser, vilket gör dem viktiga att beskriva och bedöma. 
Problemrepresentationer kan t.ex. bidra till att föra upp vissa frågor på den poli-
tiska agendan, medan andra frågor och sätt att tolka problem trängs undan. Pro-
blemrepresentationer kan också bidra till att vissa grupper pekas ut (implicit el-
ler explicit) som särskilt problematiska, vilket leder till reproduktion av makt-
förhållanden. 

Fokus på representationer innebär även fokus på diskurser, definierat som det 
språk samt de koncept och kategorier som används för att rama in och konstrue-
ra ”problemet” ifråga.28 I diskurser skapas föreställningar om det som är sant 
och självklart, vilket gör det centralt att beskriva och dekonstruera hur en viss 
problemrepresentation begränsar seendet (Bacchi 1999, Rönnblom 2002). Vad 
blir möjligt och inte möjligt att genomföra när problem beskrivs på ett visst sätt? 
Vad är det som inte problematiseras och därmed döljs? Hur skulle effekterna se 
ut om problemet representerades på ett annat sätt? Enligt detta resonemang refe-
rerar diskurser inte enbart till idéer eller sätt att tala, utan till praktiker med ma-
teriella konsekvenser. I tolkningsarbetet har jag använt Bacchi som en inspira-
tionskälla för att ställa frågor om hur partnerskapens problemrepresentationer 
bidrar till osynliggöra maktrelationer, baserade på kön. 

 

4.4 Reflektioner kring kvalitetskriterier 
Inom kvantitativ forskning har vetenskaplig stringens och kvalitet traditionellt 
formulerats i termer av validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, osv. Dessa krite-
rier är dock inte enkelt överförbara till kvalitativ forskning, som vägleds av 
andra frågeställningar och en annan logik (Abrahamsson 2000). I Alvesson och 
Sköldberg (1994) förespråkas att god, kvalitativ forskning bör kännetecknas av 
följande: Empirisk förankring och trovärdighet, öppenhet för tolkningsdimen-
sionens betydelse, medvetenhet om språkets tvetydighet, samt kritisk reflektion 
över politisk och etisk kontext. Eftersom tolkningsdimensionen och språkets tve-
tydighet berörts ovan, kommer nedanstående reflektioner att koncentreras till 
hur detta forskningsarbete förhåller sig till empirisk förankring samt den politis-
ka och etiska kontexten. 

                                                 
27 Den ansats som Bacchi förespråkar accepterar att det finns ett flertal problematiska sociala villkor, 
men hävdar att vi inte kan tala om dem utan att samtidigt tolka och värdera dem. Istället för att ses 
som en direkt avspegling av verkliga förhållanden, bör policyförslag betraktas som diskurser inom 
vilka både problemet och dess lösningar konstrueras. 
28 Jag har dock inte utgått från någon renodlad diskursanalys eller diskursteori, utan använder Bacchis 
resonemang som ett sätt att ställa kritiska frågor till det empiriska materialet.  
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När det gäller empirisk förankring menar Alvesson och Sköldberg att empirin 
bör ses som argument i en debatt, med vars hjälp idéer och teorier kan trolig- 
och tydliggöras (dock ej entydigt falsifieras eller verifieras). En poängrik tolk-
ning skall framstå som rimlig i relation till det empiriska materialet, men samti-
digt kunna överskrida vad empirin förmår att säga. Ett annat sätt att formulera 
det är att empirin möjliggör tolkningen, utan att entydigt leda fram till denna. 
Detta gör det också viktigt att överväga och redovisa olika tolkningar som är 
möjliga.     

Som ovan nämndes har intervjuutskrifterna genererat kvalitativ empiri i varie-
rande utsträckning. Möjligheten till poängrika tolkningar stärks dock av att det 
funnits tillgång även till annan empiri (mötesanteckningar samt dokumentation). 
Mina kunskapsanspråk i licentitatuppsatsen handlar om vilka diskurser som 
konstrueras på en övergripande nivå, främst kring jämställdhet samt i viss mån 
kring livslångt lärande. Jag kommer dock även att argumentera för hur detta får 
reella konsekvenser i form av hur vissa frågor marginaliseras, medan andra prio-
riteras.  

När det gäller den politiska och etiska kontexten kan vissa reflektioner göras 
kring de tolkningar som utvecklats under forskningsprocessens senare fas. Som 
framgick ovan, har jag valt att beskriva och tolka det empiriska materialet såsom 
intervjuutsagor ur ett kritiskt perspektiv. Detta kan uppfattas som orättvist, då 
många aktörer inom partnerskapen framstår som eldsjälar med goda intentioner 
och stort engagemang i sociala frågor. Som aktörer befinner de sig i ett struktu-
rellt och organisatoriskt sammanhang vilket präglas av oklara förutsättningar i 
form av tid, ekonomi, osv. De har inte heller den beslutsmakt som krävs för att 
åstadkomma förändring på strukturell nivå.  

Många av de frågor som aktualiseras inom Equal-programmet och partnerska-
pens verksamheter är dock intimt förbundna med makt och tolkningsföreträde, 
vilket gör det väl motiverat att utgå från en kritisk ansats. Det gäller såväl arbete, 
utbildning och lärande som kön och jämställdhet. Alvesson & Deetz (2000) me-
nar att just de verksamheter som är tänkta att stödja ”svagare” grupper är lämp-
liga att studera ur ett kritiskt perspektiv, för att forskaren inte okritiskt skall bi-
dra till reproduktion av rådande institutioner och maktförhållanden. En viktig 
aspekt är dock att undvika ”hyperkritik” och överdriven negativitet, vilket jag 
försökt eftersträva genom att lyfta fram olika nyanser i det empiriska materialet.  

En annan viktig etisk aspekt är den som handlar om konfidentialitet. Eftersom 
jag valt att studera jämställdhet i relation till den verksamhet som genomförs och 
hur denna organiseras, är det mycket svårt att anonymisera partnerskapen. Inter-
vjupersonerna har dock informerats om att partnerskapen kommer att namnges. 
Jag har även strävat efter att informera intervjupersonerna om de tolkningar som 
jag gjort och försökt öppna upp för dialog kring dessa. Förutom att intervjuper-
sonerna fått en utskrift av intervjun, har jag även skickat ut den färdiga text som 
berör deras verksamhet via e-post. I brevet har jag informerat om att texten 
kommer att ingå i min licentiatuppsats och uppmanat intervjupersonerna till att 
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höra av sig med synpunkter och kommentarer innan uppsatsen går till tryckning. 
Det är dock bara tiotalet personer som hört av sig med önskemål om mindre kor-
rigeringar och rättelser (t.ex. hur medverkande organisationer benämns). I övrigt 
har reaktionerna varit positiva. Jag har infört samtliga korrigeringar i texten, vil-
ket inte inverkat på mina tolkningar eller slutsatser.  

Inom kritisk och reflekterande forskning är det också viktigt att forskaren vän-
der blicken inåt och reflekterar över egna anspråk kring representation och auk-
toritet. Istället för att tolka utsagorna som medvetna eller omedvetna försök att 
göra positivt intryck, skulle de kunna tolkas som uttryck för ärliga uppfattningar 
och ambitioner att bidra till positiv samhällsförändring. Urvalet och presentatio-
nen av det empiriska materialet kan också kritiseras för att vara strömlinjeformat 
och inte ge utrymme för undanskymda röster, t.ex. från deltagare. Som nämndes 
ovan har jag dock haft svårigheter att etablera kontakt med personer som hade 
kunnat bidra med andra erfarenheter och perspektiv än de verksamhetsansvariga.  
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5. Fyra utvecklingspartnerskap inom Equal  
I detta kapitel beskriver och analyserar jag hur innebörden av lärande och jäm-
ställdhet konstrueras i fyra utvecklingspartnerskap inom Equal. Framställningen 
utgår från de problem som formuleras i genomförandeplanerna, samt de mål och 
lösningar som partnerskapen presenterar. Eftersom arbete i partnerskap bygger 
på gemensamt ansvarstagande för det som produceras i partnerskapets namn, 
t.ex. när det gäller ansökningshandlingar och rapporter, refererar jag till genom-
förandeplanerna som uttryck för parternas gemensamma röst. Detta markeras 
med formuleringar som ”partnerskapet skriver” eller ”partnerskapet hävdar”, 
osv. Därefter lägger jag fokus på vilka aktörer och verksamheter som ingår, samt 
hur företrädare för partnerskapen beskriver att de främjar jämställdhet. Genom-
förandeplanerna kompletteras här med intervjuer samt annan dokumentation 
som slutrapporter. Varje avsnitt avslutas med tolkning och reflektion kring de 
implicita och explicita antaganden som präglar partnerskapens problembeskriv-
ningar, samt hur detta skapar effekter genom att föra upp vissa frågor på dag-
ordningen medan andra aspekter förblir icke-problematiserade. 

Något som bör förtydligas är att partnerskapen inte haft ökad jämställdhet mel-
lan kvinnor och män som främsta huvudmål. Däremot förväntas de, enligt Equ-
al-programmet, bedriva verksamheterna på ett sådant sätt att jämställdhet främ-
jas genom analyser av hur situationen ser ut för kvinnor respektive män inom 
det område som berörs, vem eller vilka som utgör normen i de verksamheter 
som bedrivs, vilka effekter arbetet förväntas få ur ett könsperspektiv, osv. En 
annan aspekt som kan noteras är att representation samt arbetsfördelningen inom 
och mellan partnerskapen präglas av en viss könsmärkning. De kvinnor som ar-
betar som samordnare eller projektledare gör det främst inom partnerskap med 
inriktning mot idéburen verksamhet, folkbildning eller vägledning (Utvecklings-
arbete med ensamarbetare och Salt), medan de män som är aktiva huvudsakli-
gen arbetar som koordinatorer och projektledare för utbildningsverksamhet på 
industriarbetsplatser (People och Affla Equal). 

Inledningsvis läggs fokus på partnerskapet Utvecklingsarbete med ensamarbe-
tare utifrån de teman som angetts ovan, dvs. problembeskrivning, aktörer och 
verksamheter, kön och jämställdhet, samt tolkning och reflektion. Därefter be-
skrivs People och Affla Equal på motsvarande sätt, innan kapitlet avslutas med 
en beskrivning och tolkning av Salt.  

 

5.1 Ett utvecklingsarbete med ensamarbetare  
Partnerskapet 1+1=3 – ett utvecklingsarbete med ensamarbetare arbetar med att 
förbättra arbetsvillkoren för personer som är anställda med lönebidrag29 inom 
                                                 
29Lönebidrag kan fås av arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. Bidraget upp-
går till en viss del av den anställdes lön och beräknas av arbetsförmedlingen. Det är dock föreningen, 
inte arbetsförmedlingen, som är den anställdes arbetsgivare. 
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idrottsföreningar, och som är ensamarbetare. Med begreppet ”ensamarbetare” 
avser partnerskapet en person som är den enda anställda inom en förening, eller 
en anställd som är ensam om att utföra vissa arbetsuppgifter och där föreningen 
har maximalt två anställda.30 Enligt genomförandeplanen rör det sig främst om 
två yrkesgrupper inom föreningarna: Kanslister som arbetar med administrativa 
uppgifter (t.ex. medlemsregistrering, posthantering, bokföring) och vaktmästare 
som arbetar med skötsel av fastigheter, anläggningar samt planunderhåll. I ge-
nomförandeplanen beskrivs arbetsuppgifterna som könsuppdelade, då kvinnor 
enbart arbetar med kansliuppgifter medan män arbetar både som kanslister och 
vaktmästare. Många uppges vara äldre arbetstagare. Projektperioden pågår från 
och med maj 2005 till och med den 31 december 2007. 

 
5.1.1 Problembeskrivning 
Enligt den analys som partnerskapet gör i sin genomförandeplan, är huvudpro-
blemet att arbetsvillkoren för ”ensamarbetare” generellt inte uppfyller de krav 
som ställs på andra arbetsplatser. Detta förklaras delvis med att de anställda har 
en förtroendevald styrelse som arbetsgivare. Partnerskapet skriver att många sty-
relser har bristande kunskaper om sitt arbetsgivaransvar och begränsade möjlig-
heter att hinna sköta detta ideellt. Vidare konstateras att de flesta föreningar är 
beroende av lönebidraget för att ha kvar sina anställda, vilket leder till otrygga 
anställningsförhållanden. Dras lönebidraget in, försvinner även anställningen. 
Samtidigt uppges att många ”ensamarbetare” har svårigheter att få ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden, vilket förklaras med att de generellt har en lägre 
utbildningsnivå samt att det förekommer diskriminering mot äldre arbetstagare 
med nedsatt arbetsförmåga. Dessutom skriver partnerskapet att ensamarbetet 
leder till brister i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön, då många anställda 
saknar arbetskamrater att få stöd och hjälp av när problem uppstår.  

Problemen anses dock inte enbart ligga inom föreningarna, utan även i de re-
gelverk som styr villkoren för anställningar med lönebidrag. I genomförande-
planen hävdas att stödstrukturerna är dåligt utvecklade, och att det inte finns nå-
gon aktör som tar ett tydligt ansvar för målgruppens intressen och behov.  

 
Arbetsförmedlingen är nöjd när de fått sin ’kund’ utplacerad och föreningen (ar-
betsgivaren) är nöjd att ha fått en anställd. Den anställde som person och dennes 
förutsättningar och förhållanden glömmer man sedan lätt bort (genomförandeplan, 
s. 11).  

 
En brist som partnerskapet poängterar är att det inte finns några formella be-
stämmelser för vilken kompetens en arbetsgivare skall ha. Enligt deras resone-
mang borde det ställas krav på grundläggande arbetsgivarkompetens inom före-

                                                 
30 I det senare fallet kan det handla om en förening som har två anställda, en vaktmästare och en kans-
list. En ”ensamarbetare” behöver alltså inte vara den enda som är anställd, däremot är han eller hon 
ensam om att utföra vissa uppgifter och därmed i sin arbetsroll. 
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ningarna, för att dessa skall få anställa en person med lönebidrag. Avsaknaden 
av tydliga bestämmelser leder enligt partnerskapet till ”glapp i strukturerna”, 
dels mellan arbetsförmedlingen och föreningen, dels mellan föreningen och den 
anställde.  

Partnerskapets analys mynnar ut i slutsatsen att satsningar bör göras för att 
stärka ”ensamarbetarna”, både när det gäller deras ställning i föreningen och på 
arbetsmarknaden i stort. Detta skall ske genom uppbyggnaden av lokala och re-
gionala nätverk, samt kompetensutveckling som också bidrar till att göra de an-
ställda mer attraktiva på en öppen arbetsmarknad. Kompetensutveckling för ar-
betsgivarna framhålls dock som avgörande för att nå det övergripande målet om 
bättre arbetsplatsförhållanden och tryggare anställningsvillkor för dem som är 
anställda inom föreningarna (genomförandeplan, s. 15). Att påverka de regelsy-
stem som gäller för anställningar med lönebidrag framhålls också som en avgö-
rande utvecklingsfråga. Här vill partnerskapet påverka AMS till att införa regler 
som ställer krav på arbetsgivarkompetens inom styrelsen inför en anställning. 
Målgrupperna utgörs således inte bara av anställda inom föreningarna, utan även 
styrelsemedlemmar, representanter inom AMS och arbetsförmedling, osv. Totalt 
beräknas 450 föreningsanställda och 900 arbetsgivarrepresentanter beröras av 
utvecklingsarbetet.  

 
5.1.2 Aktörer och verksamheter 
I en intervju uppger koordinatorn att initiativet till att bilda partnerskapet togs av 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, som sedan en tid tillbaka velat 
göra något för att uppmärksamma och förbättra arbetssituationen för ”ensamar-
betare”. För att genomföra detta har en omfattande verksamhet byggts upp både 
på nationell och på regional nivå. Dels finns det ett nationellt partnerskap i 
Stockholm som består av representanter från de sex avtalstecknande parterna: 
Riksidrottsförbundet, Trygghetsrådet TRS31, Arbetsgivaralliansen32, Tjänste-
mannaförbundet HTF, Fastighetsanställdas förbund, och SISU Idrottsutbildarna. 
Koordinatorn är anställd på SISU. Dels bildades regionala partnerskap i fem di-
strikt: Skåne, Småland, Västerbotten, Jämtland – Härjedalen och Västernorrland. 
Enligt koordinatorn skedde detta genom ett ansökningsförfarande, där de regio-
nala distriktsidrottsförbunden fick skicka in lokala projektförslag till det natio-
nella partnerskapet som gjorde ett urval.33 Avsikten var att skapa verksamheter 
som var regionalt och lokalt förankrade, samt få möjlighet att prova olika arbets-
sätt.  

                                                 
31 Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalsstiftelse som arbetar med stöd vid omställning (t.ex. upp-
sägning) för anställda och arbetsgivare på små arbetsplatser med ideell och idéburen verksamhet.  
32 Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den ideella sek-
torn, som bl.a. arbetar förebyggande med rådgivning, information och utbildning.  
33 Kriterierna var att distrikten skulle representera olika geografiska områden (storstad, glesbygd, mel-
lanstora städer) och olika arbetssätt, i syfte att partnerskapet skulle kunna prova och jämföra olika 
metoder (intervju med koordinator).  
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I de regionala partnerskapen ingår projektledare (varav majoriteten är anställda 
på distriktsidrottsförbunden), representanter från fackförbund, arbetsförmedling, 
länsarbetsnämnd, föreningsanställda och arbetsgivare, osv. Den exakta konstel-
lationen varierar något i olika regioner. I intervjuerna uppger projektledarna att 
de provat olika inriktningar och metoder i distrikten. Det går dock att identifiera 
gemensamma drag i utsagorna som handlar om uppbyggnaden av nätverk, kom-
petensutveckling för anställda och förtroendevalda, samt analysarbete för lång-
siktig föreningsutveckling.  

Samtliga projektledare beskriver att de inledde arbetet med att besöka före-
ningar och intervjua de anställda. Syftet var att de skulle bilda sig en uppfattning 
av hur de anställda såg på sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor, samt vilka in-
satser och aktiviteter som efterfrågades. De önskemål som framkom handlade 
enligt projektledarna främst om träffpunkter och mötesplatser, vilket ställs mot 
bakgrund av att många ”ensamarbetare” saknar tillgång till nätverk i det dagliga 
arbetet. Projektledarna säger att de därför lagt stort fokus på att skapa nätverk 
där anställda från olika föreningar kunnat träffas och lära känna varandra och 
utbyta erfarenheter.34 Några exempel på aktiviteter som förekommit i nätverken 
är studiebesök, informationsträffar, friskvård, föreläsningar i syfte att informera 
och inspirera, och liknande. 

 
Vi hade då några träffar med lite olika inriktning, vi hade även möjlighet att dom 
skulle få prata och träffas. /…/ Det här var också för att jag upplevde att det fanns 
ett väldigt starkt behov av att träffa varandra. Och utbyta erfarenheter och lära av 
varandra. ”Jaha, gör ni så hos er, så här är det hos oss.” Så det fanns också en stor 
bit av tid som jag lade på att dom skulle få berätta för varandra, sitta i smågrupper 
och lära känna varandra. Lite ”lära känna varandra -övningar” och teambuilding 
och såna saker (projektledare, anställd på regionalt distriktidrottsförbund).  

 
Ytterligare en aspekt av nätverksarbetet är de regionala partnerskapen där man 
försökt få till stånd ett samarbete mellan fack- och idrottsförbund, kommunala 
förvaltningar, länsarbetsnämnd och arbetsförmedling i frågor som rör ”ensamar-
betarnas” arbetsvillkor. Enligt projektledarna har de regionala partnerskapen 
fungerat som forum för att skapa kontakter och utbyta information mellan de 
organisationer som ingår, samt för diskussioner om vad olika parter kan bidra 
med i utvecklingsarbetet. Projektledarna uppger att samarbetet fungerat bra i 
varierande utsträckning, beroende på hur väl frågorna varit förankrade i de orga-
nisationer som deltagit och vilket engagemang som de olika representanterna 
visat. Ett resultat som flera projektledare beskriver i intervjuerna är att några 
parter fått bättre kontakt med varandra, samt större insyn i och förståelse för 

                                                 
34 I några distrikt har det även gjorts försök att bilda nätverk eller pooler mellan olika föreningar i form 
av gemensamt nyttjande av personal, utrustning och lokaler. Enligt projektledarna har intresset för 
samgående varit ganska svalt. I en extern utvärdering (Mähl & Nytell 2007) uppges dock att det finns 
exempel på enstaka föreningar som samverkat i distrikten med positivt resultat. 
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varandras arbetsområden. Ett exempel som en projektledare ger är att den lokala 
arbetsförmedlingen fått bättre insyn i och kunskap om hur distriktsidrottsför-
bundet arbetar med föreningsanställdas arbetsvillkor. Andra projektledare upp-
ger att det funnits svårigheter att fatta beslut om konkreta åtgärder och att det 
ibland varit mer prat än handling.  

