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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

IDAS �projektet är ett jämställdhetsprojekt som på uppdrag av regeringen år 2004 startades 

med syfte att få fler kvinnor till högre positioner inom våra universitet. IDAS stod vid starten 

för, Identification, Development, Advancement och Support. Projektet har pågått i tre år och 

har haft sin officiella avslutning i mars 2007.  

Uppsatsen syftar till att göra en utvärdering av projektet och ta reda på om projektet har 

nått sitt mål. Frågeställningarna som utgör basen i uppsatsen är :  

 

-     Har de tänkta aktiviteterna i projektet genomförts? 

- Har IDAS -projektet uppfyllt de uppställda målen? 

- Om inte, vad har saknats, hur skulle programmet ha sett ut istället? 

 

För att undersöka detta har åtta djupintervjuer genomförts. Det är genom intervjusvaren som 

utvärderingen gjorts. Ingen statistik har använts. Fokus ligger på kvinnornas subjektiva 

uppfattningar av IDAS- projektet. Det teoretiska ramverket består av en utvärderingsteori, 

med olika modeller som utvärderingen bygger på. Implementeringen av IDAS-projektets 

olika delar har utvärderats .Genom en målrelaterad modell har en mätning gjorts huruvida 

utfallet överensstämmer med de uppsatta målen. Jag har även tillämpat en målorelaterad 

modell som enligt Michael Scriven, professor i utvärdering, skall ta tillvara på de oväntade 

effekter som ett projekt kan ge, alltså sådana effekter som inte är direkt knutna till målen. 

Dessa tre modeller har tillämpats med hjälp av en åsiktsmätning om IDAS �projektet, där 

kvinnornas berättelser ligger till grund för hur utvärderingen ser ut.  

IDAS- projektets övergripande syfte var att få fler kvinnor till högre positioner inom 

LTU. Projektet skulle identifiera, stimulera och stödja de kvinnor som är beredda att ta på sig 

ledande uppdrag. IDAS ville också: 

 

- Sätta igång utvecklingsprocesser. 

- Skapa struktur för att vidmakthålla dessa processer. 

- Mötesplatser som stimulerar till samarbete i utvecklig av högskolan. 
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- Stimulera internationellt utbyte i ledarskapsfrågor. 

      -    Spridning av ledarskap och utvecklingsarbete i högskolan 

 

Det jag har kommit fram till i min utvärdering av IDAS, är att alla kvinnor är väldigt nöjda 

med initiativet till projektet, och säger att det är en bra satsning som verkligen behövs. Målet 

att få fler kvinnor till högre positioner har lyckats i viss mån, en av kvinnorna säger sig ha fått 

ett nytt jobb tack vare projektet. Kvinnorna framhåller vikten vid att IDAS �projektet fått upp 

ögonen på både kvinnor och män, vilket gör att utvecklingen går åt rätt håll. Trots detta anser 

dock en av kvinnorna att hon tycker sig se en tillbakagång till �männens tid�. Tanken med 

projektet är alltså oomstridd, medan målet tar lång tid att nå, vi har inte nått det, men det är på 

gång berättar de.  

De olika delarna av projektet har genomförts, och enligt kvinnorna som intervjuats är de 

nöjda med de program de varit delaktiga i. Det mest positiva är att de själva fått bestämma 

dagordningen i projektet, på så sätt har delaktigheten varit stor. Strukturerna på universitetet 

har belysts vilket har utökat kvinnornas förståelse för var de själva befinner sig och var de vill 

i sin karriär. Implementeringen kan dock inte sägas ha gått helt enligt planerna, då kvinnorna 

är missnöjda med vissa delar av projektet. 
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SUMMARY 
 

 

 

 

IDAS is a project about gender equality. It started in 2004 and have had it´s official closing in 

march 2007. My purpose with this paper is to do an evaluation about IDAS. Is their goals 

fulfilled, and is the project implemented the way it was supposed to? I have interwieved eight 

women who has taken part of the project, and the evaluation is based on their subjective 

opinions. IDAS purpose is to create opportunities for women to reach higher positions in the 

university. My conclusions were that the goal has not yet been reached. The women thinks 

that IDAS is a great investement, but that it takes more than three years to create a change. 

They are satisfied with the project, but certain things could have been better. So the 

implementation of the project is not completely succesful.  
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1. INLEDNING 
 

 

 

 

Det finns en tydlig skillnad på arbetsmarknaden vad gäller uppdelning mellan kvinnor och 

män. Traditionellt sett är det så att kvinnor väljer omsorgsyrken, såsom lärare eller 

vårdbiträde, medan männen väljer tekniska yrken. Kvinnorna dominerar därför i den 

offentliga sektorn, och männen i den privata sektorn. Detta stämmer dock inte inom 

universitetsvärlden där männen är starkt överrepresenterade. (Berg, 2000, s. 10)  

Detta bottnar sig i historien. Under 1970-talet var behovet stort av arbetskraft i den 

offentliga sektorn, bland annat i form av vård till äldre människor. Dessa yrken var nära 

relaterade till det hushållsarbete som kvinnan skött i hemmet, och det var därför naturligt att 

det blev kvinnorna som började jobba med dessa yrken. Under 50- och 60-talet var den 

allmänna värderingen att kvinnan skulle sköta sysslorna i hemmet och ta hand om barnen, 

medan mannen skulle försörja familjen genom att yrkesarbeta. Genom att kvinnorna behövdes 

på arbetsmarknaden med sin början på 1970-talet minskade denna värdering i hemmet, 

samtidigt som den tidigare arbetsdelningen mellan könen bibehölls. Detta eftersom kvinnans 

arbete liknade det hon gjort i hemmet, och genom att hon fortfarande hade tid att ta hand om 

barnen tack vare hennes deltidsjobb (Berg, 2000, s. 37). Detta mönster kan man se än i dag i 

samhället. Från om med kvinnans inträde på arbetsmarknaden på 70-talet gäller att båda 

könen ska arbeta på lika villkor och till lika lön. Det som då istället har hänt är att det blivit en 

delad arbetsmarknad, där kvinnor och män väljer olika yrken. Att arbeta som vårdbiträde ses 

ofta som omanligt, medan en kvinna i ett tekniskt yrke ses som okvinnligt. Detta mönster 

börjar redan i skolan. Pojkar väljer traditionellt tekniska utbildningar, såsom industri- eller 

hantverkslinjer, medan flickor väljer vård- eller omsorgsutbildningar. De kortare, mindre 

statusyrkeslinjerna som lärare domineras av flickor, och datautbildningar är mer tilltalande för 

killar (SOU 1997:137 s. 18). 

Det finns ett flertal studier som handlar om kvinnor på mansdominerade arbetsplatser  

Alla dessa visar på samma sak ; att kvinnor har sämre möjligheter i samhället att nå ledande 

positioner. Kvinnor har svårigheter att göra karriär även i de yrken där det egna könet 

dominerar. Detta kan vara för att de inte känner stöd från arbetsplatsen, eller att de förväntas 
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hinna med både familj och karriär. Trots detta finns det kvinnliga chefer, men de flesta av de 

hittar man i små organisationer inom offentlig sektor, ofta i små kommuner  

(Berg, 2000, s. 12). 

Kvinnors karriärer sträcker sig till en viss nivå, medan män avancerar till högre poster 

och inom fler områden i organisationer. Detta är hur många kvinnor upplever sin 

arbetssituation inom universitetsvärlden. Hinder i form av osynliga �glasväggar� och 

�glastak�. Glastak är de osynliga barriärer som symboliserar den vertikala segregeringen, 

kvinnors möjligheter att klättra uppåt i hierarkin, till högre poster. Glasväggarna symboliserar 

istället den horisontella segregeringen vilken handlar om kvinnors möjlighet att träda in på 

mansdominerade områden inom en organisation (SOU 1997:137, s. 2). Den svenska 

arbetsmarknaden är tydligt könssegregerad, där råder såväl horisontell som vertikal 

segregering. Att kvinnor har svårt att avancera på arbetsmarknaden till högre poster kan ha sin 

grund i den djupt rotade kulturella synen på kvinnan och hennes arbete i hemmet (SOU 

1997:137, s.136 & 139). 

Andelen kvinnliga studenter har ökat de senaste åren i Sverige. Antalet kvinnor minskar 

sedan i övergången mellan grundutbildningen och forskarstudier. Detta märks tydligt då män 

är överrepresenterade på ledande positioner inom universiteten. 2004 var 16 % av alla 

professorer på våra universitet kvinnor, och 84% män (Internet 4). Vid Luleå tekniska 

universitet är statistiken nedslående. Endast 7 % av professorerna är kvinnor år 2006. När det 

gäller universitetslektorer och forskarassistenter är 27 % av de kvinnor. Ju högre upp i 

organisationen man kommer desto färre kvinnor, längre ned i hierarkin är det däremot mer 

jämställt (Internet 4). 

IDAS var ett projekt som tillsattes av regering och riksdag. Det var ett nationellt chefs- 

och ledarförsörjningsprojekt, och ett av dess uppsatta mål har varit att verka för att fler av de 

verksamma kvinnorna inom lärosätena i Sverige skall ha möjlighet att nå ledande positioner 

inom sin verksamhet. IDAS stod för Identification, Development, Advancement och Support. 

Det handlade om att identifiera vilka kvinnor som är beredda att ta sig an en ledande position, 

samt att stödja denna person till att utvecklas och våga avancera (Internet 2).   

Denna studie skall ses som en del av IDAS-projektet vid Luleå tekniska universitet, som 

skulle avslutas 2006, men som förlängdes av regeringen ett år till. Avslutningen av projektet 

har hållits den 8 mars 2007 i Stockholm. Hur har IDAS-projektet fungerat i praktiken? Är 

deras uppställda mål uppfyllda, hur har implementeringen gått till, och vad känner kvinnorna 

som deltagit överlag om projektet?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att genom en attityd- och åsiktsmätning svara på om IDAS 

� projektet vid Luleå tekniska universitet nått sitt mål. 

 

- Har de tänkta aktiviteterna i projektet genomförts? 

- Har IDAS -projektet uppfyllt de uppställda målen? 

- Om inte, vad har saknats, hur skulle programmet ha sett ut istället? 

 

1.2 Metod 

 

När man som utvärderare står inför ett projekt som skall utvärderas måste man tänka på varför 

denna utvärdering skall göras. Har det getts riktlinjer, eller är det upp till utvärderaren själv att 

utröna? Det finns olika syften till en utvärdering.  

