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Vad hände sen?
Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar  
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Med denna antologi vill vi öka kunskapen om vilken betydelse satsningar 
på jämställdhet har haft.

Vad betyder de offentliga satsningar som gjorts under åren för att stimulera 
jämställdhet i svenskt arbetsliv? Det är en fråga som ständigt återkommer 
i både politik, näringsliv och forskning. Utan kunskap om sambandet 
mellan beslut, handling och utfall blir strategier omöjliga och förändringar 
slumpartade.

Här har vi samlat erfarenheter från jämställdhetssatsningar av olika slag 
genom att artikelförfattarna återvänt till arenor där insatser och studier 
gjorts. Återvändandet ger tillsammans med bredden i satsningar som 
studeras  unika möjligheter till jämförelse både i tiden och mellan olika 
satsningar.

Organisatoriska förändringar är oftast problematiska. Särskilt svårt tycks 
det vara när de tänkta förändringarna rör könsarbetsdelningen. Offentliga 
satsningar kan ha betydelse som stimulans och legitimering men de måste 
tas om hand i organisationerna. Följderna av jämställdhetssatsningar är 
svåra att förutse. Jämställdhet är därför en fråga som ständigt måste hållas 
levande. Antologin är ett bidrag till detta ständiga arbete.
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Förord

VINNOVAs uppdrag är att verka för en långsiktig ekonomisk tillväxt som samtidigt är 
ekologiskt och socialt hållbar. Forskning och innovation är nyckelorden för hållbar till-
växt. Arbetslivsfrågorna blir i det sammanhanget viktiga eftersom innovationer skapas 
av människor i organisatoriska sammanhang. Hindrande maktstrukturer och köns-
märkta föreställningar om människors kompetenser leder inte till ett kreativt och inno-
vativt arbetsklimat. Ett jämställt samhälle är viktigt för att åstadkomma hållbar till-
växt.

Enheten för arbetslivsutveckling har under VINNOVAs första fem år stött forsknings- 
och utvecklingsprojekt inom områdena lärande, hälsa, jämställdhet samt rörlighet. Med 
utlysningen ”Vad hände sen?- jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen” ville 
vi ta hand om erfarenheter från tidigare jämställdhetsarbete att bygga vidare på inför 
utlysningen ”Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet” som idag ligger 
till grund för VINNOVAs arbete för ökad jämställdhet i samhället.

Med denna bok vill vi sprida erfarenheter och idéer från tidigare jämställdhetsarbete 
till vidare kretsar utanför VINNOVA. Som visas i flera av artiklarna har satsningarna 
som gjordes på 1980- eller 90-talet haft betydelse för det fortsatta jämställdhetsarbe-
tet. Det visar på vikten av att ta tillvara det arbete som gjorts istället för att alltid tro att 
man måste börja om från början.

Jämställdhet är viktigt för VINNOVAs uppdrag, men både jämställdhet och tillväxt 
är öppna begrepp vars innebörd inte låter sig fångas i enkla definitioner. Med denna 
antologi vill VINNOVA därför föra diskussionen om vad som menas med jämställdhet 
ytterligare ett steg framåt.

VINNOVA i september 2006

Mats Engwall Ulla Göranson 
Enhetschef Programledare 
Enheten för Arbetslivsutveckling Jämställdhetsprogrammet
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Inledning

Ulla Göranson och Elisabeth Sundin

År 2005 kungjorde VINNOVA utlysningen ”Genusperspektiv på innovationssystem 
och jämställdhet – forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt”. I texten 
betonades att projekt inom satsningen skulle vila på ”genusvetenskaplig grund”. Som 
en del i arbetet att skapa en vetenskaplig grund beslutade VINNOVA att förbereda 
utlysningen genom att söka kunskap om vilka erfarenheter som kunde dras från tidi-
gare satsningar med liknande ambitioner. Att välja uttrycket ” liknande” istället för 
”samma” motiveras av att både forskning och politik inom området genomgått bety-
dande förändringar, något som vi vill visa i det här inledande kapitlet. Förberedelse-
arbetet bestod av en utlysning som kungjordes i maj 2004. Den fick rubriken ”Vad 
hände sen?” preciserat med undertiteln ” långsiktiga effekter av jämställdhetssatsning-
ar”. Som titeln ”Vad hände sen?” antyder var den planerade utlysningen ”Genusper-
spektiv på innovationssystem och jämställdhet – forsknings- och utvecklingsprojekt för 
hållbar tillväxt” inte det första försöket att med hjälp av offentliga medel stimulera 
jämställdhet i svenskt arbetsliv. Svaret på frågan ”Vad hände sen’” avser följaktligen 
att söka kunskap om vilken betydelse föregångarna haft. Är det mera jämställt i de 
organisationer och företag där jämställdhetsprojekt ägt rum? Beror, i så fall, eventu-
ella förändringar på de satsningar som gjorts tio eller tjugo år tidigare?

Frågan ”Vad hände sen?” tänktes besvaras med hjälp av personer med kunskap om tidi-
gare försök och insatser. De inviterades genom utlysningen till att återvända till orga-
nisationer de tidigare varit engagerade i eller till frågeställningar de tidigare stude-
rat. ”Återvändarprojekten” skulle ta högst ett halvt år att genomföra och rapporteras 
skriftligt till VINNOVA. Det är dessa återrapporteringar vi samlat i den här antologin. 
Ett antal personer hörsammade utlysningen och tio förslag till återvändande på temat 
”Vad hände sen?” beviljades medel. Som kommer att framgå behandlas satsningar av 
olika karaktär, lanserade vid olika tidpunkter, i artiklarna. De tidigaste, från 1950- och 
1960-talen, saknas liksom de allra senaste, genomförda inom EUs socialfondsprogram. 
De senare finns dock indirekt med bland de studerade projekten eftersom EU-medel på 
olika sätt är med i finansieringsbilden i flera av projekten som presenteras i antologins 
kommande kapitel.

Grundfrågan – vad betyder de satsningar som görs – är ständigt återkommande både 
i politik, näringsliv och forskning. Utan kunskap om sambandet mellan beslut, hand-
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lingar och utfall blir strategier omöjliga och förändringar slumpartade. Forskare inom 
olika discipliner och därmed med olika metoder och begrepp har arbetat och arbetar 
med hur samhälle och organisationer skall styras och individer styras och/eller stimule-
ras att handla. Det finns därför en omfattande litteratur om implementering och utvär-
dering. Som kommer att framgå av de kommande artiklarna så finns även studier av 
jämställdhetssatsningar och framförallt studier av organisatoriska förändringar som 
utmanat gällande könsarbetsdelning.1 De utgör också, självklart, en erfarenhetsbas för 
hur framtida satsningar bör utformas. Organisatorisk förändring, som det här är fråga 
om, är nästan aldrig oproblematisk. Särskilt svårt tycks det vara då de tänkta föränd-
ringarna berör könsarbetsdelningen.2 Den insikten bör finnas i medvetandet vid läs-
ningen av de kommande artiklarna.

Det unika med den här antologin är dels att den samlar erfarenheter från satsningar av 
olika slag, dels att artiklarna bygger på ett återvändande till arenor där satsningar och 
studier gjorts tidigare. Den metoden omtalas ofta som önskvärd men realiseras sällan.3 
Återvändandet i sig är alltså värdefullt. En extra intressant dimension med antologin är 
att det möjliggör komparationer samtidigt som den med sina enskilda exempel ger en 
helhetsbild av jämställdhetssatsningar under tjugo års tid.

Syftet med kapitlet är att ge en bild av de sammanhang i vilka de projekt som presen-
teras i kommande kapitel utspelas. Det gör vi dels genom att presentera de satsningar 
på jämställdhet i svenskt arbetsliv som gjorts under de senaste 40 åren, dels genom att 
presentera några andra arbetslivsprogram. Presentationen av de förstnämnda bygger på 
den kartläggning och sammanställning som gjorts av Hanna Antonsson (2005) på vårt 
uppdrag. Som kommer att framgå har satsningarna ändrat karaktär över åren. Rubri-
ken på VINNOVAS utlysning, ”Genusperspektiv på innovationssystem och jämställd-
het – forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar tillväxt”, innehåller en rad begrepp 
som inte har en självklar innebörd. Det gäller både ’genusperspektiv’, ’innovationssys-
tem’, ’ jämställdhet’, ’forsknings- och utvecklingsprojekt’ samt ’hållbar tillväxt’. I det 
här sammanhanget är det ’genusperspektiv’ och ’ jämställdhet’ som står i centrum. Vi 
begränsar oss därför till att något diskutera de två begreppen. Som kommer att framgå 
av fortsättningen, både i detta kapitel och i de kommande artiklarna, har problemupp-
fattningen, problembeskrivningar och terminologi ändrats över åren. Den tråden tar vi 
upp efter beskrivningen av satsningarna som följer nedan.

1 I ”Genus i och som organisation. Översikt om svensk arbetslivsforskning med genusperspektiv” skriven 
av Lena Pettersson presenteras just detta.

2 Se den i not 1 nämnda boken av Pettersson.

3 Det finns exempel på forskare som återvänt till arbetsplatser de tidigare studerat. Som exempel kan vi 
nämna Gunnela Westlanders studie av kvinnor som började arbeta i Volvos produktion på 1970-talet. 
Den första studien presenterades 1979 och den andra i början på 1990-talet. Den senare är skriven av 
Westlander tillsammans med Birgit Pingel.
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Jämställdhet och genusperspektiv – begrepp, perspektiv och politik
I VINNOVAS utlysningstext förekom begreppet ’ jämställdhet’ och ’genusperspektiv’. 
Innan vi presenterar satsningar som gjorts inom området och ’återvändarartiklar’ skall 
vi ägna några rader åt begreppen. De är båda förhållandevis nya i svenska språket och 
den svenska politiken men har trots det delvis ändrat innehåll över tiden. De är också 
föremål för debatt vilket framgår av artiklarna. I flera av dem diskuteras begreppen och 
författarna positionerar sig.

Begreppet jämställdhet

Jämställdhet är ett svenskt begrepp som används för att markera att det är könsrelatio-
nerna som står i centrum inte, som i begreppet jämlikhet, ekonomi eller klass. Defini-
tionen på jämställdhet är ”att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter att:

• Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende

• Vårda hem och barn

• Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.”

(Definitionerna återgivna exempelvis i På tal om kvinnor och män. Lathund om jäm-
ställdhet 2004. Statistiska Centralbyrån: Örebro).

Som synes ges arbete, avlönat arbete, en framskjuten position genom att vara den första 
preciseringen i begreppet. Det är i enlighet med den arbetslinje som genomsyrar den 
svenska välfärdspolitiken (Junestav 2004).

I anslutning till definitionen av jämställdhet delas innehållet i en kvantitativ och en 
kvalitativ dimension. Med kvantitativ jämställdhet menas en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män preciserat till att gruppen kvinnor och gruppen män ryms inom 40-
60 %-intervallet. På senare år har 50-50 angivits som det önskvärda tillståndet. Den 
kvalitativa dimensionens innehåll behöver kvalificeras. Rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter har en maktdimension som ter sig olika för olika individer och aktörer. Det 
tydliggörs också i de kommande artiklarna.

Det finns ingen självklar överensstämmelse mellan den kvantitativa och den kvalitativa 
dimensionen av jämställdhet. Som exempel på framställningar som visar det hänvisar vi 
till Mats Alvessons och Yvonne Due Billings artikeln i Scandinavian Journal of Mana-
gement (1989) där de visar hur en enighet om betydelsen av flera kvinnor på ledande 
positioner kan nås utifrån helt olika uppfattningar. Både om man anser att kvinnor och 
män är i grunden lika eller i grunden olika kan man inta ståndpunkten att den kvanti-
tativa jämställdheten bör öka. Det är en slutsats av relevans också i detta sammanhang.
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Jämställdhet som problem- och politikområde

Begreppet genussystemet lanserades i Sverige i slutet av 1980-talet och fick ett starkt 
genomslag både i forskning och i politik4. Begreppet genus har i den allmänna debatten 
givits den ungefärliga innebörden ’socialt kön’ något som Hirdman (2003) anser vara 
en alltför grov förenkling. Vissa forskare har övergått till att enbart använda begreppet 
kön med argumenten att kön också är socialt konstruerat (Holgersson 2003).

Genussystemet har, i den Hirdmanska tappningen, två styrande principer; segregering 
och hierarkisering. Med segregeringen menas uppdelningen i kvinnligt och manligt 
ofta manifesterat i vad kvinnor respektive män gör. Arbetsmarknadens uppdelning i en 
arbetsmarknad för kvinnor, en arbetsmarknad för män och en liten jämställd arbets-
marknad är ett exempel på det. Hierarkiseringen betecknar att det som är kvinnligt 
som regel är underordnat det som är manligt. Det avspeglas exempelvis i att kvinnors 
andel på de högre organisatoriska positionerna som regel är lägre än deras andel på de 
lägre – och tvärtom för män. Begreppet ’genussystemet’ och dess funktionssätt beskri-
vet på nyss skrivna sätt har under senare år, i den postmoderna andan, ifrågasatts dels 
för att vara alltför statiskt dels för att teckna en historisk situation som nu i grunden 
förändrats. Den första anklagelsen är, menar vi, felaktig och ett resultat av ”de läsan-
des öga”. Det styrks inte minst av den begreppsbildning och forskning som utvecklats 
i anslutning till ”doing gender”-perspektiven som ofta bygger på genussystemtänkande 
i någon version.5 Den andra delen, att genussystemet fanns i en historiskt avgränsad 
period och nu försvunnit, är en empirisk fråga. Den måste upprepas för att, eventuellt, 
ges nya svar. Den här boken är ett led i detta upprepande.

Politik som särbehandlat kvinnor respektive män är dock betydligt äldre. Så kan till 
exempel hela egendoms- och arvslagstiftningen ses som en könad politik som gynnade 
män (Niskanen 2000). Även betydligt senare har politiken inom snart sagt alla politik-
områden (förmodligen) oreflekterat gynnat män och mäns intressen (Sundin 1988).

Starten för den svenska jämställdhetspolitiken anges i Nationalencyclopedin (bidra-
get är skrivet av statsvetaren professor Maud Eduards. Se också SOU 2005:66 särskilt 
Birgitta Jordanssons kapitel) till år 1972 då den socialdemokratiska regeringen tillsatte 

4 Genussystem-begreppet användes, oss veterligen, först i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3 
skriven av Yvonne Hirdman. Hirdman som då arbetade i den svenska maktutredningen skrev också ett 
av kapitlen i slutrapporten SOU 1990:44 som hade rubriken Genussystemet. Inflytelserika politiker 
såsom Bengt Westerberg har omvittnat hur klargörande läsningen var och att det kom att öppna hans 
ögon för könsmaktssystemets existens och funktionssätt.