Förutom nätverksaktiviteter, beskrivs satsningar på kompetensutveckling som 
en central del i intervjuerna med projektledarna. För dem som är föreningsan-
ställda har det handlat om kortare utbildningar inom en rad områden, t.ex. data, 
ekonomi och bokföring, skötsel av anläggningar och gräsplaner, idrottens orga-
nisation, facklig information om arbetstagares rättigheter och skyldigheter, osv. 
Projektledarna säger att de skräddarsytt ett utbud utifrån de önskemål som fram-
kommit, och att de anställda erbjudits att delta i så många av dessa utbildningar 
som de velat. Vissa av de utbildningar som önskats har dock inte kunnat genom-
föras, då de ekonomiska resurserna inom projektet varit begränsade. När det 
gäller kompetensutveckling för arbetsgivarna i föreningarnas styrelser, har Ar-
betsgivaralliansen tagit fram en distansutbildning som utgår från kollektivavta-
len inom idrotten och som kan genomföras i form av självstudier eller i studie-
cirkel.35 I intervjuerna uppger projektledarna och Arbetsgivaralliansens repre-
sentant att utbildningar hållits för styrelsemedlemmar i distrikten utifrån det 
framtagna materialet. Vidare har både anställda och förtroendevalda inbjudits att 
delta i ett analysarbete för långsiktig föreningsutveckling i regi av Trygghetsrå-
det TRS. I arbetet ingick en analys av vilka kompetensutvecklingsbehov som 
finns, både hos anställda och förtroendevalda. De föreningar som gick igenom 
hela analysprocessen (vilken omfattade fyra workshops) kunde ansöka om me-
del för kompetensutveckling för sina anställda hos TRS, och därigenom få loss 
större summor än vad som fanns tillgängligt i partnerskapet (telefonintervju med 
representant från TRS).  

Ett hinder som samtliga projektledare beskriver i intervjuerna är svårigheter att 
initiera utvecklingsarbete i ideella föreningar, då både anställda och förtroende-
valda har begränsad tid till att delta i träffar och aktiviteter. Detta har bl.a. inne-
burit att det är ett begränsat antal föreningar som fullföljt analysarbetet med 
TRS. Samtidigt uppger projektledarna att det växt fram regionala och lokala 
nätverk bland ”ensamarbetarna”, vilket beskrivs som det främsta resultatet av 
utvecklingsarbetet. Även om de anställda fortfarande arbetar ensamma har de, 
enligt en projektledare, fått kollegor i andra föreningar som de kan kontakta när 
de stöter på problem och behöver råd.36 Flera projektledare framhåller även ökad 

                                                 
35 Materialet innehåller riktlinjer för anställning, utvecklingssamtal, kartläggning av arbetsmiljö, upp-
sägning, osv. 
36 En liknande beskrivning av nätverkens betydelse ges i utvärderingen av Mähl och Nytell (2007). I 
utvärderingen, som bl.a. bygger på enkäter och intervjuer med föreningsanställda, konstateras att det 
mest frekventa svaret på vad projektet betytt för individen är möjligheten att träffa och skapa kontakter 
med andra anställda i samma situation.  
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medvetenhet och kunskap om arbetsgivaransvaret som ett resultat av utveck-
lingsarbetet. 

 
Många av de här styrelserna som har anställda till sin hjälp i organisationerna har 
blivit mer klara över att de är arbetsgivare. En del har ju till och med ärvt sina an-
ställda efter ett system där länsarbetsnämnden var arbetsgivare. Så det är alltså så 
att man inte alltid haft klart för sig, hur systemet fungerar med bidrag och alltihop, 
och att det är jag som är arbetsgivare och representant, det är jag som måste ha 
utvecklingssamtal och så vidare. Det är inte idrottsförbundet, och det är inte ar-
betsförmedlingen. /…/ Där tror vi att vi har lyckats räta ut en hel del frågetecken, 
sen är det inte säkert att alla problem är åtgärdade. Men nog har de här aktivite-
terna bidragit till att man har blivit mer medveten om sin arbetsgivarroll (projekt-
ledare, anställd på regionalt distriktidrottsförbund). 

 
Enligt genomförandeplanen skulle dock insatser inte enbart göras för att påverka 
anställda och arbetsgivare, utan även de strukturer som styr villkoren för anställ-
ningar med lönebidrag. De exempel som ges i intervjuerna handlar främst om 
försök att påverka regelverk och arbetsformer inom AMS och arbetsförmedling.  

När det gäller förändring av regelverken, ligger det utanför AMS befogenheter 
att ställa juridiskt bindande krav på föreningarna om att genomgå utbildning 
(t.ex. genom den utbildning som Arbetsgivaralliansen tagit fram). Koordinatorn 
säger dock att en överenskommelse nåtts om att arbetsförmedlingen skall fram-
föra detta krav från Riksidrottsförbundets sida, i samband med att föreningar 
beviljas anställningar med lönebidrag. Enligt koordinatorn kommer detta att 
skrivas in i instruktionerna för dem som handlägger lönebidraget på landets ar-
betsförmedlingar. Hon uppger vidare att en utbildningsverksamhet kommer att 
byggas upp i de regionala distriktsidrottsförbunden, för att kunna erbjuda styrel-
serna lokala arbetsgivarutbildningar. 

Enligt koordinatorns och projektledarnas beskrivningar har insatserna således 
fokuserat på både individer, organisationer och strukturer. En allmän och mer 
kritisk reflektion som jag gör är att problembeskrivningen tenderar att ge en en-
sidig och negativ bild av ”ensamarbetarnas” arbetssituation. Enligt genomföran-
deplanen präglas denna av brist på kontakt med arbetsgivaren, isolering och små 
möjligheter till inflytande. I intervjuerna finns det tendenser till att ”ensamarbe-
taren” beskrivs som en person med bristande självförtroende och handlingska-
pacitet, i behov av hjälp utifrån. I en skriftlig sammanställning som en av de re-
gionala projektledarna gjort av sina intervjuer med föreningsanställda, ges dock 
en bild som delvis avviker från den dominerande problembeskrivningen. I sam-
manställningen konstateras att många anställda beskriver förhållandet med ar-
betsgivaren som positivt, samt att de har ett fritt och flexibelt arbete med hög 
grad av trivsel och autonomi.37 Vissa paralleller kan dras till en enkät som 
genomfördes av Malmö högskola och som riktades till de föreningsanställda 
                                                 
37 Samtidigt framhåller rapporten att ensamarbetet för många är påtagligt och att vissa anställda upple-
ver bristande engagemang och intresse från arbetsgivarens sida. 
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som deltar i partnerskapet. I enkäten uppgav 90 procent av de svarande att de 
trivs mycket eller ganska bra med arbetet (Eriksson 2005).38 Även om några 
långtgående slutsatser inte kan dras från dessa rapporter är de intressanta att 
nämna för att presentera en motbild av ”ensamarbetaren”.  

 
5.1.3 Kön och jämställdhet 
I genomförandeplanen konstaterar partnerskapet att idrotten historiskt sett är en 
verksamhet som skapats av män för män, vilket kan avläsas i fördelning av eko-
nomiska resurser och träningstider. Partnerskapet pekar på att en stor andel av 
de förtroendevalda i styrelserna är män, vilket anses leda till att verksamheten 
planeras utifrån mäns villkor och normer. Slutsatsen är att: ”Vi vet att det råder 
minst lika ojämna maktförhållanden mellan män och kvinnor inom idrotten som 
på andra ställen i samhället” (genomförandeplan, s. 11–13). En retorisk fråga 
som ställs är huruvida dessa faktorer även påverkar arbetsförhållandena för an-
ställda ensamarbetare. ”Med fler kvinnor i styrelserna skulle kanske stödet till de 
anställda också förbättras?” (genomförandeplan, s. 12). Parterna konstaterar att 
en djupare analys ur ett könsperspektiv försvåras av att det saknas statistiska 
kartläggningar och analyser av hur många kvinnor och män som innehar tjänster 
med lönebidrag. En sådan analys är bland det första parterna vill genomföra. 
Utifrån de resultat som framkommer, skall ett omfattande jämställdhetsarbete 
genomföras med ”samtliga i projektet ingående målgrupper, genomförare och i 
viss mån även beslutsfattare” (genomförandeplan, s. 13).  

Partnerskapet har dock gjort en preliminär analys av arbetsförhållanden, med 
hjälp av uppgifter från de medverkande fackförbunden. Den visar att arbetsupp-
gifter inom vaktmästeri, plan- och fastighetsskötsel nästan uteslutande domine-
ras av män, medan kvinnor arbetar med administrativa uppgifter. Det finns även 
män som arbetar med kansli, men inga kvinnor arbetar inom ”manliga” områ-
den. Sammanfattningsvis konstaterar partnerskapet att: 

 
Männen har friare och mer omväxlande arbetsuppgifter, förlagda både utom- och 
inomhus. Kvinnorna har mer stillasittande och monotona arbetsuppgifter. Som lö-
nebidragsanställd [sic!] har man ett arbetshandikapp med sig i sin anställning och 
därför är det ännu viktigare att man som arbetsgivare ser till sina anställdas bästa 
på olika sätt. Det gäller såväl arbetsuppgifter som arbetsmiljö och andra förhål-
landen (genomförandeplan, s. 12).   

 
Utifrån detta formuleras målsättningar om att ”få både män och kvinnor att även 
prova arbetsuppgifter som idag är starkt könsrelaterade” samt att ”bidra till en 
rättvisare arbetssituation sett ur ett jämställdhetsperspektiv” (genomförandeplan, 
s. 16).  

I intervjun säger koordinatorn att det är viktigt att medvetandegöra arbetsför-
medlare som hänvisar personer till dessa tjänster, då det enligt hennes uppfatt-
                                                 
38 Den genomsnittliga svarsfrekvensen var 65%. I enkäten konstateras att några långtgående slutsatser 
inte kan dras, då graden av egenrapporterad trivsel inte betraktas som helt objektiv och tillförlitlig. 
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ning finns en tendens till traditionellt tänkande: ”Idrotten – då är det män som 
ska arbeta där.”39 Vidare framhålls att partnerna varit noggranna med frågor om 
könsfördelning, både när det gäller sammansättningen av olika arbetsgrupper 
samt vilka som får vara framme och representera i olika sammanhang.  

 
När vi har seminarier till exempel. Tänka på såna saker, att det är både män och 
kvinnor som får vara framme och prata inför grupper. Att det är jämn fördelning, 
eller både män och kvinnor – hyfsat jämn fördelning – när man ska plocka ut folk 
som ska representera och göra saker och så vidare. Såna saker har vi varit noga 
med. Det kan tyckas vara en liten del, men det är i alla fall ett steg, att hela tiden 
medvetandegöra på olika sätt (koordinator).  

 
Jämställdhet handlar också, enligt koordinatorn, om att kvinnor och män skall ha 
samma möjligheter att delta i de aktiviteter som erbjuds i distrikten. Hon säger 
att hon strävat efter att uppmärksamma projektledarna på vikten av detta, t.ex. i 
samband med att ”ensamarbetare” erbjudits möjligheter att följa med på utlands-
resor till transnationella samarbetspartners.40 En annan åtgärd vilken framhålls 
som viktig ur ett jämställdhetsperspektiv är att bevaka vilka normer som för-
medlas genom det informationsmaterial som produceras. I en intervju uppger 
representanten från TRS att partnerskapet drivit dessa frågor särskilt aktivt i det 
transnationella samarbetet, t.ex. genom att protestera mot en informationsfilm 
som enbart visade manliga deltagare vilket ledde till att denna gjordes om. I det 
informationsmaterial om partnerskapets nationella verksamhet som jag granskat 
(DVD-film och tidningar) kommer både män och kvinnor till tals som idrottsut-
övare, föreningsanställda, arbetsgivare, osv.  

Även projektledarna som arbetar med det regionala utvecklingsarbetet betonar 
vikten av jämn könsfördelning i intervjuerna. Flera säger att de uppfattar mans-
dominansen inom styrelserna som ett problem, och att de försökt engagera kvin-
nor som är förtroendevalda i utvecklingsarbetet. En projektledare beskriver det 
som lättare att uppmärksamma föreningar på hur arbetsvillkoren ser ut då det 
finns kvinnor med i styrelsen. Detta anses bero på att ”kvinnor ser lite längre” 
och är ”bättre på de mjukare delarna”. Att åstadkomma en jämnare könsfördel-
ning inom styrelserna betraktas således som en angelägen fråga för att öka jäm-
ställdheten inom föreningarna.  

När det kommer till åtgärder för att främja jämställdhet på arbetsplatsnivå 
inom föreningarna, framkommer dock inga konkreta exempel. Projektledarna 
säger att de inte arbetat aktivt med att motverka könsbaserad arbetsdelning, vil-
ket formulerades som ett mål i genomförandeplanen. En förklaring som framförs 
är att det inte funnits med som ett mål eller en arbetsuppgift i den lokala projekt-
ansökan (vilka tagits fram i de regionala distriktsförbunden). Detta framkom 
                                                 
39 Enligt statistik som samlats in av koordinatorn utgör män 61,5 % av anställda med lönebidrag inom 
idrotten nationellt sett. Dessa siffror var aktuella i november 2007.  
40 Inom ramen för Equal bildades ett s.k. transnationellt partnerskap mellan Utvecklingsarbete med 
ensamarbetare och andra partnerskap i Portugal, Frankrike och Italien.  
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även vid min granskning av lokala ansökningar och slutrapporter, där genusrela-
tioner inte diskuteras i samma utsträckning som i den nationella genomförande-
planen. En annan förklaring som en av projektledarna framhåller är att anställ-
ningarna tillsätts efter traditionella könsrollsmönster, och att det finns traditioner 
inom föreningarna som är svåra att påverka.  

 
Många har varit anställda i tio eller femton år, och jag tror att då fanns det väldigt 
mycket traditionella könsroller när du anställdes. Och då har ju vi i projektet 
egentligen inte haft chansen att påverka, eftersom vi skulle jobba med den grupp 
anställda som fanns (projektledare, anställd på regionalt distriktsidrottsförbund).  

 
Enligt koordinatorn genomfördes en kortare utbildning i jämställdhet och till-
gänglighetsfrågor för hela partnerskapet i början av arbetet. Utöver detta uppger 
tre projektledare att de låtit genomföra jämställdhetsutbildning för förtroende-
valda och anställda i föreningarna.41 Det handlade om en temadag där fokus låg 
på diskussioner kring begrepp som jämställdhet, samt presentation av konkreta 
metoder som kan användas för att öka jämställdheten inom idrottsföreningar. 
När jag ställer frågor i intervjuerna om huruvida jämställdhet beaktats på andra 
sätt, säger projektledarna att de inte arbetat aktivt med jämställdhet. 

 
Det beror på vad man menar med jämställdhet. Vi har lagt in jämställdhetsutbild-
ning i programmet, alltså träffar. Men jag kan inte säga att vi har jobbat… Det är 
väl nånting man försöker göra alltid? /…/ Jag kan inte påstå att vi har jobbat in-
tensivt, utan det är väl mer att vi har pratat om det (projektledare, anställd på regi-
onalt distriktsidrottsförbund).  

 
Nej, inte så uttalat mer än de här bitarna som handlar om antalet män och kvinnor. 
Men inte att vi har jobbat aktivt med det. /…/ Vi jobbar aktivt med annat egentli-
gen, och då är det lätt att det hamnar… Även om det är en av Equals grundprinci-
per, det här med jämställdhet, tillgänglighet och dom bitarna (projektledare, an-
ställd på regionalt distriktidrottsförbund). 

 
Projektledarna uttrycker således en medvetenhet om de horisontella målen men 
beskriver att andra uppgifter och frågeställningar tar överhanden i det praktiska 
arbetet.  

Under partnerskapets slutkonferens i Stockholm i november 2007, redovisade 
koordinatorn att 907 utbildningar och nätverksträffar genomförts under den tid 
som utvecklingsarbetet pågått. Uppskattningen av hur många anställda som del-
tagit påverkas av vilken tidpunkt som skattningen avser, men enligt koordina-
torn handlar det totalt om 424 anställda som deltagit i en eller flera aktiviteter.42 

                                                 
41 Detta skedde i samarbete med projektledarna för ett jämställdhetsprojekt inom Västerbottens Idrotts-
förbund, ”Självklart – samma möjligheter.” Jämställdhetsprojektet ingick inte Equal, utan var ett sepa-
rat projekt som finansierades av EU:s strukturfonder och Länsstyrelsens tillväxtprogram och som på-
gick till och med 31 december 2006. Se http://www.vbidrott.rf.se/t3.asp?p=96100.  
42 Uppgifter redovisade av koordinator vid slutkonferens i Stockholm den 9 november 2007. 

http://www.vbidrott.rf.se/t3.asp?p=96100
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I tre av distrikten överväger antalet män bland de anställda som deltagit, medan 
uppgifter kring andel kvinnor/män saknas från två distrikt.43 

 
5.1.4 Tolkning och reflektion 
I genomförandeplanen och i intervjuerna beskrivs det grundläggande problemet 
som att arbetsvillkoren för ”ensamarbetare” inte uppfyller de krav som ställs på 
andra arbetsplatser, vilket hänförs till brister på organisationsnivå och inom 
myndigheter som AMS och arbetsförmedlingen. En viktig aspekt är att beskriv-
ningen sätter fokus på arbetsgivarsidans och myndigheternas ansvar snarare än 
på ”ensamarbetarna”, vilket ligger i linje med Equals målsättningar om struktur-
påverkan. Det finns dock tendenser till att de föreningsanställdas arbetssituation 
beskrivs på ett ensidigt och negativt sätt i genomförandeplanen och i intervjuer-
na, och att ”ensamarbetaren” framställs som en person med bristande självför-
troende som behöver ingjutas med ”empowerment”. 

När det gäller kön och jämställdhet identifierar partnerskapet ”manliga nor-
mer” och ojämställda maktrelationer som en dimension inom idrotten i sin ge-
nomförandeplan. Detta tolkar jag som en ansats till genusanalys av den egna 
verksamheten, vilket inte förekommer så ofta i genomförandeplanerna för part-
nerskapen inom NTG-lär. Det finns dock inget som tyder på att ansatsen utveck-
lats till aktivt arbete för att åstadkomma mer jämställda arbetsvillkor för dem 
som är anställda inom de föreningar som medverkat.44 Projektledarna uppger att 
de tänkt på jämställdhet, men inte prioriterat det aktivt. En förklaring som pro-
jektledarna ger är att jämställdhet inte funnits med i lokala projektplaner, vilket 
tyder på att det funnits ett glapp mellan olika nivåer inom partnerskapet ifråga 
om medvetenhet och kunskap om kraven på jämställdhetsintegrering.  

De ambitioner som formulerades på programnivå har således varit svåra att 
omsätta i praktiken. Den mest konkreta åtgärden som beskrivs i intervjuerna 
handlar om försök att uppnå jämn könsfördelning bland representanter inom 
partnerskapet och i de projektaktiviteter som erbjudits till föreningsanställda. En 
central jämställdhetsfråga som projektledarna poängterar handlar om att öka an-
delen kvinnor bland de förtroendevalda i föreningsstyrelserna. I genomförande-
planen förs ett resonemang om att arbetsvillkoren och jämställdheten skulle för-
bättras med fler kvinnor i styrelsen, ett resonemang som även återkommer i in-
tervjuerna. Detta tolkar jag som att jämställdhet konstrueras och definieras inom 
                                                 
43 De uppgifter som mottagits direkt från projektledare visar följande: I Jämtland – Härjedalen har 48 
anställda deltagit, varav 14 kvinnor och 34 män. Västerbotten redovisar 79 anställda, varav 33 kvinnor 
och 46 män. Skåne redovisar 91 anställda, varav 41 kvinnor och 50 män. Uppgifter om exakta delta-
garantal i Småland och Västernorrland har ej lämnats, men i en extern utvärdering uppges att det hand-
lat om 90 anställda i Smålands distrikt och 95 anställda i Västernorrlands distrikt (Mähl & Nytell 
2007). Sammanlagt uppges att anställda och förtroendevalda från 331 föreningar deltagit i partnerska-
pets aktiviteter vid ett eller flera tillfällen. Antalet aktiva har reducerats under projektets gång.  
44 Liknande slutsatser dras i utvärderingen av Uppsalagruppen (Mähl och Nytell 2007). Utvärderarna 
menar att partnerskapet bedrivit ”ett mycket medvetet arbete” i frågor som rör könsfördelning och 
representation men inte utvecklat analyser och konkreta metoder för att arbeta med frågorna på en 
djupare nivå. 
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ramen för ett kvantitativt synsätt, där det främst är kvinnor som förväntas tillföra 
jämställdhet. Som diskuterades i kapitel två har jämställdhetsbegreppet dels en 
kvantitativ dimension som handlar om antal och representation, dels en kvalita-
tiv dimension som handlar om makt, tolkningsföreträde, inflytande och rättighe-
ter. Kvantitativ jämställdhet kan betraktas som en grundförutsättning för kvalita-
tiv jämställdhet, men det finns inget som säger att de automatiskt sammanfaller. 
Fler kvinnor i styrelserna kan utgöra ett första steg, men är förmodligen inte till-
räckligt för att förändra de maktstrukturer som identifierades i genomförande-
planen. För detta krävs det ett aktivt arbete som involverar kvinnor såväl som 
män och arbetsgivarrepresentanter såväl som anställda.  

 

5.2 People  
Utvecklingspartnerskapet People (”Partnerskap för lika möjligheter och livslångt 
lärande”) arbetade med att utveckla nya former för arbetsplatslärande och reha-
bilitering genom delprojekt i tre regioner: Lindesberg, Söderhamn och Gnosjö-
regionen. Delprojekten pågick under åren 2002–2005. I Lindesberg låg fokus på 
att utveckla metoder för rehabilitering av långtidssjukskrivna, främst inom of-
fentlig sektor. I Söderhamn kretsade arbetet kring att utveckla nya former för 
yrkesbaserat lärande i industri- och tillverkningsföretag. I Gnosjö handlade det 
om att utveckla ett trainee-program för invandrare, i syfte att öka deras möjlig-
heter att få anställning eller gå från enklare till mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

 
5.2.1 Problembeskrivning 
Partnerskapets problemkonstruktion tar sin utgångspunkt i beskrivningen av en 
klyfta mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. I ge-
nomförandeplanen hävdas att kraven på arbetskraften ökar i takt med föränd-
ringar i omvärlden, särskilt när det gäller krav på teknisk kompetens, samarbets-
förmåga, språkkunskaper, och ”förhållningssätt.” Mot denna bakgrund argumen-
teras för att många anställda behöver fortsatt utbildning samt motiveras och ak-
tiveras för att utveckla sin kompetens och anställningsbarhet. Samtidigt hävdas 
att många företag har svårigheter att möta det växande kompetensbehovet. En-
ligt partnerskapet handlar det både om svårigheter att rekrytera ny kompetens, 
samt vidareutbilda den befintliga personalen i tillräcklig omfattning. Den senare 
aspekten härleds till trycket på effektiviseringar, vilket enligt partnerskapets re-
sonemang leder till ”magra organisationer” med litet utrymme för anställdas 
fortbildning. I genomförandeplanen kopplas detta också samman med ökad 
ohälsa i arbetslivet.  