Formativ utvärdering är till för projekt och program som inte är avslutade, som 

fortfarande pågår. Utvärderingen skall ge stöd till programmet. De verksamma inom 

programmet får då hjälp av utvärderingen att gå vidare och utveckla projektet i rätt riktning 

(Jerkedal, 2001, s37-38).  

Summativ utvärdering används när utvärderaren skall betygsätta det färdiga 

programmet eller projektet. Har programmet uppnått deras utstakade mål? Ska projektet få 

fortsätta i dess nuvarande form, ska det ändras eller läggas ned helt (Jerkedal, 2001, s37-38).  

Utvärdering av implementering tar upp vilka projektets planer är? Har planerna genomförts på 

det sätt som det var tänkt. Har aktiviteterna implementerats? För att projektet skall kunna 

utvärderas krävs att projektet verkligen är genomfört (Jerkedal, 2005, s. 40). 

Syftet med min utvärdering är att summera ett projekt som avslutats. De två former som 

jag därför använt mig av är summativ utvärdering samt en utvärdering av implementeringen 

av IDAS �projektet vid Luleå tekniska universitet. Med detta menar jag hur projektet har 

genomförts, har de tänkta aktiviteterna blivit verklighet och vilket förhållningssätt har de 

kvinnor som deltagit i projektet till genomförandet av de olika aktiviteterna? Min analys är av 

summativ form. Min huvudsakliga fråga var om projektet uppnått sina mål. En diskussion 

förs om vad som kunde förbättras i IDAS �projektet utifrån kvinnornas berättelser och 

erfarenheter. Alla frågor har besvarats genom kvalitativa djupintervjuer med åtta kvinnor som 

deltagit i IDAS -projektet. Utöver detta anser jag att det är en självklar fråga vad kvinnorna 

som varit berörda av projektet har för helhetsbild av det. Vad har varit bra, mindre bra o.s.v? 
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För att kunna mäta om IDAS har uppnått sina mål har jag undersökt projektets skrivna 

mål. Sedan har semi-strukturerade intervjuer genomförts. Det är genom intervjuerna med 

kvinnorna som har deltagit i IDAS-projektet som jag har besvarat de uppställda 

frågeställningarna. Har de fått hjälp med de svårigheter som vissa kvinnor upplevt på sin 

arbetsplats inom universitetet? Genom att fråga de som har varit direkt engagerade i projektet 

fick jag deras perspektiv. Denna studie är således kvalitativ.  

Jag har intervjuat kvinnor som varit involverade i IDAS-projektet. Kvinnor som varit 

delaktiga i ledarskapsprogrammet, i mentorgruppen samt i nätverksgruppen �Nyfiken på 

ledarskap och lär känna ditt universitet�. Denna metod användes därför att det enligt mig var 

främst genom deras egna berättelser och känslor som en utvärdering av IDAS var möjlig.  

Det är viktigt att man som intervjuare ger ett trovärdigt intryck så att de som frågas ut 

känner sig trygga. Det av stor betydelse att de vet att de i alla situationer får vara anonyma. 

Konfidentialitet innebär att all privat data som kan röja en persons identitet hemlighålls. 

Forskaren ska skydda intervjupersonerna genom att ändra deras namn eller undanhålla 

identifierbara drag (Kvale, 1997, s.109). Forskningsintervjun är ett samtal mellan två parter, 

där kunskap nås genom subjektiva berättelser. Det handlar om ett samspel (Kvale, 1997, s. 

118). Urvalet av intervjupersonerna har jag själv gjort genom att kontakta några personer som 

varit med i projektet. Innan jag intervjuade någon av de utvalda, har en testintervju 

genomförts. Testpersonen har jag själv valt ut tillsammans med min handledare. 

 

1.3 Begränsningar 
 
I denna utvärdering av IDAS -projektet i Luleå har ett urval gjorts av vilka som skulle 

intervjuas. För att få ett exakt resultat och kunna dra generella slutsatser av projektet hade det 

varit en fördel att kunna intervjua alla kvinnor som deltagit i projektet. Eftersom detta rör sig 

om ganska många, och intervjuförfarandet är en tidskrävande process, har detta inte 

genomförts i denna studie.  

 

1.4 Material och källkritik 
 
Det  material som har utgjort grunden för detta arbete är de kvalitativa intervjuerna. 

De har sammanställts och ligger till grund för analysen av vad de olika individerna upplever 

att IDAS- projektet har gett. Detta material kan inte ses som objektivt eftersom det är 

kvinnornas egna subjektiva berättelser som kommer att användas. Framställandet och 

användningen av deras berättelser har jag dock försökt tolka så nära sanningen som möjligt, 
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och hoppas att denna tolkning skall vara rättvis. Det finns emellertid vissa inneboende 

kunskaper, egenskaper och fördomar även hos mig som författare, det vore inte rätt att lova 

att framställningen är totalt objektiv (Jerkedal, 2001,s 48). Böcker som har varit relevanta i 

studien är Jerkedals �Utvärdering- steg för steg som behandlar projekt- och 

programbedömning, samt Vedungs �Utvärdering i politik och förvaltning�. Dessa utgör basen 

i den teoretiska framställningen. Andra relevanta böcker om metoder för utvärdering har 

använts. 

 

1.5 Disposition 

 

Det inledande kapitlet tar upp en övergripande bild av kvinnors problem på arbetsmarknaden 

samt korta teoretiska utgångspunkter om dessa. Syftet och frågeställningarna följer sedan, 

liksom metod. En presentation av kvalitativa intervjuer presenteras för att läsaren skall få en 

förståelse av vad arbetet tar fasta på. Vad är jämställdhet, det svarar kapitel två på. Där finns 

en presentation av olika sätt att se på jämställdhet samt regeringens jämställdhetsmål. I kapitel 

tre presenteras teorin. Det handlar om vilka utvärderingsmodeller som har varit som en grund 

för bedömningen av IDAS som jämställdhetsprojekt, samt vilka steg som utvärderingen har 

utgått ifrån. Det fjärde kapitlet tar upp IDAS �projektet i sin helhet. Vad är det, vad står IDAS 

för och vilka delar har ingått i projektet. I det femte kapitlet återfinns intervjusvaren från de 

kvinnor som ingått i studien. Detta kapitlet har tillsammans med teorikapitlet (kap 3) utgjort 

grunden för analysen i kapitel sex. Det är här själva utvärderingen av projektet sker. 
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2. JÄMSTÄLLDHET 
 

 

 

 

Både kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utveckla sig själv och utvecklas inom en 

organisation. Vill man göra karriär ska det vara möjligt för båda könen. Idag är samhället 

uppbyggt på en manlig norm, d.v.s det är mannens livsvillkor som tas hänsyn till i samhället, 

inte kvinnans. När kvinnan klarar av att leva efter dessa villkor, så kommer samhället att vara 

jämställt, istället för att sträva efter att kvinnan ska få en större plats i samhället och att vi 

skall utveckla ett kvinnligt levnadsvillkor som godkänns som �rätt� eller normalt�. Detta 

påstår Eva Mark, teoretisk filosof och konsult inom ledarutveckling med inriktning på 

jämställdhet (Mark, 2000, s. 6). 

Kvinnorna är ofta mer lojala mot familjen och hemmet, och hennes arbete kommer 

därför i andra hand. Detta gör att det oftast är kvinnan som jobbar deltid. När barnen blir 

större satsar kvinnorna mer på arbetet och går upp i tid (Berg, 2000, s. 135).  

Inom Luleå tekniska universitet finns det kvinnor som känner sig orättvist behandlade, 

de känner att de kommer i andra hand, efter männen. Det råder sålunda en könsproblematik 

vid universitetet. Vissa kvinnor känner att deras ledarskap har svårare att accepteras än 

männens, och att de får kämpa för att känna sig trovärdiga (Romlid, 2005, s. 40). 

 

 
2.1 Regeringens mål för jämställdhet 

Jämställdhet innebär att lika villkor skall råda mellan kvinnor och män. De skall ha lika 

möjlighet, rättighet och skyldighet både vad gäller arbetsliv och livet hemma med familjen. 

Regeringen har satt upp mål för jämställdhetspolitiken i Sverige (Internet 1) De målen lyder:  

 

- Jämn fördelning av makt och inflytande 

- Ekonomisk jämställdhet 

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

- Mäns våld mot kvinnor skall upphöra (Internet 1) 

 

Förutom de ovanstående målen har regeringen motiverat jämställdhet på ytterligare ett sätt, 

nämligen att jämställdhet inte bara är en demokratisk rättighet, utan även en kvalitetsfråga. 
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Eva Mark har skrivit om jämställdhet och jämställdhetsarbeten, och hon frågar sig  på 

vilket sätt vi skall se på fenomenet för att få en mer jämställd organisation (ex universitet). 

Hon diskuterar jämställdhetsarbete i fråga om kvalitet och rättvisa (Mark, 2000, s.4). 

 

2.2 Jämställdhetsarbete i termer av kvalitet  

Om vi talar om kvaliteten hos produkten, måste det vara kunskap som är produkten på ett 

universitet. Denna produkt handlar om processer, och det är dessa produkter som ska bli 

bättre. Genom att ta båda könens erfarenheter och berättelser i beaktande får skolan fler 

alternativ till lösningar på problem. Genom att få perspektiv från båda hållen får elever och 

lärare en bredare referensram att använda sig av och ett mer kritiskt förhållningssätt. 

Jämställdhet skapar kreativitet i skolan, och kreativitet skapar inlärning. Det så kallade 

�begåvningsreservsargumentet� stärker också jämställdheten på ett universitet. Det går ut på 

att även det underrepresenterade könet får komma till tals. Alla jobbar på lika villkor, på så 

sätt tar organisationen tillvara den outnyttjade begåvningsreserv som utgörs av det 

underrepresenterade könet (Mark, 2000, s. 8) 

Att motivera jämställdhet med ett kvalitetsargument är befogat enligt Eva Mark därför 

att en omfördelning av makt kan motsättas av de privilegierade grupperna i samhället. 

Kvalitet kan i detta sammanhang kan likställas med nytta. 

Det finns en risk att mäta jämställdhet i termer av kvalitet. Det svenska samhället har länge 

byggts upp av manliga normer, och därför kan det lätt bli att vi faller tillbaka i gamla mönster 

där hög kvalitet (fler perspektiv, ökad kompetens) gynnar de manliga cheferna på ett 

universitet (Mark, 2000, s. 9). 