5 Doing-gender-perspektivet har, som framgår av namnet en engelskspråklig bakgrund. Ofta brukar en 
artikel av Candace West och Don H. Zimmerman publicerad i Gender & Society år 1987 nämnas som 
första publicering. Som ett exempel på skandinavisk tillämpning kan nämnas en antologi redigerad av 
Ewa Gunnarsson m.fl år 2003. Den har titeln Where Have All the Structures Gone? Doing Gender in 
Organizations, Examples from Finland, Norway and Sweden. Stockholm: Norstedts.
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Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. År 1979 kom den första Jäm-
ställdhetslagen. Några år tidigare hade en Förordning om jämställdhet på den statliga 
sektorn antagits och även ett samarbetsavtal mellan SAF och LO/PTK. 1980 var det 
samma sak för kommuner och landsting. 1988 antogs en nationell handlingsplan för 
jämställdhet och fyra år senare, 1992, en ny Jämställdhetslag. Lagen har därefter modi-
fierats, och skärpts, ett antal gånger. Jämställdhet har utvecklats till ett politikområde. 
Det finns numera, hösten 2005, en jämställdhetsminister, en jämställdhetsenhet place-
rad vid Näringsdepartementet, jämställdhetsexpert vid varje länsstyrelse och en sär-
skild Jämställdhetsombudsman med uppgift att tillse att jämställdhetslagen efterlevs. I 
enlighet med den svenska traditionen är dock relationerna på arbetsmarknaden företrä-
desvis en fråga som handhas av arbetsmarknadens parter.

1994 fick det politiska jämställdhetsarbetet en ny inriktning. I och med propositionen 
”Delad makt delat ansvar” antog Sverige jämställdhetsintegrering som strategi för sitt 
jämställdhetsarbete. Med det menas att jämställdhet skall integreras i andra politikom-
råden. Former och metoder för jämställdhetsintegrering utvecklades därefter mer sys-
tematiskt. Enligt propositionen hade arbetet fram till dess huvudsakligen varit inriktat 
på att förändra formella strukturer och att påverka attityder och i mindre utsträckning 
på att förändra den informella maktfördelningen mellan könen.6 Jämställdhetsarbetet 
borde därför, enligt propositionen, kompletteras och breddas med utgångspunkt i ett 
synsätt som i ökad utsträckning beaktar det ojämna maktförhållandet mellan könen 
och kvinnors och mäns skilda villkor på olika samhällsområden.

Jämställdhet som forskningsfråga

I VINNOVAs utlysning återfinns begreppen ’genusvetenskap’ och ’könsmaktsordning’. 
Därmed markeras att utlysningen i första hand riktas till forskare. Merparten av de 
satsningar som relateras i bokens kommande artiklar avsåg dock aktion – inte forsk-
ning. Med aktion menas i detta sammanhang konkreta insatser och handlingar för att 
ändra något och åstadkomma något exempelvis ändrad könsarbetsdelning. Forskning 
kom dock in genom de utvärderingar som knöts till aktionerna och i några fall var 
forskning en del av projekt eller program. De aktörer som initierade och finansierade 
satsningarna var inte heller i första hand forskningsfinansiärer, även om kvalificerade 
utvärderingar och forskning ibland ingick i deras uppdrag.

Forskningen inom området har drivits fram med stöd av politiker intresserade av jäm-
ställdhet. Maud Eduards beskriver detta i en uppsats skriven för Utredningen om 
insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning. Hon konstaterar där att den samhälls-
vetenskapliga kvinnoforskningen (sidan 59) ”stått väl i samklang med de frågor som 

6 Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. SOU 2005:66, sid. 525
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varit prioriterade på den politiska dagordningen”. Vidare konstaterar hon att politiken 
har påverkat och legitimerat vissa delar av kvinnoforskningen men också det motsatta 
dvs ”att satsningen på s.k. jämställdhetsforskning har skänkt legitimitet åt jämställd-
hetspolitiken” (sidan 59).

Den starka kopplingen mellan politik och forskning har ibland setts som ett problem 
både bland forskarna själva men inte minst bland andra.7 Eduards menar dock att poli-
tiker som såg till att kvinnoforskningen fick stöd väl använde pengarna då de ”med 
relativt begränsade medel, skaffat sig en mer vederhäftig grund att stå på” (också sidan 
59). Kvinnoforskningen har använts i jämställdhetsarbetet. Den aktuella VINNOVA-
utlysningen kan ses som ett led i den traditionen.

Genusvetenskapen och jämställdhetspolitiken utvecklades starkt under 1970- och 80-
talen. Politiken gick från kvinnofrågor till jämställdhetsfrågor och kvinnoforskningen 
utvecklades till genusvetenskap och inriktades dels på relationen mellan könen dels på 
de maktstrukturer som finns inom respektive könskategori. Forskningsområdet är eta-
blerat men ingalunda stabiliserat. Forskningen har under senare år fjärmats från politi-
ken. Den dominerande mängden genus- eller könsteoretisk forskning ligger långt från 
politikens dagsfrågor. Från att inriktas på kvinnor har en förskjutning skett till relatio-
nerna mellan kvinnor och män och på senare år explicit på män. Också politikens inne-
håll har ändrats.8

Satsningar på jämställdhet i arbetslivet åren 1950-2000
Som ett förarbete till VINNOVAs utlysning ”Vad hände sen?” gjordes en kartläggning 
av vilka initiativ som tagits och vilka satsningar som genomförts från central natio-
nell nivå på jämställdhet inom arbetsmarknadsområdet under de senaste 25 åren. 25-
årsgränsen sattes så att ett antal tidigare program skulle kunna ingå i tillbakablicken. 
Relativt snart visade det sig nödvändigt att gå längre bakåt i tiden eftersom program 
och satsningar som då, kring år 1980, fanns byggde på erfarenheter som var äldre. Pro-
grammen gick också in i varandra. Det är många gånger problematiskt att ange såväl 
start- som sluttidpunkt för de enskilda programmen (se Hagberg et al 1995 kapitel 1).

Kartläggningen visade sig också av andra anledningar vara svårare än förutsett. Den 
är därför förmodligen inte heltäckande men ger en bild av hur området utvecklats. 

7 Se Jordansson 2005. Professor Bo Rothstein är en ihärdig kritiker av den politisering som han anser 
utmärker genusforskningen.

8 Se här Eduards som menar att genusforskning bygger på genusteori men saknar politikområde medan 
jämställdhetsforskning saknar teori men är ett politikområde. Eduards text är tio år gammal. Under 
det mellanliggande decenniet har forskningen inom området expanderat kraftigt, teorin utvecklats och 
politikområdet modifierats.
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Som nämnts har vi begränsat vår kartläggning till nationella satsningar. Det kan fin-
nas sådana också på regional, lokal eller företagsnivå. Den stora finansiären för jäm-
ställdhetsprojekt från mitten av 1990-talet och framåt är EU framför allt genom struk-
turfondens socialfondsprogram. 1995 antog EU strategin med jämställdhetsintegrering 
parallellt med direkta jämställdhetssatsningar. Den stora mängd projekt som härige-
nom har finansierats med jämställdhet som mål eller delmål har inte tagits med i denna 
kartläggning. De är så nya att de är mindre intressanta i ett ”Vad hände sen”-perspektiv. 
Liksom i EU-programmen har mainstreaming använts i de regionala tillväxtprogram-
men. I olika sammanhang har dessa program utvärderats och farhågor har då fram-
kommit om att jämställdheten snarast försvunnit som mål för projekten genom integre-
ringen. Ett genomgående drag är dessutom att forskningsinslagen varit mycket små9.

De svårigheter i kartläggningsarbetet inför VINNOVA-satsningen som framkommit 
och som redovisas i detta kapitel var att:

• Dokumentationen i vissa fall var bristfällig varför underlaget för att beskriva och 
analysera de olika satsningarna varierar i omfattning och kvalitet.

• Några organisationer tillskapades för att hantera de beslutade stöden och upp-
hörde efter uppdragets fullgörande.

• Andra förvaltande organisationer har försvunnit eller förändrats.

I vår kartläggning fann vi 14 organisationer och/eller satsningar som vi bedömde kun-
de betecknas som nationellt beslutade satsningar på jämställdhet i arbetslivet fram till 
sekelskiftet 1900/2000. De 14 återges nedan. Som framgår inkluderas både myndighe-
ter och program. Variationen beror på att vissa satsningar bedrevs inom ramen för exis-
terande myndigheter medan det skapades separata organisationer för att exekvera andra 
satsningar. Jämställdhetsfrågan har också bytt departement flera gånger genom att den 
följt ansvarig minister.

Nationellt beslutade satsningar på jämställdhet i arbetslivet och deras organisatoriska 
hemvist:

9 Sådana tankar framförs bl a i Hanna Westberg(red) Regionala tillväxtavtal – en fråga om att bryta 
gamla mönster? och Svenska ESF-Rådet (2005) EQUAL. Gemenskapens laboratorium. Fungerade 
experiment – minskad diskriminering? Halvtidsutvärdering ll.
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Satsning/Organisation Verksamhetsperiod

Arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN) 1951-1975

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 1973-

Statens personalnämnd (SPN) 1976-1979

Jämställdhetsmiljonen, Budgetdepartementet, från 1980 SAMN 1978-1985

Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) 1979-1989

Det nordiska BRYT-projektet 1985-1989

LOM-programmet (Ledning, organisation och medbestämmande), Arbetsmiljö-
fonden (AMFO)

1985-1990

Kulturdepartementet 1985-1992

KOM-programmet (Kvinnor och män i samverkan), AMFO 1987-1994

Arbetslivsfonden (ALF) särskilt Alfa Q 1990-1995

Jämställdhet, Utvecklingsrådet för statliga sektorn 1992-(2003)

LÖV-programmet (Lönebildning och arbetsvärdering), Arbetslivsinstitutet (ALI) 1993-1998

Nationellt resurscentrum för kvinnor (NRC), Närings- och Teknikutvecklings-
verket (NUTEK)

1994-(1999)

Projekt Lönelots, Jämställdhetsombudsmannen (JÄMO) 1999-200110

Nedan nämner vi något om var och en av de genomförda satsningarna. Som kommer 
att framgå är de alla ”barn av sin tid”. Påfallande många av dem har inte jämställdhet 
som sitt främsta syfte utan jämställdhet blir ett medel för samhällsekonomiska eller 
arbetsmarknadspolitiska syften.

AKN, Arbetsmarknadens kvinnonämnd

Arbetsmarknadens kvinnonämnd inrättades i början på 1950-talet, motiverat av att 
industrin hade brist på arbetskraft. Den inrättades av arbetsgivarna, SAF, och de fack-
liga organisationerna, LO och TCO, tillsammans då de hade ett gemensamt intresse av 
att få industrin att fungera väl. Kvinnor var en outnyttjad resurs på den svenska arbets-
marknaden. Kvinnors förvärvsintensitet var vid den tiden betydligt lägre än mäns. För 
att få dem ut i förvärvsarbete måste deras bundenhet vid hemmet brytas och för att få 
dem till industrin måste könsarbetsdelningen minskas. Det krävde förändringar både 
hos kvinnor och hos arbetsgivare. Därför formulerades Kvinnonämndens tre uppgifter 
som att:

• Följa de samhällsåtgärder som rörde kvinnor på arbetsmarknaden för att se till att 
de utformades på ett sätt som passade både kvinnor, familjer och arbetsmarknad

10 Antonsson (2005) En kartläggning av ett halvt sekels jämställdhetsinsatser i Sverige
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• Stimulera till åtgärder som avsåg att underlätta för den kvinnliga arbetskraften 
på arbetsmarknaden samt påverka kvinnor till att öka sin yrkesmedvetenhet och 
ambition

• Sprida uppfattningen om könens likställighet på arbetsmarknaden

Nämnden var en förhållandevis stor och långsiktig satsning. Sex anställda fanns på 
kansliet. De jobbade brett både med yrkesutbildning för kvinnor, med deltidsarbete och 
med hemmets rationalisering. Det förstnämnda genomfördes exempelvis genom start-
kurser för hemmafruar som ville ut i arbetslivet.

AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen och det nordiska BRYT-projektet

AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen har i mer än trettio år med varierande intensitet arbe-
tat med, eller kanske snarare mot, arbetsmarknadens könssegregering. I likhet med vad 
som nämndes för Kvinnonämnden var det under de tidigare åren en inriktning mot att 
få kvinnor till industrin. Skälen och argumentationen var desamma som nämndes tidi-
gare.

Under senare år har AMS insatser, som kan hänföras till jämställdhetsområdet, dels 
varit inriktade mot att höja den egna personalens jämställdhetskunskap och jämställd-
hetsmedvetande, dels med uppmuntran till och stöd för personer som söker sig till för 
sitt kön otraditionella yrken. Det sistnämnda har fått beteckningen ”bryt-projekt” – ett 
begrepp som fanns i titeln för det nordiska BRYT-projektet. BRYT-projektet inriktades 
specifikt mot kvinnors yrkesval.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet finns med i uppräkningen ovan en bit ned på listan. Anledningen 
är, som nämndes inledningsvis, att jämställdhetsfrågorna under ett antal år handhades 
av kulturministern. Projekt som explicit rörde arbetslivet var en mindre del av de sats-
ningar som gjordes under Kulturdepartementstiden. Det flesta projekt som beviljades 
medel gick till att påverka jämställdheten i skola och högre utbildning. Indirekt berörde 
sådana projekt naturligtvis arbetslivet.

KOM-programmet – Kvinnor och män i samverkan

KOM-programmet var då det lanserades 1989 den största enskilda satsning som gjorts 
på jämställdhet i svenskt arbetsliv. Programmet följdes av forskare och har beskrivits i 
en rad skrifter (se exempelvis Hagberg et.al 1995). KOM-programmet administrerades 
av Arbetsmiljöfonden (AMFO) och ledningen följde AMFO:s partsprincip.
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Bryt-projekt förekom inom KOM men var förhållandevis ovanliga. Opinionsbildning 
bedömdes vara en lättare framkomlig väg att nå programmets syfte ”att minska obalan-
sen mellan kvinnor och män vad gällde ansvar, inflytande, arbetsvillkor och tillvarata-
gande av kunskaper och erfarenheter.”

Satsningar inom det offentliga som arbetsgivare dvs Statens personalnämnd 
(SPN), Jämställdhetsmiljonen, Statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) och 
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn

Som bland annat kommer att framgå av kommande artiklar har de politiskt besluta-
de satsningar som gjorts för att öka jämställdheten på svensk arbetsmarknad krönts 
med begränsad framgång. Medlen har varit morot snarare än piska dvs arbetsgivare 
och arbetstagare har lockats att bete sig så att könssegregeringen minskar. För sin egen 
verksamhet har dock det allmänna som arbetsgivare för den offentliga sektorns organi-
sationer beslutandemakten. Arbetsgivaren kan i detta sammanhang sägas representera 
efterfrågesidan. För att det skall komma till avslut krävs dock att det möts av ett adek-
vat utbud av arbetskraft. Statens Personalnämnd (SPN), den så kallade Jämställdhets-
miljonen och Statens Arbetsmarknadsnämnd (SAMN) och delar av Utvecklingsrådet 
för den statliga sektorn är organisationer eller medel som staten använt för att öka jäm-
ställdheten i de offentliga organisationer.