Vidare pekas på att tillgången till kompetensutveckling är ojämlikt fördelad 
mellan olika grupper på och utanför arbetsmarknaden. Bland annat hänvisas till 
en rapport som visar att privatanställda kvinnor inom LO är den kategori som får 
allra minst tid för personalutbildning. Partnerskapet skriver också att invandrare 
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har svårt att gå från enkla till mer kvalificerade arbetsuppgifter, vilket förklaras 
med en kombination av diskriminering, bristande språkkunskaper och låga ut-
bildningsnivåer. Även äldre identifieras som en grupp vilken riskerar att utsättas 
för diskriminering. Att ta tillvara alla människors utvecklingsmöjligheter och 
undvika att dessa grupper diskrimineras i den nya ekonomin är, enligt genomfö-
randeplanen, av yttersta vikt. 

Syftet med utvecklingsprogrammet formuleras som att ”utveckla nya metoder 
för att göra kompetensutveckling möjlig för grupper av anställda och arbetslösa 
med en svag ställning på arbetsmarknaden och i arbetslivet” (genomförandeplan, 
s. 3). Detta skall uppnås genom vägledning och karriärutveckling för enskilda, 
upprättande av kompetensutvecklingsplaner, osv. Vidare skall insatser göras på 
organisationsnivå för att tillvarata och synliggöra den kompetens som redan är 
befintlig, vilket enligt partnerskapet har kopplingar till frågor om kultur, ledar-
skap, osv. Avslutningsvis framhålls vikten av att utveckla regionala infrastruktu-
rer eller innovationssystem för lärande, genom att stimulera till ökad samverkan 
mellan utbildningsanordnare, företag och arbetsförmedling. 

 
5.2.2 Aktörer och verksamheter 
Initiativet till att bilda partnerskapet People togs av Arbetslivsinstitutet som tidi-
gare bedrivit verksamheter i Gnosjöregionen, Söderhamn samt Lindesberg (An-
dersson m. fl. 2005). Förutom Arbetslivsinstitutet/APeL ingick tre organisatio-
ner som avtalstecknande parter: Centrum för Flexibelt Lärande (kommunalt lär-
centrum i Söderhamn), Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjöregionen AB, 
samt Lärcentrum Masugnen i Lindesberg. På regional nivå beräknades en rad 
andra aktörer tillkomma, beroende på arbetets inriktning och målgrupp. Ambi-
tionen var att utveckla lärande och erfarenhetsutbyte mellan de organisationer 
och verksamheter som ingick, såväl regionalt och nationellt som internationellt. 
Enligt genomförandeplanen skulle APeL FoU45 ha en koordinerande och utveck-
lingsstödjande funktion (ansvaret för programmets genomförande låg dock på 
alla fyra avtalstecknande organisationer). 

Organisationen med lärande och erfarenhetsutbyte mellan olika geografiska 
regioner och nivåer fungerade dock inte som planerat. Istället för ett gemensamt 
partnerskap utvecklades tre delprojekt som arbetade mycket var för sig. I en in-
tervju berättar en utvecklingsledare från APeL att parterna såg ökade möjlighe-
ter till samarbete i slutet av treårsperioden, men då skulle projekten avslutas. En 
projektledare säger i en annan intervju att det saknades tillräcklig kunskap om 
innebörden av utvecklingspartnerskap som arbetsform, t.ex. när det gäller kra-
ven på gemensamt ansvarstagande. I utvärderingar från APeL FoU uppges att 
olika aktörer deltog i de olika faserna, vilket ledde till glapp mellan olika nivåer. 
Projektledarna som genomförde arbetet i regionerna hade inte varit med och 
formulerat de grundläggande idéerna, utan rekryterades först inför genomföran-
                                                 
45 APeL är ett FoU-centrum inom arbetsplatslärande beläget i Lindesberg, vilket tidigare ingick i Ar-
betslivsinstitutet.  
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defasen. Det skedde också byten av organisationer på avtalstecknande nivå.46 
Startsträckorna i regionerna var olika långa och när arbetet kom igång skedde 
detta delvis utifrån andra utgångspunkter än de som ursprungligen planerades, 
vilket försvårade gemensamma strategier. Det saknades också ett aktivt ägarskap 
bland de organisationer som stod bakom ansökan, vilket gjorde det svårt att för-
tydliga var ansvaret låg på den strategiska nivån (Andersson m. fl. 2005). Nedan 
ges kortfattade beskrivningar av delprojekten i Söderhamn och Lindesberg.47 

Delprojektet i Söderhamn fokuserade på att utveckla nya modeller för yrkesut-
bildning och kompetensförsörjning på tre företag48 inom process- och tillverk-
ningsindustri. Både arbetslösa och personer som redan var anställda deltog i 
verksamheterna. I en intervju säger dock projektledaren att projektet var ”mest 
styrt” på ett av företagen, där det utvecklades ett trainee-program i processteknik 
för arbetslösa med kurser från gymnasieskolans yrkesförberedande program. I 
de andra företagen fick personer som redan var anställda möjlighet till vidareut-
bildning på arbetstid, samtidigt som arbetslösa gick in som praktikanter för att 
ersätta dem. Enligt projektledaren skedde rekryteringen av trainees och prakti-
kanter genom att företagen lämnade önskemål till arbetsförmedlingen om de 
egenskaper och kvalifikationer som eventuella deltagare skulle ha. Utifrån dessa 
önskemål tog arbetsförmedlingen fram förslag på potentiella kandidater, som 
företagen fick välja mellan. 

I intervjun har projektledaren vissa svårigheter att uppge det exakta antalet del-
tagare i Söderhamnsprojektet, men uppskattar det till cirka 30 varav fem kvin-
nor. Han menar dock att ”statistiken” inte betraktades som det intressanta inom 
projektet, utan att huvudfokus låg på att åstadkomma metodutveckling och 
strukturförändring. Enligt projektledaren var det främsta resultatet att det ut-
vecklades en ny idé för yrkesbaserat lärande, vilken tar sig utgångspunkt i yr-
kesutövningen istället för i kursplanen. Deltagarna följer och provar en viss yr-
kesverksamhet, för att därefter se hur det stämmer överens med det teoretiska 
stoffet. Istället för att praktiken kommer in som ett sätt för elever att omsätta 
sina teoretiska kunskaper, är det yrkesutövningen som skall styra hur och när 
teori kommer in i bilden. Genom detta har man, enligt en forskningsrapport om 
projektet (Höghielm 2005), åstadkommit en fusion mellan yrkesteori och yrkes-
praktik som skiljer modellen från både arbetsplatsförlagd utbildning och tradi-
tionell lärlingsutbildning. I intervjun säger projektledaren att yrkesbaserat läran-
de kan underlätta för individer att komma ut på arbetsmarknaden, genom att yr-
kesutövningen sker i en autentisk arbetsmiljö. Han menar även att detta kan un-
                                                 
46 Från och med 1 januari 2004 ersattes IUC av Vuxenutbildningen i Gislaved som avtalstecknande 
part för Gnosjöregionens del i People. 
47 Arbetet i Gnosjö har varit svårare att följa upp inom tidsramarna för denna uppsats, beroende på att 
centrala aktörer bytts ut och projektledare slutat. En del av verksamheten har dock bedrivits i form av 
svenskundervisning direkt ute på ett antal företag. Enligt partnerskapets gemensamma slutrapport del-
tog 35 individer i verksamheterna i Gislaved.  
48 Inledningsvis deltog fyra företag, men då ett företag avbröt sin medverkan bedrevs huvuddelen av 
delprojektet på tre företag.  
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derlätta för kvinnor att få arbete i mansdominerade yrken. Erfarenheterna från 
delprojektet i Söderhamn ledde vidare till ett spridningsprojekt för att introduce-
ra yrkesbaserat lärande i ett antal regioner under 2006–2007. Syftet var att 
åstadkomma förändringar i hur landets yrkesinriktade, gymnasiala utbildningar 
organiseras och genomförs.49 

Även i Lindesberg fanns en ursprunglig tanke om att rikta verksamheten till 
lågutbildade som var anställda inom industrin, men som varslades, återanställdes 
och varslades igen (telefonintervju med en utvecklingsledare på APeL). Liksom 
i Söderhamn skulle ett kommunalt lärcentrum, Masugnen, fungera som sam-
manhållande länk. I de lokala diskussionerna med arbetsförmedling och försäk-
ringskassa uppmärksammades dock ett annat problem, nämligen ökningen av 
långtidssjukskrivningar hos kvinnor inom offentlig sektor. Detta ledde till att 
projektet ändrade inriktning. En projektorganisation byggdes upp, beståendes av 
två projektledare (båda anställda på lärcentret) samt en styrgrupp och en refe-
rensgrupp.50 

De mål som formulerades för delprojektet i Lindesberg handlade om att påver-
ka regelverk kring sjukskrivning och rehabilitering, samt öka samverkan mellan 
de aktörer som har ansvar för rehabiliteringsprocessen. I en intervju med en av 
projektledarna uppges att projektet även skulle möjliggöra för deltagarna att i 
större utsträckning ta kontrollen och makten över sina egna liv, dvs. det som i 
Equal-programmet beskrivs som empowerment på individuell nivå. I intervjun 
beskrivs exempel på aktiviteter som gruppsammankomster för social gemen-
skap, omvärldsanalys (vilket resulterade i att de långtidssjukskrivna skapade en 
hemsida tillsammans med en analytiker), vägledning och kompetenskartlägg-
ning, stresshantering, m.m. En viktig del var, enligt projektledaren, de flerpart-
samtal som genomfördes, dvs. möten mellan den sjukskrivne, försäkringskassa 
och arbetsgivare med stöd av projektledarna som ”neutral part.” Vidare beskrivs 
försök att påverka systemen för rehabilitering och återgång till arbetslivet genom 
dialogseminarier med myndighetsrepresentanter och skrivningar av motioner.51 
Sammanlagt uppger projektledaren att 28 personer deltog i delprojektet i Lin-
desberg, varav 26 kvinnor och två män. 

I en gemensam slutrapport skriver partnerskapet att de lyckats bra med att 
stärka förutsättningarna för ökad egenmakt på individuell nivå, vilket exemplifi-
eras med att långtidssjukskrivna lyckats bryta sin sjukskrivning och att personer 

                                                 
49 Spridningsprojektet genomfördes i form av seminarier och workshops för skolledare, lärare, förvalt-
ningschefer m. fl. i ett antal regioner (Kalmar län, Dalarna, Hälsingland, Västerbotten, Stockholm, 
Västra Götaland). 
50 I styrgruppen i Lindesberg ingick bl.a. representanter från arbetsgivare (kommun och landsting) 
samt försäkringskassa och arbetsförmedling. I referensgruppen tillkom representanter för fack och 
företagshälsovård. Två deltagare (dvs. sjukskrivna) ingick i vardera grupp (Larsson 2007).  
51 Projektet inrymde en forskningsprocess med interaktiv ansats, vilket bl.a. innebar att deltagarna 
skrev en bok om sina erfarenheter med stöd av en forskare. 



 

  55

som deltagit i utbildningsverksamhet på företag fått arbete.52 Samtidigt konstate-
rar parterna att de inte lyckats uppnå den mer radikala tolkningen av empower-
ment-begreppet som handlar om att förändra maktbalansen mellan olika grupper 
i samhället. En projektledare säger i en intervju att strukturpåverkande föränd-
ringsarbete försvåras av att myndigheter styrs av förordningar och regelverk, 
som inte alltid är förenliga med målsättningar och arbetssätt inom utvecklings-
partnerskapen.  

Detta kan utvecklas med utgångspunkt i en avhandling om empowermentpro-
cesser inom ramen för delprojektet i Lindesberg (Larsson 2007). Forskningsfrå-
gorna handlar om på vilka nivåer empowerment implementerades i projektet, 
och vilken betydelse detta hade för långtidssjukskrivnas återgång till arbetslivet. 
Empowerment definieras i avhandlingen som förändrade resurser, vilka kan vara 
emotionella, sociala, lärande, fysiska, psykiska, ekonomiska och institutionella. 
Enligt Larsson bidrog projektet till att deltagarna ökade sina resurser i flera av-
seenden, t.ex. genom att erövra större balans i tillvaron (emotionella resurser) 
och genom att utveckla insikt om de processer som lett till sjukskrivningen (lä-
rande resurser). Det sociala stödet som deltagarna fick av varandra och från pro-
jektledarna hade stor betydelse för deras möjligheter att bryta den neråtgående 
vanmaktsspiralen.  

Det var dock främst på den individuella nivån som projektet bidrog till empo-
werment. När det gällde att åstadkomma förändringar på systemnivå, t.ex. ge-
nom att påverka regelverken, lyckades projektet inte lika bra. Även om delta-
garna hade tillgång till institutionella arenor (t.ex. styrgruppen där försäkrings-
kassa och arbetsförmedling var representerade) fick de inget större inflytande 
över de beslut som togs. En slutsats som Larsson drar är att projektet hade bety-
delse för deltagarnas återgång till arbetslivet, men att det inte lyckades förändra 
grundläggande strukturer på arbetsplats- och samhällsnivå. Utifrån detta ställs en 
öppen fråga i avhandlingen om hur hållbar återgången är, då deltagarna återvän-
der till ett arbetsliv och ett system för rehabilitering som inte förändrats.  

Larsson diskuterar också vikten av att uppmärksamma hur kvinnors hälsa och 
ohälsa påverkas av genusrelationer på olika nivåer. Den könsbaserade fördel-
ningen av såväl det betalda som det obetalda arbetet lyfts fram som en faktor 
vilken belastar kvinnor särskilt hårt, och som utgör en bidragande orsak i de 
vanmaktsprocesser som leder till sjukskrivning. Även om projektledarna utgick 
från ett helhetsperspektiv på deltagarnas livssituation, fick inte detta genomslag i 
resten av den lokala projektorganisationen (dvs. bland aktörerna i styr- och refe-
rensgrupp).   

 

                                                 
52 När projektet i Lindesberg avslutades i juni 2005, var 18 av 28 deltagare friskskrivna på hel- eller 
deltid (Larsson 2007). Av 29 trainees och praktikanter i Söderhamn fick 25 personer anställning i nå-
gon form, antingen på det företag där yrkesutbildningen skett eller på annan arbetsplats (Höghielm 
2005). Huruvida detta är en direkt ”effekt” av partnerskapets verksamheter eller ett resultat som på-
verkats av andra faktorer, går dock inte att säga med säkerhet. 
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5.2.3 Kön och jämställdhet 
En generell utgångspunkt i partnerskapets verksamheter var att se arbetsplatsen 
som en naturlig arena för lärande. Med tanke på den omfattande forskning (se 
t.ex. SOU 2004:43) som visar hur kön präglar såväl utbildningssystemen som 
arbetslivet, är det intressant att studera vilka eventuella resonemang som förs om 
detta i dokumentation och intervjuer. 

I början av genomförandeplanen konstateras att det finns goda skäl att skapa 
större jämlikhet när det gäller tillgången till kompetensutveckling i arbetslivet. 
Resonemanget underbyggs genom hänvisningar till en rapport som pekar på 
skillnader mellan anställda med olika facktillhörighet när det gäller tid för per-
sonalutbildning.  

 
Den kategori anställda som får allra minst tid för utbildning – bara 1,0 procent av 
arbetstiden – är LO: s privatanställda kvinnor. Från en redan mycket låg nivå 
1994 på 1,7 procent har det skett en minskning till 1,0 procent 2000! (Genomfö-
randeplan, s. 5)  

 
Vidare konstaterar partnerskapet att individer med tidsbegränsad anställning får 
betydligt mindre personalutbildning jämfört med fast anställda. Även i detta av-
seende konstateras att kvinnor missgynnas, eftersom de i högre utsträckning har 
behovsanställning och vikariat. För männen uppges hindret för kompetensut-
veckling istället ligga i motstånd, ofta grundat i vad som antas vara negativa er-
farenheter från skoltiden.  

När det gäller könsstrukturer i arbetslivet konstateras att ”arbetsmarknaden i de 
tre regionerna är av tradition starkt könsuppdelad” (genomförandeplan, s. 19). 
Hur könsuppdelningen ser ut, och vilka konsekvenser den medför för partner-
skapets verksamheter, utvecklas inte mer än på följande sätt:  

 
Ett viktigt inslag är att stimulera kvinnor att göra okonventionella val och i större 
utsträckning gå in på traditionellt manliga områden i arbetslivet, bl.a. genom nya 
arbetsplatsanknutna former för teknikutbildning. På motsvarande sätt är det vik-
tigt att stimulera män, som ofta har negativa erfarenheter från skoltiden, till ut-
bildning och till att se möjligheter i nya typer av arbetsuppgifter (genomförande-
plan, s. 7).  

 
Detta kan tolkas som uttryck för en traditionell uppfattning om hur könsarbets-
delning skall motverkas. Kvinnor förväntas gå in på mansdominerade områden, 
medan inga explicita resonemang finns om att män kan gå in på kvinnors områ-
den. Istället talas det allmänt om ”nya typer av arbetsuppgifter.” En konsekvens 
är att motverkande av könssegregering framstår som en fråga om att påverka 
individer och främst kvinnor, inte strukturer i betalt och obetalt arbete. 

Vidare står följande att läsa: ”Frågor om jämställdhet och mångfald ska ha en 
självklar plats i alla delprojekt och integreras i strategier och metoder för kom-
petensutveckling” (genomförandeplan, s. 7). Vad detta betyder utvecklas inte 
mer än att det handlar om att ”stimulera både kvinnor och män att ta nya mått 
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och steg i arbetslivet” samt om ”en strävan efter jämn könsfördelning i såväl 
själva verksamheterna som i organisationen för utvecklingsprogrammet” (ge-
nomförandeplan, s. 19). Längre fram anges dock att jämställdhetsperspektivet 
skall utvecklas närmare när ESF-rådet tagit ställning till ansökan. Parterna skri-
ver att arbetsplatsförlagd kompetensutveckling är något som i sig befrämjar jäm-
ställdheten:  

 
Konceptet med arbetsplatsförlagd kompetensutveckling är något som i sig be-
främjar jämställdheten. Ett hinder för många kvinnor att satsa på kompetensut-
veckling är att tiden inte räcker till för att gå på kurs på kvällstid. Kvinnor är i 
högre grad än män ’fångade’ av hemmet och familjen. För många män är hindret 
istället en tidigare negativ upplevelse av skola och utbildning. Det upplevs inte 
som lockande och kanske rent av som skrämmande att sätta sig i en ’skolsal’ för 
att förbättra sin kompetens. Arbetsplatsförlagd kompetensutveckling ger möjlig-
heter att angripa båda dessa problem, genom att kompetensutvecklingen integre-
ras med arbetet och sker i en van och trygg miljö (genomförandeplan, s. 11).  

 
När det gäller de regionala delprojekten, nämns jämställdhet främst i samband 
med arbetet i Söderhamn. Där skall jämställdhetsperspektivet, enligt genomfö-
randeplanen, ligga som värdegrund för hela delprojektet. Den närmaste precise-
ringen som görs av jämställdhet i detta sammanhang är att kvinnor och män 
skall uppmuntras till otraditionella val, som kan bryta könsmönster på arbets-
platserna (genomförandeplan, s. 12). Det finns dock ingen beskrivning och ana-
lys av hur dessa mönster ser ut. Däremot nämns hur många anställda som finns 
samt aspekter som tillverkning, produktionskapacitet, osv. Endast i beskrivning-
en av det tredje företaget som skall medverka, nämns att ”personalen består av 
både kvinnor och män” (genomförandeplan, s. 13). Under mina besök på två av 
företagen och i de intervjuer som gjorts med företagsrepresentanter, framgår det 
emellertid att samtliga präglas av en stark maskulin könsmärkning. På företaget 
där trainee-utbildningen inom processteknik ägde rum finns det 180 anställda, 
varav ca. 30 kvinnor. På de andra företagen arbetade (vid besökstillfällena) inga 
kvinnor alls i produktionen. 

I intervjun med projektledaren, som inte genomförde den inledande analysen 
utan som blev anställd i en senare fas, framhålls dock att ett genusperspektiv 
beaktades i genomförandet av delprojektet i Söderhamn. Detta exemplifieras 
med försök att rekrytera kvinnor genom arbetsförmedlingen, samt en strävan att 
stötta dem som visade intresse. Några andra insatser som syftade till jämställd-
het, t.ex. kartläggningar, analyser eller utbildningar, genomfördes dock inte. 
Förklaringen är att man inte ville lyfta ut jämställdhet som en separat fråga utan 
försökte få det integrerat i det pågående utvecklingsarbetet genom att använda 
en ”situationsanpassad strategi”, samt att man ville undvika att lyfta fram kvin-
nor som en särskild kategori.  