Jämställdhetsarbete borde även grunda sig på individens frihet och personliga 

utveckling. Alla är fria att leva som de själv önskar. Ett jämställt samhälle är således ett som 

tillåter alla individer att prova sig fram till den man är (Mark, 2000, s. 10-11). 

 

2.3 Jämställdhetsarbete i termer av rättvisa 

Rättvisa är ofta tätt sammankopplat med begreppet frihet. Ökad frihet borde alltså ge ökad 

jämställdhet. Frihet innebär att jag som individ har rätt till mina egna val, och att jag har flera 

valmöjligheter vid varje val. För att öka jämställdheten i en organisation kan ledningen 

försöka skapa valmöjligheter för det underrepresenterade könet. Detta är dock lättare sagt än 

gjort i en organisation som redan existerar. Att förändra strukturen i en organisation som har 

varit uppbyggd på manliga normer sedan begynnelsen är inte något som görs över en natt. Det 
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är däremot lättare att tänka sig en framtida organisation med ökat inflytande för det 

underrepresenterade könet (Mark, 2000, s, 10-11). 

 

Jämställdhet brukar också ses ur en kvalitativ och en kvantitativ aspekt. Den kvantitativa 

innebär en jämn fördelning av kvinnor och män i olika sektorer i samhället, t.ex på en 

arbetsplats. Länge har 60 % män och 40% kvinnor i en organisation räknats som jämställt i 

Sverige. Nu är önskemålen från regeringen istället att 50 % män, 50 % kvinnor skall gälla 

inom alla områden i samhället. Den kvalitativa jämställdheten belyser värdet av båda könens 

upplevelser och kunskaper får vara med och påverka utvecklingen inom alla områden i 

samhället. Den kvalitativa aspekten påminner om det så kallade begåvningsargumentet ovan 

(�På tal om kvinnor och män�, 2006, s, 5). 

 

2.4 Jämställdhet och demokrati 

Ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är en jämn fördelning av makt och inflytande. Att 

kunna påverka sitt liv som medborgare, liksom att påverka beslutsfattandet i ett samhälle är en 

rätt som både kvinnor och män ska ha. De ska ha samma möjlighet att engagera sig i politiska 

och ideella organisationer. Målet handlar även om den makt som utgår ifrån företag och andra 

organisationer. Där ska så jämn fördelning som möjligt mellan könen eftersträvas för att en 

jämställd maktsituation ska kunna utvecklas. (Internet 6).  

Demokratipolitiken i Sverige handlar om att öka ett mer jämlikt deltagande och främja 

insatser för de mänskliga rättigheterna, samt att  undanröja hinder för deltagande i politiken. 

(Internet 7). 
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3. UTVÄRDERING 
 

 

 

 
Här presenteras ett urval av de verktyg och teorier som ligger till grund for en kommande 

utvärdering(analys) av IDAS-projektet vid Luleå tekniska universitet. Det finns ett flertal 

teorier som behandlar detta. Jag har valt att ta fasta på Karlssons interaktiva utvärdering. 

Denna lägger grunden för de olika modeller som är hämtade från Vedung och Jerkedal.  

 
�Utvärdering är ett sätt att medvetet ta ställning till frågan om ett program fungerar i enlighet med i förväg 

uppställda avsikter� (Bell, 1975, s. 20). 

 

Så lyder Robert Bell´s (1975) definition av utvärdering som begrepp. Nationalencyklopedin 

definierar det på ett annat sätt: 
 

�utvärdering,  evaluering, sammanfattande term för metoder som syftar till en systematisk bedömning av 

resultaten och de mer långsiktiga effekterna av genomförda insatser� (Internet 3) 

 

Vi gör utvärderingar varje dag i vårt vardagliga liv utan att vi reflekterar över det, vi bedömer 

saker och ting utifrån vår referensram som består av våra värderingar och normer. Dessa 

utvärderingar kallar vi för informella. De formella utvärderingarna handlar istället om att göra 

en bedömning av ett program på ett systematiskt sätt (Karlsson, 1999, s.15). Det är de 

formella utvärderingarna är i fokus i denna undersökning.  

 
�Utvärderingar bör vara en kritiskt granskande verksamhet som kan komma in under eller efter den insats som 

man vill bedöma. Uppgiften är inte enbart att beskriva, kartlägga eller mäta en attityd. Snarare bör strävan vara 

att försöka gå djupare och ifrågasätta det som tas för givet och hålls som självklart.� (Karlsson, 1999, s. 17) 

 
 
3.1 Interaktiv utvärdering 

Genom att utvärderaren låter parterna få vara med och bestämma vad som skall utvärderas, 

blir utvärderingen mer förankrad bland deltagarna i programmet. Det ökar relevansen för 

utvärderingens frågor och resultat. Det är denna sorts (interaktiv) utvärdering som kommer att 

användas i denna undersökning. Det är det övergripande utvärderingsmönstret som vuxit fram 

under 80- och 90-talet. Målrelaterad utvärdering, målorelaterad utvärdering och 
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attitydmätningar kommer att falla som underrubriker under interaktiv utvärdering (Karlsson, 

1999, s.16-17) 

 

 

 

3.2 Modeller: 

Figur 1 � olika utvärderingsmodeller 

 

  
 (Jerkedal, 2005, s.55) 

 

Attityd- och åsiktsmätningar (punkt 1 i figur 1) 

Detta handlar om att mäta attityder och åsikter om ett socialt program. Det är den vanligaste 

modellen när det gäller utvärdering. Mätningar kan gestaltas i form av enkäter eller intervjuer. 

Frågorna är oftast sådana som :vad var bra, mindre bra, vad kan göras bättre o.s.v. Dessa 

åsiktsmätningar handlar om projektets genomförandefas (Jerkeda, 2005, s, 56). 
 

Målrelaterad utvärderingsmodell (punkt 3 i figur 1) 

En utvärderingsmodell som analyserar om bedömer huruvida programmet i fråga uppfyllt sina 

uppställda mål eller inte. Hur ser utfallet ut i förhållande till de tidigare uppställda målen. 

Målen är specifika för varje program (Vedung, 1998, s.51) 
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Figur 2 � målrelaterad utvärdering 

 
 

 (Vedung, 1998,s. 52) 

 
 
Målorelaterad utvärderingsmodell (punkt 5 i figur) 

Enligt Michael Scriven, professor i utvärdering vid University of Auckland, bör utvärderingen 

inte enbart grunda sig på mätningen av målen som uppfyllda eller ej. Forskaren ska istället 

koncentrera sig på alla effekter som programmet gett, även de oväntade.  Annars finns det risk 

för att forskaren ser förbi de andra orsakerna. Scriven menar att utvärderaren ska koncentrera 

sig på vad programmet åstadkommer utan att veta någonting om vad det försöker att 

åstadkomma. Denna modell kallar Scriven för �Goal-Free Evaluation�. En svensk 

översättning skulle bli målorelaterad utvärdering (Scriven, 1991, s.178-182, Jerkedal, 2001, 

s.58). 

 

Figur 3 � målorelaterad utvärdering 

 
 (Vedung, 1998, s.69) 

 

Sammanfattningsvis är den målrelaterade utvärderingsmodellens huvudfunktion att mäta om 

målen i ett socialpolitiskt program är uppfyllda. Genom att använda sig av den målorelaterade 

utvärderingsmodellen tillsammans med den målrelaterade kan oväntade effekter komma 

utvärderaren till känna. Effekter och resultat som alltså inte bara har att göra med projektets 

mål. Dessa tre modeller kan kombineras. 
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3.3 Utvärderingen steg för steg 

En utvärdering handlar om de frågor som ställs samt hur de besvaras. Datainsamlingen är en 

stor del av en utvärdering, denna insamling kombineras med olika metoder. Det är dock som 

sagt frågorna som är basen för hur en utvärdering skall utvecklas, inte metoderna. I 

åttapunktsprogrammet för utvärdering beskrivs de åtta centrala frågor som utgör en 

utvärdering. Fråga tre t.o.m sju beskriver det inre perspektivet på utvärdering, det belyser vad 

en utvärdering innehåller /ska innehålla. Fråga ett, två och åtta förklarar istället det sociala i 

en utvärdering, och detta perspektiv kallas för det yttre (Vedung, 1998, s. 92). 

 

1.  Syftesfrågan 

Här gäller det för utvärderaren att ta reda på vad hennes syfte är. Vad vill beställaren av 

projektet ha belyst? Summativ utvärdering handlar om att utvärdera ett redan avslutat projekt, 

medan den formativa utvärderingen syftar till att stöda ett pågående program. 

Utvärdering av implementering. Kanske är utvärderarens syfte att göra en prognos av ett 

projekts framgång (prognostisk utvärdering), eller är det istället en utvärdering av 

implementeringen av programmet som är syftet (Jerkedal, 2005, s. 38, Vedung, 2005, s.93)? 

 

2.  Utvärderingsfrågan 

I de flesta fall vill ledningen av ett projekt ha en utomstående (extern) person som utvärderare 

av projektet. Detta eftersom det då inte föreligger någon risk att utvärderaren tar parti för eller 

emot projektet. En intern utvärderare kan ibland ha egna mål med projektet och en 

utvärdering blir då missvisande. Detta gäller oftast program och projekt som är av summativ 

form. En intern utvärderare kan vara det bästa alternativet vid formativa utvärderingar, där 

utvärderarens roll är att ge stöd till projektet. Genom att hon är insatt i projektet och dess delar 

besitter hon en så kallad �kulturkompetens� om projektet /organisationen (Jerkedal, 2005, 

s.86, Vedung, 1998, s. 93). 

 

3.  Insatsfrågan 

Vilka parter består projektet eller organisationen av? Ibland gäller det för utvärderaren att 

besvara de frågor som ledningen vill ha svar på, medan det i andra sammanhang kan vara på 

sin plats att identifiera de grupper vilka utvärderingen skall gälla. Om det gäller en 

organisation, myndighet eller företag brukar de berörda parterna bli : arbetsgivaren, facken, de 

som är föremål för projektet/programmet, de programansvariga, och utvärderaren (Jerkedal, 

2005, s. 88).  Här kan göras en åtskillnad mellan förklarande och icke-förklarande ansats. Den 
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förklarande ansatsen innebär att utvärderaren tar fasta på vad verksamheten har orsakat och 

dess effekter. Intar utvärderaren istället en icke-förklarande ansats bedömer hon programmets 

verksamhet, inte dess effekter (Vedung, 1998, s.94). 