Den förstnämnda, SPN, engagerade sig längs denna diskussionslinje. SPN utfärdade 
anvisningar och anordnade försöksverksamhet för att stimulera till bryt-strategier och 
brytbeteende. SPN arbetade både längs den vertikala och horisontella arbetsdelnings-
dimensionen dvs kvinnor uppmuntrades att söka tjänster i högre lönegrader och män 
att söka sig till kontorsarbete.

Medel kunde sökas från Jämställdhetsmiljonen för både insatser och kompetenshöjning 
inom jämställdhetsområdet och detsamma gällde också SAMN och Utvecklingsrådet 
för den statliga sektorn. Utvecklingsrådet hade fram till 2003 jämställdhet som ett av 
sina utvecklingsområden. Insatserna bestod i ”att erbjuda jämställdhetskunskap, insik-
ter om jämställdhetens positiva effekter för verksamhet och arbetstagare, metoder och 
verktyg för förändringsprocesser som leder till ökad jämställdhet samt ekonomiskt stöd 
till lokala myndighetsprojekt”. Jämställdhetsfrågorna har inte försvunnit från Utveck-
lingsrådet men efter 2003 bedrivs de under rubriken ”Lika möjligheter för kvinnor och 
män”.

LOM-programmet och Arbetslivsfonden – jämställdhet som oväntat resultat

På listan ovan över jämställdhetssatsningar i arbetslivet finns några som inte hade jäm-
ställdhet eller könsarbetsdelning som primärt syfte men som ändock genom sin inrikt-
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ning fick sådana implikationer. Det gäller exempelvis LOM-programmet, Ledning, 
organisation, medbestämmande, som inrättades vid AMFO för att stödja och utveck-
la nätverk för förändring samt att bygga upp forskarmiljöer som skulle kunna vara en 
långsiktig resurs i arbetslivet. I den förhållandevis stora satsningen fanns också några 
projekt med en uttalad jämställdhetsambition uttryckt som att kvinnors arbetsvillkor 
skulle förbättras. Att kvinnors villkor uppmärksammades var delvis en empirisk fråga 
dvs en följd av att många dåliga arbetsmiljöer dominerades av kvinnor.

Arbetslivsfondens verksamhet var av samma karaktär som LOM-programmets dvs syf-
tet var att förbättra förhållandena i arbetslivet, enligt Arbetslivsfonden preciserat till 
arbetsmiljön. Om den förbättrades skulle det bidra till minskad frånvaro, ökat utbud 
av arbetskraft och en nedkylning av ekonomin. Fonden gav bidrag till arbetsplatser 
som ville förbättra miljön. Satsningen var så stor att ”nästan alla” arbetsplatser i landet 
berördes. Då fonden verkat ett par år inrättades ett särskilt delprogram, Alfa Q , för att 
förbättra kvinnors arbetsmarknad då det uppmärksammats att de fanns i vissa yrken 
med specifika och besvärande arbetsförhållanden. De som explicit nämndes var lokal-
vårdare, anställda i hemtjänsten, butiksanställda, industriarbetare och vårdanställda.

LÖV-programmet och LÖNE-lots – lönefrågan i centrum

Två satsningar har gjorts som särskilt inriktar sig mot löner och lönebildning och för 
att eliminera lönediskriminering. Det första var LÖV-programmet (Lönebildning och 
arbetsvärdering) som inrättades efter det att bland annat den så kallade Kvinnomakt-
utredningen konstaterat att det förekom lönediskriminering på svensk arbetsmarknad. 
Programmet administrerades av Arbetslivsinstitutet. Syfte var både att söka kunskap 
och finna modeller för förändring. Då LÖV-programmet var slut fortsatte arbetet i 
denna anda inom Projekt Lönelots, som följde med en av LÖV:s projektledare till hennes 
anställning på JämO. Projekt Lönelots var ett regeringsuppdrag för att påskynda arbe-
tet för jämställda löner. Från år 2001 ingår arbetet i JämO:s ordinarie verksamhet och 
projekttiden är därmed över.11

Nationellt ResursCentrum för kvinnor (NRC)- regional obalans i centrum

Nationellt ResursCentrum för kvinnor (NRC) hade sitt ursprung i ett konstaterande 
att satsningar som gjorts inom regional utjämning och utveckling i stor utsträckning 
inte kommit kvinnor till godo. Det resulterade i ett regeringsbeslut (prop. 1993/94:140) 
om att länsstyrelserna skulle avsätta resurser för bildande av lokala resurscentra och att 
särskilda insatser för kvinnor skulle prioriteras.12 Mellan 1995 och 1999 drev NUTEK 

11 Lönelots kan laddas ned från nätet på adressen www.jamombud.se/arbetslivet/lonefragor.asp

12 Resurscentra för kvinnor – en kraft för hållbar regional utveckling? R 2004:14, Nutek
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(Närings- och teknikutvecklingsverket) tillsammans med Glesbygdsverket verksamhe-
ten vid NCR. Särskilt var det villkoren för kvinnor i glesbygd som var föremål för pro-
grammets satsningar. Inriktningen var framför allt mot kvinnors företagande. Det som 
idag kallas NCR är en ideell förening – Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCen-
trum för kvinnor- som bildades vid årsskiftet 1999/2000. Nutek ansvarar fortfarande 
för den nationella delen när det bl a gäller beviljande av sökta medel för att driva Regio-
nala och Lokala ResursCentra för kvinnor.13

Jämförande sammanfattning

De nämnda satsningarna är mycket olika i storlek. Jämställdhetsmiljonen förfogade, 
som hörs på namnet, över en miljon per år medan Arbetslivsfonden var den i särklass 
största med en budget på flera miljarder.

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika programmen är ”barn av sin tid” men även 
skapare av sin tids föreställningar. Antonssons (2005) drar i sin rapport, från vilken vi 
hämtat informationen, följande slutsatser:

Det tidstypiska förmärks i

• Den skisserade problembilden

• Jämställdhet i fokus eller som konsekvens

• Staten som arbetsgivare

• Attityd eller handling

Den skisserade problembilden

Den skisserade problembilden uppvisar en viss konstans. Programmen syftar alltid till 
att förändra attityder, ibland också handling och det är i allmänhet kvinnors beteende 
som skall ändras. Samhället har dock ändrats på de 50 år som gått sedan Arbetsmark-
nadens kvinnonämnd inrättades. En av de markanta förändringarna är att gifta kvin-
nor nu är ute i förvärvsarbete i (nästan) samma utsträckning som män. Då Arbetsmark-
nadens kvinnonämnd verkade var situationen en annan – då fanns formuleringar som 
att ”få ut kvinnorna på arbetsmarknaden”. Ända in på början av 1980-talet lades ock-
så resurser på att kvinnor skulle utbildas eftersom de saknade adekvata kunskaper och 
kompetenser. Det sistnämnda var en konsekvens av den könssegregerade arbetsmark-
naden – något som ständigt står på jämställdhetsagendan.

13 Westberg, Hanna (red) aa
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Jämställdhet i fokus eller som konsekvens

Vårt förarbete syftade till att kartlägga satsningar som, enligt VINNOVAs utlysnings-
text, hade jämställdhet eller genusperspektiv i fokus. Som framgår av genomgången 
så hade några av de program som kartläggningen omfattar, exempelvis LOM, inte ett 
uttalat jämställdhetsfokus men fick ändå sådana konsekvenser. Arbetslivsfondens sats-
ningar är också av denna karaktär. Arbetsmiljöfrågor visade sig, genom arbetsmarkna-
dens könssegregering, vara typiska kvinnofrågor och fick ett oavsett kvinnoperspektiv. 
I några av de program som initierades, exempelvis KOM, var jämställdhet ett exempel 
på önskad och primär förändring. Till den kategorin kan också Nationellt resurscent-
rum hänföras eftersom det bakomliggande syftet är att göra det attraktivt för kvinnor 
att bo på landsbygden. Utan kvinnor – ingen landsbygd. Det sistnämnda uttrycket kan 
tolkas som att kvinnorna blir ett medel för att bevara en livsform.

Jämställdhet som politikområde och dess koppling till framförallt kvinnors situation, 
men också till mäns, är inte okomplicerad. Frågan återkommer och bör beaktas för att 
sätta in både VINNOVAs utlysning och de i artiklarna presenterade fallen i ett jäm-
ställdhetspolitiskt sammanhang.

Staten som arbetsgivare

Flera av de nationella satsningarna riktar sig särskilt till statens egen verksamhet dvs 
till staten som arbetsgivare. På ett sätt kan det ses som naturligt – det är endast den egna 
verksamheten som staten råder över. Till det kommer att vissa statliga verksamheter är 
helt centrala för att åstadkomma jämställdhet. Det gäller exempelvis utbildning på alla 
nivåer och arbetsförmedlingarna.

Attityd eller handling

Under hela femtioårsperioden förekommer både attityd och handling i jämställdhets-
arbetet. Tyngdpunkten varierar över tid och program och även de anförda skälen. Kan-
ske kan det spåras en viss förskjutning från tron på handling till åsikten att kunska-
perna om ojämställdhetens mekanismer ännu är ofullständiga och att gediget attityd-
arbete måste ske parallellt med handling. De senaste årens program som inriktats på 
ojämställda löner kan ses som exempel på det. De kan också ses som uttryck för att 
tongivande nationella aktörer engagerat sig i jämställdhet och placerat det på den poli-
tiska agendan. Så långt sammanfattningen i Antonsson rapport. Låt oss nu placera in 
de nämnda satsningarna i en kontext av andra satsningar som syftar till att modernisera 
och effektivisera svenskt arbets- och näringsliv.
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Satsningar på produktionsorganisation och utveckling

Att de ovan nämnda satsningarna på jämställdhet i arbetslivet var ”barn av sin tid” tyd-
liggörs då vi vidgar intresset till efterkrigssatsningar och program för moderniseringar 
och effektivisering av svenskt arbetsliv. Satsningar på jämställdhet framstår givet andra 
satsningar, varken som så många eller så stora.

Det finns flera detaljerade historieskrivningar på temana produktionsorganisations-
utveckling respektive utvecklingsprogram. Här hämtar vi några uppgifter från Bäck-
ström och Sandbergs presentation publicerad i Arbetsmarknad och Arbetsliv år 1998. I 
framställningen förekommer många förkortningar (merparten finns i klartext i uppräk-
ningen ovan) och namn på program och organisationer. Det är ett uttryck för att efter-
krigsdecennierna i backspegeln framstår som de stora programmens tid. För en utförlig 
beskrivning hänvisas i första hand till Bäckström&Sandberg (1998). Där återfinns flera 
värdefulla referenser.

Bäckström&Sandberg urskiljer olika aktörer som på olika sätt närmade sig framförallt 
industrins problem och möjligheter. SAF och PA-rådet (Personaladministrativa rådet) 
var mycket aktiva men också LO och Företagsdemokratidelegationen. Arbetslivscent-
rum inrättades år 1976 i nära anknytning till att lagen om medbestämmande i arbets-
livet antogs. Datoriseringen av arbetslivet och hur den organisatoriskt skulle hanteras 
var ett av motiven till att inrätta AMFO, som från början av 1980-talet administrerade 
ett antal nationella program, exempelvis Utvecklingsprogrammet för ny teknik, arbets-
organisation och arbetsmiljö (UP) och de ovan nämnda LOM och KOM14. Belast-
ningsskadorna sökte man åtgärda genom ett femårigt program i skiftet 1980-1990-tal. 
MDA-programmet , Människor, datateknik, arbetsliv drevs 1987-92 gemensamt av 
AMFO och NUTEKs föregångare STU (Styrelsen för teknisk utveckling). PA-rådet 
omvandlades till FA-rådet (Rådet för företagslednings- och arbetslivsfrågor) och fort-
satte att driva program, mycket på ledarskapstemat.

Medbestämmandeavtalet på den offentliga sektorn motsvarades av Utvecklingsavtal på 
den privata. Under 1990-talet, menar Bäckström och Sandberg, var det framför allt ett 
antal statliga utredningar och den nyinrättade Arbetslivsfonden (ALF) som tog sig an 
organisationsfrågorna. ALF inrättades 1990 och förfogade över 15 miljarder som ska-
pats genom en särskild arbetsmiljöavgift. 25 000 företag och förvaltningar nåddes av 
ALFs projekt.

Efter en tid uppmärksammades att många arbetsplatser dominerade av kvinnor hade 

14 AMFO upphörde 1995 och uppgifterna övertogs av Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforsk-
ning som 2001 slogs ihop med Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och delar av NUTEK 
till VINNOVA.
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särskilda problem som borde uppmärksammas. Därmed inrättades AlfaQ som nämns i 
uppräkningen ovan.

De svenska satsningarna på jämställdhet i svenskt arbetsliv kan alltså ses som en del-
mängd av andra satsningar initierade från andra problemformuleringar, ibland liggande 
utanför arbetsmarknaden. Sveriges internationella rykte som ett föregångsland för jäm-
ställdhet grundas bl a på den stora andelen kvinnor i arbetskraften, lång föräldraledig-
het och tillgången till barnomsorg medan den kraftigt segregerade arbetsmarknad säl-
lan nämns i dessa sammanhang. De olika delarna hänger samman och avspeglas också 
i karaktären på de olika jämställdhetssatsningar som gjorts genom åren. Den kvinno-
arbetsmarknad som uppstod till följd av arbetskraftsbehoven i början av 1950-talet, och 
som de första satsningarna i listan ovan syftade till att stimulera, fick sämre villkor 
än den manliga vilket skapade senare behov av olika kvinnosatsningar, inte sällan av 
arbetsmiljökaraktär.

Individen som aktör

Beskrivningen av programmen och satsningar ovan har gjorts i termer av organisation 
och struktur. Satsningar uppstår inte ur intet. Hur organisationerna fungerar avgörs 
av de individer som där är verksamma. Det är därför möjligt att göra en historieskriv-
ning med individer som aktör i centrum. Det är dock vår övertygelse att organisatio-
nerna och organiseringsperspektivet är mest adekvat för beskrivning och komparation. 
Vi begränsar oss därför till att hänvisa den aktörsintresserade till den tidigare nämnda 
skriften av Bäckström och Sandberg, som upprepade gånger lyfter fram färgstarka och 
viktiga personer. Även i Hagberg (1995) presenteras ett antal femokrater som tillsam-
mans såg till att KOM-programmet realiserades. I flera av de artiklar som följer kom-
mer vi att möta eldsjälar som arbetar för att öka jämställdheten i sina organisationer.

Vad hände sen? – resultat av utlysningen

I det allra första stycket ställde vi frågan om det är något speciellt med jämställdhets-
frågan som gör den särskilt besvärlig att hantera och/eller studera. På de mellanliggan-
de sidorna har vi visat att det under 50 års tid gjorts upprepade, kanske kan man säga 
ständiga, försök att åstadkomma jämställdhet i svenskt arbetsliv. I de kommande artik-
larna visas hur det gått i några av dem.