 
Det skulle ju genomsyra arbetet och det gör det inte om vi sätter det som en sär-
skild punkt. ’Nu ska vi prata rekrytering av arbetslösa – nästa punkt ska vi prata 
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genus.’ Det går inte. /…/ Då identifierar du en grupp och urskiljer den (projektle-
dare).  

 
Citatet tolkar jag som ett uttryck för oklarheter om vad jämställdhetsintegrering 
innebär, och det tolkningsutrymme som finns i denna fråga. 

Av de tolv deltagare som rekryterades till traineeutbildningen i processteknik 
på ett av företagen, var två kvinnor.53 I en telefonintervju uppger personalchefen 
att det inledningsvis förekom visst motstånd från manliga anställda mot att 
kvinnor skulle arbeta som operatörer, vilket förklaras med att det tidigare inte 
arbetat någon kvinna inom detta område. Personalchefen berättar vidare att båda 
kvinnorna blev erbjudna arbeten som operatörer efter utbildningen, men att en 
av dem har bett om att få andra arbetsuppgifter. Även dessa arbetsuppgifter är, 
enligt personalchefen, ”typiskt manliga” men mindre avancerade. Om övergång-
en berodde på motstånd från manliga kollegor eller hade andra orsaker framgår 
inte i intervjun. Enligt projektledaren på CFL ledde projektet fram till positiva 
attitydförändringar gentemot kvinnor som operatörer. Personalchefen instämmer 
i detta men säger att attitydförändringarna inte varit omfattande.  

I övrigt kan noteras att inga kvinnor deltog i utbildningsverksamhet på de två 
andra företagen som besöktes i Söderhamn och som också medverkade i projek-
tet. I intervjuerna med företagsrepresentanterna beskrivs inte heller några aktiva 
försök för att rekrytera både kvinnor och män. Projektledaren på CFL säger att 
man fick en bortsållning av kvinnor, men att denna var mer eller mindre ”enkel” 
eftersom företagen krävde att deltagarna hade industriprogrammet i botten för 
att kunna delta i verksamheterna på dessa arbetsplatser. I intervjun med en av 
företagsrepresentanterna uttalas dock föreställningar om att det inte går att ha för 
många kvinnor på en arbetsplats eftersom de blir osams och bråkar.  

 
5.2.4 Tolkning och reflektion 
Utgångspunkten för den problemkonstruktion som görs i genomförandeplanen 
är att vi lever i en tid av snabba förändringar, vilket ställer krav på ökad kompe-
tens och anpassningsförmåga hos individer och inom organisationer. En fördju-
pad tolkning visar att problemet främst konstrueras som en fråga om hur indivi-
der skall förmås att anpassa sig och byta ut sin ”gamla” kompetens mot den nya 
kompetens som efterfrågas av företagen. Risken är, enligt partnerskapet, att de 
som inte gör detta hamnar utanför arbetsmarknaden. Människor som diskrimine-
ras eller inte förmår bryta sina egna vanemönster skall därför ges stöd för att 
komma in i ”positiva spiraler” av lärande och utveckling.     

Problembeskrivningen, liksom de lösningar som föreslås, vilar på ett antal im-
plicita utgångspunkter. En sådan är att kompetensutveckling beskrivs som något 
positivt och gott som bör eftersträvas, både av anställda och av företagsledare. 
Vidare görs en koppling mellan kompetensutveckling och stärkt ställning i ar-
                                                 
53 Utöver de personer som deltog i den ettåriga traineeutbildningen uppger personalchefen att 11 per-
soner deltog som praktikanter på företaget, varav fyra kvinnor och sju män.   



 

  59

betslivet, där det förra automatiskt tycks leda till det senare. Effekten blir att lä-
rande konstrueras som en norm, medan de anställda som inte omfattar denna 
konstrueras som avvikare (jmf. Fejes 2006). Dessa individer bör kartläggas, ak-
tiveras och kompetensutvecklas för att passa näringslivet krav. 

Båda utgångspunkterna kan dock ifrågasättas utifrån ett mer problematiserande 
perspektiv på lärande. Diskursen om ”positiva spiraler av lärande och utveck-
ling” och ”insatser som tar sin utgångspunkt i både individens och verksamhe-
tens behov” kan tolkas som att anställda och företagsledare antas ha sammanfal-
lande intressen. Genomförandeplanen präglas således av ett konsensusperspektiv 
som bortser från maktrelationer och konflikter i organisationer. Att lärande kan 
innebära anpassning till nedbrytande och ojämställda förhållanden problematise-
ras inte, liksom att det kan finnas olika motiv för att satsa på lärande. För arbets-
givaren kan kompetensutveckling snarare fungera som ett sätt att kortsiktigt lösa 
akuta kompetensproblem, istället för som en långsiktig investering i personalens 
och verksamhetens utveckling. För den enskilde kan detta innebära anpassnings-
inriktat lärande ”just in time” som är mer inriktat på att klara rutinbetonade upp-
gifter än att utvecklas i arbetslivet (Ellström 2002, Lundgren 2002). Insatser som 
syftar till kompetensutveckling kan således innebära inlåsning i en bransch med 
få utvecklingsmöjligheter, likaväl som stärkt ställning i arbetslivet. 

När det gäller problemkonstruktioner kring kön och jämställdhet, konstateras i 
genomförandeplanen att kvinnor utgör majoriteten av dem som drabbas av öka-
de långtidssjukskrivningar i offentlig sektor. Detta leder dock inte vidare till en 
djupare problematisering av maktrelationer och ojämställda strukturer i fördel-
ningen av betalt och obetalt arbete. Istället föreslås att kompetensutveckling och 
nya arbetsuppgifter kan fungera som en väg tillbaka till arbetslivet och undvika 
långa sjukskrivningsperioder, vilket kan tolkas som att lösningen på problemen 
flyttas från organisations- och samhällsnivå till individnivå.54  

Problemkonstruktionen i genomförandeplanen präglas således av könsblindhet, 
vilket framkommer på flera sätt. Ett exempel är att arbetsplatslärande i flexibla 
former automatiskt anses gynna både kvinnor och män, och därmed leda till 
jämställdhet. Detta antagande görs utan några närmare reflektioner eller proble-
matiseringar kring könsstrukturen på de regionala arbetsmarknaderna eller i de 
företag som skall medverka (för de senare nämns däremot aspekter som produk-
tionskapacitet och liknande). Utgångspunkten tycks vara att om kvinnor och 
män får möjlighet till kompetensutveckling, löser sig jämställdheten av sig 
självt. Ett annat exempel är att även om kvinnor med specifik facklig tillhörighet 
och anställningsform identifieras som en missgynnad grupp formuleras inte det-
ta i termer av brist på jämställdhet, dvs. som ett problem som har med resurs- 

                                                 
54 Enligt Larsson (2007, kap. 11) var projektet i Lindesberg på väg att bygga upp en modell som inne-
fattade samverkan mellan deltagarna, arbetsgivare och representanter från myndigheter. Tidsperioden 
var dock för kort för att integrera ett helhetsperspektiv som innefattade både individ-, organisations- 
och samhällsnivån samtidigt som hänsyn togs till könssegregreringen i betalt och obetalt arbete.  
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och maktfördelning mellan könen att göra. Istället talar det mer allmänt om be-
hovet av att skapa en mer jämlik tillgång på kompetensutveckling i arbetslivet.  

I intervjuerna beskrivs försök att rekrytera kvinnor till mansdominerade yrken, 
men inga ansatser till ett mer aktivt jämställdhetsarbete i de organisationer som 
medverkat. Något som kan vara värt att uppmärksamma är att partnerskapet in-
gick i den första omgången av Equal (2002–2005). Flera intervjupersoner fram-
håller att kunskaperna om partnerskap som arbetsform var mer begränsade än de 
är idag, vilket orsakade svårigheter med organisering och samordning. Att ta 
gemensamt ansvar i en fråga som jämställdhet blir förmodligen ännu svårare när 
den gemensamma kärnan redan är otydlig. En intervjuperson säger att det även 
funnits oklarheter om vad kraven på jämställdhet innebär från ESF-rådets sida, 
vilket inte följts upp i denna studie. I en utvärdering av hur Equal implemente-
rats i Sverige menar dock Ledningskonsulterna att det saknats en tydlig vägled-
ning från ESF-rådet, och att många partnerskap uppfattat det som att kraven på 
jämställdhetsintegrering kom för sent i utvecklingsarbetet (Ledningskonsulterna 
2005, s. 68). 

 

5.3 Akademin för flexibelt lärande i arbetslivet 
Partnerskapet Affla Equal (”Akademin för flexibelt lärande i arbetslivet”) arbe-
tar med att utveckla flexibla former för lärande direkt kopplat till arbete. Ut-
vecklingsarbetet bedrivs på arbetsplatser inom industri, äldreomsorg och krimi-
nalvård. Projektperioden pågår från och med maj 2005 till och med december 
2007. 

 
5.3.1 Problembeskrivning 
Utgångspunkten för den analys som görs i genomförandeplanen är att det finns 
en ”dubbel problematik” på arbetsmarknaden som å ena sidan handlar om indi-
viders kompetens och anställningsbarhet, å andra sidan om företags och offent-
liga verksamheters behov av arbetskraft. När det gäller den första aspekten häv-
dar partnerskapet att resurser för lärande är ojämlikt fördelade, vilket tar sig ut-
tryck i att de som redan är högutbildade får personalutbildning i betydligt högre 
utsträckning än lågutbildade. Detta beskrivs som problematiskt ur ett individu-
ellt perspektiv, eftersom avsaknad av ”rätt” kompetens och möjligheter till fort-
bildning anses leda till ökad risk för utslagning. En bakomliggande orsak till den 
ojämlika fördelningen är, enligt partnerskapet, samhällets bristande förmåga att 
organisera kring och fördela resurser för vuxnas lärande. 

Polariseringen i tillgång till kompetensutveckling beskrivs dock inte enbart 
som ett problem för individer, utan även för näringslivet som får svårigheter att 
klara kompetensförsörjningen. Partnerskapet argumenterar för att en stor andel 
av den befintliga arbetskraften inom industrin är underutbildad, och att företagen 
själva har svårigheter att mobilisera de resurser som krävs för fortbildning. 
Många företag påstås vara hårt slimmade och styrda av kortsiktiga, ekonomiska 
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mål vilket gör det svårt att avsätta tid och ekonomiska medel för kompetensut-
veckling. Dessutom skriver partnerskapet att det kan finnas individuellt mot-
stånd mot fortbildning hos anställda, grundat på tidigare negativa upplevelser 
och en överdriven föreställning om vad utbildning skulle innebära. 

Hinder för kompetensutveckling finns således, enligt partnerskapets resone-
mang, på såväl individ- och organisationsnivå som på samhällsnivå. Slutsatsen 
som dras i genomförandeplanen är att det behöver utvecklas nya system för 
innovation och lärande, där befintliga aktörer och institutioner (t.ex. kommunala 
lärcentrum och företag) samverkar på nya sätt. Två utvecklingsfrågor som sär-
skilt lyfts fram är hur utbildningar skall utformas för att möta olika behov hos 
individer och inom verksamheter, samt hur befintliga resurser för lärande (t.ex. 
kvalificerade yrkesutbildningar) kan utvecklas för att verka för ”de bäst behö-
vande” (genomförandeplan, s. 7). Partnerskapet slår fast att ekonomiska och 
fördelningspolitiska mål går att förena, och att mycket står att vinna på insatser 
som möter företagens behov samtidigt som de stärker enskilda individer. ”Till-
gång till kompetent personal anges av många företag som en nyckel till framtida 
konkurrenskraft. För individen är kontinuerlig kompetensutveckling en försäk-
ring för att bibehålla eller öka sitt värde på arbetsmarknaden” (genomförande-
plan, s 14).  

 
5.3.2 Aktörer och verksamheter 
I partnerskapet ingår sex avtalstecknande organisationer: Vansbro kommun (ge-
nom Lärcentrum Vansbro), Lindesbergs kommun (genom Lärcentrum Masug-
nen), APeL AB, Linköpings universitet, Borlänge kommun och den ideella fö-
reningen Akademin för flexibelt lärande i arbetslivet.55 

I en telefonintervju uppger en utvecklingsledare från APeL att diskussioner om 
att ansöka om medel för ett utvecklingspartnerskap initierades av de aktörer som 
ingick i den ideella föreningen. Tanken var knyta utvecklingsverksamhet inom 
arbetsplatslärande till företag som identifierades inom föreningens nätverk. Inför 
genomförandefasen skedde dock en del avhopp, vilket ledde till att utvecklings-
arbetet istället kom att knytas till verksamheter som redan pågick eller som skul-
le starta vid de kommunala lärcentren i Lindesberg och Vansbro samt inom äld-
reomsorgen i Borlänge kommun.56  

Arbetet inom utvecklingspartnerskapet Affla Equal handlar således inte om att 
starta nya projekt, utan om att följa och stödja processer i befintliga verksamhe-
ter. Lärcentrum Masugnen i Lindesberg deltar som anordnare av en kvalificerad 
                                                 
55 Även om föreningen och utvecklingspartnerskapet har samma namn, skall de båda inte förväxlas 
med varandra. Föreningen AFFLA verkar för att bidra till nytänkande och erfarenhetsutbyte kring 
lärande i arbetslivet. Den bildades 2004 i samarbete mellan representanter från universitet och högsko-
lor, kommunala utbildningsanordnare, företagarorganisationer, LO, m. fl. Se föreningens hemsida: 
http://www.affla.se/2005/  
56 Masugnen i Lindesberg (samt APeL FoU, som också är beläget i Lindesberg) har således funnits 
med som en part både i People och i Affla Equal. Det handlar dock om två olika utvecklingspart-
nerskap.  

http://www.affla.se/2005
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yrkesutbildning inom explosivämnesindustrin och en industriteknisk arbets-
marknadsutbildning. Lärcentrum Vansbro anordnar en kvalificerad yrkesutbild-
ning inom kriminal-, missbrukar- och ungdomsvård samt ett nätverksprojekt för 
arbetsplatsbaserat lärande på ett antal företag. Borlänge kommun deltar genom 
Kompetensstegen inom vård- och äldreomsorg.  

Hur utbildningarna organiseras och genomförs skiljer sig åt beroende på vilken 
form av utbildning det handlar om, yrkesområde, osv. De kvalificerade yrkesut-
bildningarna följer riktlinjer från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, 
t.ex. när det gäller omfattningen av s.k. LIA-perioder (lärande i arbetslivet, som 
skall utgöra en tredjedel av den totala utbildningstiden). I intervjuer med pro-
jektledarna från lärcentren i Lindesberg och Vansbro beskrivs distansstudier 
som ett inslag i KY-utbildningarna, t.ex. genom webbaserade studiematerial och 
kontakt med utbildare genom kommunikationsplattformar och telebild. Den in-
dustritekniska utbildningen är en ettårig arbetsmarknadsutbildning inriktad mot 
industri- och tillverkningsföretag i norra Örebros län, med möjlighet till indivi-
duella studieupplägg. Ungefär hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagd. 
Kompetensstegen riktar sig till anställd personal inom äldreomsorgen i Borlänge 
som behöver höja sin kompetens, t.ex. sjukvårdsbiträden som vill läsa upp till 
undersköterskekompetens.  

Även rekrytering och urvalskriterier ser olika ut, beroende på vilken utbildning 
det är fråga om. Eftersom KY-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform, 
ställs krav på grundläggande behörighet från gymnasieskola för att bli antagen. 
För vardera utbildningen finns det en ledningsgrupp som är sammansatt av ar-
betsgivarrepresentanter, vilka enligt projektledarna deltagit i rekryteringsproces-
sen. De sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten kallas till inter-
vjuer som genomförs av representanter för utbildningsanordnarna och/eller ar-
betsgivarrepresentanter. Enligt projektledarna är social kompetens en egenskap 
som värderas högt i rekryteringsprocessen. Den främsta motiveringen är att det 
handlar om utbildningar inom arbeten som ställer höga krav på att kunna arbeta i 
grupp och hantera olika arbetsuppgifter. En av projektledarna framhåller även 
flexibilitet och beredskap att engagera sig i livslångt lärande som eftersökta 
egenskaper. 

 
Det är ju just det som är den stora utmaningen. Att locka till sig…. Den kategori 
av sökande man vill ha ifrån branschen, alltså de här hungriga, ambitiösa perso-
nerna som jag sa, som tänker lite mer i termer kring det här med livslångt lärande, 
att man är beredd att fylla på hela tiden under sitt yrkesliv, kanske byta områden 
och så vidare (projektledare på lärcentrum) 

 
I den kvalificerade yrkesutbildningen med inriktning mot kriminalvård, där 
söktrycket är högt, används ytterligare selektionsinstrument som personligt brev 
och tidigare arbetslivserfarenhet. För att få delta i den industritekniska utbild-
ningen skall deltagaren uppfylla kraven på arbetsmarknadsutbildning, och för 
Kompetensstegen gäller att deltagaren skall vara anställd på en arbetsplats inom 
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äldreomsorgen. I en telefonintervju säger projektledaren för Kompetensstegen 
att alla som har anmält sitt intresse har kunnat erbjudas plats. 

Den fråga som koordinatorn och projektledarna beskriver som mest central i 
intervjuerna är hur utbildningsanordnare, företag, och studerande kan skapa 
samsyn kring och utveckla arbetsplatslärande utifrån sina olika positioner. Ar-
betsplatslärande beskrivs som ett mångfacetterat begrepp vilket inte enkelt låter 
sig definieras. Partnerskapet har formulerat följande definition på sin hemsida: 
”Arbetsplatslärande är när teori och praktik smälter ihop så att man medvetet lär 
sig samtidigt som man arbetar.” 57 Koordinatorn och projektledarna menar dock 
att utbildningsanordnare och arbetsgivare ofta har olika bilder av arbetsplatslä-
rande och talar ”olika språk.” För att intressera arbetsgivare gäller det att peka 
på konkreta vinster med kompetensutveckling, t.ex. i form av ökad effektivitet 
och konkurrenskraft. En projektledare säger att företagen inte alltid har insyn i 
vilken typ av utbildning det handlar om och vad som krävs av de arbetsplatser 
som tar emot studerande.  

Både koordinatorn och projektledarna framhåller att arbetsplatslärande är en 
mer strukturerad verksamhet än traditionell praktik, och att det är väsentligt att 
få de arbetsgivare som medverkar att inse skillnaderna. För att arbetsplatsläran-
de skall fungera krävs, enligt deras resonemang, ett medvetet arbete med att syn-
liggöra och integrera formellt och informellt lärande (t.ex. genom loggböcker), 
möjligheter till individuell anpassning, pedagogiskt och socialt stöd på arbets-
platsen, osv. Som en projektledare formulerar det i en intervju: ”Det är inte bara 
att släppa in studerande på sitt företag eller uppmuntra personalen att studera, 
utan då måste man också bygga upp en verksamhet eller organisation kring det”. 

En fråga som koordinatorn och projektledarna beskriver att de lagt särskild 
vikt vid, och som kommit att utgöra kärnan i partnerskapets arbete, är utveckling 
av handledarrollen. Eftersom de studerande befinner sig på arbetsplatser under 
återkommande perioder, är en målsättning att de ska ha tillgång till en handleda-
re som kan fånga upp deras behov och få utbildningen att fungera på plats.58 I de 
kvalificerade yrkesutbildningarna och i den industritekniska arbetsmarknadsut-
bildningen har handledarna dessutom ansvaret för att dokumentera och bedöma 
den studerandes LIA-perioder. I en intervju säger koordinatorn att det som par-
terna gemensamt har sett, är att handledaren har en avgörande betydelse för att 
arbetsplatslärande skall fungera i praktiken. Mot denna bakgrund har diskussio-
ner förts om vilka kunskaper och vilket stöd handledarna behöver för att kunna 
utföra sina uppdrag. Enligt projektledarna har det varit svårt att få arbetsgivare 
och handledare att avsätta tid till handledarutbildning, vilket förklaras med den 
tidspress som råder på många arbetsplatser. Som ett alternativ har partnerskapet 
utvecklat en interaktiv handledarutbildning som skall kunna läsas på distans och 
                                                 
57 http://www.affla.se/equal/aktuellt/cd_handledare.htm 071203   
58 Handledaren kan ha olika uppgifter och roller beroende på vilken bransch och arbetsplats det hand-
lar om, t.ex. fungera som mentor eller kontaktperson, visa och instruera vid maskin, eller planera och 
koordinera de studerandes tid på företaget. 

http://www.affla.se/equal/aktuellt/cd_handledare.htm
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användas inom olika branscher.59 Koordinatorn säger dock att parterna blivit 
mer medvetna om handledarens betydelse och om vikten av att föra en dialog 
kring dessa frågor, vilket beskrivs som det främsta resultatet av partnerskapets 
arbete. 

Den andra huvudfrågan som diskuterats inom partnerskapet handlar, enligt ko-
ordinatorn, om huruvida arbetsplatslärande är särskilt bra för missgynnade grup-
per. Detta aktualiserar frågor om hur diskriminerade grupper identifieras, samt 
hur aktörer inom partnerskapet beskriver att dessa grupper gynnas av den verk-
samhet som bedrivs. Enligt genomförandeplanen är det flera diskriminerade 
grupper som bör ”bli föremål” för partnerskapets verksamheter. Främst identifi-
eras äldre män med låg formell utbildning samt personer med invandrarbak-
grund. Verksamheterna inom partnerskapet uppges särskilt stärka möjligheterna 
för de senare att komma ut i arbete, vilket motiveras med att det finns möjlighet 
till individuellt anpassad språkinlärning samt att påverka attityder hos arbetsgi-
vare och branschföreträdare.  