 

4.  Kartläggning av de berörda gruppernas önskemål 

Man kan för att få en bild av vad de olika grupperna i projektet vill ha belyst i utvärderingen, 

göra en enkät- eller intervju. Detta beror förstås på hur många de olika intressent-grupperna 

är. Att göra enkäter eller intervjuer med alla kan dock vara en tids- och kostnadskrävande 

process. Det är därför möjligt att anta att en viss grupp X, vill ha frågor av typ Y belysta 

(Jerkedal, 2005, s. 88-89). 

 

5.  Resultatfrågan 

Vilka frågor vill de olika grupperna i projektet belysa. Det är upp till utvärderaren att ta med 

frågor som är relevanta för den utvärdering som hon skall göra. Vissa kan inte tas med av 

ekonomiska, etiska eller tidsmässiga skäl. Det är av väldigt stor vikt att utvärderaren är öppen 

med vilka frågor som tas med i utvärderingen och vilka som måste uteslutas. Om detta inte 

görs på ett trovärdigt sätt, kan misstänksamhet uppstå bland de berörda parterna i ett program 

(projekt (a.a, s. 90). 

 

6.  Effektfrågan 

Denna fråga handlar om design, insamling och bearbetning. Design är det som utmärker hur 

man lägger upp en utvärdering. Sedan är det viktigt vilken sorts data som samlas in, hur den 

samlas in, samt hur den bearbetas. Har insatserna haft någon effekt på projektet, eller har det 

misslyckats? 

 Den �mjukaste� varianten av design är den icke-experimentella. Den går ut på att man 

endast gör en eftermätning av ett projekt eller program. Det har inte förekommit någon 

mätning på gruppen före programmet. Resultat eller effekter går därför inte att mäta i denna 

variant av uppläggningsdesign. Om utvärderaren har tänkt att göra en undersökning om 

attityd- eller åsikter om projektet är detta ett bra alternativ. Det som ses som kritiskt mot detta 

alternativ är att det inte går att säga något om en förändring eftersom inga �före�- mätningar 

gjorts.  

Nästa steg i utvärderingens upplägg tar fasta på en mätning före programmets start, och sedan 

en mätning efter avslutat program. Detta kan dock vara missvisande, då man inte kan vara 
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säker på att det är programmet eller projektet som orsakat förändringar. Det kan vara en 

sidoeffekt. 

Det tredje alternativet handlar en grupp som utsatts för påverkan, den mäts före och efter 

programmet. En kontrollgrupp testas på samma sätt utan att ha utsatts för programmet. Det 

finns ändå en liten risk, menar kritikerna att föremätningen kan ha påverkat resultatet. 

Den sista versionen av design är den hårdaste �varianten� är det möjligt att arbeta med 

flera kontrollgrupper för att mäta några program mot varandra. En grupp utsätts för en sorts 

program, medan en andra grupp får ett annat program. Detta görs ofta för att utse det �bästa� 

av programmen, ex en utbildning (s.91-93)  

Det finns två typer av data i utvärderingar, objektiva och subjektiva data. De subjektiva 

kan beskrivas som personliga mått, exempelvis hur man trivs i en förening, eller hur det är när 

det är lagom varmt vatten i bakdegen. De objektiva måtten är universella enheter såsom antal 

frånvarotimmar eller termometern som visar 37 grader. När man ska använda vilket, finns det 

ingen direkt regel för. Den hårda experimentella designen använder sig oftast av objektiva 

data och analyserande statistik. Med hjälp av den analyserande statistiken studerar vi och 

testar hypoteser med hjälp av tillförlitlig statistik. Den mjuka icke-experimentella designen 

går hand i hand med subjektiva data och en beskrivande statistik som innebär att vi beskriver 

statistiken med hjälp av enkla diagram och tabeller (Jerkedal, 2005, s.94). 

Viktigt här är att utvärderaren alltid försöker hitta orsaker och faktorer som förklarar 

varför det har gått/ inte gått som det var tänkt. Uteblivna resultat kan handla om t. ex 

resursbrist, eller krångliga beslutsled (Vedung, 1998, s.95). 

 

7.  Bedömningsfrågan 

Här redogörs resultatrapportering för formativ respektive summativ utvärdering. En bra 

utvärderingsrapport innehåller en beskrivning av programmets bakgrund, omfattning, 

deltagare, mål och implementering (Vedung, 1998, s.95). 

 

8.  Användningsfrågan 

Hur kommer utvärderingen att användas när den är klar? Det är en fråga som utvärderaren 

måste ställa sig under arbetets gång. Fråga ett, två och åtta bör ställas i varje utvärdering. 

Fråga tre, sju och åtta bör ställas eftersom det inte annars kan räknas som en utvärdering. 

Vilken av fråga fyra, fem och sex som ställs är beroende av vilken sorts utvärdering det gäller.  
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4. IDAS 
 

 

 

 

Tiden vid IDAS- projektets start dominerades av stora pensionsavgångar inom 

universitetsvärlden. Det förutspåddes även att dessa avgångar skulle hålla i sig några år 

framöver. De tomma tjänsterna skulle tillsättas, och enligt IDAS projektplan var detta ett 

tillfälle att ta i akt för att få fler kvinnor till högre poster inom universiteten i landet. (IDAS 

projektplan s.1). IDAS tillsattes av regering och riksdag. Det blev ett nationellt chefs- och 

ledarförsörjningsprojekt, och ett av dess uppsatta mål var att verka för att fler av de 

verksamma kvinnorna inom lärosätena i Sverige skulle ha möjlighet att nå ledande positioner 

inom sin verksamhet (Internet 2) 
 

IDAS är en förkortning som betyder: 

 

I = identification 

 

Vid Luleå tekniska universitet ska enligt projektets mål alla kvinnor på akademiska poster 

identifieras. En kvinnobank ska ha upprättats lokalt, liksom också nationellt. Kvinnorna skulle 

synas genom framgångsrika arbetslag och institutioner, medan kvinnor med ledartalanger 

skulle lyftas fram och få särskilda satsningar. Det finns vid Luleå Tekniska Universitet hinder 

i kvinnornas yrkesliv. Dessa skulle undanröjas, men någon klar strategi för hur fanns inte vid 

projektets start i Luleå. En sådan skulle utvecklas under projektets gång (Internet 3). 

 

D = Development 

  

Nätverk, ledningsprogram och guidelines skulle finnas som aktiviteter för deltagarna i 

projektet. Man skulle också utarbeta olika arbetsmetoder, liksom modeller för 

karriärrådgivning och för dokumentation av ledningsmeriter. Alla dessa aktiviteter skulle 

anordnas lokalt, regionalt och på nationell nivå (Internet 3). 

 

A = Advancement 
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För att lyfta fram personer med särskilda ledarförmågor skulle projektet koncentrera sig på 

akademins nomineringssystem, liksom rekryteringsprocesser, styrelser och 

rekryteringskonsulter (Internet 3). 

 

S = Support 

  

Support innebär att projektet skall handhava med individuella stödaktiviteter till personer som 

befinner sig i olika ledningspositioner.  För att detta stöd skulle bli möjligt krävs mentorer och 

coacher som kan ge tips och råd. En katalog skulle därför tas fram över lämpliga coacher och 

mentorer (Internet 3). 

Kvinnor skulle aktiveras och uppmanas att söka och ta högre akademiska poster såsom dekan- 

eller rekotorsuppdrag. Svenska högskolor och universitet har redan ett uppdrag som de fått av 

regering och riksdag, som går ut på att få fram fler kvinnliga professorer. Många av dessa 

lärosäten kommer inte att lyckas med det mål regeringen har ställt upp.  

IDAS är en arbetsmodell i syfte att identifiera och utveckla kvinnor som potentiella och 

nödvändiga förändringskrafter i universitet och högskola (Internet 3). 

Det finns idag ett nätverk som består av 70 akademiskt framgångsrika kvinnor. Detta nätverk 

bildades år 2000 på initiativ av SUHF � Sveriges universitets och högskoleförbund, och det är 

detta som är kärnan i IDAS -projektet. Kvinnorna som ingår i detta nätverk skulle fungera 

som �med-motorer� för projektet. 

Rektorer, ordföranden i universitets- och högskolestyrelserna och arbetsmarknadens 

parter skulle stå för en bred förankring i samhället, och ett aktivt utvecklingsarbete. Ingegerd 

Palmér, rektor vid Mälardalens högskola var projektledare. Projektet delfinansierades med 

medel från Statens Utvecklingsråd (Internet 3). 

 

4.1 IDAS mål 

IDAS- projektets övergripande mål var att identifiera, stimulera och stödja disputerade 

kvinnor som ville åta sig ledande positioner inom akademin.. Syftet var att få fler kvinnor till 

högre poster inom akademin. Förutom detta övergripande mål ville IDAS även bidra till:  

 

- Sätta igång utvecklingsprocesser. 

- Skapa struktur för att vidmakthålla dessa processer. 

- Mötesplatser som stimulerar till samarbete i utvecklig av högskolan. 

- Stimulera internationellt utbyte i ledarskapsfrågor. 
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      -    Spridning av ledarskap och utvecklingsarbete i högskolan (Internet 2). 

 

4.2 IDAS- projektet i Luleå 

 

Pilotprojektet �Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt universitet�  

 (februari 2006 � februari 2007)  

I denna grupp ingick nio disputerade kvinnor från olika institutioner på Luleå tekniska 

universitet.  

 
�Syftet är att ge kvinnor som har disputerat tid och tillfälle att reflektera över möjligheten att åta 

sig ledande uppdrag eller på annat sätt delta i utveckling av utbildning och forskning vid LTU. 

Syftet är också att synliggöra dem som potentiella framtida ledare, bilda ett nätverk och ge dem 

inblick i att vara ledare samt insikt i hur universitetet fungerar, styrs och leds� (Inger Medin-

Olsson � IDAS vid Luleå tekniska universitet s.1.) 

 

Innehållet i detta pilotprojekt �Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt universitet� var åtta 

seminarietillfällen. Dessa seminarier var halvdagar och hölls var sjätte vecka. Studiebesök 

och i olika beslutsgrupper var en del av dessa seminarier som handlade om bland annat 

stresshantering, retorik, konflikthantering och genus ledarskap. Tanken var att kvinnorna i 

nätverksgruppen skulle ha regelbundna samtal med sin coach (IDAS vid Luleå tekniska 

universitet s.1). 