De tio artiklarna kan grupperas på olika sätt t ex efter satsningarnas syfte, satsning-
ens längd och omfattning, eller finansieringens betydelse. Gemensamt för artiklarna är 
svårigheten att urskilja vad som beror på de riktade satsningarna och vad som beror på 
de övriga förändringar som samhället genomgick under denna tid. I boken presenteras 
de därför i någorlunda kronologisk ordning men några teman kan urskiljas.
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Organisationsförändring för ökad hälsa eller effektivitet kan sägas vara huvudspåret för 
alla jämställdhetssatsningar men det syftet är tydligare i fyra av artiklarna. De fyra 
är Lena Abrahamssons studie av några norrländska industrier som gjorde försök med 
arbetsrotation, Elisabeth Winlunds uppföljning av förändringsarbetet på Lantmäteriet 
i samband med att kartritningen teknifierades, liksom Hanna Antonssons och Giséle 
Asplunds bidrag. De har båda studerat projekt inom städ- och fastighetsbranschen men 
har kommit till mycket olika resultat när det gäller hur lyckade projekten varit.

Politiska beslut ligger bakom merparten av satsningarna men är särskilt explicita i de 
förändringsprojekt som Paula Mählck och Lillemor Westerberg följt upp. Mählch har 
undersökt hur det gått för de kvinnor som fick tjänst genom Thams satsning på kvinn-
liga forskarassistenter medan Lillemor Westerberg studerat kommunens försök att infö-
ra ekonomiskt självstyre i en barnstuga. Genom att LOM-programmet använde demo-
kratisk dialog som metod kom inriktningen på förändringsarbete inte alls att handla 
om ekonomiskt självstyre men det kanske ledde till ökad jämställdhet.

Eva R Anderson och Kerstin Rosenberg har båda studerat lönefrågorna och arbets-
värderingsprojekt inom LÖV-programmet men från helt olika utgångspunkter. Medan 
Rosenberg ser på ett enskilt fall där företagshälsan undersöker möjligheten att agera 
som arbetsvärderingskonsult gör Andersom en genomgång av 10 arbetsplatser som för-
sökt införa arbetsvärdering. Några långsiktiga effekter kan inte konstateras utom i det 
fall där organisationen faktiskt hållit fast vid arbetsvärderingen.

Pia Höök och Agneta Hansson/Gunilla Fürst har det gemensamt att de visar på bety-
delsen av kontinuitet i satsningarna. Erfarenheter och resultat från ett projekt används 
vid nästa både i det projekt om fler kvinnor som chefer som Höök studerar och Hans-
son/Fürsts projekt för fler kvinnor som företagare i Halland. Även andra artiklar visar 
på hur det som hände i det studerade projektet finns kvar i organisationen och har bety-
delse när de nu står i beredskap att starta igen. Däremot finns det inte något systematiskt 
tillvaratagande av erfarenheterna på det sätt som Höök och Hansson/Fürst beskriver.

Vad gör vi nu?

VINNOVAs uppdrag är att genom forskningsfinansiering öka den långsiktigt hållba-
ra tillväxten. Jämställdhets underförstås i utlysningen bidra till det. (Den åsikten har 
fått visst forskningsstöd.)15 Utlysningstextens uttalade krav på att de projekt som bevil-
jas skall bygga på genusperspektiv indikerar en betoning av strukturella perspektiv och 
relationella perspektiv. Artiklarna ger stöd för att det strukturella perspektivet är adek-
vat. De ger också stöd för strategin att återbesök till organisationer och arbetsplatser 
efter en förhållandevis lång tid kan ge upphov till insikter som bör tas tillvara. Det som 

15 Jämställdhet och lönsamhet. NUTEK 1999
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i förstone ter sig svårrubbat kan på sikt visa sig påverkbart och föränderligt – men även 
det motsatta – det som ter sig som stora förändringar kan på sikt tas om hand av den 
organisatoriska praktiken på ett sätt som bevarar ordningen.

Handlingar mot ökad jämställdhet och förändringar i jämställd riktning kan ske utan att 
jämställdhet står på den politiska eller organisatoriska agendan. Det sammanhänger med 
att genusrelationerna alltid är en del av den organisatoriska verkligheten men det är inte 
den enda relationen av relevans. Organisationer har, i allmänhet, också andra förhärs-
kande maktsystem såsom sådana byggda på hierarki och profession. De hierarkiska kan 
iakttas och beskrivas i termer av organisatoriska nivåer och yttrar sig i en rad lätt iakt-
tagbara avseenden såsom löner, fringe benefits, arbetsvillkor osv. Allt förändringsarbete, 
inklusive det med explicit jämställdhetssyfte, pågår i dessa kontexter. Det kan vara svårt 
att hävda jämställdhet som en prioriterad fråga då den står i motsättning, eller sägs stå i 
motsättning, till andra förhållanden som kräver förändring. Följderna av jämställdhets-
integrering är därför svåra att förutse – de måste bevakas. Jämställdhet är en fråga som 
ständigt måste hållas levande. Den uppstår och permanentas inte av sig själv. Offentliga 
satsningar kan ha betydelse som stimulans och legitimering men de måste tas om hand 
inom organisationerna. Den här antologin är ett bidrag till detta ständiga arbete.
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Författarpresentationer

Lena Abrahamsson är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon 
forskar om moderna organisationer ur ett genusperspektiv. För närvarande bedriver hon 
forskning om genus, lärande och organisationsförändringar i industriföretag, tjänstefö-
retag och även offentlig sektor. Hon har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat 
som konsult med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industri-
företag.

Eva R Andersson är fil kand och beteendevetare med mångårig erfarenhet av personal-
utveckling, lönebildning arbetsrätt, arbetsvärdering och jämställdhetsarbete. Sedan 10 
år är hon fristående arbetslivskonsult som föreläser, utbildar, handleder och fungerar 
som stöd och kunskapsutvecklare. Av tre böcker kan nämnas Rätt lön på rätt sätt (Eva 
R Andersson & Anita Harriman, Arbetslivsinstitutet 1999).

Hanna Antonsson är fil. mag från Linköpings Universitet. Hon arbetar som forsknings-
assistent inriktad framför allt mot arbetsorganisatoriska frågor med genusperspektiv.

Gisèle Asplund, lektor i företagsekonomi vid Malmö Högskola och forskare vid Arbets-
livsinstitutet. Hon arbetar som samordnare i ett Equalprojekt ”Livskompetens 50+”, 
som delvis finansieras av det svenska ESF rådet och pågår till slutet av 2007. Hon fors-
kar om den demografiska utvecklingens betydelse för det framtida arbetslivet med fokus 
på kvinnors sysselsättning i den offentliga sektorn.

Gunilla Fürst Hörte är sociolog och bedrev under 70- och 80-talet forskning vid Socio-
logiska Institutionen i Göteborg, framför allt om den könsuppdelade arbetsmarknaden. 
Numera är GFH verksam som konsult inom jämställdhetsområdet och arbetar oftast 
med utvärderingar av projekt olika projekt med inriktning på genus och jämställdhet.

Agneta Hansson, fil dr i sociologi och lärare/forskare i arbetsvetenskap vid Högskolan i 
Halmstad. Hon har sedan 1980-talet arbetat med forsknings- och utvecklingsprojekt i 
arbetslivet och har ett aktionsforskningsperspektiv på sin forskning. De nationella och 
EU-finansierade projekt hon deltagit i har huvudsakligen handlat om kvinnors villkor 
i arbetslivet och om att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Hon är svensk 
koordinator för det europeiska nätverket WiTEC (European Association for Women 
in Science, Engineering and Technology) och projektledare för den nationella tema-
gruppen inom EUs Equal-program, NTG Jämställdhet ARGUS.

Pia Höök, ek dr och adjunkt vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon bedriver forsk-
ning om området ”organisation och kön” och har framförallt intresserat sig för jäm-
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ställdhetsarbete och ledarskap, men även sexualitet och populärkultur. Hon disputera-
de 2001 med avhandlingen Stridspiloter i vida kjolar. Om ledarutveckling och jämställdhet. 
Hon har även medverkat i flera statliga utredning. För närvarande driver hon forsk-
nings- och utvecklingsprojektet ”Kvinnor som maktresurs i förändringsprocesser”.

Paula Mählck är verksam som lektor och forskare i sociologi vid Mälardalens högskola. 
Hon har forskat om kön, etnicitet och högre utbildning och nyligen avslutat en post 
doc vid University of Cape Town, Sydafrika. Hon ingår också i ett forskningsprojekt 
om förändrade kunskaps- och arbetsvillkor i ett globalt perspektiv.

Kerstin Rosenberg, lektor i företagsekonomi med genusinriktning vid Centrum för 
genusforskning vid Karlstads universitet. Hon arbetar som lärare och deltar i flertal 
forsknings- och utvärderingsprojekt som handlar om jämställdhet och arbetsvärdering. 
Hon har även arbetat som projektledare och som sakkunnig i flera arbetsvärderingspro-
jekt. Hennes avhandling heter Värdet av arbete – arbetsvärdering som ett lönepolitiskt 
projekt.

Elisabeth Sundin är professor i företagsekonomi verksam vid Ekonomiska institutionen, 
Linköpings universitet, och Arbetslivsinstitutet i Norrköping. Hon har under många 
år forskat om små och medelstora företag först ur ett regionalt perspektiv och senare 
med genusperspektiv. Hon var ansvarig för den del av den så kallade Kvinnomakt-
utredningen som behandlade ”makten över, i och genom organisationer”. Sundin leder 
nu projektet Entreprenörskap i och genom offentlig sektor (ENIGOS) som betonar 
entreprenörskap i olika organisatoriska kontexter utgående från de förändringar som 
offentlig sektor genomgår och genomgått. Hon är också en av de seniora forskare som 
driver HELIX-projektet (Managing Mobility for Learning, Health and Innovation) 
som utsetts till ett VINN Excellence Center. Sundin är med i VINNOVAs program-
råd för Arbetslivsutveckling för hållbar tillväxt och är ordförande i bedömningsgrup-
pen för Jämställdhet.

Lillemor Westerberg, docent, är verksam som handledare och forskare vid företagsekono-
miska institutionen på Stockholms universitet. Hennes forskning omfattar hinder och 
möjligheter för kvinnor som företagare, entreprenörskap samt utveckling och lärande i 
organisationer. Hon har nyligen avslutat ett projekt om deltider i detaljhandeln.

Elisabeth Winlund är kulturvetare och har under många år arbetat med kulturadminis-
tration i kommunal verksamhet samt som forskningsassistent vid bland annat Arbets-
livsinstitutet där hon medverkat i ENIGOS-programmets porträttbok ”Den offentliga 
sektorns entreprenörer” (Kommentus).
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Jämställdhet som bieffekt?

Lillemor Westerberg

I slutet av 1980-talet initierade Lillemor Westerberg ett utvecklingsprojekt på barnstu-
gor inom ramen för Arbetsmiljöfondens LOM-program. Projektet arbetade med dia-
logkonferenser och deltagarna – barnstugornas personal, förvaltning, fack, politiker och 
föräldrar – kom gemensamt fram till att de ville utveckla samarbetet mellan personal 
och föräldrar. I detta kapitel gör Westerberg återbesök på barnstugorna för att under-
söka om utvecklingsarbetet även ledde till ökad jämställdhet och diskutera vad ökad 
jämställdhet innebär i en kvinnodominerad verksamhet som barnomsorg.

Inledning
LOM-programmet (Ledning, Organisation och Medbestämmande) var ett femårigt 
program finansierat av Arbetsmiljöfonden mellan åren 1985-1990. Programmet utgick 
från ett antal förutsättningar, t ex att var och en som arbetar i en organisation har en 
specifik kunskap om och kring sin egen arbetssituation. Kunskapen efterfrågas dock 
inte i den hierarkiska organisationsformen, där besluten fattas på hög nivå. Anställ-
da på de lägsta hierarkiska nivåerna förutsätts verkställa order, inte att ifrågasätta dem 
eller att själva föreslå lösningar på problem som uppstår utan att i stället skicka dem till 
ledningen för åtgärd. För att en förändring skall kunna genomföras behövs kunskap 
och engagemang från anställda i olika funktioner på alla hierarkiska nivåer. Vidare är 
en förutsättning att den anställde vågar framföra sin kunskap och argumentera för sina 
lösningsförslag inför sina chefer och i förekommande fall, politiker. LOM-program-
mets utvecklingsinstrument, dialogkonferenser1, möjliggjorde att dessa krav uppfylldes. 
Forskarens uppgift var att ge stöd och struktur åt utvecklingsprocessen.

Jag var forskare i ett projekt inom LOM-programmets avläggare på offentliga sektorn, 
LOM-OFF. I mitt uppdrag ingick att arbeta med utveckling av den kommunala barn-
omsorgen efter LOM-programmets riktlinjer men också att presentera ekonomiskt 
ansvar som utvecklingsförslag. När jag kontaktade ett socialdistrikt i Stockholm stad 
och några av kommunerna runt Stockholm för ett eventuellt deltagande i projektet togs 
förslaget emot med öppna armar av beslutsfattare i förvaltningarna. De hade redan bör-
jat planera för införande av ekonomiskt ansvar på barnstugorna.

1 Dialogkonferens struktur och riktlinjer för genomförande i projektet finns i Westerberg 1992.
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Då projektet utgick från att deltagarna själva bäst kan avgöra hur deras verksamhet skall 
utvecklas försvann ekonomiskt ansvar som utvecklingsprojekt från arenan. Det område 
som alla deltagare, barnstugornas personal, förvaltning, fack, politiker och föräldrar, 
enades kring var att utveckla samarbetet mellan barnstugans personal och föräldrar. En 
rad konkreta projekt såg också dagens ljus, bl a byggde personal och föräldrar på en av 
barnstugorna en pulkabacke på den plana tomten. Som en följd av projektet uppstod en 
rörlighet bland personalen. Barnskötare utbildade sig till förskollärare och några före-
ståndare bytte till annan verksamhet, vilket i sin tur gav plats till andra i personalen 
att ta över. En process hade startat och inom LOM-programmet talade man hellre om 
processresultat än projektresultat.

Problemställning och syfte
Ett projekt inom LOM-programmet skiljer sig från andra förändringsprojekt genom att 
strategin (förändringens riktning) och taktiken, sättet som förändringen skall genom-
föras på, arbetas fram av de som utför arbetsuppgiften tillsammans med sina chefer och 
högsta ledning. I dialogkonferensens arbetspass deltar var och en utifrån sin egen kun-
skapsbas och deltagarna uppmanas att lyssna på argumenten som framförs, inte vem 
som framför dem. Genom att anställda från hela organisationen tillsammans med fack-
liga representanter och i projekt på offentliga sektorn, även ansvariga politiker, deltar i 
framtagande av förbättringsförslagen undanröjs förändringsmotstånd som brukar upp-
stå när förbättringsförslagen kommer uppifrån. Frågor som det här kapitlet behandlar 
är om deltagande i projektet också leder till ökad jämställdhet och om jämställdhet kan 
ha uppstått även om andelen kvinnor och män inte ändras i nämnvärd grad, dvs hur 
jämställdhet kan beskrivas i en så kvinnopräglad organisation som barnomsorgen

Metod
Eftersom lång tid förflutit sedan projektet genomfördes och då ekonomiskt ansvar 
införts på bred front inom barnomsorgen var jag öppen för att denna utveckling också 
påverkat förekomsten av (ökad) jämställdhet. För att fånga in vad som hänt sedan pro-
jektet avslutats valde jag att göra återbesök i några av de barnstugor som deltog i det 
ursprungliga projektet och att tillsammans med intervjupersonerna samtala om pro-
jektet, utvecklingen och jämställdhet. Dialogens kriterier och syfte kommer här väl till 
pass. I den ideala dialogen reflekterar man tillsammans över temat och utvecklar sin 
kunskap (Bjerke 2003).