Som exempel på attitydpåverkan nämner en projektledare i en intervju att det 
tidigare framkommit en ”oskriven policy” bland företagsrepresentanterna i led-
ningsgruppen om att inte anta sökande med invandrarbakgrund till utbildningen 
inom explosivämnesindustrin. Motivet har varit att brister i svenska språket ut-
gör en säkerhetsrisk när de befinner sig på företagen. Projektledaren uppger 
dock att han ifrågasatte detta, vilket så småningom ledde fram till att en sökande 
med utomeuropeisk bakgrund antogs vid utbildningen. Deltagaren ska sedan ha 
fått anställning på det företag där han tillbringade sin LIA-tid.60 En faktor som 
bidrog till att projektledaren drev på denna fråga var att utbildningen ingick i 
Equal-programmet med dess målsättningar om minskad diskriminering i arbets-
livet (Andershed m. fl. 2007). Huruvida detta lett till förändrad rekryteringsprax-
is i någon större utsträckning är dock svårt att svara på i denna uppsats, då ex-
emplet gäller en individ som dessutom hade en relevant, högre utbildning från 
sitt hemland sedan tidigare.  

 
5.3.3 Kön och jämställdhet 
I genomförandeplanen hävdas att män deltar i utbildning i lägre utsträckning än 
kvinnor, och att det därför finns ett särskilt behov att stimulera intresset för ut-

                                                 
59 Handledarutbildningen innehåller olika punkter som skall stimulera till reflektioner över innebörden 
av arbetsplatslärande, vad handledarrollen kan innebära, vilka aspekter som är bra att tänka på när man 
tar emot nyanställda eller studerande på en arbetsplats, osv. Utbildningen går bl.a. att ladda ned från 
Masugnens hemsida: www.masugnen.se  
60 Ett annat exempel som diskuteras i en forsknings- och utvärderingsrapport om verksamheterna inom 
Affla Equal (Andershed m. fl. 2007) är den industritekniska arbetsmarknadsutbildningen, där en tred-
jedel av deltagarna uppges ha utländsk bakgrund. Enligt rapporten har en majoritet av dessa, 85 pro-
cent, fått anställning efter utbildningen. Författarna påpekar dock att de inte närmare undersökt hur 
resultatet hänger samman med utbildningens upplägg och innehåll, eller hur mycket som påverkas av 
personalbrist och svårigheter att rekrytera i branschen.  

http://www.masugnen.se
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bildning hos män. Nya och flexibla former för kompetensutveckling, direkt 
kopplat till arbetet, anses främja ett jämställt arbetsliv. 

 
Ett inslag kan vara att stimulera kvinnor att göra okonventionella val och i större 
utsträckning gå in på traditionellt manliga områden i arbetslivet, bl.a. genom nya 
arbetsplatsanknutna former för teknikutbildning. På motsvarande sätt är det vik-
tigt att stimulera män, som ofta har negativa erfarenheter från skoltiden, till ut-
bildning och till att se möjligheter i nya typer av arbetsuppgifter, även arbeten 
som av tradition varit kvinnodominerade (genomförandeplanen, s. 11).  

 
En intressant aspekt är att detta i hög grad liknar de resonemang som partner-
skapet People förde i sin genomförandeplan. Citatet ovan är t.o.m. nästan en or-
dagrann upprepning av hur People beskriver att de skall verka för jämställdhet. 
Förklaringen är sannolikt att det delvis är samma aktörer som ingått i de båda 
partnerskapen och det sker en viss återanvändning av idéer och formuleringar. 
En förändring som tillkommit är dock formuleringen om att män kan stimuleras 
till att arbeta inom kvinnodominerade områden. 

Längre fram i genomförandeplanen anges att kvinnors och mäns villkor, lik-
som den diskriminering som eventuellt riktas mot olika grupper, skall beaktas 
och läggas till grund för åtgärder. ”Här är vägledning och handledning av strate-
gisk betydelse, liksom urvalsprocesser och frågor beträffande representation i 
olika fora” (genomförandeplan, s. 15). Analyser skall genomföras på de arbets-
platser som medverkar för att undersöka vilka grupper och individer som har 
särskilt stora behov av att komma in i ”goda spiraler av lärande och utveckling.” 
I analyserna skall särskild uppmärksamhet riktas mot ”könsrelaterad ojämlikhet” 
när det gäller möjligheter till lärande och utveckling. När innebörden av detta 
skall konkretiseras, flyttas dock fokus från organisationsnivå till individnivå: 
”Kvinnor respektive män kan behöva särskild stimulans och vägledning för att 
våga bryta traditionella mönster” (genomförandeplan, s. 21).  

I genomförandeplanen görs även några korta noteringar om könsfördelningen 
inom de branscher som utbildningarna riktar sig mot (genomförandeplan, s. 12–
14). När det gäller det yrkesområde som den kvalificerade yrkesutbildningen 
inom kriminalvård riktar sig mot, konstateras att kvinnor dominerar. Partnerska-
pet skriver att jämn könsfördelning skall eftersträvas inom utbildningen, vilket 
kan innebära att manliga sökande ges företräde vid likvärdiga meriter. Vidare 
uppges att ”genusaspekten” kan få genomslag vid anlitande av föreläsare och 
utbildare. När det gäller explosivämnesindustrin, uppges könsfördelningen vara 
relativt jämn inom branschen med viss övervikt av manlig personal. Eftersom 
kvinnor mer sällan återfinns på arbetsledande befattningar, anser parterna att det 
finns skäl att särskilt stimulera kvinnor att söka utbildningen. Enligt genomfö-
randeplanen underlättar utbildningen för både kvinnor och män att ta steget och 
utveckla sin kompetens, genom att den skapar möjligheter att studera utan att 
behöva flytta eller resa mycket. I det yrkesområde som Kompetensstegen riktar 
sig mot (dvs. äldreomsorg) överväger kvinnlig personal med låg utbildning, var-
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av många uppges ha invandrarbakgrund. Enligt genomförandeplanen skall ex-
terna föreläsare anlitas inom områden som jämställdhet och mångfald. När det 
gäller arbetsmarknadsutbildningen inom industriteknik lämnas varken uppgifter 
om könsfördelningen på de aktuella företagen, eller om hur frågor om kön och 
jämställdhet skall beaktas i utbildningen. Enligt statistik från Masugnen i Lin-
desberg hade totalt 30 deltagare fullföljt utbildningen i augusti 2006, varav 11 
var kvinnor.  

Utifrån ovanstående konstaterar jag att det saknas djupare och mer konkreta 
analyser i genomförandeplanen, t.ex. utifrån aspekter som könssegregeringen i 
betalt och obetalt arbete, hur personalstrukturen ser ut på de företag som skall 
medverka, hur utbildningarnas innehåll och upplägg bidrar till att ifrågasätta el-
ler reproducera den rådande ordningen, osv. Vilka utsagor framkommer i inter-
vjuerna om kön och jämställdhet? 

Koordinatorn säger att arbetslöshet och kompetensbrist uppfattats som huvud-
frågor och att partnerskapet arbetat mer med dessa än med jämställdhet, etnisk 
mångfald, osv. Han uppger att partnerskapet inte formulerat några gemensam-
ma, dokumenterade strategier för att arbeta med jämställdhet. Förklaringen är att 
frågan har ”levt med naturligt” och att det därför inte funnits något behov av att 
precisera dem i skrift. Utvecklingsledaren på APeL framhåller dock att frågan 
tagits upp på flera möten, genom att parterna försökt analysera och diskutera hur 
jämställdhet beaktas i verksamheterna.  

Bland annat aktualiserades frågor om jämställdhet under ett tvådagarsmöte för 
utvecklingspartnerskapet i Örebro i november 2006. Under mötet togs olika 
aspekter av utvecklingsarbetet upp, t.ex. arbetet med spridning och påverkan, 
hur ett långsiktigt arbetsplatslärande kan åstadkommas, osv. (egna mötesanteck-
ningar). När arbetet med jämställdhet diskuterades togs olika hinder upp, t.ex. 
att centrala aktörer byttes ut under etableringsfasen vilket påverkade möjlighe-
terna att förankra de horisontella målen hos de nya aktörer som tillkom. En mö-
tesdeltagare säger att medvetenheten om kopplingen till Equal-programmet och 
dess riktlinjer varierar hos de arbetsgivare som deltar, och att det ibland kan vara 
svårt att få tillträde till verksamheterna. I en senare intervju säger en projektleda-
re att samarbetet med företagen egentligen är ganska begränsat och att det kan 
vara svårt att ställa krav på integration och jämställdhet, om det inte går att 
koppla till företagens vinstintresse.  

Den verksamhet som mest tydligt lyfts fram som ett exempel på jämställdhets-
främjande arbete i intervjuerna, är den kvalificerade yrkesutbildningen inom ex-
plosivämnesindustri. Utbildningen bedrivs inom en bransch som traditionellt 
varit mansdominerad, men som enligt genomförandeplanen blivit mer könsblan-
dad. I intervjun säger dock projektledaren att könsfördelningen på de företag 
som medverkar ser olika ut. Det finns företag som fortfarande är mansdomine-
rade, men också exempel på företag eller avdelningar inom företag där det arbe-
tar fler kvinnor än män. Projektledaren kopplar detta till förekomsten av finmo-
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toriska moment där kvinnor av tradition ansetts vara mer fingerfärdiga, dvs. till 
stereotypa föreställningar och könsmärkta uppgifter. 

Tidigare har en stor andel av deltagarna i utbildningen varit män (av totalt 48 
studerande under 2002–2006 var 34 män och 14 kvinnor). Inför rekryteringen av 
nya studenter gjordes därför, enligt projektledaren, en satsning på att rekrytera 
fler kvinnor. Arbetsförmedlingen ombads lägga extra stort fokus på att bjuda in 
kvinnor till informationsmöten, där också kvinnliga arbetsgivarrepresentanter 
och studerande deltog. Detta ledde till att fler kvinnor kom till träffarna, där de 
kunde ställa frågor till både ledningsgruppsrepresentanten och de studerande. 
Mycket handlade enligt projektledaren om praktiska frågor som möjligheter att 
studera med småbarn, om det är krävs mycket resor, osv. Efter detta ökade anta-
let ansökningar från kvinnor och i den nuvarande utbildningsomgången är kvin-
nor i majoritet (av totalt 16 studerande är 10 kvinnor och 6 män). Projektledaren 
säger att rekryteringsinsatsen hade betydelse för att öka antalet kvinnor, men att 
det också krävs en utbildning som kan anpassas efter kvinnors livsvillkor. Möj-
ligheter att studera på distans kan t.ex. underlätta för kvinnor som bär ett stort 
ansvar för barn.  

 
Det blir mycket praktiska frågor som är förutsättningar för om dom skall kunna 
söka eller ej. Så därför tror jag att den här typen av utbildning, som ändå i ganska 
stor utsträckning kan vara flexibel, ökar chanserna för kvinnor att faktiskt kunna 
gå in i tekniska och industriella arbeten (projektledare).  

 
Däremot har det inte genomförts några undersökningar av eventuella könsskill-
nader i utvecklingsmöjligheter och karriärvägar på de arbetsplatser som med-
verkar i utbildningen. Enligt projektledaren har denna fråga inte aktualiserats, 
eftersom studerande uttryckt att det inte finns något behov av sådana diskussio-
ner. 

 
5.3.4 Tolkning och reflektion 
I genomförandeplanen beskrivs det grundläggande problemet som ett glapp mel-
lan efterfrågad och tillgänglig kompetens, vilket enligt partnerskapet leder till 
konsekvenser för såväl individ som näringsliv och samhälle. Att individer kom-
petensutvecklar sig beskrivs följaktligen inte bara som avgörande för deras egen 
anställningsbarhet, utan även som en ödesfråga för industrins kompetensförsörj-
ning och konkurrensförmåga. Här kan tydliga paralleller dras till partnerskapet 
People i föregående avsnitt. Problemrepresentationen i Afflas genomförandeplan 
bygger på ett liknande implicit antagande om att lärande är något självklart posi-
tivt som automatiskt främjar jämlikhet och jämställdhet. Även om det antyds att 
individen och verksamheten kan ha olika behov av kompetensutveckling, är inte 
detta något som utvecklas och problematiseras närmare i termer av makt och 
konflikter i organisationer. När olika syn på och motiv för arbetsplatslärande och 
kompetensutveckling diskuteras är det i termer av skillnader mellan utbildnings-
system och arbetslivssystem, inte mellan anställda och arbetsledning. Att läran-
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de kan innebära anpassning till mindre positiva förhållanden som t.ex. könshie-
rarkier är heller inget som uppmärksammas och diskuteras i genomförandepla-
nen. Det finns dock forskning som visar att genusordningen kan utgöra hinder 
för lärande på arbetsplatsen, vilket i högre grad skulle kunna användas som en 
utgångspunkt i problemanalysen (se t.ex. Abrahamsson 2001).  

När jämställdhet nämns i genomförandeplanen är det i termer av rekrytering 
och representation, dvs. som kvantitativa aspekter. Utifrån detta framställs jämn 
könsfördelning som ett mått på jämställdhet. I en textpassage uppges att kvin-
nors och mäns villkor skall beaktas och ligga till grund för åtgärder, men vad 
detta innebär konkretiseras inte. Vidare uppges att föreläsningar inom jämställd-
het och empowerment skall genomföras. Sådana aktiviteter blir dock enbart en-
gångsinsatser, om de inte kopplas till en konkret genusanalys och strategi för att 
arbeta med dessa frågor. I intervjuerna beskrivs insatser för att rekrytera kvinnor 
och möjligheter till flexibla studier som exempel på jämställdhetsfrämjande ar-
bete. Med utgångspunkt i att det inte framkommer några exempel på utveck-
lingsarbete för jämställdhet på arbetsplatsnivå, kan dock dessa insatser främst 
sägas ligga på individnivå. De åtgärder som beskrivs för att uppnå lika möjlighe-
ter kan, liksom när det gäller partnerskapet People, tolkas som uttryck för addi-
tiv strategi där kvinnor ”läggs till” den befintliga organisationen. En central 
aspekt är att dessa insatser riktas just mot kvinnor. Även om det finns en formu-
lering i genomförandeplanen om att män bör stimuleras till arbete inom kvinno-
dominerade områden, finns inga uppgifter som tyder på att detta fått genomslag 
i någon större omfattning. Därmed återskapas traditionella föreställningar om att 
vård- och omsorgsrelaterade arbeten främst är till för kvinnor.  

Avslutningsvis kan några öppna frågor ställas om i vilken utsträckning utbild-
ningarna kommer ”de bäst behövande” till del, vilket beskrivs som en prioriterad 
aspekt i genomförandeplanen. Eftersom de kvalificerade yrkesutbildningarna 
kräver grundläggande behörighet från gymnasieskola kan det ifrågasättas huru-
vida detta framstår som ett alternativ för dem som står längst från arbetsmarkna-
den, t.ex. när det gäller ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier. Det 
framstår som mer troligt att de deltagare som rekryteras till dessa utbildningar är 
personer som står förhållandevis nära arbetsmarknaden. Detta stärks av att pro-
jektledarna uppger att de egenskaper som söks hos de studerande är anställbar-
het, social kompetens, villighet att engagera sig i livslångt lärande, osv. En pro-
jektledare beskriver hur han ifrågasatte oskrivna regler och praktiker hos arbets-
givarrepresentanter, vilket ledde till att en sökande med utomeuropeisk bak-
grund antogs till den kvalificerade yrkesutbildningen inom explosivämnesindu-
strin. Att en individ förs fram som lyckat exempel väcker dock frågan om huru-
vida detta snarare är ett undantag som bekräftar rådande policys. Det framgår 
inte heller i vilken utsträckning kvinnor med utomeuropeisk bakgrund rekryteras 
till verksamheterna. Frågorna kan inte ges ett enkelt svar, men kan ändå upp-
märksammas för reflektioner ur ett Equal-perspektiv. 
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5.4 Salt 
Partnerskapet Salt (”Se alternativen”) arbetar med att utveckla lärmiljöer utanför 
det formella skolsystemet, samt metoder för vägledning och erkännande av icke-
formellt lärande. Med lärmiljöer utanför det formella skolsystemet avser part-
nerskapet folkbildning, praktik- och traineeverksamhet, arbetsmarknadsutbild-
ning och liknande. Särskilt fokus skall läggas på gruppen ”unga utanför.” I ge-
nomförandeplanen definieras denna grupp som ungdomar i åldern 16–24, vilka 
befinner sig utanför både skola och arbetsliv. Projektperioden pågår från och 
med maj 2005 till och med december 2007. 

 
5.4.1 Problembeskrivning 
I genomförandeplanen hävdas att allt fler ungdomar får det svårare att etablera 
sig på arbetsmarknaden, vilket bildar utgångspunkt för den fortsatta analysen. 
Enligt partnerskapet riskerar etableringssvårigheterna att leda till ett permanent 
utanförskap som är ”ovärdigt för ett samhälle av idag” (genomförandeplan, s. 
10). Dessutom kan det leda till ökade svårigheter att försörja arbetsmarknaden 
med kompetent arbetskraft, vilket hotar tillväxten och välfärden. Problembe-
skrivningen understöds således med både sociala och ekonomiska argument. 
Målgruppen ”unga utanför” beskrivs som mångfacetterad, beståendes av indivi-
der med skiftande social och etnisk bakgrund, utbildningsnivå, osv. Ungdomar 
som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg, t.ex. från individuella pro-
grammet, anses dock ligga särskilt i riskzonen.  

När det gäller orsakerna till utanförskapet menar partnerskapet att Sverige ge-
nomgått stora strukturförändringar, utan att arbetsmarknads- och utbildningspo-
litiken anpassats i motsvarande grad. De hävdar att den väg som samhället stakat 
ut till etablering på arbetsmarknaden ser likadan ut idag som den gjorde för 40 år 
sedan: ”Rak, bred och trafikerad av i stort sett samma fordon, dvs. arbetsmark-
nadspolitiska och utbildningspolitiska verktyg” (genomförandeplan s. 9). Pro-
blemet handlar, enligt detta resonemang, inte om brister hos individer utan om 
brister i de befintliga systemen. Partnerskapet skriver att det formella skolsyste-
met brister i sin förmåga att svara upp mot snabba samhällsförändringar och att 
möta ungdomar utifrån deras egna livsstrategier. Lösningen anses därför inte 
ligga i att anpassa ungdomar tillbaka till huvudfåran. Istället argumenterar part-
nerskapet för att det finns alternativa miljöer för lärande, som bör utvecklas och 
ges ett erkännande. Dessutom menar de att själva huvudfåran till vissa delar bör 
byggas om, t.ex. genom utveckling av gymnasieskolans individuella program. 
Argumentationen kan sammanfattas i nedanstående citat:  

 
När vi pratar om vikten av förändringskompetens och livslångt lärande så kan det 
inte bara gälla individer. Det måste i lika stor utsträckning gälla system och struk-
turer. Övergången mellan skola och arbetsliv är alltså mer komplex än en fråga 
om traditionell kompetenshöjning av individer (genomförandeplan, s. 10).  
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5.4.2 Aktörer och verksamheter 
I partnerskapet ingår sex organisationer: Urkraft Service AB i Skellefteå, 200X 
MA Film Produktion AB, ABF Norra Västerbotten, Skellefteå kommuns vuxen-
utbildning, Stiftelsen Kvinnoforum/Xist i Stockholm och Högskolan i Halmstad. 
Några av dessa hade samarbetat eller upparbetat kontakter inom ramen för ett 
tidigare partnerskap som genomfördes i Västerbotten under 2002–2005, ”Access 
– Tillträde till arbete och utbildning”. En del av de verksamheter som genomförs 
i Salt bygger också vidare på erfarenheter från det tidigare partnerskapet. Urkraft 
har fungerat som ett nav och utgjort en huvudaktör inom båda partnerskapen.61  

Utgångspunkten för Salt är att allt lärande skall synliggöras och ges ett for-
mellt erkännande, oavsett var och hur det äger rum. I en intervju med koordina-
torn, som är anställd på Urkraft, sammanfattas grundtankarna på följande sätt:  

 
Det är det Salt står för, att se alternativen, att försöka bredda vägen istället och 
låta de här människorna som väljer det icke-formella utbildningsväsendet, som 
går ABF-skolan, som går utbildning på Urkraft, att också få sina kunskaper vär-
desatta och erkända. Så att dom kan söka till högskola till exempel.  

 
Ett exempel på vad som betraktas som en alternativ (icke-formell) lärmiljö är 
ABF-skolan, vilken erbjuder studier på gymnasienivå i engelska, svenska, ma-
tematik och samhällskunskap. Studierna sker i cirkelform och bedrivs en dag i 
veckan, vilket ger möjlighet att kombinera dem med förvärvsarbete. Det som 
utmärker denna studiemiljö är, enligt den utbildningsansvariga, att den bygger 
på flexibilitet och deltagarinflytande i större utsträckning än Komvux och gym-
nasieskolan. I en intervju exemplifieras detta med att deltagare i samma grupp 
kan studera i olika takt, välja olika studiemedel, redovisa på olika sätt, osv. Den 
utbildningsansvariga framhåller att initiativet till att studera kommer från den 
enskilde, vilket gör att målen och motiven kan variera lika mycket som antalet 
deltagare. ”Det är helt fritt och frivilligt, och det är jag själv som bestämmer hur 
mycket tid och ork och engagemang jag ska lägga ned på det här.”  