 

Ledarutvecklingsprogrammet  

(2004 � 2006) 

Under dessa två år skulle två ettåriga projekt genomföras med tolv personer i vardera grupp, 

hälften kvinnor, hälften män. Denna satsning startade år 2002, alltså innan IDAs- projektet 

kom igång, men kan ändå ses som en del av IDAS ( IDAS vid Luleå tekniska universitet s.1). 

 
�Syftet är att stödja nya chefer och ledare i deras ledarskap, få fler kvinnor i ledande ställning vid 

universitetet samt att stimulera till utveckling av ledarskap och verksamhet, nätverksbyggande och 

samverkan inom LTU� (Inger Medin- Olsson- IDAS vid Luleå tekniska universitet s.1) 

 

Programmet skulle innehålla ett antal 3-4 dagars seminarier,  dessa skulle vara en blandning 

av föreläsningar, samtal och övningar och följas upp av handledning och mentorskap. Tanken 
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med programmet var att främja ledarskapet, och belysa den personliga ledarrollen och dess 

utveckling ( IDAS vid Luleå tekniska universitet s.1). 

 

Mentorprogrammet 

(2005 � 2006) 

Detta mentorprogram var ettårigt och bestod av tio framtida ledare, nio kvinnor och en man ( 

IDAS vid Luleå tekniska universitet s.2). 

 
�Syftet är dels att stimulera kvinnor och män att avancera inom akademin och/eller att ta på sig 

ledar- eller ledningsuppdrag, dels också att synliggöra kvinnor och deras kompetens samt tillföra 

LTU nytt tänkande, eftersom kvinnor är en tämligen outnyttjad ledarresurs� (Inger Medin- 

Olsson- IDAS vid Luleå tekniska universitet s.2). 
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5. RESULTAT AV IDAS I LULEÅ 
 

 

 

 

I detta kapitel presenteras intervjusvaren. Det är resultatet av de intervjuer som genomförts 

med åtta kvinnor från olika avdelningar på Luleå tekniska universitet som varit delaktiga i 

IDAS-projektet. Dessa kvinnor är med i olika delar av projektet. Några ingår i 

ledarutvecklingsprogrammet, vissa i mentorgruppen, medan andra ingår i en nätverksgrupp 

som på Luleå tekniska universitet kallas för �Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt 

universitet�. Med tanke på dess långa namn kommer jag hädanefter att benämna 

nätverksgruppen för �Nyfiken på ledarskap�. Det kommer inte att framgå hur många som 

ingår i vilken grupp, enbart för att intervjupersonerna ska förbli anonyma. Intervjuerna 

presenteras inte i sin ursprungliga form, utan är istället uppdelade under de gemensamma 

frågor som ställdes under samtliga intervjuer.  

 

5. 1 Inträde i IDAS 

De flesta kvinnorna som intervjuats har på ett eller annat sätt fått en inbjudan från IDAS om 

deltagande i projektet. Antingen genom mail eller telefon. Efter detta anmälde de sitt intresse. 

En av kvinnorna blev tillfrågad av hennes avdelningschef efter att hon nyligen disputerat., och 

en annan kvinna blev tillfrågad av prefekten. En kvinna upplevde att hon fick strida för att få 

komma med i projektet eftersom hon inte ännu var disputerad, trots att det handlade om en 

kort tid innan hon skulle disputera.  

När jag frågade om de stött på tidigare hinder på sin arbetsplats inom universitetet får 

jag olika respons. De flesta kollegor är män, och �de talar ett annat språk� säger en av 

kvinnorna. Andra säger att de stött på hinder, men inte personligen. Snarare att de sett någon 

annan som blivit utsatt som kvinna på sin arbetsplats. Däremot är det en kvinna som berättar 

att hon inte stött på några hinder innan projektet, men efter att hon gick med i IDAS är det 

�män som muttrar�. LTU är uppbyggt av män. Männen väljer andra män som de känner. 

Kvinnor har därför ingen naturlig väg efter att de disputerat förklarar en av 

intervjupersonerna. En säger att det fanns problem tidigare, och de finns än idag. �det finns ett 

grundläggande problem för kvinnor: som doktorand behöver man någon att se upp till. Det 

finns brist på kvinnliga förebilder, det är mest äldre män�. Hon fortsätter att förklara att det 
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inte heller är lika naturligt att kvinnan går med och fikar på rasten med männen, och pratar om 

vad som görs på fritiden. Detta avspeglar sig när en ny post skall tillsättas. Kvinnan glöms 

bort eftersom hon inte syns bland männen, som exempelvis på fika rasten. En annan kvinna 

berättar att hon upplevt det som ett problem att vara ung, tjej och framåt. Institutioner med 

manliga chefer ser inget intresse av att stötta kvinnor. Nu efter att hon fått en kvinnlig chef är 

läget helt annorlunda. En kvinna avslutar med att tala om att Luleå tekniska universitet är en 

ojämlik arbetsplats och det är svårt för en kvinna att göra karriär. �Man gör uppgifter som 

män egentligen skulle ha gjort.� Lönerna är sämre för kvinnor, och det är svårt att få handleda 

som kvinna berättar hon. Två av kvinnorna säger att de inte stött på några könsrelaterade 

hinder alls på sin arbetsplats. 

Alla kvinnor är överens om att IDAS är ett bra program för att belysa dessa 

jämställdhetsproblem som faktiskt existerar inom Luleå tekniska universitet. IDAS behövs för 

att visa upp kvinnor, och visa att det går att arbeta i denna mansdominerade värld säger en av 

kvinnorna. En annan av kvinnorna menar att det är bra med nationella påtryckningar, sedan är 

det upp till universitetet på lokal nivå att förvalta det. �Det är bra med medel så att man kan 

meritera sig. Det krävs mer, men det hade programmet inte kunnat ge.� Avslutningsvis tas det 

upp att IDAS är en bra satsning, men att det ändå är lätt att �hamna i gamla spår� 

 

5.2 De intervjuades tankar om IDAS -projektets mål 

De flesta av kvinnorna som intervjuats anser att man från IDAS håll har tydliggjort målen 

med projektet, att få fler kvinnor till högre positioner inom Luleå tekniska universitet. Det är 

något som framgått ända från början. Det är bara en som säger sig vara osäker på om IDAS 

varit tydliga med sin målsättning eftersom hon inte kunnat delta fullt ut i projektet.  

På frågan om dessa mål är genomförbara svarar många att vi inte kommer att nå dem under 

den tiden som IDAS -projektet är verksamt men att vi är på god väg. �Målen är 

genomförbara, men det måste finnas stöd, och man måste avsätta medel inom ett program�. 

�Genom IDAS satsningar blir man stärkt, och vill gå vidare till högre tjänster� 

�Ja, målen är genomförbara, och IDAS är rätt sätt. Projektet har öppnat upp karriärvägar 

jag inte hade en aning om fanns� svarar en av kvinnorna som ingått i nätverksgruppen 

�Nyfiken på ledarskap�. En andra kvinna ser att det redan hänt saker under den tiden IDAS- 

projektet varit igång, att det har kommit fler kvinnor på högre poster. Mot detta kan ställas en 

tredje kvinnas åsikt : �Den sammanlagda tiden för projektet är tre år, det är alldeles för kort 

tid för att nå målen. Tio år är mer rimligt� 
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Vad händer när IDAS tar slut?�, frågar sig en kvinna, �klarar vi oss själva, eller 

försvinner vi in i organisationen igen. Det har varit för kort tid, och det har bara hänt saker för 

vissa� menar hon. Alla kvinnor som intervjuats svarar att de utvecklat en gemenskap med de 

kvinnor som ingått i IDAS- projektet. Förhoppningsvis, säger de, ska de hålla kontakten och 

fortsätta stötta varandra. 

Ur intervjuerna framgår att kännedomen om kvinnobanken vid Luleå tekniska 

universitet inte är vidare stor. Tre av kvinnorna känner inte till den. En svarar att hon har hört 

talas om den, men har själv aldrig använt den och hon vet inte om hon själv ingår i den. En 

kvinna som suttit i styrgruppen berättar att hon känner till den men detta för att hon gjorde en 

aktiv sökning på universitetets hemsida. �I kvinnobanken, ingår alla disputerade kvinnor, men 

den har fått litet genomslag på LTU. Den nämndes bara vid första mötena.�  

Två som suttit med i mentor-programmet känner till kvinnobanken, och en av dem berättar att 

det är alla disputerade kvinnor som ingår i den, och att man fick anmäla intresse om att finnas 

med där. Den ska även uppdateras varje år, påstår hon. 

�Ja, jag ingår i den lokala, tror att jag även ingår i den nationella kvinnobanken. Tanken med 

banken är att visa att kvinnorna finns. Det är framförallt unga kvinnor som är aktiva i 

kvinnobanken.� Detta berättar en kvinna som varit med i styrgruppen. 

Det framkommer tydligt att det inte funnits något internationellt inslag i IDAS- 

projektet. Kvinnorna berättar att alla föreläsare har varit inom ramen för universitetet, men 

kan ha kommit ifrån en organisation utanför universitetet, dock svenskt. 

 

5. 3 De intervjuades tankar om deltagande i IDAS-projektet 

De flesta känner att det har varit bra och roligt att få träffa andra kvinnor i samma situation, 

och lära känna dem. Många tycker också att det har varit väldigt lärorikt och att man lärt 

känna de olika strukturerna som råder inom universitetet. Av de kvinnor som ingått i 

nätverket �Nyfiken på ledarskap� var det många som ansåg att det bästa med projektet var att 

de på de första mötena de fick fundera över var i sin karriär de befann sig nu, och vart de ville 

nå, med andra ord vilka ambitioner de hade. �Som kvinna är det lätt att man väntar på att 

någon frågar�, Detta handlar om exempelvis en ny tjänst, att man som kvinna inte tar för sig, 

utan att väntar på att någon frågar en. Hon berättar också att det har känts som att projektet 

har varit prioriterat. �IDAS är inte avgörande för jämställdhet men visar på LTU´s ambition.� 

En av kvinnorna som deltagit i nätverket �Nyfiken på ledarskap� säger att hon ser det som 

�ett privilegium att få vara med i projektet.�, och att hon fått en djupare insikt i hur 
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universitetet fungerar. �Det har varit guld värt att få vara med på dekan- och 

rektorsmötensamt vid ett remissförfarande.� 

En av de intervjuade kvinnorna är positiv till IDAS av den anledningen att disputerade 

kvinnor fått bidrag så att de kunnat klättra på karriärstegen, och bli docenter eller professorer. 