Återbesöken analyseras med hjälp av teorier om jämställdhet och rationaliteter som tas 
upp efter intervjupresentationerna.
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Intervjupersoner

Efter de inledande återbesöken på barnstugor vidgades behovet av kunskap om fakto-
rer som bidragit till verksamhetens utveckling och synen på jämställdhet. Jag har därför 
intervjuat en pedagogisk konsult, fackliga representanter på Lärarförbundet, en repre-
sentant för barnskötarnas fackförbund samt en jämställdhetsexpert från Delegationen 
för jämställdhet inom barnomsorgen. Inalles ligger tolv intervjuer med femton personer 
till grund för analysen.

De flesta intervjuerna genomfördes på intervjupersonens arbetsplats vilket gav mig till-
fälle att återse barnstugorna eller den miljö där intervjupersonen verkar. Intervjuerna 
spelades in på band. För att intervjupersonerna skulle kunna tala fritt kring temat ”vad 
hände sedan” utlovade jag anonymitet. För att ge en vägledning om intervjupersonens 
bakgrund ges nedan en kort beskrivning:

ip 1 Föreståndare från tidigt 80-tal till slutet på 90-talet, varefter hon arbetat på 
kommunens förvaltning för barnomsorg. Nu pensionerad.

ip 2 Tidigare föreståndare i kommunal förvaltning och arbetade under projektti-
den med kvalitet i barnomsorgen, varefter hon var pedagogisk konsult i egen 
regi. Nu pensionerad.

ip 3 Två förskollärare som efter projekttiden avancerade till föreståndare. En har 
återgått till sin tidigare förskollärartjänst och den andra är nu biträdande 
rektor för två förskolor och en skola.

ip 4 Då föreståndare för ett kommunalt daghem, startade sedan förskola och skola 
i egen regi (aktiebolagsform). Är nu VD och rektor för verksamheten.

ip 5 Förskolechef på kooperativ förskola, tidigare föreståndare på kommunalt 
daghem. Hon har börjat på förskolan efter projekttiden.

ip 6  Förskolan, men inte föreståndaren ingick i projektet. Nu var föreståndarska-
pet utökat till att gälla två förskolor. Hon var tidigare förskollärare och hade 
ekonomiutbildning innan hon blev förskollärare.

ip 7 Två fackliga företrädare på Lärarförbundet.

ip 8 Facklig företrädare för barnskötare.

ip 9 En barnskötare och en förskollärare på en kommunal barnstuga. De hade 
samma funktioner under projekttiden.

ip 10 Föreståndare under projekttiden, sedan på kommunens förvaltning för barn-
omsorg, därefter rektor på en skola. Vid intervjutillfället i december 2004 
verksam på kommunens förvaltning.

ip 11 Fritidsledare på en barnstuga under projekttiden, sedan föreståndare för 
barnstugan och nu rektor för en skola och två barnstugor.

ip 12 Jämställdhetsexpert inom barnomsorgen.
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Uppfattningar om barnomsorgen vid projektstarten
Under den här rubriken har jag samlat uppfattningar, uttalanden och reflektioner om 
barnomsorgen vid tiden för projektstarten av det ursprungliga projektet som kan kopp-
las till frågor om jämställdhet.

De första kontakterna med barnstugorna togs hösten 1987 när den kommunala barn-
omsorgen flitigt debatterades. Dagstidningarna innehöll artiklar om barnomsorgens 
kostnader och lönsamhet, om det mest gynnsamma för barnens utveckling var om 
mödrarna var hemma eller förvärvsarbetade. I det senare fallet debatterades frågan 
om daghem eller dagmamma var att föredra. Bristen på arbetskraft var påtaglig i stor-
städerna och ledde till personalbrist och en påfrestande arbetssituation. Det hävdades 
att kvaliteten var låg och att den kommunala byråkratin detaljstyrde i alltför grad. En 
anledning till att projektet mottogs med öppna armar av beslutsfattarna var att de upp-
fattat att det fanns ett motstånd hos personalen mot införande av ekonomiskt ansvar 
vilket de tolkade som en rädsla för siffror.

Under projektets genomförande fanns endast några få män anställda på barnstugorna. 
Endast en av barnstugorna som deltog i projektet hade två män anställda. På dialog-
konferenserna deltog dock män, antingen som fackliga representanter eller som admi-
nistrativa chefer för ett barnomsorgsområde.

Den överväldigande kvinnodominansen kommenterades av en ung kvinna som provade 
på arbetet på en barnstuga. Hon tog upp att hon inte varit beredd på att personalen gick 
in så mycket i varandras privatliv. Andra berättade att de på barnstugan såg sig som en 
familj och att de gjorde saker tillsammans2. Men ett problem med att arbeta tätt inpå 
varandra som också lyftes fram var att handskas med varandras normer om hur man 
möter barnen. En tendens som Boalt-Boëthius lyfter fram i en rapport är att den med 
minst kunskap fick genomslag i lagets arbetsutförande. Kritik mot någons arbetsutö-
vande är svår att ge eftersom den uppfattas som kritik, inte mot arbetsutövandet utan 
mot den egna personligheten. Detta förhållande får stöd av Avotie (1990) som sam-
manställt värderingar som anses gälla i den kvinnliga kulturen. Samhörighet är vikti-
gare än rangordning, ingen bör t.ex på grund av utbildning eller position ställa sig över 
någon annan. I projektarbetet kunde jag märka att föreståndarna var noga med att mar-
kera att de deltog i den dagliga verksamheten.

 Ett mått på jämställdhet är lika möjlighet för att kunna göra karriär. Inom barnom-
sorgen var karriärvägen kort. Formellt fanns en åtskillnad mellan barnskötare och för-
skollärare. De senare var ofta avdelningsansvariga och kunde även söka föreståndare-

2 Vid återbesök berättade en av intervjupersonerna att hon var med på barnstugans årliga personalutflykt 
trots att hon slutat 15 år tidigare. 
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tjänster, men i det dagliga arbetet gjordes alltså sällan någon skillnad. Fackliga uppdrag 
eller en administrativ tjänst på kommunens förvaltning sågs som en möjlig karriärväg, 
men den innebar att man fick lämna arbetet med barnen. Två andra vägar att göra kar-
riär för den som blivit föreståndare lyfts fram av Dahlberg & Åsén (1987). Förestån-
darna kan söka sig till allt större barnstugor, eller att välja barnstugor i bostadsområden 
med hög status.

Personalen vid barnstugorna som deltog i projektets inledande del förmedlade en upp-
fattning om att den såg sig själv som ett kollektiv med låg lön, dåliga arbetsvillkor och 
låg status. De kallade sig för den nya tidens pigor vilket bl a kom till tydligt uttryck vid 
en av de första konferenserna där föräldrarnas bemötande av personalen beskrevs som 
överlägsen och arrogant. På den konferensen deltog inga beslutsfattare vilket kan vara 
skälet till att jag ombads att föra fram de anställdas budskap till beslutsfattare och all-
mänhet, men känslan av de inte nådde ut med sin kunskap om barnomsorgen fördes 
fram i flera sammanhang senare i projektet.

Om jämställdhet och rationaliteter
Jämställdhet är att kvinnor och män har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter, 
något som de allra flesta uppfattar som självklart. Det problematiska är att jämställd-
het både har en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa aspekten av jäm-
ställdhet sedd som fördelning av kvinnor och män på olika områden kan beskrivas som 
toppen på ett isberg, medan den kvalitativa utgörs av den del som är under vattenytan. 
I organisationssammanhang (se t ex French & Bell 1978) utgörs toppen av kvantitativa 
och objektiva data om ett företag, t ex balans- och resultaträkning, inventarier, antal 
anställda och deras utbildning medan det som ligger under ytan är känslor, rädslor, 
attityder, ångest, personlighet m.m. som exponeras och varierar i styrka när individen 
agerar i organisationen, t ex vid maktutövning.

Kvantitativa mått på jämställdhet visar att det inte är balans, dvs minst 40 % av det 
underrepresenterade könet, på t ex chefsnivåer. En väl utarbetad jämställdhetsplan som 
också genomförs innebär förändringar i organisationens verksamhet och omfördelning 
av makt. De flesta böcker i management och organisationsteori har något kapitel om 
förändring och motstånd mot förändring samt strategier för att överkomma motstånd 
(t ex French & Bell 1978, Argyris 1990, Gustavsen 1990). En förändring, vilket ett 
jämställdhetsarbete innebär, sätter igång motkrafter som finns under ytan. En gemen-
sam linje är att förändringsarbetet försvåras om de som genomför förändringen inte 
känner till hur medarbetarna, utifrån sina arbetsuppgifter, förstår organisationen. Med 
ett kvalitativt perspektiv på jämställdhet kan motkrafterna och personalens förståelse av 
sin organisation lyftas upp till ytan. Det kvalitativa angreppssättet bygger på kunskaper 
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inhämtad från tidigare genusforskning. I det här sammanhanget tar jag upp Gibbon 
(1999) som hävdar att kvinnors kunskap anses vara trivial, något som man inte behö-
ver bry sig om. Om kvinnor framhärdar med att föra fram sin kunskap och organiserar 
sig för att uppnå ett önskat tillstånd möter de motstånd, något som Eduards (2002) ser 
som ett mönster i de undersökningar hon genomfört. Hon visar att kvinnor inte får stöd 
för att åtgärda ett problem som enbart uppfattas av kvinnor eller som drabbar kvinnor i 
betydligt högre utsträckning än män. I den ursprungliga studien berättade personal på 
några barnstugor att de skrivit positiva insändare om sin verksamhet till dagstidningar 
men inte fått dem publicerade; deras uppfattning om att barnomsorgen fungerade väl 
stannade hos dem själva. De uppfattade sig inte ha lika möjligheter att komma till tals.

I en dialogkonferens exponeras kunskap från alla aktörer på den gemensamma arenan, 
alla kommer till tals. Konferensens struktur och arbetssätt medverkar till att ”anled-
ningen” till en viss åsikt kommer till allas kännedom. I uppställningen nedan visas hur 
några vanliga ekonomiska begrepp hämtade från marknadstänkandet (med den tek-
nisk-administrativa rationalitetens kännetecken (Waerness 1983)) får en annan bety-
delse inom förskolans verksamhet.

Modifierad modell ur Westerberg 1992:175

Begrepp: Tekn/ad rationalitet Omsorgsrationalitet

resultat vinst, synligt osynligt

effektivitet snabbhet tålamod

öka produktiviteten rationalisering fler barn per anställd

ekonomi få pengarna att växa, tillväxt få pengarna att räcka, hushållning

förhållande till omgivning distans/positionering närhet/relationer

organisation hierarki platt

I det ursprungliga projektet besvarades frågan om personalens motstånd mot eko-
nomiskt ansvar med att motståndet inte gällde själva ansvaret eller rädsla för siffror 
utan att bli bedömd efter mått i det ekonomiska tänkandet. Inför återbesöken var jag 
uppmärksam på om en ökad jämställdhet, eller utfästelser om att man nu kände sig 
mer jämställd än tidigare, kunde bero på att det ekonomiska tänkandet hade tagit 
över. Denna tänkbara effekt av omvandlingen av offentliga sektorn diskuteras både av 
Alvesson och Johansson i SOU 1997:83 i termer av en maskulinisering av verksamhe-
ten. En sådan utveckling bidrar inte till ökad jämställdhet. Johansson (1997:276) häv-
dar angående införandet av marknadstänkande inom den kommunala barnomsorgen 
att ”det verkar pågå en paradoxal utveckling där man på ett plan talar om och betonar 
vikten av ökat antal kvinnor på ledande poster – i ett uttalat syfte att göra organisatio-
nerna mer jämställda. På andra plan pågår däremot ett befästande av patriarkatet, dvs 
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att det som kopplas till traditionell kvinnlighet eller femininitet förtrycks och nedvär-
deras i relation till det som kopplas till maskulinitet”.

Återbesöken
Som framgår av ovan ledde projektet både till konkreta projektresultat och till att pro-
cesser startade inom områden som personalen och beslutsfattare såg angelägna att 
utveckla. Efter att projektet avslutades formellt i maj 1990 har den offentliga sektorn 
genomgått stora förändringar. Presentationen av intervjusvaren sker efter tre linjer. 
Den första beskriver den allmänna utvecklingen inom barnomsorgen. Den andra linjen 
behandlar frågor om jämställdhet ur en kvantitativ synvinkel och den tredje ur en kva-
litativ. Genomgången avslutas med exempel på närvaro- eller frånvaro av jämställdhet 
under rubriken Att agera jämställt.

Utveckling inom barnomsorgen efter projektet

Olika modeller av ekonomiskt ansvar infördes bl a på barnstugor för att skapa ett mark-
nadstänkande. En vanlig form är att barn representerar en intäkt för stugan och att 
barnstugorna får ge ett anbud på vad de behöver för att driva barnstugan under kom-
mande verksamhetsår. Anbud bedöms i konkurrens med andra anbudsgivare. Om barn-
stugan vinner anbudstävlan är det viktigt att få det antal barn som budgeten är beräk-
nad på. Om ett barn slutar förlorar barnstugan dess intäkt och slutar flera barn står 
barnstugans överlevnad på spel. Det är därför angeläget att ha en kö av föräldrar som 
vill placera sina barn på stugan – att ha gott rykte. Detta gäller oavsett om barnstugan 
är kvar i kommunal regi eller om den drivs i privat regi.

En annan stor förändring är ledningen av barnstugan. Tidigare hade en barnstuga med 
tre avdelningar en föreståndare på heltid. Hennes uppgift var att ha kontakt med för-
valtningen, sköta administration och vara pedagogisk ledare (och hoppa in som vika-
rie). Det ökade ekonomiska ansvaret innebar att föreståndarna fick fler administrativa 
arbetsuppgifter. Barnstugor slogs ihop till ett administrativt område och föreståndar-
titeln ändrades till förskolechef. Barnstugor kallas nu allmänt för förskolor. Utveck-
lingen har fortsatt mot ett samgående mellan förskolor och mellan förskolor och skolor. 
Det är inte ovanligt att f.d. föreståndare blivit rektorer för ett rektorsområde eller att en 
förskolechef har titeln biträdande rektor.