En brist som beskrivs i intervjun är dock att ABF inte kunnat utfärda betyg, 
trots att kurserna bedrivs enligt de nationella kursplanerna för kärnämnena. De 
deltagare som velat ha ut ett formellt betyg har istället fått gå till den kommuna-
la vuxenutbildningen för en särskild prövning. Enligt den utbildningsansvariga 
har detta varit en alltför omfattande process, vilket gjort att deltagarna avstått 
från möjligheten. För att underlätta för dem som vill ha ett betyg har det skett ett 
samarbete mellan ABF-skolan och CV, en organisation för vägledning och vali-

                                                 
61 Urkraft har sin grund i en ideell förening som bildades av socialarbetare i Skellefteå under slutet av 
1980-talet. Syftet var att tillvarata arbetslösa ungdomars inre styrka. Idag är Urkraft ett aktiebolag som 
arbetar med att utveckla och genomföra utbildningar för arbetslösa i olika åldrar (dvs. arbetsmark-
nadsåtgärder), vilka köps av arbetsförmedlingar och kommuner runtom i Sverige. Urkraft arbetar även 
med opinionsbildning i samhällsfrågor och deltar i olika utbildningsprogram och projekt inom EU.  
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dering inom den kommunala vuxenutbildningen.62 Detta har lett till att ABF ut-
vecklat en s.k. folkbildningsportfolio som kan valideras direkt mot formella be-
tyg, utan att deltagaren behöver genomgå den särskilda prövningen.63 Samarbe-
tet kan således beskrivas som ett närmande mellan formellt och icke-formellt 
lärande.  

Ett annat exempel på en alternativ lärmiljö är Access, ett vägledningsprogram 
inom Urkraft som riktas till arbetslösa i åldern 18–64. Enligt informationsmate-
rialet syftar programmet till att stötta deltagarna i att utveckla sina livsstrategier 
utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar arbete, familj och fritid. Eller, som 
en utbildningssamordnare på Urkraft beskriver det i en intervju, stimulera dem 
till att bli mer aktiva. ”Vi brukar prata i fotbollstermer – det handlar om att få 
dom från avbytarbänk till spelplanen. Ta för sig, hitta sina positioner, vara med 
och spela.” Ett exempel på detta är ett moment som kallas ”livs- och yrkesplane-
ring”, där deltagarna skall formulera mål och visioner på vägen till ett arbete och 
reflektera kring vilka hinder som finns för att nå dem. Deltagarna skall även ar-
beta med omvärldsanalyser för att öka sina kunskaper om arbetsmarknaden och 
göra medvetna val. ”Det är viktigt att man bär konsekvenserna själv, det är jag 
som har ansvaret för mycket av dom val jag gör” (intervju med utbildningssam-
ordnare). Eftersom deltagarna startar från olika utgångspunkter, är målet inte 
nödvändigtvis att samtliga skall gå ut i arbete. Däremot skall 100 procent vara 
mer anställningsbara.    

Inom partnerskapet Salt har Urkraft utvecklat två nya versioner av Access-
programmet, varav den ena varianten riktas till ungdomar som bedöms stå läng-
re från arbetsmarknaden (t.ex. ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning) och 
den andra till långtidssjukskrivna i åldern 20–64.64 I de nya varianterna läggs 
större fokus på att deltagarna skall utveckla och stärka s.k. generella kompeten-
ser, vilket motiveras med att de har särskilda behov. 

 
Dom är riktade väldigt mycket mot generella kompetenser. Det vill säga, socialt 
samspel, social kompetens… Mer den kommunikativa förmågan som en männi-
ska har. Mycket sånt där som står i en arbetsgivares platsannons, men som är väl-
digt svårt att mäta och bevisa (koordinator). 

 
Parallellt har Urkraft arbetat med att etablera OCN, ett system för kvalitetssäk-
ring av utbildningar utanför det formella skolsystemet som utformats efter en 
                                                 
62 CV har också bedrivit egen utvecklingsverksamhet inom Salt med fokus på vägledning och ”erkän-
nande” av kunskap. Bland annat har studie- och yrkesvägledare arbetat med gruppvägledning för s.k. 
plusjobbare, där en del handlat om att kartlägga den informella kompetens som de förvärvat i yrkesli-
vet. Deltagarna har fått hjälp med att dokumentera detta i en meritportfölj, som även kan valideras.  
63 Portfolion är en pärm, mapp eller CD i vilken deltagaren samlar arbeten och resultat från sin utbild-
ning.  
64 Från början utformades Access som ett program för individer som står nära arbetsmarknaden, vilket 
innebar att ganska stor del av fokus lades på att matcha dem mot en lämplig bransch eller arbetsgivare. 
Enligt utbildningssamordnaren kan det exempelvis röra sig om personer som har högskoleutbildning, 
men som saknar erfarenhet och/eller kontakter. 
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brittisk förlaga.65 OCN kan användas av organisationer som vill genomföra per-
sonalutbildningar, studiecirklar och liknande. Tanken är att kvalitetssäkringen 
skall leda fram till ett starkare intyg och ett ”bevis” på kunskap som deltagare 
kan använda när de söker arbete eller fortsatta studier. Servicen tillhandahålls 
numera av OCN Sweden AB, ett dotterbolag till Urkraft som byggt upp ett nät-
verk av intressenter som arbetar enligt metoden (utbildningsorganisationer, före-
tag, myndigheter, föreningar osv.).  

I en intervju beskriver en utbildare på OCN Sweden att metodens legitimitet 
och ”erkännandet” av kunskaper bygger på en nätverksbaserad granskningspro-
cess. Den organisation som vill använda metoden måste först ansöka om med-
lemskap hos OCN Sweden och därefter formulera en programplan som granskas 
av en panel beståendes av ett antal sakkunniga. Det kan handla om representan-
ter från företag, universitet, föreningar, förbund, osv. Organisationen skall också 
utbilda handledare som dokumenterar och bedömer de kunskaper som deltagar-
na uppnår i utbildningen. Efter att dessa steg blivit godkända kan organisationen 
genomföra en OCN-certifierad utbildning. I slutändan leder detta fram till att 
deltagarna (t.ex. i Urkrafts Access-utbildning) får OCN-poäng enligt ett visst 
system och ett intyg som skall visa vilka läranderesultat som han eller hon upp-
nått.  

Enligt utbildaren är OCN särskilt lämplig för att dokumentera och ”erkänna” 
generella och sociala kompetenser som annars kan vara svåra att bevisa. I en 
arbetsmarknadsutbildning kan det t.ex. handla om att bedöma huruvida deltaga-
ren visar prov på förmåga att reflektera kring sin egen roll i en anställningsinter-
vju (vilka egenskaper som bör respektive inte bör tas upp, osv.). OCN-metoden 
används även av andra aktörer inom Salt, t.ex. som ett alternativ till validering 
av portfolion inom ABF-skolan.  

Enligt genomförandeplanen skulle dock verksamheterna inte enbart inriktas 
mot ”förändringskompetens” och livslångt lärande hos individer, utan även inom 
system och strukturer. Koordinatorn framhåller att beslutsfattare på olika nivåer 
är en lika central målgrupp som ”unga utanför” och att det egentligen är dem 
som partnerskapet syftar till att påverka, för att arbetslösa lättare skall få tillträde 
till arbetsmarknaden. Ur detta perspektiv tolkar jag det som en motsättning att 
arbeta med arbetsmarknadsåtgärder, i vilka fokus snarare ligger på att anpassa 
arbetslösa till rådande förhållanden. Denna motsättning identifieras även av ko-
ordinatorn, som beskriver den på följande sätt: 

 
Det är verkligen en jättemotsättning, för när man jobbar i såna här projekt så fo-
kuserar man på målgruppen arbetslösa. Hur ska vi få in dom i arbete? Och så är 
det den lilla vägen man hela tiden fokuserar på, tills man kanske måste inse att det 

                                                 
65 OCN är en förkortning för Open College Network. Metoden har sitt ursprung i Storbritannien och 
togs till Sverige av Urkraft i samband med det tidigare partnerskapet, ”Access – Tillträde till arbete 
och utbildning.” Bakgrunden var att Urkraft ville utveckla ett sätt att dokumentera och styrka eller 
”erkänna” det lärande som deltagarna utvecklade i deras verksamheter, t.ex. Access-utbildningen. För 
mer information, se www.ocn.se  

http://www.ocn.se
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finns ett ännu större perspektiv också. Och varför är det dom arbetslösa vi skall 
förändra, det kanske är strukturerna vi ska förändra? (koordinator).  

 
När partnerskapet bildades formulerades ambitioner om att bidra till utveckling 
av gymnasieskolan (t.ex. genom vägledning för elever inom individuella pro-
grammet) samt arbeta med attitydpåverkan inom det regionala och lokala när-
ingslivet. Dessa utvecklingsområden har dock varit svåra att arbeta med och pri-
oriterats ned, bl.a. på grund av mindre budget än väntat. Koordinatorn säger 
dock att större fokus borde läggas på näringslivets samhällsansvar. 

 
Jag tycker att vi missar hela den där biten. Det känns som om vi måste gå ett steg 
längre nu. Vi kan hålla på och utbilda ungdomar och arbetslösa till förbannelse, 
men nånstans måste dom ju ta vägen efter att dom är utbildade också (koordina-
tor). 

 
Något som jag också tolkar som en motsättning är allt lärande skall ges ett for-
mellt värde, samtidigt som formaliseringen bygger på att utvalda experter ger 
sitt godkännande åt kunskap. Utbildaren på OCN säger att lärandet utgår från 
individen, därefter följer erkännandet. Vad som väljs ut som den rätta kunskapen 
är dock intimt förknippat med makt och tolkningsföreträde (Fejes 2006). På frå-
gan om alla kunskaper kan certifieras genom OCN svarar utbildaren:  

 
Jo, genom att man skriver de här programplanerna och de här kursmodulerna i 
dom här ämnena, och sedan får då de här experterna ta del av det. Om då dom – 
det är dom som ger sitt godkännande till det här då. Då gäller det ju, om det är en 
utbildning som vi från vår sida antar skulle kunna ifrågasättas – är det här verkli-
gen bra kunskap, rätt kunskap? Då gäller det för oss att ta fram en bra panel, med 
bra namn, och som blir väldigt väl insatta i det. Och det är då dom som ger tyngd 
åt det här godkännandet av kunskap (intervju med utbildare på OCN). 

 
Ovanstående kan tolkas som att alla inte har samma privilegium att definiera 
vilket lärande som är önskvärt eller relevant, utan detta är förbehållet ”experter-
na”. Detta kan vara särskilt viktigt att reflektera över när det gäller bedömning 
av social kompetens, vilket OCN uppges passa särskilt bra för. Bäcklund (2002) 
skriver att social kompetens är ett begrepp som ofta används på ett självklart och 
positivt sätt i arbetsrelaterade sammanhang. Begreppet har dock mindre positiva 
dimensioner som handlar om krav på anpassning och disciplinering, vilket sällan 
problematiseras.  

  
5.4.3 Kön och jämställdhet 
I genomförandeplanen finns det en rubrik som kallas ”jämställdhetsperspekti-
vet.” Under denna konstateras att unga kvinnor tidigt blir sysselsatta med sina 
barn, samtidigt som de söker sig vidare till fortsatta studier i högre utsträckning 
än jämnåriga män. Partnerskapet menar att kvinnorna därmed stärker sin kompe-
tens på sikt, samtidigt som de befinner sig längre tid utanför arbetsmarknaden på 



 

  74

grund av växlingar mellan arbetslöshet och föräldraledigheter. Detta leder till 
slutsatsen att utbildning i kombination med praktik eller trainee är en viktig möj-
lighet för kvinnor att behålla förankringen i arbetslivet (genomförandeplan, s. 
12).  

Vidare skriver partnerskapet att det, vid vägledning och utformning av trainee-
verksamheter, är viktigt att stimulera till överskridande av könstraditionella val.  

 
Medan kvinnors yrkesval breddas till att innefatta yrken som visserligen kan in-
nebära tunga lyft och annat som är fysiskt påfrestande, vidgas mäns yrkesval till 
att omfatta yrken inom vård och omsorg som inte bara är fysiskt påfrestande utan 
även lägre betalda. Otraditionella yrkesval framstår av den anledningen som en 
större förändring för män än för kvinnor (genomförandeplan, s. 12). 

 
Varför yrkesvalen skall utvidgas eller hur det skall gå till i praktiken utvecklas 
dock inte närmare. Vidare uppges att jämställdhetsperspektivet skall vara närva-
rande i metoder och modeller (för t.ex. vägledning) men också på organisations-
nivå. ”Detta betyder att vi strävar efter en jämn könsfördelning i alla arbetsgrup-
per och i all representation i projektet” (genomförandeplan, s. 44). 

Partnerskapet skriver också att det finns grupper i samhället som får det allt 
svårare att konkurrera på arbetsmarknaden. Bland dessa nämns unga mödrar, 
unga kvinnor med låg utbildning, samt unga invandrarmödrar med begränsade 
kunskaper i svenska. Svårigheterna kopplas till en problematisk livssituation 
med bristande stöd och en underordnad position i relation till myndigheter. En-
ligt partnerskapet skall dessa kvinnor ges extra stöd för att se sina resurser, ut-
veckla sin kompetens och öka möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. 
Arbetet skall präglas av en ”genderanalys”, vilket definieras som att ”att se och 
tydliggöra de systematiska skillnader som råder mellan kvinnor och män i ett 
givet sammanhang”. Vidare skall ”empowermentmetodik” användas, vilket be-
skrivs som ”att skapa förutsättningar för att projektdeltagare mobiliserar sina 
egna resurser och tillgångar för att öka sin handlingsbenägenhet och bli aktörer i 
sina egna liv” (genomförandeplan, s. 22). 

Den organisation som enligt genomförandeplanen skall utveckla arbetet med 
”genderpedagogik” och dessutom säkerställa jämställdhetsperspektiv inom hela 
partnerskapet är Xist, en organisation inom stiftelsen Kvinnoforum som inriktar 
sig speciellt på unga kvinnors och deras livsvillkor (men även unga män).66 Ut-
vecklingen av genderpedagogik har skett inom ramen för ”Sherpa”, ett vägled-
ningsprojekt för flickor och kvinnor i åldern 16–23. I en intervju beskriver en av 
projektledarna att det som skiljer genderpedagogik från vanlig pedagogik, är att 
genderpedagogik bygger på en strävan att synliggöra maktordningar baserade på 
klass, etnicitet, kön och sexualitet, samt stödja deltagarna i att förhålla sig till 
dessa. Det handlar dock inte om att föra begreppsdiskussioner med deltagarna, 

                                                 
66 Till verksamheten, som drivs i Stockholm, hör bland annat ett aktivitetshus, verksamhet för unga 
föräldrar, samt en gymnasieskola med individuellt program.  
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utan om ett förhållningssätt som stöttar deltagarna i att reflektera kring och ifrå-
gasätta normer. Detta kan ske genom olika värderingsövningar och diskussioner 
som syftar till att utmana traditionella föreställningar, till exempel så kallade 
”fördomslistningar” där deltagarna får skriva ned alla egenskaper som de för-
knippar med ett visst yrke (t.ex. brandman och sjuksköterska) för att sedan dis-
kutera om yrket kan innehas av både kvinnor och män. 

Projektledarna inom Xist har även genomfört en genderutbildning för de orga-
nisationer som ingår i partnerskapet Salt. Syftet med utbildningen beskrivs av 
koordinatorn som att ”få in ett jämställdhetstänk i allt vi gör” för att undvika för-
stärkning av stereotypa könsroller. Hon uppger också att de kunskaper och me-
toder som utvecklas genom detta skall införlivas i Urkrafts verksamhet, t.ex. 
Access-programmet. Genderutbildningen genomfördes under tre dagar med fo-
kus på hur maktstrukturer kan synliggöras och problematiseras, samt hur öv-
ningar med genderperspektiv kan genomföras för att skapa gruppdynamik och 
sammanhållning i vägledningsprocesser. 

 
Mycket fokus låg på att synliggöra maktstrukturer utifrån det som vi pratat om, 
klass, kön, etnicitet, sexuell identitet… Problematisera kring heteronorm – vilken 
betydelse har det? Vilken betydelse har norm överhuvudtaget? Vad betyder det att 
vi har en vit, manlig, heterosexuell norm? Vilka konsekvenser får det, vilka 
kommer under eller över? Hur förhåller vi oss alla till den normen? Men också 
konkreta övningar på att införa, eller på att jobba med empowerment. Alltså 
mycket det där med tillitsövningar för att skapa en gruppdynamik, jobba med vi-
sion (projektledare på Xist).  

 
Ovanstående tolkar jag som uttryck för de kvalitativa dimensionerna av jäm-
ställdhetsbegreppet, dvs. fokus på makt- och resursskillnader, men även som ett 
flerdimensionellt perspektiv på olika identitet- och maktordningar (s.k intersek-
tionalitet).  

Några exempel på dessa aspekter gavs under ett utbildningsstillfälle i Stock-
holm i april 2007. Deltagarna fick bl.a. diskutera innebörden i begrepp som 
klass och etnicitet och hur olika maktordningar samverkar, samt prova olika öv-
ningar som kan användas i gruppvägledning (egna anteckningar). Sammanlagt 
deltog tiotalet representanter från de organisationer som medverkar i partnerska-
pet. Som i många jämställdhetssammanhang var det främst kvinnor som deltog 
(endast två män). Projektledarna från Xist redovisade även resultaten från en 
undersökning som de själva hade gjort, om hur deltagarna inom partnerskapet 
såg på nyttan av tidigare utbildningstillfällen.  

Enligt redovisningen hade många deltagare uppgett att deras medvetande om 
genderfrågor hade ökat, och att de fått kunskap om metoder som de kunde an-
vända i sitt dagliga arbete med målgrupperna. En synpunkt som framkommit 
från deltagarna var dock att fler borde ha deltagit från de organisationer som 
medverkar i partnerskapet, och att utbildningen borde ha genomförts tidigare. En 
annan synpunkt som redovisades var att det uppfattades som problematiskt att 
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jämställdhetsfrågan drevs av en särskild organisation (dvs. Xist). Av redovis-
ningen framkom att det då blir möjligt för de andra parterna att ”lämna över” 
frågan, särskilt när det uppstår tidsbrist och stress i den egna organisationen.  

Under den efterföljande diskussionen påpekade en deltagare att det är svårt att 
öka medvetenheten och sprida kunskaperna i den egna arbetsorganisation, vilket 
formulerades som att ”det är svårt att vara profet i sitt eget hemland”. Deltagaren 
pekade bl.a. på svårigheter att få komma på ledningsgruppens möte och berätta 
om de erfarenheter av jämställdhetsarbete som drivs inom ramen för partnerska-
pet. Några menade att förändringsarbete är en fråga om att våga, och att övning-
arna inte gett tillräcklig kunskap för att arbeta med frågor om jämställdhet på 
ledningsnivå inom de organisationer där de är anställda. Detta tolkar jag som ett 
uttryck för den komplexitet som finns i partnerskapsarbete och som beskrevs i 
bakgrundskapitlet. Arbetet med strukturpåverkan skall ske både inåt- och ut-
åtriktat, det vill säga utåt mot det omgivande samhället men även inom de orga-
nisationer som medverkar. Detta förutsätter att utvecklingsarbetet är förankrat 
inom ledningen i varje organisation, och att det finns en vilja till kritisk gransk-
ning av den egna verksamheten. Arbete med jämställdhet kan kompliceras ytter-
ligare av lokala genusregimer inom de organisationer som medverkar. 

Hur ser intervjupersonerna i efterhand på genderutbildningen och vad den led-
de fram till? Den utbildningsansvariga för ABF-skolan säger i en uppföljnings-
intervju att det överlag funnits konsensus inom partnerskapet, men att det varit 
”lite stökigt att få igenom genderfrågorna”: 

 
Vi skulle ha tagit det mera på allvar från starten. Men vi sköt på det och sköt på 
det, och tyckte att ”ja, men det kan vi ta sen”. Vi borde ha tagit det redan i början 
och haft det med oss hela tiden (utbildningsansvarig). 

 
Beskrivningen tolkar jag som uttryck för det motstånd som Wahl m.fl. (2001) 
beskriver och som aktiveras när beslut skall fattas och omsättas i praktiken. Or-
saken till att utbildningen sköts fram var, enligt den utbildningsansvariga, att 
projektledarna från Xist hade en för hög ambitionsnivå i förhållande till den 
budget och tid som kunde läggas ned. ”Det skulle kosta för mycket och vi hade 
varken tid eller pengar till att göra det så stort.”  

Samtidigt kan noteras att de som intervjuats beskriver sig som positivt inställda 
till den utbildning som genomfördes. En studie- och yrkesvägledare som arbetar 
inom CV säger i en telefonintervju att hon fått kunskaper och tips på övningar 
med ett ”genderperspektiv” som hon använder i arbetet med vägledning, t.ex. 
när det gäller diskussioner kring ”manliga och kvinnliga yrken.” Koordinatorn 
beskriver utbildningen som en ”viktig insikt” och uppger att de övningar som de 
fått prova kommer att införlivas i arbetet med gruppvägledning på Urkraft.  

 
För mig var det bara en nyttig och viktig insikt. Jag kände att det där var ju nästan 
som en kompetensutveckling man fick. Och för våra handledare här på Urkraft 
var det ju också en bra kompetenshöjning, och det är nånting som man sen kan 
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använda i sin dagliga verksamhet. Det kommer ju oss väldigt tillgodo, både per-
sonligt och sen att det också blir på något sätt implementerat i vårt dagliga arbete, 
i vårt arbete med deltagare och så (koordinator). 