Det har skapats ett forum för de som är villiga att jobba med sådana här frågor. Kvinnan har 

synliggjorts genom IDAS, eftersom detta inte sker på naturlig väg, t ex på fikaraster och 

liknande på arbetsplatsen. Hon fortsätter och säger att det är en viktig fråga, och även män har 

fått upp ögonen för sådana här (kvinno-)frågor.  

Flera av kvinnorna i nätverksgruppen återkommer till det faktum att de själva fått 

bestämma vad som skall finnas på dagordningen för projektet, till exempel vilka föreläsare de 

velat ha. Alla håller med om att det har varit intressanta föreläsningar, exempelvis den gången 

Lotta Snickare var på besök på universitetet och berättade om hennes erfarenheter när det 

gäller jämställdhet på arbetet. En av kvinnorna talar om att hon är nöjd med det upplägg man 

haft i form coacher och mentorer, och att det systemet fungerat väldigt bra. Rektor har hela 

tiden varit aktiv och förankrat IDAS ute i arbetslivet påpekar hon.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de de flesta kvinnor tar upp som det positiva med 

IDAS -projektet handlar om att de själva fått vara med och bestämma vad som skall 

behandlas under de olika träffar som anordnas, samt att det varit en stor möjlighet att få visa 

upp sig på universitetet. �Detta gör att folk med �makt� känner till mig� säger en av 

kvinnorna. 

Det förekommer även negativa tankar om projektet. Nästan alla av de intervjuade 

kvinnorna tycker att det var ont om tid till projektet. Eftersom alla som deltar har ett �vanligt� 

jobb vid sidan om, kan det ibland vara svårt att kombinera de båda. De förklarar att de inte har 

kunnat vara med på alla träffar för att tiden helt enkelt inte räckt till. �De vardagliga 

arbetsuppgifterna gör att man inte kan engagera sig fullt ut�. En kvinna hade önskat mer 

pengar till projektet så att hon hade kunnat gå ner i arbetstid. Det var dålig uppslutning på 

aktivitetsdagar och anordnade träffar berättar flera av kvinnorna, högst tio deltagare per gång. 

�Kanske man inte vill identifiera sig med den svaga gruppen� frågar sig en kvinna under 

intervjun. �De har kanske inte haft stöd från sina chefer� säger en annan. Det framgår också 

att några av kvinnorna upplevt att vissa manliga föreläsare varit dåligt engagerade.  

De kvinnor som varit aktiva i nätverket �Nyfiken på ledarskap� har haft en coach. 

Kvinnorna delades upp i grupper om två och tilldelades sedan en coach. Det var upp till 

kvinnorna och coachen att komma överens om vilka uppgifter coachen skulle ha. Några av 

kvinnorna är nöjda med sina coacher, medan andra inte tyckte att han/hon var till någon hjälp. 
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En av kvinnorna säger sig inte förstå coachens betydelse. Hon och hennes gruppkamrat har 

bara haft kontakt med coachen två gånger under projektets gång. Hennes bild av hur coachen 

funktion var att han/hon skulle ge tips och råd. Coachens bild verkade inte överensstämma 

med hennes. Denna kvinna upplevde det som att hennes grupp endast var en pusselbit i 

coachens egna forskning. Coachen såg till sitt eget intresse, och vad han kunde få ut av henne 

och hennes gruppkamrat. Coachen gav endast information om sin forskning och var inte ett 

stöd för kvinnorna. Enligt kvinnan visste coachen inte vad hans/hennes uppgift egentligen var, 

och därför kunde de inte ställa frågor. 

En av kvinnorna saknade en allmän informationsplats för IDAS, och sade att en lokal 

hemsida hade varit bra, där man hade kunnat hämta information regelbundet, dels om 

kommande aktiviteter, men även kontakten till andra kvinnor. Nu har man istället fått mail om 

olika aktiviteter säger hon. 

�Det har varit otydligt om vilka pengar som kommer från IDAS, och vilka som kommer 

från LTU:s ledarskapsutbildning. Man vill ju veta hur mycket som är IDAS-pengar, och vad 

LTU hade gjort ändå, om inte IDAS funnits. Tydlighet saknades �. Flera av kvinnorna tycker 

att det har varit för kort tid till projektet. Man har inte mer än hunnit börja menar dem. 

�Ingen frågade vilket program man ville gå, man tilldelades bara ett�, säger en av 

kvinnorna. �Det var bara de som suttit i styrgruppen som fick chansen att gå 

ledarskapskursen�. En av de intervjuade tyckte att det inte informerades från IDAS håll om 

hur länge projektet skulle pågå på lokal nivå, och att IDAS har varit osynligt vid Luleå 

tekniska universitet. Hon tror inte att det är många på hennes arbetsplats som känner till 

projektet. Det framkommer i samtalet med en kvinna att hon ser det som orättvist att inte 

IDAS -projektet varit för alla som har intresse av att delta, och inte bara för de kvinnor som 

disputerat. 

Flertalet av kvinnorna som intervjuats anser att de blivit synliggjorda på så sätt att fler 

personer �högre upp� känner till dem. Det berättas att de har fått en arena att synliggöra sig 

på, och att de har fått chansen att visa att de är intresserade och aktiva och vill fram inom 

universitetet, inte bara inom institutionen. För kvinnorna i nätverksgruppen �Nyfiken på 

ledarskap� har detta yttrat sig i form av att de besökt bland annat dekanmöten. 

�Vi är kvinnor på frammarsch, vare sig de vill eller inte. 

I motsats till detta kan vissa av kvinnorna inte se att de blivit synliggjorda som person, 

det är istället frågeställningarna som blivit belysta. �Jag hade tur och fick en ny tjänst, men 

det var inte tack vare IDAS, utan jag hade många som stöttade på min arbetsplats.� 
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Det framkommer här återigen att kvinnorna i nätverksgruppen fått individuellt stöd av 

en coach som delades av två kvinnor. Vissa kvinnor ser att coachen haft en viktig betydelse i 

projektet och dess personliga utveckling, medan andra säger att coachen inte alls fungerat och 

att de inte förstår betydelsen och funktionen med en coach. En kvinna berättar att hon varit 

ensam med en coach, eftersom de var ojämnt antal i gruppen. Detta ser hon som något mycket 

bra, och hon är väldigt nöjd med samarbetet med sin coach. En annan kvinna i 

nätverksgruppen förklarar att det skulle varit bättre om de själva hade fått välja coach, och 

inte blivit tilldelad en. På så sätt skulle man komma på ett djupare plan med sin coach. 

 
�I styrgruppen blev alla tillfrågade att hoppa på ett mentorprogram. Jag hade kunnat få en mentor, men det var 

inte naturligt från IDAS håll. Jag har istället fått stöd från nätverksmöten där man träffar likasinnade.�  

 

�Karriärsrådgivning skickades ut till både disputerade och licensierade kvinnor�, berättar en 

kvinna, Hon fortsätter, �Adapten har en mentor, och bestämmer själv vad hon vill ha ut av 

mentorn. Detta pågår under ett år, och har fungerat mycket bra.� En kvinna avslutar med att 

säga vad IDAS- projektet gett henne för individuellt stöd  �Man får uppmärksamhet, och det 

är ett tillfälle att bli sedd.� 

Jag undrar vad kvinnorna anser överlag om att ha varit med i IDAS �projektet. Hade de 

några förväntningar innan projektet, är de i sådant fall uppfyllda, vad har projektet gett och så 

vidare. Frågan var av öppen art och tanken var att kvinnorna själva fick berätta om hur de 

upplevt projektet. 

�Ledarskapsprojekt är bra i sig, men ingen mirakelkur. Helheten har varit bra, men jag 

har inte kunnat utnyttja projektet fullt ut. På det personliga planet har det hjälpt, jag har börjat 

tänka, vad vill jag? Men omgivningen har inte ändrat inställning.� 

Överlag är det positiva svar som jag möts av. Många svarar att det har uppfyllt deras 

förväntningar samt att de har utvecklat ett tankesätt som de inte hade förut. 

�Det är jätteviktigt med sådana här projekt, men ibland vill man inte veta allt, det är då 

man märker hur ojämställt det är inom akademin. Det är både spännande och deprimerande.� 

En kvinna avslutar med att säga att hon anser att IDAS är en jätteviktig satsning, men att hon 

hade velat kunna gå ner i tid för att arbeta med projektet fullt ut, men att detta inte var möjligt 

eftersom det inte gav några pengar. Fler än hälften av de intervjuade kvinnorna tycker inte att 

något bör ändras i projektet, deras förväntningar har blivit uppfyllda, förutom några små 

invändningar, t.ex saknad av en lokal hemsida. Men överlag är de nöjda med hur projektet har 
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utvecklat sig. Resterande kvinnor har lite att invända mot projektet och förslag till hur det 

borde sett ut istället.  

De menar att projektet borde ha varit längre än tre år. En kvinna förklarar att hon skulle vilja 

ha haft större insyn i det lokala IDAS- projektet, när det gäller utdelningen av medel till 

forskare inom Luleå tekniska universitet. Hon fortsätter �I sådana här projekt är det extra 

viktigt att vara tydlig, det får inte finnas några luddigheter , när det redan är ett så känsligt 

ämne i sig. Man måste få förtroende för projektet.� En annan kvinna säger att hon hade velat 

ha mer pengar till projektet så att hon hade kunnat gå ner i arbetstid. 

Vad tänker kvinnorna om framtiden efter IDAS �projektets slut? Det vill jag ha svar på. 

Är framtiden klarare nu efter projektet? Kvinnorna får själva utveckla hur de ser på framtiden.             

Att kvinnorna skall försöka hålla kontakten verkar vara det första steget efter projektets slut 

för de flesta. �Man har ju fått kontakter för livet� uttrycker en kvinna. En annan av kvinnorna 

säger att det kan vara svårt att hålla igång ett nätverk som inte längre har något syfte. Hon och 

några av IDAS � kvinnorna brukar äta lunch tillsammans då och då, och detta är något som 

hon hoppas skall fortsätta. �Jag hoppas på ett nytt jobb�, säger en av kvinnorna, medan en 

annan säger att hon vet med sig att hon kommer att sitta i en fakultetsnämnd efter att projektet 

är slut. 

�IDAS har inte gett så mycket avtryck, men det har varit bra i en längre process, och jag 

kommer att ta fler steg än om projektet inte funnits.� Så säger en kvinna avslutningsvis om 

vad projektet gett henne. 