Nära förbundet med samgåendet mellan förskolor och skolor är den nya lärarutbild-
ningen. Utbildningen är till viss del gemensam för lärare och förskollärare. Under 
utbildningens gång väljer de studerande om de vill specialisera sig på tidiga åldrar eller 
skolbarn. Betoningen på ordet lärare i förskollärare har blivit tydligare. En lärare som 
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väljer inriktning mot tidiga åldrar kan vara lärare både i förskolan och i skolan upp till 
och med mellanstadiet. Utvecklingen på skolorna går från katederundervisning till att 
arbeta i lag och att använda varandra inom lagen.

Jämställdhet ur kvantitativ synvinkel

I nedanstående genomgång har jag gått igenom intervjuutskrifterna för att få en upp-
fattning om jämställdhet i kvantitativa termer, alltså andelen kvinnor och män i olika 
befattningar, lika lön för likvärdiga arbetsuppgifter m m.

Andel kvinnor och män

På frågan om projektet hade resulterat i att fler män sökt sig till barnomsorgen blev sva-
ret tveklöst nej, det hade inte tillkommit fler män till barnstugorna. Antalet hade heller 
inte minskat. De barnstugor som hade en eller två män vid tiden för det ursprungliga 
projektet hade fortfarande samma antal. En förklaring som lämnades var att de barn-
stugor som redan hade manliga anställda hade lättare att få fler. Intervjupersonerna 
menade att varken projektet eller utvecklingen i övrigt hade bidragit till att verksamhe-
ten blivit mer attraktiv för män.

Vi var en stark kvinnogrupp, det var inte lätt för de grabbar som var där
(ip 10)

En annan förklaring var att pedofildebatten skrämt bort männen, en uppfattning som 
får stöd i utredningen Den könade förskolan (SOU 2004:115). Av samma utredning 
framgår att andelen män var högst 1982 då den nådde 4,6 %, och sedan sjönk suc-
cessivt fram till slutet av 1990-talet till ett lägsta tal på 1,9 % år 1998 och sedan en 
svag ökning. År 2003 arbetade 1 668 män inom barnomsorgen vilket utgör en andel av 
2,3 %.

Arbetsvillkor, lön och karriär

Den vanligaste förklaringen till frånvaron av män inom barnomsorgen var att den låga 
lönen avskräcker män. Den förklaringen nyanserades emellertid efter hand. Omorgani-
sationerna och utvecklingen inom barnomsorgen har bidragit till en god löneutveckling 
(ip 6, 8 och 11) och bristen på utbildade förskollärare kan innebära ytterligare förbätt-
ringar. Den nya, delvis gemensamma utbildningen för lärare och förskollärare, innebär 
dock att jämförelser inte bara med lön, utan även arbetstid och andra anställningsför-
hållanden blir betydelsefulla:

Lärarna har ju en ferieanställning där de jobbar 35 timmar i veckan, varav 
elevtid kanske handlar om 20-22 timmar i veckan, och en förskollärare har 40 
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timmar i veckan vilket i elevtid kan innebära 30-32 timmar i veckan. Det är 
ojämlika arbetsförhållanden.

(ip 11)

I den ursprungliga studien framhöll jag att bristen på möjligheter till vertikal karriär 
kunde kompenseras av en horisontell som bestod i att personalen förkovrade sig för att 
bli duktigare i sin yrkesutövning.

Omorganisationerna och den nya förskollärarutbildningen har ökat möjligheterna att 
göra både en vertikal och horisontell karriär. Karriärstegen har utökats med några pin-
nar. Om föreståndartjänsten kunde gälla ansvar för upp till 25 medarbetare på barnstu-
gan har man som rektor ansvar för 100-talet anställda. Förskollärare kan arbeta med 
flera åldrar än tidigare, från småbarnsåren upp till högstadiet. Eftersom utbildningen 
utökats kan man även börja forska på sitt ämnesområde, dvs göra forskarkarriär och få 
tillträde till akademiska titlar. Den nya förskollärarutbildningen kan också bidra till att 
en horisontell karriär blir vanligare:

Det är väl tankarna bakom den nya lärarutbildningen, flexibilitet och att man 
kan röra sig mellan olika skolformer. Att en färdig lärare kan bygga på, inte bara 
på höjden utan också på bredden, olika skolformer och kunna möta situationen 
när det är brist på lärare på ett ställe och överskott någon annanstans.

(ip 7)

Några av deltagarna i det ursprungliga projektet har avancerat från förskollärare till 
föreståndare och vidare till rektor respektive biträdande rektor. En av deltagarna hade 
startat en privat förskola och utvecklat den med en lågstadieavdelning.

Inom förskolan arbetar även barnskötare utan högskoleutbildning. De har svårt att 
avancera. Förskolläraren kan ha avdelningsansvar och delta i möten om pedagogisk 
utveckling för att sedan förmedla informationen till sina kolleger. Barnskötarna arbetar 
dock gemensamt med förskollärarna i den nya pedagogiken som sätter lärandet i cent-
rum.

Ja, det här med barnens lärande. Varje barn har en egen pärm. Förr flöt det bara 
förbi på något sätt. Det gör också att jobbet blir intressantare. Mer arbete, man 
måste gå ifrån barngruppen och ha planeringstid; det är ju administrativ tid som 
går bort från dem, samtidigt så ger ju det mer och jobbet blir lättare. Varje barn 
blir tydligare och så vet jag hur jag skall jobba med det och barngruppen och det 
ger ju något positivt tillbaka.

(ip 9)

Från flera håll framhålls att barnskötare och förskollärare inte är steg i en karriär utan 
att två yrkesgrupper med i stort sett samma arbetsuppgifter. Barnskötarnas fackliga 
representant höll med om att karriärvägarna blivit fler men frågade retoriskt hur denna 
förkovran/karriär märktes i lönekuvertet.
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Ingen av intervjupersonerna lyfte fram hälsa/ohälsa som en jämställdhetsparameter, 
men några berättade att de kände sig pressade och att de var nära bristningsgränsen. 
”Gränsen går vid ett visst antal personal/barn, annars vill jag inte vara med och vi är 
snart där!”(ip 5). En annan av intervjupersonerna hade klappat ihop, blivit intagen på 
sjukhus och var sjukskriven i över ett halvår. Hon berättar om situationen: ”Ja, det var 
ju när vi fick större ansvarsområden/…/ Man drog ju bort hälften av förskolecheferna.” 
(ip 1).

Ip 11 hade två långtidssjukskrivna när hon tog över som rektor för skolan. De var nyut-
bildade lärare som mött en stängd skolkultur. Utvecklingen mot lagarbete medförde en 
hel del fysiska förändringar, bl a bröt de upp väggar och satte in glasfönster för att bryta 
lärarnas isolering från sina kolleger i undervisningssituationen:

Man kan alltså inte som kollega se att det är kaos i en grupp och negligera det. 
Nu har vi fått en mycket lugnare skola. Det går inte att jämföra, och lärarna har 
blivit piggare också. Förut var man kollektivt individuell, men nu är man inte så 
rädd.

(ip 11)

Branscher med många kvinnor anställda har många deltider, ibland för att kvinnorna 
själva önskar arbeta deltid, ibland för att arbetsgivaren inte har utrymme för heltider till 
alla. Inom förskolorna finns exempel på båda fallen. En förskolechef kan inte neka dem 
som vill gå upp i tid efter att ha utnyttjat sin rätt att jobba deltid när de egna barnen är 
under 8 år. I de fall de anställda inte har barn under 8 år men ändå jobbar deltid kan för-
skolechefen begära att de går upp till heltid om det är viktigt för förskolans ekonomi.

Trygghet

En trygghet finns i att ha en anställning, en annan i att kunna det man förväntas utfö-
ra. Omvandlingen av den offentliga sektorn och konkurrensutsättningen av förskolorna 
medförde förändringar i den tidigare säkra anställningen. En av förskolorna som disku-
terat en eventuell frikoppling från kommunen föredrog till slut att stanna kvar inom 
kommunen:

Även om vi har det här på strupen att det måste gå ihop så är det inte hela värl-
den. Det tycker jag är ganska skönt. Jag har kvar mitt jobb i alla fall i några år, 
men går man back i många år då är det så att man åker om man inte har en rim-
lig förklaring till det. Det händer grejer ibland som man måste förklara, men det 
är inte så att vi inte kan betala ut löner.

(ip 3)

Hjälpmedel för att kunna hålla budgeten visades av ip 6. ”Här ser man ju precis hur 
det går, så här är prognosen och sen skall man få det att stämma.” Men, den slutgiltiga 
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budgeten är inte klar förrän den sista september. ”Det handlar om hur många barn, jag 
har 98 barn nu, hade 106 första halvåret. Jag var rätt nära, jag hade räknat med 103 och 
varje barn spelar roll för personalsituationen.”

Utsattheten när man är sin egen och vikten av att ha en buffert beskrivs av ip 4:

men det som varit min största farhåga och som man tycker är jobbigt är att du 
har ansvar för personalens väl och ve, jag måste se till att det räcker till löner och 
skatter, förutom driften/…/ i skolan sade ett antal lärare upp sig och tog eleverna 
med sig/…/ men vi överlevde.

(ip 4)

Ledning, chefskap

Intervjupersonen som tagit steget att starta aktiebolag beskriver sin VD position enligt: 
”Jag jobbar nu, och det är kostnadsmedvetet, 75 % i barngrupp och 25 % försöker jag 
vara någon form av VD eller spindel eller vad jag nu är för någonting.” En liknande 
kluvenhet inför chefsrollen finns i citatet nedan som svar på frågan om det är någon 
skillnad mellan att vara med barnen och chefsfunktionen:

Att vara med barnen är ju lyc .. det är ju härligt, när man unnar sig/…/det job-
biga är de här måstena, det är alltid något som hänger över mig

(ip 3)

Intervjuperson 8 gör boskillnad mellan ledarskap och chefskapet. Enligt henne har 
omvandlingen medfört att fd föreståndarnas chefskap blivit tydligt men ställer frågan 
var ledarskapet finns. Decentraliseringen har enligt henne drivits alltför långt vad gäller 
ekonomiskt ansvar, medan beslut om t ex tillsvidareanställningar sker högre upp i hie-
rarkin. Detta ger inte tillräckliga befogenheter till förskolecheferna som kan bli sittan-
de i en jobbig situation medan beslutsgången pågår ovanför huvudet på dem. Två andra 
centrala problem är att resurser för t ex kompetensutveckling blir alldeles för små för att 
de skall kunna åstadkomma något rejält när de portioneras ut på respektive förskole-
chef. Förskolecheferna är inte heller tillräckligt kunniga i arbetsrättsliga frågor och hon 
anser att det borde vara förvaltningens sak att ha ansvaret för en bra personalpolicy.

En jämförelse mellan då och nu görs av ip 9 som berättar att förr kom deras förestån-
dare in och hälsade på varje morgon, hon var mån om dem och ställde upp som vikarie 
när någon var sjuk. ”Idag finns det ju inte möjlighet för cheferna har så mycket annat 
att göra med administration och allt sånt där/…/ja, nu sitter de och löneförhandlar med 
oss, har lönesamtal och utvecklingssamtal och så var det inte förr”. På min fråga hur det 
kändes blev svaret ”Det känns bra faktiskt”. Min tolkning är att utvecklingssamtalen 
ger tillfälle för de anställda att uttrycka vad de är bra på och att deras insatser kan bli 
kända högre upp i organisationen.



40

vad hände sen?

Jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete

En av punkterna som togs upp i intervjuerna gällde arbete med jämställdhetsplan och 
om jämställdhet diskuterades på arbetsplatsen. Alla sade sig ha en jämställdhetsplan 
men ingen kunde ta fram senast gällande jämställdhetsplan under intervjun utan trod-
de att den fanns i en pärm på den andra arbetsplatsen eller på intranätet. De arbetade 
inte heller aktivt med jämställdhet och förklaringar till det var att de arbetade på en 
kvinnoarbetsplats och att frågan kanske kunde bli aktuell om någon behövde rekryte-
ras. Å andra sidan behöver de sällan rekrytera aktivt eftersom förvaltningen hade lista 
på tidigare anställda som fått sluta på grund av övertalighet och de har förtur vid nyan-
ställningar.

Frågan om personalen uppmärksammade jämställdhet bland barnen t ex hur de leker 
och organiserar, besvarades med att man försöker att inte göra skillnader, men att poj-
karna lekte med tågbana och bilar och att flickorna gärna klädde ut sig till prinsessor 
och lekte mamma-pappalekar. En intervjuperson uttryckte tankar kring att tjejer som 
lär sig spela innebandy och brottas kommer att våga mer och att de gjort några försök i 
den riktningen.

Jämställdhet ur en kvalitativ synvinkel

När intervjupersonerna fick frågan om jämställdhet uppstått i kölvattnet av projektet 
ställde de ofta en motfråga om vad som avsågs med jämställdhet. Eftersom jag sök-
te uppfattningar om jämställdhet i förhållande till utvecklingen inom barnomsorgen 
efter projektet bad jag dem berätta om dagens styrformer och hur de (eventuellt) kan ha 
påverkat jämställdheten. Nedan speglas barnomsorgen mot termer som allmänt före-
kommer i samband med omvandlingen av den offentliga sektorn. Begreppen är hämta-
de från marknadstänkandet på den privata sektorn (Hugemark 1994, Forssell & Jansson 
2000, Rosenberg 2003): ekonomiskt språk, hierarki och konkurrens samt status; alla 
värden som återfinns inom den teknisk/administrativa rationaliteten och som var nyck-
lar till att förstå personalens motstånd mot ekonomisk styrning i den ursprungliga stu-
dien.

Ekonomiskt språk

Ordet produktivitet hade en negativ klang ”ruskigt ord! Känslan för barnen försvinner; 
man skall snyta dem så snabbt som möjligt” (Westerberg 1992 s. 115). Vid återbesö-
ken blev svaren att personalen lägger fokus på att göra rätt saker, prioriterar och är litet 
smart. Det handlar om att tänka efter vad man gör och varför man utför en viss uppgift, 
t ex att inte stressa barnen till att göra påskpynt bara för att man gjort det tidigare år.

En av intervjupersonerna funderade över om produktivitet på en skola kunde vara att 
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var och en använder sin kompetens på allra bästa sätt genom att koncentrera sig ämnes-
mässigt på ett område. Produktiviteten ökar då eftersom man inte behöver ha flera 
anställda. Det kan också handla om att hushålla med sin tid. Har man 40 timmars 
arbetsvecka skall den räcka för arbetsuppgifterna. ”Det blir inte effektivare att arbeta 
60 timmar i veckan och hela tiden bli avbruten. Det är effektivt att ta sig rätten att inte 
vara tillgänglig jämt” (ip 6).