 
 
5.4.4 Tolkning och reflektion 
Problembeskrivningen som partnerskapet gör i sin genomförandeplan tar sin ut-
gångspunkt i att övergången från skola till arbetsliv blivit alltmer problematisk, 
vilket anses leda till risker för permanent utanförskap. Det explicita antagande 
som underbygger denna problemrepresentation är att det finns utestängande 
strukturer inom det formella skolväsendet, som bör motverkas. I några av verk-
samheterna (t.ex. Access) läggs dock fokus på dem som är utanför, dvs. arbets-
lösa och sjukskrivna, vilket snarare kan tolkas som ett antagande om att orsaker-
na till utanförskapet går att finna på individnivå. Genom att erbjuda vägled-
ningsprogram med aktiviteter som stärker självkänslan och utvecklar den sociala 
kompetensen, är tanken att individen skall förbättra sin förmåga att navigera på 
arbetsmarknaden. Individen konstrueras som ett aktivt och självstyrande subjekt, 
som gör medvetna val och bejakar möjligheterna på arbetsmarknaden. I realite-
ten är dock dessa möjligheter inte lika öppna för alla. Även om aktiviteterna bi-
drar till att stärka individer och underlätta deras etablering eller återetablering i 
arbetslivet, kan de samtidigt medföra en anpassning till utestängande strukturer 
(jmf. Larsson 2007).  

Vidare finns det en dubbeltydighet i hur syftet med dokumentation och erkän-
nande av lärande beskrivs: Dels som ett sätt att medvetandegöra den studerande 
om hans eller hennes läroprocesser och ge stöd till ökat inflytande, men också 
som ett sätt att mäta, kontrollera och ”bevisa” att han eller hon lärt sig rätt saker. 
Det är tänkbart att ett formellt betyg från studier i ABF-skolan skapar ökade 
möjligheter att studera vidare och byta yrke. Ur den aspekten kan ”erkännandet” 
ses som en resurs som skapar ökad egenmakt. Som Fejes (2006) skriver uppstår 
dock alltid validering i en maktrelation, där den ena parten har makten att god-
känna eller inte godkänna kunskap. Detta gäller även för andra metoder som an-
vänds för bedömning och kontroll av lärande som OCN. ”Erkännandet” ändrar 
inte denna maktrelation utan återskapar den snarare. Detta kan vara särskilt vik-
tigt att problematisera när det gäller fokuseringen på social kompetens, ett be-
grepp som enligt Bäcklund (2002) kan tolkas som omskrivning för krav på an-
passlighet och disciplinering.  

I genomförandeplanen görs inga närmare analyser av hur kön och etnicitet kan 
förstås som organiserande principer i arbetslivet, och vilka konsekvenser detta 
får för den egna verksamheten. Fokus ligger snarare på diskussioner av vilka 
förutsättningar och hinder som finns hos individer och grupper att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Vissa grupper av unga kvinnor antas ha särskilda svårigheter, 
vilket förklaras med låg utbildning, bristande kunskaper i svenska språket och en 
allmänt problematisk livssituation. Diskriminering på arbetsmarknaden, t.ex. på 
etniska grunder, diskuteras inte i någon större utsträckning. Däremot har makt-
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ordningar baserade på kön, klass, etnicitet och sexualitet tagits upp inom ramen 
för en ”genderutbildning” riktad till representanter från de organisationer som 
ingått i partnerskapet. Enligt projektledarnas beskrivningar har arbetet med des-
sa frågor också utgjort en värdegrund i vägledningsprogrammet ”Sherpa”. Det är 
dock osäkert vilka spår dessa kunskaper och erfarenheter satt inom de organisa-
tioner som medverkat i partnerskapet. En synpunkt som uttrycktes både under 
utbildningstillfället och i senare intervjuer är att utbildningen kom till stånd sent 
i partnerskapets arbete, vilket jag tolkar som att jämställdhet utgjort ett sidospår. 
Flera intervjupersoner uppger dock att de kommer att arbeta vidare med ”gende-
ranalyser” i det ordinarie arbetet, t.ex. genom vägledning för arbetslösa, sjuk-
skrivna, studerande osv. Huruvida arbetet med ”genderanalys” begränsas till in-
dividnivå eller även kan utvecklas till ett verktyg för att påverka attityder och 
praktiker hos arbetsgivare och inom skolsystemet är en öppen fråga. 
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6. Organisationer, strukturer, aktörer  
I det föregående kapitlet gjorde jag en rekonstruktion och tolkning av organise-
ringen och verksamheten inom fyra partnerskap. Syftet var att konkretisera och 
ge exempel på vad arbete inom partnerskap kan innebära. I detta kapitel görs en 
sammanfattande tolkning av hur jämställdhet beskrivs i genomförandeplanerna 
och i intervjuerna. Tolkningen pekar mot brist på analyser av hur kvinnors och 
mäns villkor i arbetslivet kan förstås, och hur detta påverkar de verksamheter 
som bedrivs inom partnerskapen. Detta problematiseras vidare i termer av bris-
tande förmåga och/eller motstånd mot att utmana genusordningen.  

 

6.1 Brist på analyser av strukturer och normer 
Det dominerande perspektivet i genomförandeplanerna utgår från ett kvantitativt 
synsätt, där jämn könsfördelning i projektaktiviteter och arbetsgrupper fram-
ställs som den främsta indikatorn på jämställdhet. Jämställdhetsbegreppet an-
vänds utan att dess innebörd problematiseras, vilket gör att det framstår som 
allmänt vedertaget och självklart. Som jag diskuterade i ett tidigare kapitel, är 
det dock problematiskt att lägga alltför starkt fokus på jämställdhetsbegreppets 
kvantitativa sida då detta inte automatiskt leder till kvalitativ jämställdhet. Flera 
partnerskap skriver att de skall motverka könsbundna yrkesval genom vägled-
ning och handledning för enskilda, vilket jag tolkar som att fokus ligger på indi-
vidnivå. Vidare är det främst kvinnor som identifieras som målgrupp för sådana 
insatser. I de problemanalyser som görs i genomförandeplanerna saknas det 
kopplingar till forskning om det könssegregerade arbetslivet, liksom till erfaren-
heter från tidigare socialfondssatsningar. Jämställdhet formuleras inom ramen 
för ett konsensusperspektiv, vilket speglar en uppfattning om att jämställdhet 
kan skapas i harmoni och samförstånd. Detta döljer att jämställdhet handlar om 
omfördelning av makt och privilegier mellan kvinnor och män.  

De exempel på jämställdhetsfrämjande arbete som beskrivs i intervjuerna 
handlar främst om kortare utbildningar för dem som arbetar operativt i partner-
skapen (koordinatorer och projektledare), samt i viss utsträckning om att inklu-
dera ett könsperspektiv i utformningen av utbildnings- och informationsmaterial. 
Huvuddelen av de personer som intervjuats uppger dock att de inte arbetat aktivt 
med jämställdhet under arbetets gång, t.ex. på de arbetsplatser som medverkar i 
utvecklingsarbetet. Några säger att ”jämställdhet finns med i allt vi gör”, samti-
digt som de har svårt att konkretisera vad detta innebär mer än ett allmänt ”jäm-
ställdhetstänk”. Att jämställdhet finns med i allt används även för att motivera 
varför aktivt arbete för jämställdhet uteblivit. I vissa fall framhävs enskilda pro-
jekt som exempel på jämställdhetsfrämjande arbete, vilket jag tolkar som att det 
lämnas upp till enskilda projektledare att arbeta med och definiera jämställdhet 
utifrån eget intresse. I några intervjuer förläggs brist på jämställdhet till faktorer 
utanför den egna verksamheten, t.ex. anges att kvinnor inte kunnat delta i tek-
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niska yrkesutbildningar för att de saknat grundutbildning. De kvalifikationer 
som anses krävas har i sin tur tagits som en självklar och oproblematisk ut-
gångspunkt. Flera intervjupersoner säger att jämställdhet har diskuterats på mö-
ten, men att det har varit svårt att omsätta diskussionerna i praktisk handling. 
Förklaringarna varierar från brist på kunskaper och förankring till att andra frå-
gor blivit prioriterade, och att jämställdhet inte funnits med i lokala projektpla-
ner.  

Förutom kortare utbildningar beskrivs insatser för att rekrytera kvinnor till 
mansdominerade utbildning som det tydligaste exemplet på jämställdhet. Detta 
tolkar jag som uttryck för en additiv strategi, enligt vilken jämställdhet kan ska-
pas genom att kvinnor ”läggs till” den rådande organisationen. Ett problem med 
denna strategi är att den enbart fokuserar på kvinnor medan män osynliggörs 
som könskategori. Även relationer mellan kvinnor och män osynliggörs med ett 
perspektiv som fokuserar på att rusta kvinnor med självförtroende och kvalifika-
tioner. Erfarenheterna från bryt-projekten visar dock att kvinnor som anställs på 
mansdominerade arbetsplatser tenderar att försvinna om motsvarande föränd-
ringsarbete inte sker på organisationsnivå (Fürst 1999).   

Det generella mönstret är således att det saknas analyser av makt och kön som 
omsätts till aktivt arbete för jämställdhet på organisations- och strukturnivå inom 
de partnerskap som har studerats. Det finns dock vissa variationer i de ambi-
tionsnivåer som kommer till uttryck. Två partnerskap (Utvecklingsarbete med 
ensamarbetare och Salt) gör vissa ansatser till att diskutera dessa frågor i sina 
genomförandeplaner, men det är svårt att säga något om vilket genomslag detta 
fått i de konkreta verksamheterna. Vissa intervjuuttalanden kan tolkas som att 
jämställdhet prioriterats ned eller skjutits upp även inom dessa partnerskap. Det 
dominerande intrycket är att jämställdhet konstrueras på ett sådant sätt att det 
passar in i redan identifierat problemområde, vilket leder till fokus på huvudräk-
ning istället för strukturförändring. En intervjuperson som arbetar med utveck-
lingsfrågor inom Equal beskriver detta på följande sätt: 

 
Det är inga problem att diskutera de här frågorna när man pratar om att man vän-
der sig till kvinnor i mansdominerade yrken och så vidare. Det kan alla begripa. 
Och att man har deltagare, den här balansen i det numerära. Men… Att själva syf-
tet är att få in det här som något levande, som något man jobbar med och inte bara 
klistrar på vid några tillfällen. Då tror jag alltså att man måste utgå från det. 

 
Något som bör framhållas är att denna problematik förmodligen inte är begrän-
sad till de partnerskap som beskrivits i uppsatsen, och att de inte skall ses som 
unika i detta avseende. I den inledande kartläggning som forskargruppen gjorde 
av de sexton partnerskap som ingått i NTG-lär, konstaterade vi att begreppet 
jämställdhet ofta framställdes på ytliga och slentrianmässiga sätt i genomföran-
deplanerna (Berglund m.fl. 2006). I utvärderingar av hur Equal implementerats i 
Sverige på en övergripande nivå, konstaterar Ledningskonsulterna (2005) att 
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partnerskapen saknat utvecklade definitioner av jämställdhet och haft stora svå-
righeter att införliva ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter. 

 

6.2 Oförmåga och/eller ovilja att utmana genusordningen? 
En följdfråga som uppstår är hur bristen på aktivt arbete för jämställdhet kan 
tolkas. En trolig förklaring är att kunskaperna generellt är för begränsade för att 
kunna arbeta med genusfrågor på en djupare nivå. Även om kunskapsnivåerna 
varierar, är rimligt att anta att många som arbetar inom Equal fått jämställdhets-
frågan på sitt bord utan att ha formell utbildning eller erfarenhet. En koordinator 
menar att projektledare sällan är vana att arbeta med begrepp som genusordning 
eller genussystem och att de inleder en kunskapsresa i och med deltagandet i 
Equal. 

 
Nåt sånt där jättetydligt genusperspektiv tycker jag inte att vi har, inte mer än att 
vi jobbat så som vi gjorde med det där seminariet som du var på. /…/ Man får ju 
tänka på att flera av dom människor som leder de här projekten, jobbar ju på ope-
rativ nivå i vanliga fall. Man kanske jobbar som arbetsledare inom äldreomsor-
gen, eller man kanske är lärare. Man är inte van att jobba utifrån de begreppen 
[dvs. genus]. Det är ett nytt tänk, det har vi ju märkt (intervju med koordinator).  

 
Många partnerskap driver en komplex och omfattande verksamhet vilket gör det 
svårare att utveckla den gemensamma plattform, t.ex. kunskapsbas, som krävs 
för att arbeta systematiskt med genusanalyser. 

Jämställdhet är dock inte bara en kunskapsfråga, utan handlar om vilka priori-
teringar som görs i arbetet med att forma och utveckla partnerskapet. Som fram-
gick i föregående kapitel är det fråga om komplexa organiseringsprocesser, där 
olika aktörer skall enas om en gemensam problembild, utveckla arbetsformer 
och rollfördelning, osv. De organisationer som deltar kan ha olika mål och motiv 
för att ingå i utvecklingsarbetet, styras av olika regelverk, osv. Att få alla att 
samarbeta och ”dra åt samma håll” beskrivs av flera koordinatorer och projekt-
ledare som en komplicerad och tidskrävande uppgift. Mot denna bakgrund är det 
sannolikt att det som inte uppfattas som omedelbart avgörande för att komma 
igång med konkreta verksamheter prioriteras ned eller skjuts upp, t.ex. när det 
gäller jämställdhet.  

I dessa processer är frågor om handlingsutrymme och tolkningsföreträde cen-
trala. I vissa fall kommer partnerskapen in med utvecklingsprojekt i en organisa-
tion eller verksamhet som de inte själva ”äger”, t.ex. genom utbildningar ute på 
företag. Några koordinatorer och projektledare säger att de haft svårigheter med 
att involvera arbetsgivare och representanter från näringslivet i utvecklingsarbe-
tet. För att komma igång med samverkan gäller det att kunna visa konkreta för-
delar i form av vinst- och konkurrensfördelar. En projektledare beskriver det 
som svårt att ställa krav på mångfald och jämställdhet, om inte företagen själva 
bedriver ett aktivt arbete i dessa frågor.  
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Visst kanske jag skulle kunna göra mer, men det är svårt också, för det här är rätt 
specifikt. Vi kommer in med en utbildning i deras företag och det är en väldigt 
begränsad typ av samarbete vi har. Det är inte så lätt att komma och ställa krav 
heller, mer än att lyfta upp frågan och försöka nyansera den och väcka tankar hos 
dom att…. ”Har ni tänkt på de här delarna?” Så det har jag gjort flera gånger men 
inte ställt på så hårt som man kanske skulle behöva göra, på vissa av de här före-
tagen (projektledare) 

 
Några intervjupersoner säger att företagen inte alltid är medvetna om kopplingen 
till Equal. En fråga som kan ställas är om detta får som konsekvens att verksam-
heterna utgår mer från företagens perspektiv och tolkningsföreträde än från de 
riktlinjer som är centrala för Equal, dvs. om mångfald och jämställdhet. 

En central aspekt som diskuterades i teorikapitlet är att förändringsarbete ofta 
möter motstånd och konflikter, inte minst när det gäller förändringsarbete som 
rubbar genusordningen direkt eller indirekt. Abrahamsson (2000) förklarar detta 
med att genusordningen bygger på isärhållning och hierarki, vilket gör att den 
också innehåller mekanismer som verkar återställande när dessa principer hotas 
(se även Hagberg m. fl. 1995). I intervjuerna uttalas vissa utsagor som kan tol-
kas som uttryck för motstånd gentemot kraven på att bedriva aktivt jämställd-
hetsarbete. En projektledare säger att han avstått från att lyfta fram frågor om 
jämställdhet på ett mer uttalat sätt (t.ex. genom utbildningar) eftersom det skulle 
kunna ha uppfattats som provocerande av samarbetsparterna: ”Att samla dom, 
och så ska dom lyssna på någon som pratar genusfrågor… Det utsätter man inte 
sina partners för, då stör det bara samarbetet”. Detta tolkar jag som att genusfrå-
gor uppfattas som kontroversiella, och att de tonas ned för att undvika konflik-
ter. Samtidigt uppger projektledaren att han avstått från att genomföra utbild-
ningar eller anlita expertkompetens på andra sätt, med motiveringen att det inte 
hade gett något i projektet. ”Har man lyssnat på några… Några är ju riktigt duk-
tiga och bra. Man får en trevlig stund och skrattar en stund, men det hade inte 
gett något i projektet.” Detta kan tolkas som att jämställdhet inte betraktas som 
ett särskilt kompetensområde, vilket gör det ”onödigt” att satsa tid och resurser 
på att anlita expertkompetens.  

En projektledare som arbetat med jämställdhetsutbildning i ett av partnerska-
pen beskriver att detta inledningsvis väckte ”viss motsträvighet”, även om delta-
garna senare reagerat mer positivt. Detta kopplas till att jämställdhetsarbete rub-
bar invanda föreställningar om kvinnor och män samtidigt som det angår den 
personliga identiteten, vilket kan upplevas som hotfullt.  

 
Det finns ju alltid ett visst motstånd mot att göra det själv, personligen. Det är lät-
tare såklart att prata om det… Det är en process i mig själv, som påverkar mig 
som person privat. Och inte bara den här människan som jag är på jobbet. /…/. 
Jag upplevde det som väldigt positivt, men viss motsträvighet kan jag väl säga att 
det fanns innan (projektledare) 
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Ett mönster är dock att utsagor som kan relateras direkt till frågor om kön och 
jämställdhet är svåra att urskilja i det empiriska materialet (både i genomföran-
deplanerna och i intervjuutskrifterna). Som nämndes i metodkapitlet, hade jag 
vissa svårigheter att ta upp dessa aspekter i intervjuerna. Det var endast en hand-
full personer (kvinnor) som själva förde frågorna på tal, och när jag ställde ex-
plicita frågor om detta fick jag ofta kortfattade och otydliga svar. En fråga som 
kan ställas är om detta skall tolkas som att genusrelationer saknar betydelse? En 
rimlig tolkning kan vara att genusordningen snarare tar sig uttryck i de priorite-
ringar som görs och i tystnaden kring frågor som berör kön och jämställdhet. Att 
beskrivningar av konflikter och motstånd inte framträder i någon högre utsträck-
ning, kan tolkas som en medveten eller omedveten strävan att framställa verk-
samheten på ett positivt sätt för en utomstående intervjuare. Det kan också tol-
kas som ett uttryck för att genusordningen knappats utmanats överhuvudtaget, 
och därmed som ytterligare en indikation på att dessa frågor marginaliserats.  

Här vill jag även anknyta till Korvajärvi som tar upp en liknande paradox i sin 
forskning (Korvajärvi 1998, Korvajärvi 2003), nämligen att könsskapande pro-
cesser sällan avtecknar sig på ett direkt sätt för forskaren att se, studera och ana-
lysera. I likhet med Korvajärvi menar jag att tystnad i sig är ett empiriskt mate-
rial som kan analyseras i relation till det uttalade: ”Unspoken and silent issues 
can also demonstrate what working life is found to include and what it does not 
include” (Korvajärvi 1998, s. 57). Enligt Korvajärvi kan tystnaden förstås ut-
ifrån att könsskapande processer sker informellt och ofta är inbäddade i organi-
satoriska processer och sammanhang som på ytan framstår som könsneutrala. 
Samtidigt pekar Korvajärvi på att det sker en allmän utveckling i arbetslivet mot 
ökat fokus på individuella prestationer och förhållningssätt från arbetstagare, 
såsom marknadsorienterat tänkande, flexibilitet, osv. Tillsammans bidrar dessa 
tendenser till att hålla frågor om arbetslivets strukturella och organisatoriska 
villkor, t.ex. när det gäller jämställdhet, borta från den offentliga debatten. I en 
svensk kontext gör Ewa Gunnarsson (2003) en liknande analys genom att peka 
på hur informella organiseringsprocesser och individualiserade arbetsvillkor bi-
drar till att göra könsstrukturer mindre synliga.  
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7. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser utifrån de frågeställningar som 
formulerades i inledningen, det vill säga: Hur beskrivs orsakerna till polarisering 
och differentiering på arbetsmarknaden, i partnerskapens verksamhetsplaner och 
i intervjuer med samordnare och projektledare? Hur beskriver och analyserar de 
verksamma inom partnerskapen dessa frågor ur ett könsperspektiv, och vilka 
strategier för att främja jämställdhet formuleras? I vilken mån bidrar strategierna 
till att ifrågasätta eller återskapa ojämställda könsstrukturer i arbetslivet? Inled-
ningsvis belyser jag hur partnerskapens problembeskrivningar bidrar till att kon-
struera kompetensutveckling som norm, vilket jag ser som uttryck för en indivi-
dualiserings- och aktiveringsdiskurs i arbetslivet. Därefter diskuterar jag hur 
jämställdhet konstrueras inom ramen för ett kvantitativt synsätt, vilket bidrar till 
att dölja maktrelationer mellan kvinnor och män.  

 

7.1 Kompetensutveckling som norm  
Den dominerande problembeskrivningen i partnerskapens genomförandeplaner 
är att det råder en allt snabbare förändringstakt i samhället och näringslivet, vil-
ket leder till en klyfta mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens. Detta be-
skrivs som problematiskt för såväl individer med ”gammal” kompetens vilka 
riskerar att slås ur arbetslivet, som för företag vilka får svårigheter att klara sin 
kompetensförsörjning och konkurrensförmåga. Mot denna bakgrund argumente-
ras för vikten av att stimulera individer till ökad anpassningsförmåga genom in-
dividuellt anpassad vägledning, kompetensanalys och validering, utformning av 
individuella utvecklingsplaner, osv. Individualisering och aktivering kan därmed 
beskrivas som genomgående teman (jmf. Berglund 2008). Förslagen kan tolkas 
som argument för omfördelning av resurser och som en möjlighet till en ”andra 
chans” för dem som har låg, formell utbildning och som inte brukar delta i kom-
petensutveckling. Problemanalyserna underbyggs således med både sociala och 
ekonomiska argument (här kan för övrigt tydliga paralleller dras till den argu-
mentation som förs i det svenska programmet för Equal).  