Många hoppas på en uppföljning av projektet för att se hur det har gått för de andra 

kvinnorna. 
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6. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

 

 

 

Syftet med undersökningen är att utvärdera om IDAS �projektet vid Luleå tekniska 

universitet har uppnått sitt mål. Frågeställningarna jag ställde mig var följande : 

 

- Har de tänkta aktiviteterna i projektet genomförts? 

- Har IDAS -projektet uppfyllt de uppställda målen? 

- Om inte, vad har saknats, hur skulle programmet ha sett ut istället? 

 

Det som i denna analys kommer att utvärderas är IDAS �projektets implementering, IDAS 

mål, samt sådant som projektet även ville bidra till.  

I kapitel tre redogörs för åttapunktsprogrammet. Det består av de olika steg som en 

utvärderare stöter på och som med andra ord en utvärdering grundar sig på. Alla de åtta stegen 

har inte varit relevanta i min studie. Jag presenterar i analysen därför bara de punkter som är 

av intresse för en utvärdering av IDAS. 

Syftesfrågan. En utvärdering av IDAS- projektet syftar till att ge en summativ 

bedömning av vad projektet har gett, utifrån de deltagande kvinnornas subjektiva berättelser. 

Det formativa inslaget kommer att yttra sig i form av att utvärderingen även belyser det som 

informanterna anser skulle behövt förbättras. Denna utvärdering startade medan projektet 

ännu var aktivt, därav det formativa inslaget. Utvärderingen riktar också in sig på 

implementeringen av de tänkta aktiviteterna i projektet. Har de genomförts som det var tänkt? 

(Jerkedal, 2005, s. 38, Vedung, 1998, s. 93) 

Insatsfrågan. Vem är det som berörs av projektet, och därmed utvärderingen? I detta 

fall är det kvinnorna som varit delaktiga i projektet. De har deltagit i olika delar av projektet. 

Några i mentorgruppen, andra i ledarskapsprogrammet och nätverksgruppen �Nyfiken på 

ledarskap�. Då det är kvinnorna som direkt berörts av projektet, bör en utvärdering av IDAS 

grunda sig på dem. Här intas en förklarande ansats och fokus ligger på vad de åtta kvinnorna 

upplever att projektets verksamhet gett för effekter. (Jerkedal, 2005, s. 88, Vedung, 1998, s. 

94).  
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Resultatfrågan. Vilka frågor som tas med i resultatet är givetvis upp till utvärderaren 

själv. Det är inte med säkerhet som allt informanterna berättar tas med i utvärderingen. I 

denna utvärdering presenteras allt som de intervjuade kvinnorna delat med sig av i resultat- 

delen (kapitel 5). Det som sagts i förtroende till mig som utvärderare har givetvis inte tagits 

med av etiska skäl.  Det förekommer heller ingen koppling till vem som har sagt vad. 

Effektfrågan. Den sorts av insamlingsdesign som används i denna studie är den 

mjukaste varianten, d. v. s endast en eftermätning. Åtta stycken djupintervjuer ligger till 

grund för mätningen av attityder till IDAS. Studien som genomfördes innan IDAS-projektet 

startade handlar om elva kvinnors tankar om maktstrukturerna på Luleå tekniska universitetet.  

 Användningsfrågan. Jag hoppas att denna utvärdering skall tas tillvara av den lokala 

ledningen inom IDAS �projektet. Att de skall ta till sig allt som har kvinnorna upplevt som 

bra med projektet, men även den konstruktiva kritiken som kvinnorna gett. Jag hoppas även 

att den kan var till nytta för liknande projekt i framtiden.  

En utvärdering av IDAS görs med fokus på projektets implementering, om kvinnorna 

upplever att aktiviteterna har blivit utförda på det sätt som de utlovades kommer också att 

diskuteras. Detta leder mig fram till projektets mål och om det är uppfyllt eller ej. Det görs 

med hjälp av mätningar av attityder och åsikter om projektet. Åsikterna kommer från åtta 

kvinnor som deltagit i olika delar av IDAS �projektet, och detta har skett genom djup-

intervjuer.  

Projektet har genomförts i form av utvecklandet av olika program, 

ledarskapsprogrammet, mentorprogrammet, och pilotprojektet �Nyfiken på ledarskap och lär 

känna ditt universitet�. De intervjuade kvinnorna har ingått i något av dessa program (IDAS 

vid Luleå tekniska universitet). 

�Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt universitet� är ett pilotprojekt som pågått i ett 

år. Tanken med detta delprojekt är att kvinnorna ska få en inblick i hur universitetets 

strukturer är uppbyggda, samt hur det fungerar i form av deltagande på dekan- och 

rektorsmöten. Av de kvinnor som intervjuats, är det några som deltagit i detta pilotprojekt. De 

är överlag mycket nöjda med upplägget och genomförandet av projektet. Att de fick välja 

själv vad som skulle finnas på dagordningen var det många tyckte kom på första plats. 

Föreläsningarna var till för att inspirera kvinnor i deras karriär och uppmuntra de till att sträva 

efter högre positioner inom universitetet. Det framkommer av intervjuerna att detta har varit 

uppskattat, men att det har varit lite folk på dessa föreläsningar. Det har även förekommit 

manliga föreläsare, vilka inte alltid har varit så engagerade. Sammanfattningsvis kan sägas att 
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alla kvinnor som deltagit i pilotprojektet ��Nyfiken på ledarskap och lär känna ditt 

universitet� upplever att de uppmuntrats, och att de är redo att ta fler steg i sin karriär.  

Ledarutvecklingsprogrammet har gått ut på att stödja nya chefer och ledare i deras ledarskap. 

Fokus ligger på personlig utveckling och chefsrollen. De kvinnor som intervjuats från denna 

grupp ser att de blivit synliggjorda i projektet. Det finns nu en arena att synliggöra sig på, och 

personer högre upp i hierarkin som känner igen dem (IDAS vid Luleå tekniska universitet). 

IDAS- projektets övergripande mål var att identifiera, stimulera och stödja disputerade 

kvinnor som vill åta sig ledande positioner inom akademin. IDAS står för : Identification, 

Development, Advancement, Support. Projektet skulle identifiera samtliga kvinnor på 

akademiska poster, och utifrån detta upprätta en kvinnobank vid varje universitet, samt en 

nationell kvinnobank där namn på alla disputerade kvinnor skulle finnas. Development stod 

för utveckling, med fokus på att stödja kvinnors utvecklingsmöjligheter med hjälp av att 

erbjuda ledarutvecklingsprogram, nätverk och mentorprogram till kvinnorna. Advancement 

innebar att avancera, och IDAS uppgift var att hjälpa till att belysa de maktstrukturer som 

finns på universitetet och dess nominerings- och rekryteringsprocesser, för att det skulle vara 

lättare för kvinnor att ta sig förbi dessa hinder. Support slutligen innebar att IDAS skulle 

stödja personer som befann sig i ledande positioner på ett aktivt sätt. Projektets syfte var att få 

fler kvinnor till högre positioner inom Luleå tekniska universitet (IDAS vid Luleå tekniska 

universitet). 

Kvinnobanken är upprättad och där går att hitta samtliga namn på kvinnor på 

akademiska poster vid Luleå tekniska universitet. Den går att finna på IDAS hemsida 

(Internet 2). Det är dock få av kvinnorna som känner till att denna finns, några har hört talas 

om den, men vet inte själva om de finns med i den. Slutsatsen som kan dras av detta är att 

kvinnobanken nog inte fått den genomslagskraft som det var tänkt från början. Riktlinjerna 

för projektet drogs nationellt. Sedan var det upp till varje universitet att göra en handlingsplan 

som skulle gälla lokalt. Kvinnobanken över kvinnorna vid Luleå tekniska universitet består av 

en hel del namn på akademiska kvinnor, men säger egentligen ingenting utöver vilken 

institution de tillhör. Det är svårt att se vilken egentlig funktion en kvinnobank av denna sort 

har. Uppdateringar av kvinnobanken har inte gjorts sedan maj 2005.  

Development innebär som sagt att IDAS skall erbjuda de olika programmen till 

kvinnorna. Som tidigare nämnts har de åtta intervjuade kvinnorna deltagit i olika delprojekt 

inom ramen för IDAS. Kvinnorna berättar att de blev inbjudna via ett mail eller att det var 

deras chef som frågade om de var intresserade. Det var dock en kvinna som inte var nöjd med 

detta förfarande. Enligt henne borde kvinnorna ha fått valt vilket program de ville tillhöra, och 
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inte bli erbjudet ett program som nu var fallet. Detta förfarande kan trots detta sägas ha gått 

enligt planerna eftersom de intervjuade kvinnorna fick en inbjudan på ett eller annat sätt. 

Sedan går det givetvis att diskutera huruvida ett särskilt program skulle tilldelas en person, det 

hade kanske varit önskvärt att själv få välja program.  

När det gäller avancemang (Advancement) för kvinnor inom universitetet, så har IDAS- 

projektet enligt de intervjuade kvinnorna varit väldigt nöjda med att ha fått chansen att delta 

vid ett dekan- och rektorsmöte, och fått se hur strukturerna är uppbyggda inom Luleå tekniska 

universitet. Många säger att de har fått en ny syn på deras karriärbana, och har fått en insikt i 

hur saker och ting fungerar på universitetet. Detta är med andra ord någonting som kvinnorna 

vid Luleå tekniska universitet är väldigt nöjda med. Eftersom utvärderingen grundar sig på en 

åsiktsmätning går det därför att säga att denna del av genomförandet har varit lyckad.  

Den fjärde bokstaven i IDAS är S, vilket står för support och stöd av personer som 

befinner sig i olika ledningspositioner.  Vad som exakt menas med detta från IDAS håll är lite 

problematiskt att få reda på. Jag har kontaktat ledande personer om en förklaring av detta men 

misslyckats. Det finns ingen definition av vad en ledande position innebär, och därför är det 

svårt att utvärdera huruvida de lyckats med support eller inte.   

Vad gäller målet, fler kvinnor till högre tjänster inom Luleå tekniska universitet råder 

samstämmighet om att detta mål inte är nått under den tid som IDAS har varit verksamt, alltså 

tre år. Det är för kort tid anser de flesta, tio år hade kanske varit mer rimligt. De flesta kvinnor 

anser dock att vi är på väg åt rätt håll. Det blir bättre på en ännu mansdominerad arbetsplats.  