En skillnad mellan teknisk/administrativ rationalitet och omsorgsrationalitet är att i 
den förra sektorn kan resultatet avläsas som vinst och i den andra att ha god kvalitet 
inom givna ramar. En farhåga i den tidigare studien gällde om ”vinst” skulle komma att 
ersätta ”kvalitet” vilket citatet nedan visar:

Att hinna med alla barn, det pratade vi om i LOM-projektet, kvalitet, men jag 
kan faktiskt tycka att vi har ännu bättre kvalitet nu. Folk har utvecklats, hit-
tat smartare lösningar, man är mer medveten nu. Det kanske har blivit mer 
ensamarbete, att man delar upp barnen i mindre grupper, men det blir ju också 
en högre kvalitet, man är ju med barnen hela tiden. Det var ju annorlunda när 
vi var tre personal på 15 barn och man kunde stå på gården och prata, ja det var 
lugnare på ett annat sätt.

(ip 3)

Före omvandlingen fanns farhågor hos de anställda att lågutbildade skulle anställas på 
grund av deras låga löner. I stället prioriterades förskollärarna och barnskötare fick slu-
ta. Denna utveckling har nu vänt, barnskötare efterfrågas och gruppernas respektive 
fackförbund har inlett ett formellt samarbete.

Glädjen i att ha ekonomiskt ansvar uttrycker ip 3: ”Det är det som är målet, man kan 
planera smart under ett år så att pengarna räcker till det man måste och till det man 
vill/…/ Att man kan planera mycket klokare nu”

Hierarki och konkurrens

Intervjuerna gav exempel på hierarkiskt tänkande på flera sätt. Införandet av ekono-
miskt ansvar har lett till ett tydligare chefskap.

Om chefen säger att de här mötena skall förskollärarna gå på och man frågar, då 
säger hon att det kommer från områdeschefen. Uppifrån och det skall vara på ett 
visst sätt.

(ip 9)

Den hierarkiska ordningen visar sig också i att avdelningschefen, förskollärare, får gå 
in i gruppen och säga ifrån om inte om barnskötarna gör vad de är ålagda.

Att tala om konkurrens och kvinnor väcker känslor. Det finns en utbredd uppfattning 
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att kvinnor inte ser tävlande som något eftersträvansvärt och heller inte unnar andra 
kvinnor framgång. Ip 8 brister i skratt och konstaterar:

När jag diskuterar det med våra medlemmar säger de så här: ”Jamen vi gör exakt 
samma arbete.” Då säger jag – ”gör ni det?” ”Yes”, säger de, ”och vi skall ha lika 
lön”. Då ställer jag frågor och då ser de plötsligt att de inte gör samma saker. De 
börjar dessutom upptäcka att de gör dem på väldigt olika sätt.

(ip 8)

Tanken bakom att konkurrensutsätta enheter inom offentlig förvaltning är att persona-
len inspireras till krafttag i tävlandet med andra för att få intäkter (barn) till den egna 
förskolan. En av intervjupersonerna ifrågasätter glädjen över att få litet mer pengar på 
en annan stugas bekostnad. De extra ansträngningarna leder ju inte till att mer resurser 
till barnomsorgen. Konkurrensen om föräldrarnas gunst kan också leda till en motsätt-
ning mellan personalens och föräldrarnas uppfattning om vad som är kvalitet:

Nu kan det vara så att några föräldrar gaddar ihop och får en hel klass att sluta 
och börja i en annan skola. /…/ Det blir en katastrof för skolan och då ligger 
man risigt till och då kan man fråga sig hur man kan jobba för sitt ideal, vilket 
man kanske inte kan. Man känner sig bakbunden som pedagog.

(ip 10)

Goda effekter av konkurrensen finns också. Det utökade samarbetet med föräldrarna, 
t ex gemensamma arbetsdagar och drop-in-frukost, är ett led för att få föräldrarna att 
känna samhörighet med förskolan. Det har blivit viktigare att ha en pedagogik som 
bidrar till att barnen trivs och utvecklas.

Status

I den tidigare studien sade personalen att den kände sig som pigor till föräldrarna. I 
återbesöken mötte jag ingenting av pigsyndromet. En förklaring kan vara att samarbete 
med föräldrarna inletts, en annan att konkurrensutsättningen medfört att personalen 
vet att föräldrarna aktivt valt deras förskola. Genom det egna ansvaret har förskolan en 
mer jämbördig relation till både förvaltning och föräldrar än tidigare.

Till ökad status kan även förskollärarnas möjlighet att spänna över flera åldrar räknas. 
På min direkta fråga om detta skulle kunna locka fler män till förskolan blev svaret 
”Det handlar om kombinationen yngre barn och män, nej jag tror inte det. I alla fall 
inte än.” (ip 11).

Statusskillnaden mellan skola och förskola är på väg att luckras upp vad gäller synen på 
undervisning. Många intervjupersoner framhöll att förskolans pedagogik med lagarbete 
och barnets lärande i fokus införs i skolorna. Dokumentationen av barnens lärande kan 
även bidra eftersom den utgör ett konkret resultat av verksamheten.
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Att agera jämställt

Jag menar, personal som inte är jämlik hemma eller på jobbet, hur skall de kunna 
föra vidare goda exempel? Sen finns det ju eldsjälar, det finns mycket fint arbete 
och pionjärarbete ute på barnstugor.

(ip 1)

… när vi pratar jämställdhet i förskolan, det är egentligen organisation, dvs hur 
får de vuxna möjlighet att se sitt eget agerande gentemot barnen utifrån ett köns-
perspektiv, men det blir ju så mycket mer när man skall titta på sig själv som ett 
handlande objekt…

(ip 12)

En reflektion från intervjusamtalen var ”att ju mer man tänker på det här, ju mer ser 
man mönstret, då funderar jag vad är det vi överför till våra barn. De gör ju inte som vi 
säger utan som vi vuxna gör”. En kommentar gällde frågan om vad det betyder att det 
finns så många kvinnor på förskolan. ”Ja, det handlar ju om förebilder, vi skulle bli jät-
teglada för män här. När pappor kommer då skall det boxas, de skall klängas på, men 
barnen kommer aldrig på tanken att göra det på någon annans mamma/…/där har vi 
rollerna”(ip 6).

Ökad jämställdhet?

Att bedöma om jämställdheten ökat eller minskat på grundval av resultaten från åter-
besöken är en grannlaga uppgift. Den undersökta verkligheten är fylld med paradoxer, 
vilket jag försöker lyfta fram i analysen nedan.

Jämställdhet ur en kvantitativ synvinkel

Andelen män i förskolans operativa verksamhet har inte ökat. Lönerna har ökat, men 
frågan är om lönen är hög eller låg i förhållande till de förändringar som skett samt det 
ansvar som förskolecheferna/rektorerna fått.

Karriärmöjligheterna har utvecklats både vertikalt och horisontellt genom omorgani-
sationer, införande av ekonomiskt ansvar och den nya lärarutbildningen. Breddning av 
arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta med högre åldrar kan dels leda till mer omväx-
lande arbetsuppgifter för individen, dels till att individen blir mer användbar ur orga-
nisationens synvinkel. Det kan ses antingen som att individen har flexibilitet eller att 
flexibilitet är något som utkrävs av henne.

Den tidigare titeln föreståndare har bytts ut mot förskolechef och ibland biträdan-
de rektor eller rektor vilket betyder att andelen kvinnor bland rektorerna ökat. Den-
na utveckling kan vid en ytlig betraktelse ses som en utveckling mot ökad jämställd-
het, men dagens rektorer har ett annat innehåll i sina tjänster än gårdagens manliga 
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överlärare hade, bl a har beslutsfattandet öppnats för deltagande av föräldrar och elever. 
Utvecklingen kan beskrivas som att skolan femininiseras, vilket uppfattas som en sta-
tussänkning (Sundin 1995, Johansson 1997). Det är en öppen fråga om den ökande 
förekomsten av kvinnor på rektorsposterna skall betraktas som ökad jämställdhet.

Många inom barnomsorgen arbetar deltid även efter det att rätten till deltid på grund 
av det egna barnets ålder upphört. En deltid i ett lågavlönat kvinnoyrke räcker inte till 
att försörja sig och därför ses rätten att jobba heltid som en viktig jämställdhetsreform. 
Men den frivilligt deltidsarbetande kvinnan väljer inte mellan förvärvsarbete och fri-
tid, utan mellan betalt och obetalt arbete. Det är alltså inte självklart att jämställdhe-
ten ökar för att kvinnan övergår till heltid (Himmelweit 2002). För att jämställdheten 
i hemmet ska öka måste kvinnan kräva insatser av make och barn. Om kvinnans lön är 
(väsentligt) lägre än makens blir heltidsargumentet som mått på jämställdhet urholkat.

Jämställdhet ur en kvalitativ synvinkel

Genomgången visar att orden effektivitet och produktivitet som tidigare väckte mot-
stånd har anpassats till de egna behoven. Att vara effektiv handlar om att vara smart 
och att inte göra onödiga saker, inte om att göra vinst, dvs den teknisk / administrativa 
rationalitetens tänkande har inte tagit över.

Att göra karriär är viktigt i den teknisk/administrativa rationaliteten. Högsta posten 
i aktiebolag är verkställande direktör (VD), en titel som en av intervjupersonerna bar 
även om hon inte verkade känna sig helt tillrätta i rollen ”vara någon form av VD eller 
spindel eller vad jag nu är för någonting.” Andra intervjupersoner bedyrade att de inte 
var intresserade av chefspositioner. En förklaring till ointresset för karriär kan vara 
att den som valt att operativt arbeta med barns utveckling vill ha kontakt med barn, 
men andra konkurrerande förklaringar finns. Det kan ses som en tyst protest mot hie-
rarkiseringen av förskolan, dvs mot den teknisk/administrativa rationalitetens värde-
ringar. En annan förklaring kan ligga i genussystemet. Kvinnor som gör karriär hotar 
den bestående ordningen i vilken ledarskap har en manlig könsstämpel (Sundin 1998). 
Både kvinnor och män konstruerar sina erfarenheter i relation till en manlig norm och 
kvinnors defensiva hållning kan bero på att de ser risker i att själva framstå som avvi-
kare från normen (jfr. Eduards 2002).

Att känna sig som en piga, vilket var vanligt i det ursprungliga projektet, är att placera 
sig längst ned i samhällshierarkin. En hierarki är inte bara en organisationsform utan 
också ett sätt att hantera verkligheten. En sådan rangordning är att lärarnas status och 
löner följer barnens / elevernas åldrar. En av intervjupersonerna hade svårt att få gehör 
för sin verksamhetsidé, förskola i aktiebolagsform, när hon sökte lån i den bank hon var 
personlig kund. Först med rekommendationer av en manlig affärskontakt fick hon lån. 
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Heilbroner (1988) förklarar detta med att vi tenderar att värdera företeelsen efter våra 
föreställningar, inte med dess faktiska värde. Små barns placering i botten av hierar-
kin spiller över på uppfattningen om företagsidén. Ytterligare ett exempel på att frågor 
inom den kvinnodominerade barnomsorgen ses som triviala och oviktiga gavs av ip 9 
som skrivit skrivelser och bjudit in en politiker från varje parti till möte för att diskutera 
barnomsorgen. Bara en politiker kom.

Jämställdhet som bieffekt?
Det är dags att återvända till frågan om utvecklingsprojektet i LOM-programmets regi 
ledde till ökad jämställdhet. Jag valde att inte ha en definition på begreppet jämställd-
het utan att i stället låta intervjupersonerna reflektera över sin nuvarande situation, över 
projektet och det ökade ekonomiska ansvaret. Vi har haft ett gemensamt projekt: att 
fundera över hur jämställdhet i barnomsorgen kan uttryckas.

Barnomsorgen är fortfarande kvinnodominerad. Bristen på män förklarades spontant 
med att lönerna är för låga för att vara attraktiva för män, men svaret nyanserades 
efter hand. Andra förklaringar var kvinnodominans och små barn. Könssegregering-
en i arbetslivet ses dels i uppdelningen i kvinnors och mäns arbetsplatser och dels i en 
rangordning mellan polerna kvinnligt respektive manligt där att det som uppfattas som 
kvinnligt värderas lägre än det som uppfattas som manligt (Hirdman 2001). I barnom-
sorgen möts två rangordningsskalor, den mellan kvinnor och män och den som rang-
ordnar barn efter stigande ålder, och båda bidrar till minskad status för kvinnor som 
arbetar med små barn.

Jag ser tecken på att den kvalitativa jämställdheten ökat i och med att dikotomierna 
offentligt/privat och rationell/emotionell är inte längre är lika tydliga. Intervjuperso-
nerna har, genom det utbredda och långtgående ekonomiska ansvaret i förskolan, blivit 
bekanta med den teknisk/administrativa rationaliteten och vet att de klarar de krav som 
rationaliteten ställer. Det ekonomiska ansvaret har därmed spillt över av sina innebo-
ende positiva värden på förskolorna. Bidragande orsaker är också namnbytet från barn-
stuga och daghem till förskola, till betoningen på lärare i förskollärartiteln och den del-
vis gemensamma utbildningen till förskollärare och lärare.

Verksamhetens kärna, barns lärande, verkar vara intakt, men det finns anledning att 
uppmärksamma Gustavsens (1990) teori om kunskapsfickor i den hierarkiska organi-
sationen. Det är fortfarande en skillnad i rationaliteter mellan förvaltning och i verk-
samheten på förskolorna och omsorgsrationalitetens logik är fortfarande relativt okänd 
utanför den egna sfären.

Avslutningsvis summerar jag intrycken av samtalen till att jämställdhet är ett mång-
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fasetterat begrepp. Projektet handlade om utveckling av kommunal barnomsorg där 
barnstugans personal var delaktiga i beslut om utveckling genom att initiera, argumen-
tera för och genomföra sina förslag om utveckling i samarbete med sina politiker, för-
valtningschefer och fackliga representanter. Eftersom projektet gällde kommunal barn-
omsorg kom naturligtvis projektet kvinnor tillgodo. Å andra sidan fanns min förhopp-
ning om att projektet skulle ha lett till att barnstugorna tog ekonomiskt ansvar för sin 
verksamhet. Projektets uppbyggnad medförde att de anställda avböjde en maskulinise-
ring av verksamheten, dvs en utveckling som enligt Johansson (1997) motverkar kvin-
nornas jämställdhet. Genom projektet skaffade sig de anställda handlingsutrymme och 
utnyttjade det, dvs de agerade enligt Eduards (2002) uppfattning om att målet för jäm-
ställdhet är att individen har handlingsutrymme och förmåga att utnyttja det.

Dessutom startade en process bland de anställda. Föreståndare slutade och barnskö-
tare vidareutbildade sig till förskollärare. I presentationerna av intervjupersonerna ovan 
framgår hur processen fortsatt i form av f.d., numera t ex rektor eller VD. En av återbe-
söksintervjuerna inleddes med att intervjupersonen utbrast:

Alltså, redskapet, dialogkonferensen, som man arbetade med i det här projek-
tet gjorde att jag fick den här insikten om att det finns ingen annan som kan 
förändra vår vardag utan det gör vi själva. /…/ För mig betydde det här väldigt, 
väldigt mycket, och det var som jag sade till dig att för mig var medverkan i det 
här projektet brytningen, för jag insåg att här vill jag jobba som ledare i den här 
kommunen.