Samtidigt kan detta medföra ökad press på individer att delta i lärande och 
kompetensutveckling, eller, som ett partnerskap formulerar det i sin genomfö-
randeplan, ”se om sitt eget hus”. Lärande i arbetslivet konstrueras som en norm 
och de individer som inte omfattar denna framstår som avvikare, vilka bör kart-
läggas, motiveras och aktiveras för att utveckla sin anställningsbarhet. Partner-
skapens argumentation kan ur detta perspektiv tolkas som uttryck för en norma-
liserande diskurs som anger vad vi bör vara och sträva efter (aktiva, autonoma 
subjekt som gör medvetna val och tar konsekvenserna därav). Garsten och Ja-
cobsson (2004) menar att den ökade betoningen på fortbildning och anställbar-
het kan förstås mot bakgrund av utvecklingen mot marknadsekonomi och avreg-
lering inom EU och OECD. Statens huvudansvar är inte längre att garantera full 
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sysselsättning, utan att skapa förutsättningar för individer att hantera en osäker 
arbetsmarknad genom att engagera sig i livslångt lärande. Individens ansvar är 
att tillvarata de möjligheter som erbjuds genom att göra aktiva val. I en avhand-
ling om svensk vuxenutbildningspolitik formuleras detta på följande sätt: “You 
have the freedom to choose, but not the freedom not to choose” (Fejes 2006, s. 
76).  

Detta betyder inte att jag betraktar verksamheterna inom partnerskapen som 
enbart problematiska eller negativa, snarare tvärtom. Projektaktiviteter inom 
Equal kan förmodligen bidra till att stärka individer och öka egenmakten på in-
dividuell nivå, vilket Larsson (2007) visar i en avhandling om empowerment-
processer i ett delprojekt inom partnerskapet People. De ändrar dock inte grund-
förutsättningarna på systemnivå, dvs. en marknadsekonomi som baseras på kon-
kurrens.  

En annan central tendens är att beskrivningarna av lärande och kompetensut-
veckling framställs ur ett konsensusperspektiv, dvs. som något alla har intresse 
av och tjänar på. I några genomförandeplaner problematiseras vilka organisato-
riska förutsättningar som råder för lärande i termer av brist på tid och stödfunk-
tioner. Att det även kan finnas hierarkier och konflikter i organisationer, samt 
olika uppfattningar om vad som skall läras och varför, är dock inget som pro-
blematiseras. Detta har jag tolkat som att partnerskapens problembeskrivningar 
bygger på ett implicit antagande om att kompetensutveckling automatiskt med-
för stärkt ställning i arbetslivet, samt ökad jämställdhet och mångfald. Samhället 
tillhandahåller dock läroprocesser som kan vara nedbrytande och negativa, vil-
ket även gäller på arbetsplatser. Enligt Säljö (2000) bör vi därför inte enbart frå-
ga oss hur lärande och utveckling går till, utan även vilken riktning sådana för-
lopp tar. I Equal-sammanhang kan det handla om att ställa frågor om huruvida 
lärande innebär anpassning till diskriminerande strukturer, baserade på genus 
och etnicitet.  
 

7.2 Jämställdhet som huvudräkning 
Min huvudsakliga slutsats är att det saknas analyser av maktrelationer mellan 
kvinnor och män i arbetslivet, som även leder till aktivt arbete på organisations-
nivå i de verksamheter som genomförs. Jämställdhet beskrivs inom ramen för ett 
kvantitativt synsätt där jämn fördelning av kvinnor och män konstrueras som 
norm, medan grundläggande frågor om makt, strukturer och tolkningsföreträde 
förbises (jmf. Westberg m.fl. 1995). I den mån arbete med jämställdhet beskrivs 
handlar det om kortare utbildningar samt insatser för att stötta kvinnor att navi-
gera mer effektivt på arbetsmarknaden, inom ramen för befintliga strukturer och 
villkor. Detta skulle kunna formuleras som att individualisering är ett genomgå-
ende tema även när det gäller jämställdhet. Det framkommer inga konkreta ex-
empel på aktiviteter som syftar till att män skall röra sig mot kvinnors områden, 
vilket jag tolkar som att uppgiften att bryta könssegregeringen läggs på kvinnor. 
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Fokuseringen på att rusta kvinnor med självförtroende och kvalifikationer, utan 
närmare ifrågasättande av grundläggande villkor, medför att arbetslivet i sig 
framställs som jämställt. Det finns dock vissa variationer i den medvetenhet och 
de ambitioner som kommer till uttryck i partnerskapens dokumentation och i 
intervjuer med samordnare och projektledare. De försök som gjorts för att upp-
märksamma olika maktordningar inom partnerskapet Salt (bl.a. genom en ”gen-
derutbildning”) skulle kunna tolkas som en ansats att lyfta dessa frågor på ett 
mer uttalat sätt. Några exempel på mer omfattande förändringsarbete som utgår 
från ett maktperspektiv på genusrelationer och som används för strukturpåver-
kan har dock inte gått att få fram, trots omfattande dokumentstudier och 30 in-
tervjuer.  

I uppsatsen har jag framfört komplexa organisatoriska förutsättningar samt 
bristande kunskaper om genusordningen och motstånd mot att utmana densam-
ma som möjliga förklaringar till frånvaron av maktperspektiv. En fördjupad dis-
kussion av dessa aspekter pekar mot en konsensusproblematik som inryms både 
i jämställdhetsbegreppet och i partnerskapskonstruktionen.  

Den svenska jämställdhetspolitiken utgår officiellt från att det föreligger makt-
skillnader mellan kvinnor och män i samhället (SOU 2005:66). Att i praktiken 
föreslå omfördelning av makt och privilegier från män till kvinnor är dock ofta 
tabu. Istället motiveras jämställdhetssatsningar med att alla ska få det bättre 
(Rönnblom 2002, Tollin 2000, Wahl m.fl. 2001). I näringslivet brukar jäm-
ställdhetssatsningar även motiveras med att de bidrar positivt till organisationers 
lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft. Att jämställdhet används för att beteck-
na en vision som alla tjänar på, gör det svårt att artikulera intresseskillnader. 

Strävan efter konsensus är också en central förutsättning för att de organisatio-
ner som ingår i ett partnerskap skall kunna enas i en ansökan och ta gemensamt 
ansvar för projektplaner, budget, avrapportering och så vidare. För att lyckas 
med detta är det sannolikt att konfliktskapande perspektiv tonas ned och att par-
terna enas om en minsta gemensamma nämnare som upplevs hanterbar i jäm-
ställdhetssammanhang, dvs. försök att uppnå jämn könsfördelning. Hagberg 
m.fl. (1995) skriver att vaghet ofta kan vara en förutsättning för att nå konsensus 
i förändringsarbete som berör genusrelationer. Fürst Hörte och Isaksson (2007) 
konstaterar att även utvecklingspartnerskap inom Equal som haft uttalade jäm-
ställdhetsmål undviker att använda begrepp som genussystem och könsmaktsy-
stem i sina problembeskrivningar. ”Att använda mindre laddade begrepp har 
sannolikt varit en strategi för att kunna enas i en gemensam ansökan” (Fürst 
Hörte & Isaksson 2007, s. 28).  

Med utgångspunkt i att könsskapande processer sker på varierande sätt i olika 
kontexter, finns det inte en bästa lösning för jämställdhetsintegrering. Det krävs 
analyser av hur genusrelationerna ser ut i ett visst sammanhang för att kunna 
utveckla kunskap och lösningar som är anpassade till just det sammanhanget. 
Däremot finns det forskning och erfarenheter som borde kunna tillvaratas i part-
nerskapsarbete i högre utsträckning, både när det gäller genusordningens bety-
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delse i förändringsarbete (se kapitel 3) samt kunskaper om metoder som kan an-
vändas (Amundsdotter 2004, Enström & Jakobsson 2006, SOU 2007:15). Beto-
ningen på att finna innovativa lösningar innebär också att det måste finnas ut-
rymme för att prova sig fram, misslyckas och försöka igen. Förmodligen krävs 
det planering i kombination med lärande som tillåter reflektion över både mål 
och medel (jmf. Andersson m.fl. 2005). Det krävs dock ett aktivt förhållnings-
sätt till dessa frågor tidigt i processen. Några av de studerade partnerskapen 
uppger i sina genomförandeplaner att de skall utveckla jämställdhetsperspektivet 
och ta tydligare ställning till detta längre fram. Risken med att skjuta upp detta 
är dock att många frågor redan blivit formulerade och att prioriteringar redan 
beslutats.  

En central aspekt är att det krävs långsiktighet och uthållighet för att främja 
jämställdhet, både på samhällsnivå och inom organisationer. Forskning visar att 
jämställdhet inte är något som hastigt uppkommer och består, utan något som 
ständigt måste återskapas (Hagberg m.fl. 1995). Abrahamsson (2006) liknar det-
ta vid en virusinfektion, där prat och retorik om jämställdhet kan ge effekter på 
längre sikt. Ur detta perspektiv är det intressant att ställa frågor om vad som 
händer när Equal-programmet avslutas. Under 2007 togs det fram ett nytt natio-
nellt strukturfondsprogram som anger inriktning och innehåll för Europeiska 
socialfondens stöd till Sverige för perioden 2007–2013. Även om programdo-
kumentet innehåller vissa resonemang om jämställdhetsintegrering, är dessa kor-
ta och mindre utförliga i jämförelse med policyprogrammet för Equal. Inom ra-
men för det nationella programmet har det bildats s.k. strukturfondspartnerskap i 
åtta geografiska regioner, som dels har i uppgift att skriva regionala ESF-planer 
för att säkerställa regionalt inflytande, dels prioritera mellan projektansökningar. 
Hur de erfarenheter som gjorts inom Equal-programmet, både när det gäller 
partnerskap som arbetsform och jämställdhetsintegrering, tas tillvara i det nya 
socialfondsprogrammet är en fråga som bör bli föremål för fortsatt forskning.   
 

7.3 Kunskapsbidrag och förslag på fortsatt forskning 
I denna uppsats har jag utgått från forskning om kön och könsskapande proces-
ser i organisationer. Jag har dock ställt frågorna från en lite annorlunda synvin-
kel eftersom det inte är enskilda organisationer som stått i fokus, utan snarare en 
form av organiseringsprocesser som sträcker sig utöver företag, utbildningsor-
ganisationer, m.m. I uppsatsen har jag visat hur jämställdhet konstrueras utifrån 
ett kvantitativt synsätt som fokuserar på individer och kvinnor, vilket bidrar till 
att osynliggöra frågor om makt och kön i arbetslivet. Genom att frågor om jäm-
ställdhet ställts i relation till partnerskap som arbetsform, har uppsatsen bidragit 
till ökad kunskap om de organisatoriska sammanhangen och förutsättningarna 
för jämställdhetsintegrering. Jag har även belyst hur diskurser om lärande i part-
nerskapens genomförandeplaner och intervjuer med projektföreträdare bidrar till 
att konstruera kompetensutveckling som norm.    
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   Avslutningsvis vill jag ge två förslag till frågeställningar som kan bli föremål 
för fortsatt forskning. Den ena handlar om effekterna på individuell nivå för dem 
som deltar i projektverksamheterna. Hur påverkas deras ställning i arbetslivet på 
kort och lång sikt? Att underlätta inträde på arbetsmarknaden för dem som står 
utanför har varit ett fokuserat område inom Equal och kommer även att vara det 
i det nya socialfondsprogrammet. Med tanke på ett arbetsliv som är könsmässigt 
och etniskt segregerat kan man dock fråga sig vad det är människor integreras i? 
Den andra frågeställningen handlar om förutsättningarna för ett långsiktigt arbe-
te med jämställdhetsintegrering i socialfondsprogrammen. Hur tillvaratas erfa-
renheterna från Equal i det nya socialfondsprogrammet, både på nationell nivå 
och i de regionala strukturfondspartnerskapen? Hur påverkar och hur påverkas 
könsuppdelningen på de regionala arbetsmarknaderna av de prioriteringar som 
görs?  
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Bilaga 1: Partnerskap inom NTG-lär 
 
 
Partnerskap verksamma mellan 2002–2005 
 
Access 
Partnerskapet Access arbetade med att utveckla ett system för validering av kun-
skaper som individer utvecklar utanför det offentliga utbildningssystemet, t.ex. 
genom att delta i utbildningar som bedrivs av ideella organisationer. Delprojek-
ten pågick i Skellefteå kommun med föreningen Urkraft som en central part. 
 
Framtidsmötet 
Partnerskapet Framtidsmötet arbetade med att stärka ungdomars övergång från 
gymnasieskola till arbetsliv i tre kommuner: Klippan, Perstorp och Åstorp. Part-
nerskapet byggde på en sammansättning av de berörda projektkommunerna samt 
företagarföreningar och arbetsförmedlingar, Svenskt Näringsliv, de lokala LO-
facken och Kristianstad högskola. 
 
Kista Open Academy 
Partnerskapet Kista Open Academy arbetade med att förverkliga idén om en öp-
pen högskola i Sverige, dvs. en nätverksorganisation som arbetar på olika sätt 
för att utveckla flexibla utbildningssystem. Partnerskapet bestod av högskolor, 
arbetsmarknadsorganisationer, ideella föreningar, folkbildningsorganisationer 
och företag. Kista Stadsdelsförvaltning var en central part. 
 
KomTek 
Partnerskapet KomTek (förkortning för ”kommunal teknikskola”) arbetade med 
att stärka intresset för teknik och bidra till ökad teknisk kunskap hos barn, ung-
domar och vuxna. Verksamheten bedrevs i form av en kommunal teknikskola i 
Örebro. Den kommunala teknikskolan i Örebro har därefter fortsatt sin verk-
samhet i egen regi, samt spridits till andra kommuner. 
 
Kuben.nu  
Partnerskapet Kuben.nu arbetade med att skapa vägar till sysselsättning genom 
att stärka förutsättningarna för lärande i Kalmar län. Bland parterna fanns bl.a. 
kommunförbundet i Kalmar län. 
 
Mångfald i Västernorrland 
Partnerskapet Mångfald i Västernorrland arbetade med att undanröja hinder för 
diskriminerade grupper på arbetsmarknaden, bl.a. genom delprojekt riktade mot 
romer och funktionshindrade. Verksamheten pågick i sju kommuner i Väs-
ternorrlands län med Länsstyrelsen som central part. 
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People 
Partnerskapet PEOPLE arbetade med att möjliggöra kompetensutveckling för 
grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, genom att prova och utveckla 
olika former av arbetsplatslärande. Verksamheterna bedrevs i Söderhamn, Lin-
desberg och Gnosjöregionen. Kommunala lärcentrum hade en central roll.  
 
School@work 
Partnerskapet School@work arbetade med flygrelaterade projekt som ett peda-
gogiskt verktyg för att främja lärande och stärka ungdomars övergång mellan 
skola och arbetsliv. Verksamheten pågick i Dalarna (Mora, Rättvik, Västanvik, 
Insjön, Siljansnäs och Borlänge). 
 
 
Partnerskap verksamma mellan 2005–2007 
 
1+1=3, ett utvecklingsarbete med ensamarbetare 
Utvecklingspartnerskapet 1+1=3 arbetade med att förbättra arbets- och anställ-
ningssituationen för ensamarbetande anställda med lönebidrag inom idrottsrörel-
sen. Verksamheten pågick i fem regioner; Skåne, Småland, Västernorrland, 
Jämtland/Härjedalen samt Västerbotten. 
 
Affla Equal 
AFFLA arbetade med att utveckla modeller för arbetsplatslärande i Vansbro, 
Lindesberg och Borlänge. Kommunala lärcentrum hade en central roll. 
 
DropIn 
DropIn (”DiskrimineringsRelaterad Ohälsa på Personlig och Institutionell 
Nivå”) arbetade med att förbättra gymnasieungdomars hälsa samt deras över-
gång från skola till arbetsliv. Verksamheterna bedrevs vid tre gymnasier i Väst-
manlands län och hade Västmanlands kommunförbund som central part till-
sammans med berörda skolor, arbetsförmedling, m.fl.  
 
Lika Olika 
Utvecklingspartnerskapet LikaOlika arbetade med att förbättra övergången för 
ungdomar mellan skola och arbetsliv. Verksamheten bedrevs i Östergötlands län 
med Regionförbundet Östsam som en central part, tillsammans med skolor, för-
säkringskassa, länsarbetsnämnd, m.fl.  
 
Livskompetens 50+ 
Utvecklingspartnerskapet Livskompetens 50+ arbetade med att underlätta för 
äldre arbetstagare att stanna kvar eller återinträda på arbetsmarknaden, samt 
starta eget företag. Verksamheten pågick i Göteborg med kringliggande kom-
muner. 
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Outstanding 
Utvecklingspartnerskapet Outstanding arbetade med att hjälpa unga utanför till 
etablering och arbete. Verksamheterna bedrevs i Stockholm och Göteborg och 
riktade sig delvis till ungdomar på institution. I partnerskapet ingick bl.a. Göte-
borgs Räddningsmission och Statens institutionsstyrelse.  
 
Salt 
Salt (”Se Alternativen”) arbetade med att förbättra övergången för ungdomar 
från skola till arbetsliv genom att fokusera på alternativa vägar till etablering. 
Projekten bedrevs huvudsakligen av utbildningsorganisationer i Skellefteå samt 
av Kvinnoforum/Xist i Stockholm. 
 
Vägar till arbetsmarknaden  
Utvecklingspartnerskapet ”Vägar till arbetsmarknaden” arbetade med att utveck-
la alternativa vägar till arbetslivsetablering för marginaliserade grupper. Verk-
samheten pågick på Basta Arbetskooperativ i Nykvarn kommun, samt i Söder-
tälje och Nykvarns kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  101

Bilaga 2: Förteckning över empiri till fördjupningsstudien 
 
 
Partnerskapet 1+1=3, ett utvecklingsarbete med ensamarbetare 
 
Intervjuer 
Koordinator 
Representant Trygghetsrådet TRS 
Representant Arbetsgivaralliansen  
Projektledare ”Självklart samma möjligheter” (eget projekt inom Västerbottens 
distriktsidrottsförbund) 
Regional projektledare Småland  
Regional projektledare Skåne 
Regional projektledare Västernorrland 
Regional projektledare Västerbotten 
Regional projektledare Jämtland – Härjedalen 
 
Dokumentation 
Genomförandeplan  
Loggbok och lokal projektbeskrivning (Småland) 
Sammanställning av arbetsplatsbesök i idrottsföreningar (Jämtland – Härjeda-
len) 
Lokal slutrapport (Skåne) 
Lokal slutrapport (Västernorrland) 
Lokal projektbeskrivning samt slutrapport (Västerbotten) 
Arbetsgivarutbildning på distans i Equalprojektet 1+1=3 (Arbetsgivaralliansen) 
Informationsfilm från partnerskapet, ”Medspelarna” 
Informationstidning från partnerskapet, ”Medspelarna” 
 
Deltagande vid aktiviteter  
Partnerskapets slutkonferens, Stockholm den 9 november 2007 
 
 
Partnerskapet Affla Equal 
 
Intervjuer 
Utvecklingsledare  
Projektledare Lindesberg  
Projektledare Lindesberg  
Utbildningsansvarig Masugnen  
Projektledare Borlänge  
Koordinator  
Projektledare Vansbro  
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Dokumentation 
Genomförandeplan 
Nyhetsbrev från partnerskapets hemsida (http://www.affla.se/equal/) 
Statistik och informationsmaterial om utbildningar från projektledarna  
Handledarutbildning, ”Stöd för handledare” (kan laddas ned från 
http://www.sry.se/handledarutbildning/) 
 
Deltagande vid aktiviteter 
Möte för representanter inom partnerskapet Affla Equal, Örebro den 6–7 no-
vember 2006 
 
 
Partnerskapet People 
 
Intervjuer 
Projektledare Söderhamn 
Projektledare Lindesberg 
Lärare Gislaved  
Utvecklingsledare  
Personalchef företag (telefonintervju) 
Produktionschef företag (besök och intervju) 
VD företag (besök och intervju) 
 
Dokumentation 
Genomförandeplan 
Slutrapport 
 
 
Partnerskapet Salt 
 
Intervjuer 
Koordinator  
Utbildare på OCN Sweden 
Utbildningssamordnare för Access arbetsmarknadsutbildning 
Projektledare för Sherpa 
Utbildningsansvarig ABF-skolan  
Uppföljningsintervju med koordinator  
Uppföljningsintervju med utbildningsansvarig för ABF skolan  
Gruppintervju med vägledare från Vuxenutbildningen i Skellefteå 
 
Dokumentation 
Genomförandeplan 

http://www.affla.se/equal
http://www.sry.se/handledarutbildning
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Slutrapporter för projekten ”Sherpa” (Xist, Kvinnoforum) och ”Portfolio som 
metod för validering av icke formell kunskap i ABF-skolan” (ABF Norra Väs-
terbotten & Vuxenutbildningen Skellefteå) 
Informations- och utbildningsmaterial för arbetsmarknadsutbildningen Access 
Informationsmaterial OCN 
 
Deltagande vid aktiviteter 
Möte för representanter inom partnerskapet, Halmstad den 29–30 maj 2006 
Genderutbildning för representanter inom partnerskapet, Stockholm den 19 april 
2007 
Deltagande i ett eftermiddagspass i ”Access”, arbetsmarknadsutbildning på Ur-
kraft i Skellefteå 
 