Att nå IDAS mål vad gäller fler kvinnor på högre poster, är en process som är tidskrävande 

och alla de åtta kvinnorna som intervjuats håller med om att det inte är någonting som händer 

över en natt. Två av kvinnorna har fått nya jobb under tiden som IDAS har varit verksamt. En 

av dessa påstår att det inte är tack vare IDAS, utan att hon hade fått det i vilket fall som helst. 

Den andra kvinnan menar att detta kan nog ha med IDAS att göra, och att det inom 

universitetet redan syns att IDAS har fungerat. De resterande sex kvinnorna har samma jobb 

nu, som innan IDAS �projektet startade.  

Eftersom ingen statistik används i arbetet är det svårt att veta om det kvantitativa målet 

är uppfyllt vad gäller det exakta antalet kvinnliga chefer på universiteten i Sverige. Det som 

kvinnorna upplevt att projektet har gett i form av måluppfyllelse är det som betonas. 

Kvinnorna tycker sig se att det går åt rätt håll i utvecklingen att fler kvinnor får möjlighet att 

avancera till högre tjänster. En av kvinnorna säger sig se en bakåtgående trend, att det var på 

väg mot �kvinnornas tid�, men att det nu tillsätts män på tjänster som kvinnor haft, och att det 

på så sätt går tillbaka till �männens tid� som hon uttrycker det.  



 35

När det gäller personlig utveckling så utlovar IDAS att alla disputerade kvinnor kommer att få 

ett individuellt stöd, samt att bli synliggjorda i projektet (Internet2). Dessa frågor ställer jag 

till samtliga kvinnor jag intervjuar, oavsett vilken grupp de deltagit i. Det är lite tvetydliga 

svar från kvinnorna. Alla kvinnor i nätverksgruppen �Nyfiken på ledarskap� har fått coacher 

som de har delat med en annan. Dessa coacher har inte fungerat helt enligt önskemål. Tanken 

var från IDAS håll att dessa coacher skulle fungera som en person som skulle ge tips och råd, 

och finnas som personligt stöd när kvinnorna behövde det. En del coacher har fungerat 

klanderfritt. Flera av kvinnorna upplever dock att coachen inte var koncentrerad på kvinnorna, 

utan mer på sin egen forskning. Förutom detta individuella stöd säger sig kvinnorna ha haft 

stöd från varandra. Det har varit det viktigaste för många, just att vara med kvinnor som 

befinner sig i samma situation som dem själva. Förutom IDAS mål ska projektet även leda till 

att: 

 

- Sätta igång utvecklingsprocesser. 

- Skapa struktur för att vidmakthålla dessa processer. 

- Mötesplatser som stimulerar till samarbete i utvecklig av högskolan. 

- Stimulera internationellt utbyte i ledarskapsfrågor. 

- Spridning av ledarskap och utvecklingsarbete i högskolan (Internet 2). 

 

Det som ovan diskuterats, att kvinnor blivit uppmuntrade och fått självförtroende i sitt arbete 

genom IDAS, och att de nu vågar ta steg som de tidigare inte tänkt på fanns för dem, detta är i 

högsta grad att sätta igång utvecklingsprocesser.  

Har IDAS sedan skapat en struktur för att upprätthålla dessa processer? Detta är mer 

otydligt. Det man kan utröna genom intervjuerna är att de flesta verkar osäkra inför framtiden 

vad gäller projektet och dess verkan. Flertalet är osäkra, kanske blir det så att vi försvinner in 

i organisationen igen menar en kvinna. IDAS har inte lämnat så stora spår säger en kvinna, 

medan en annan deltagare säger sig veta att vi har gått tillbaka till männens tid igen, efter att 

ha anställt kvinnor under en tid, har vi nu börjat tillsätta män på poster som kvinnor haft. 

Detta visar på att män väljer andra män. Kontentan av detta är att det är lätt att glida tillbaka 

in i gamla spår. Därför måste det framhållas att det är tveksamt om IDAS lyckats skapa 

strukturer för att vidmakthålla processer som gör att den uppåtgående trenden för kvinnorna 

håller i sig.  

IDAS vill också skapa mötesplatser som stimulerar till samarbete i utveckling av 

universitetet. Detta är svårt att undersöka huruvida detta är uppfyllt. IDAS �projektet i sig 
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måste ses som en mötesplats som stimulerar kvinnor att se över sin arbetssituation och samla 

kraft att gå vidare i sin karriär.   

Stimulera internationellt utbyte i ledarskapsfrågor är en punkt som IDAS vill 

åstadkomma under projektets gång (Internet 2). Denna fråga har ställts till samtliga åtta 

deltagare i IDAS �projektet, alltså om det har skett något internationellt utbyte av något slag 

inom projektet.  Alla åtta svarar att de inte har varit med om något internationellt i projektet. 

Alla föreläsare har varit inom ramen för universitetet. Vissa har kommit utifrån, från 

näringslivet eller någon organisation, men inte från något annat land. Detta måste ses som ett 

misslyckande från IDAS håll.  

De deltagande kvinnorna är inte alla överens om att genomförandet skett på bästa sätt. 

Coachförfarandet är som nämnt ett ämne som kommer upp flera gånger under intervjuerna 

som något som inte riktigt fungerat. Klarare riktlinjer från IDAS håll efterlyses, samt en lokal 

hemsida där kvinnorna kan följa vilka aktiviteter som anordnas samt hålla sig uppdaterade om 

aktuella händelser.  

Vad har projektet gett kvinnorna? Alla är överens om att projektet borde ha varit längre 

tidsmässigt. Tre år är för kort tid för att hinna förändra sådana här djupt rotade problem/hinder 

inom universitetet. Det råder också enighet bland de åtta kvinnorna vad gäller behovet av 

IDAS samt tanken bakom IDAS �projektet. Det är en könsuppdelad arbetsmarknad som 

kvinnorna möts av, och många av kvinnorna anser att det behövs sådana här projekt för att vi 

skall så småningom nå jämställdhet. Detta är långtifrån allt som behövs, men det är i alla fall 

en bit på vägen förklarar de. Alla åtta kvinnor vid Luleå tekniska universitet som intervjuats 

är överlag väldigt positiva till projektet och har sett det som en möjlighet i sin karriär. Trots 

att det är saker som behöver förbättras (som ovan nämnt) är de positiva. 

Det man kan säga om IDAS �projektet generellt är att det belyser den kvalitativa 

aspekten av jämställdhet, att både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskap ska speglas 

inom universitetet. Det framgår av intervjuerna att det är den kvalitativa jämställdheten som 

är i fokus för kvinnorna. Det är viktigt att få känna sig delaktig och att man har betydelse för 

institutionen man jobbar för.  

Den demokratiska aspekten av jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma 

möjlighet att påverka deras liv och det samhälle de lever i. Inom organisationer och företag 

ska det finnas en jämn fördelning av könen. Jämställdhet och demokrati grundar sig på makt. 

Vid en snedfördelning av könen vid en arbetsplats blir därför också maktfördelningen sned 

Vid Luleå tekniska universitet är det män som dominerar de högre posterna, bland annat 

professorsyrket. Det är få kvinnor som är professorer. Detta kan grunda sig på olika saker, 
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bland annat de osynliga barriärerna i form av �glasväggar� och �glastak� (se kap 1). När 

kvinnorna är i minoritet har de också ett begränsat maktutrymme. Kvinnorna vid Luleå 

tekniska universitet som intervjuats i min studie kommer från olika institutioner, men många 

av de bekräftar detta samband mellan män som det dominerade könet och makt. IDAS- 

projektet är ett projekt som är tillsatt av regeringen i syfte att öka jämställdheten i form av att 

få fler kvinnor till ledande positioner inom universiteten, i detta fall Luleå tekniska 

universitet. Detta är givetvis ett ambitiöst mål och en av slutsatserna är att det tar lång tid att 

uppnå.   

Jämställdhet och demokrati är två fenomen som jag säger är beroende av varandra. 

Jämställdhet i någon form fordras för att riktig demokrati skall kunna fungera. Om alla ska ha 

lika rätt att rösta och påverka innefattar detta alla, givetvis både män och kvinnor. Att alla 

behandlas lika i sitt deltagande i samhället är i sin tur en förutsättning för att jämställdheten 

skall kunna utvecklas fullt ut. Att alla oavsett kön innehar rösträtt är ett första steg i 

utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle.  

Det som kan sägas om IDAS-projektet i diskussionen om jämställdhet och demokrati, är 

att projektet i sig kan ses som ett demokratiskt sådant, då många av kvinnorna uttrycker en 

tacksamhet för att det var de själva som fick välja hur dagordningen för projektet i Luleå 

skulle se ut. Kvinnorna i nätverksgruppen fick lämna önskemål om vilka föreläsare de ville ha 

och på så sätt styra vad föreläsningarna skulle handla om, och i sin tur vad de skulle lära sig. 

Kan ett jämställdhetsprojekt vara odemokratiskt? Enligt en av kvinnorna som intervjuats vid 

Luleå tekniska universitet  skulle de olika programmen som ingick i IDAS-projektet i Luleå 

ha varit mer valbara, istället för att bli tilldelat ett. Detta kan ses som ett tecken på en 

odemokratiskt förlopp. Kan ett jämställdhetsprojekt vara odemokratiskt? Ett projekt som 

handlar om att främja jämställdheten tar fokus på kvinnan som är det underrepresenterade 

könet (i detta fall inom universitetet). Att alla kvinnor skall ha samma möjlighet att påverka 

och visa fram sin åsikt inom projektets väggar kanske glöms bort ibland när projektet faller 

under kategorin �kvinnoprojekt�, det viktiga är kvinnans strukturella roll i samhället, istället 

för att ta fasta på den individuella nivån.  

När det gäller IDAS-projektet och dess mål har ovan diskuterats varje mål för sig samt 

om det kan ses som lyckat. Det är svårt att ge en sammanfattande bild av IDAS-projektet som 

ett lyckat genomfört projekt eller misslyckat. Den största delen av implementeringen har varit 

enligt önskemål, medan andra delar enligt kvinnorna kunde varit bättre(se ovan).  
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Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla kvinnor som ställt upp på intervjuerna, och 

gett mig en inblick i hur IDAS �projektet har fungerat i praktiken. Utan er hade en 

utvärdering inte varit möjlig. Jag hoppas att ni är nöjda med hur jag har framställt era svar och 

analyserat dem.  
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