(Ip 11)

Återbesöken tyder på att dialogkonferensen som metod fungerar. Den startar utveck-
lingsprocesser som utgår från verksamhetens kärna, genom utgångspunkten att var och 
en som deltar gör det ifrån sin kunskapsbas i den egna organisationen. Att vara på en 
konferens och själv tala om sin arbetssituation och föreslå lösningar på problem som 
möjliggör organisationsutveckling leder även till individens egen utveckling. Till att 
skaffa sig handlingsutrymme och agera jämställt.
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Foga-projekten på Ljungen och Krambo

Hanna Antonsson

På serviceboendet Ljungen och fastighetsbolaget Krambo genomfördes i början av 
90-talet projekt som försökte foga samman traditionellt manliga arbetsuppgifter 
inom fastighetsskötsel med traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter inom vård respek-
tive städning. Syftet var att skapa mer varierade arbetsuppgifter för både kvinnor 
och män samt minska sjukskrivningarna. Hanna Antonsson finner år 2004 några 
bestående effekter av projekten men konstaterar att den traditionella genusordningen 
består.

Fogaprojekt
Åren 1989 till 1995 drevs det så kallade KOM-programmet, Kvinnor och män i sam-
verkan, av Arbetsmiljöfonden. Före KOM-programmet hade brytprojekt bedrivits i fle-
ra omgångar på svensk arbetsmarknad. Begreppet brytprojekt används för att beskriva 
ett arbetsplatsprogram eller en satsning som syftar till att bryta den ensidiga könsför-
delningen inom ett yrkesområde eller för särskilda befattningar.1

Erfarenheten visade att brytprojekt var svåra att genomföra samt att incitamenten för 
att initiera dem hängde samman med arbetsmarknadssituationen. Vid högkonjunktur 
och brist på arbetskraft var arbetsgivarnas intresse för brytprojekt stort, vid lågkon-
junktur förhållandevis litet. I början av 1990-talet var arbetslösheten hög vilket får ses 
som en viktig delförklaring till den låga andelen brytinitiativ inom KOM-programmet.

De forskare som utvärderade KOM-programmet fann en ny typ av brytprojekt. Pro-
jekten kom att kallas ”fogaprojekt”.2 De utmärktes av att kvinnliga och manliga arbets-
uppgifter fogades samman till ett nytt yrke där såväl kvinnor som män var verksamma 
och sysslade både med traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter. 
Fogaprojekten tolkades som lågkonjunkturens svar på högkonjunkturens brytprojekt. 
Båda projekttyperna leder, om de lyckas, till att arbetsmarknadens könsuppdelning 
minskas och att kvinnor och män lär sig varandras arbetsuppgifter.

KOM-programmets nationella följeforskare som också utvärderade programmet var 

1 Murar rivs när kvinnor bygger (1989)

2 Hagberg et al (1995) Att göra landet jämställt
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Jan-Erik Hagberg, Anita Nyberg och Elisabeth Sundin. De följde programmet från 
starten 1991 till avslutet 1995. I och med denna utlysning från Vinnova gavs möjlighe-
ten att gå tillbaka till en satsning eller ett program inom jämställdhetsområdet och titta 
på vad som hände sen? Jag tillfrågades som medarbetare till Elisabeth Sundin att göra 
förestående uppföljning av två fogaprojekt inom KOM-programmet. Jag var sedan tidi-
gare bekant med KOM-programmet genom en tidigare retrospektiv studie av ett jäm-
ställdhetsprojekt inom KOM-programmet3.

Min rapport följer upp två av totalt fyra fogaprojekt inom KOM-programmet:

• ”Samordnad äldreomsorg/vaktmästarservice i ett bostadsområde” drivet av  
Riksbyggens Serviceboende Ljungen i Östersund

• ”Utvecklings- och jämställdhetsprojekt” drivet av Krambo Bostads AB i  
Kramfors.

Rapporten kommer att belysa vad som hände sen, hur företagen ser ut idag, vilka rester 
och bestående effekter av projekten som finns kvar och slutligen försöka förklara varför 
utfallet av projektet blev som det blev.

I det första av de fem avsnitten ger jag en beskrivning av hur och när denna retrospek-
tiva studie har gjorts. Därefter följer två avsnitt med empiriska beskrivningar av arbets-
platserna där fogaprojekten genomfördes. Beskrivningarna av de två respektive arbets-
platserna utgår från år 1991, 1995 och 2004. Det fjärde avsnittet kallar jag Vad hände 
sen? Den femte och avslutande delen handlar om jämställdhet som avsedd eller oavsedd 
konsekvens.

Den empiriska studien
För att kartlägga hur arbetsplatserna såg ut 2004 genomfördes intervjuer med några 
av de anställda. Bilden av företaget har kompletterats med materiel och dokument från 
tiden för projekten och framåt.

Urvalet av informanter på företagen grundade sig på en första kontakt med KOM-pro-
grammets regionala samordnare i Västernorrland/Jämtland, Eva Olovsson, samt med 
projektledaren i Krambo-projektet, Stina Ekbäck. Genom dem fick jag kontaktperso-
ner på de aktuella företagen.

Via en anställd på Ljungen i Östersund fick jag tips om ytterligare personer som del-
tagit i projektet. På Krambo i Kramfors var det till en början svårt att få kontakt då de 
personer jag fått namnen på inte var helt positivt inställda till idén om en uppföljnings-

3 Antonsson & Lantz (2002) Att förändra genom mentorskap
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studie på deras företag. Via dem fick jag dock namnen på andra anställda som varit med 
under projekttiden.

Nedan följer en presentation av de i studien intervjuade personerna på Ljungen och 
Krambo för att ge läsaren en bakgrund till och förståelse för empirin i nästföljande 
avsnitt.

Arbetsplats Tjänstebeteckning Ålder 
– kön

Beskrivning

Ljungen Dåvarande Projektle-
dare

58 m Arbetade tidigare i det område där Ljungen 
ligger men som anställd av kommunen. Har 
varit med sedan starten 1991. Är idag region-
chef på Riksbyggen.

Ljungen Verksamhetschef/
föreståndare

56 k Har varit verksamhetschef från starten 1991. 
Arbetade liksom regionchefen tidigare i det 
område där Ljungen ligger men då som anställd 
av kommunens hemtjänst. 

Ljungen Pensionär, tidigare 
servicepersonal

70 k Arbetar ibland extra på Ljungen 

Ljungen Undersköterska 54 k Har arbetat på Ljungen sedan starten 1991.

Ljungen Undersköterska 62 k Har arbetat på Ljungen sedan starten 1991.

Krambo Dåvarande Projektle-
dare 

60 k Finns kvar i regionen på Länsstyrelsen i Härnö-
sand som samordnare för ett Regionalt resurs-
centra. 

Krambo Dåvarande VD 60 m Arbetar idag som egen konsult. VD på Krambo 
1985-99.

Krambo Nuvarande VD 55 m Har varit VD på Krambo 1980-85 och 1999-. 
Däremellan på Riksbyggen i Sundsvall.

Krambo Marknads-informa-
tionschef

55 m Har arbetat inom olika områden på Krambo 
under 20 år.

Krambo Arbetsledare 57 k Är arbetsledare och har personalansvar för alla 
lokalvårdare och en del av bovärdarna. Anställd 
sedan 1991.

Krambo Poolstäderska 61 k Arbetar som lokalvårdare i en städ-pool. 
Anställd sedan 1991.

Av de intervjuade på Krambo återfinns fyra av sex personer i chefspositioner. Två perso-
ner, arbetsledaren och poolstäderskan, är involverade i det operativa arbetet. På Ljung-
en befinner sig tre av de fem intervjuade i det operativa arbetet. Detta har medfört att 
intervjupersonerna på Krambo sammantaget har ett mer utpräglat företagsnivåperspek-
tiv i sina berättelser än vad de intervjuade på Ljungen har. Alla intervjuade, utom den 
nuvarande VD:n på Krambo, arbetade i företagen vid tiden för projektens genomför-
ande vilket gör att de kan ge en bild av hur de uppfattade situationen då och de kan 
också följa företagets utveckling från dåtid till nutid. Ingen man finns med i urvalet av 
intervjupersoner på den operativa nivån, helt enkelt för att det på den verksamhetsnivån 
finns få män. På Ljungen finns två manliga vårdbiträden av totalt 20 anställda och på 
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Krambo finns fyra män av totalt 55 lokalvårdare. Ingen av de män som varit med under 
projekttiden finns kvar i något av företagen.

Jag genomförde de sammanlagt elva intervjuerna under sommaren och hösten 2004 på 
plats i Östersund och Kramfors. Fem intervjuer gjordes rörande Ljungen och sex inter-
vjuer på Krambo. Intervjuerna var semistrukturerade. Längden på intervjuerna varie-
rade mellan 45 och 75 minuter. Jag transkriberade intervjuerna i sin helhet innan de 
skickades ut till samtliga intervjupersoner för kännedom och godkännande av citat.

Ytterligare källor

För att komplettera intervjumaterialet och sätta mig in i fältet har jag använt mig av 
flera andra informationskällor. Det är framför allt den nationella utvärdering av KOM-
programmet som gjordes 19954, tidningen ”Kom Ihåg” från projekttiden samt företags-
specifika dokument.

För att sätta mig in i Ljungens förhållanden har jag läst Riksbyggen Serviceboendes 
årsredovisningar från 2002 och 2003 samt moderbolaget Riksbyggens årsredovisning 
från 2003. Jag har haft tillgång till företagets verksamhetsrapporter från 1994 till 2003 
liksom en lönelista för samtliga anställda från 2004. Jag har också läst aktuella artiklar 
om Ljungen i tidningen Östersundsposten. Från tiden för projektet har jag haft till-
gång till Ljungens projektbeskrivning från KOM-programmet och informationsblad 
om verksamheten som gavs ut 1992.

I Krambos fall har jag läst företagets årsredovisningar från 2001 och 2002 samt års-
redovisningen från Kramfors kommun 2003. Jag har haft tillgång till en lönelista för 
samtliga anställda från 2004. Jag har även läst aktuella artiklar om Krambo i lokaltid-
ningen, Tidningen Ångermanland. Från tiden för projektet har jag projektbeskrivning-
en från KOM-programmet samt skriften ”Nya grepp i kvinnors arbete” från arbetsmiljö-
fonden där Krambo presenteras.

De avidentifierade lönelistor som jag har använt mig av kommer från den personalan-
svariga på respektive företag.

I rapportens empiriska material refererar jag genomgående till vilken intervjuperson 
som sagt vad, intervjupersonen anges då inom parentes i varje stycke. När jag citerar en 
intervjuperson återges denna text med kursiverad stil.

4 Hagberg et al (1995) Att göra landet jämställt
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Ljungen i Östersund
Detta avsnitt presenterar Ljungen 1991 då serviceboendet först öppnade och KOM-
programmet startade, 1995 då utvärderingen av KOM-programmets forskarlag gjordes 
samt 2004 då denna studie genomfördes.

Ljungen 1991

Fastighetsföretaget Riksbyggen AB öppnade 1991 serviceboendet Ljungen i Östersund. 
En överenskommelse hade träffats mellan Riksbyggen och Östersunds kommun om 
att Riksbyggen skulle sköta all närservice i bostadsområdet. Nyrekrytering av personal 
genomfördes. De flesta hade arbetat i området tidigare men då som kommunalt anställ-
da. All personal anställdes som servicepersonal vilket inkluderade yrkesområdena hem-
tjänst, vård, städning och vaktmästeri.5

På Ljungens serviceboende fanns 1991 ett servicehus med seniorboende, ett demens-
boende och ett dagcenter. I personalens arbetsuppgifter ingick förutom omsorg av de 
boende i servicehuset också all hemtjänst i närområdet, ”ute” i området.

De boende på Ljungen skulle vara personer som genom den hjälp i form av hemsjuk-
vård och kompetens som Ljungen erbjöd skulle kunna bo kvar lite längre hemma. 
Meningen var att personalen till exempel skulle kunna gå och handla åt de boende för 
att underlätta deras vardag. Ljungen tillhandahöll något som de kallade extratjänster 
till de boende i form av flyttning, flyttstäd, och tekniska uppgifter som enklare repara-
tioner och byte av proppar. Personalen skulle också kunna hjälpa till med snöskottning 
och gräsklippning i området. För dessa tjänster fick de boende betala en extra kostnad.

Om KOM-projektet

Ljungen drev projektet ”Samordnad äldreomsorg/vaktmästarservice i ett bostadsom-
råde”. KOM-programmet bidrog med 350 000 kr vilket motsvarade 25 % av den totala 
kostnaden. Resterande summa stod företaget självt för. Pengarna användes för utbild-
ning i fastighetsskötsel, attitydförändring, service mm. Projektet berörde totalt 27 per-
soner, 18 kvinnor och 9 män.6

Idén att foga samman äldreomsorg och vaktmästeri kom enligt regionchefen från Riks-
byggen. De tog själva initiativ till projektet och ambitionsnivån var därför hög. Pro-
jektet passade Ljungen bra av två anledningar. För det första befann sig företaget i en 
nyetableringsfas 1991 och för det andra befann sig företaget i två olika branscher, det 

5 Hagberg et al (1995) Att göra landet jämställt

6 Projektbeskrivning från KOM-programmet
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kvinnodominerade vård- och omsorgsområdet och det mansdominerade fastighetssköt-
selområdet.

Riksbyggen som är ett mycket mansdominerat företag fick in en annan ny mju-
kare sida … Att ställa dem mot varandra och köra dem tillsammans i ett projekt, 
det passade oss utmärkt.

(Regionchef)

Tanken med projektet var förutom att vårdpersonal och vaktmästare skulle integrera 
sina arbetsuppgifter också att vårdtagarna skulle slippa möta så många olika personer 
varje dag. Exempelvis skulle samma undersköterska som gav insulin också kunna torka 
golvet och laga mat vid besöket. (Föreståndare)

På Ljungen fanns förutom vårdpersonalen två manliga vaktmästare vars uppgifter inom 
projektet var att utbilda vårdpersonalen inom vaktmästarområdet. Vaktmästarnas vilja 
att utföra andra arbetsuppgifter inom vårdområdet varierade dock. Den yngre av de två 
vaktmästarna var beredd att utvidga sina arbetsuppgifter medan den äldre vaktmästa-
ren hade svårt att tänka sig själv i vårdande arbetsuppgifter. Däremot kunde han tänka 
sig att hjälpa till med promenader och andra aktiviteter. Regionchefen uttryckte sig på 
följande sätt:

Det hade ju varit suveränt om man hade hittat en sådan person som hade kunnat 
arbeta en del med vård men det gick inte.

(Regionchef)

Ljungen 1995

När följeforskarna lämnade projektet i och med sin utvärdering 1995 tycktes projektet 
på Ljungen vara lyckat. Forskarna trodde att det kunde bero på att all personal nyrek-
ryterats till befattningar som ”servicepersonal” samtidigt som de fastigheter som de 
arbetade i var nya.7

Ljungen 2004

Hur såg det då ut på Ljungen 2004, nio år efter att projektet avslutats och utvärde-
rats? Ljungen hade genomgått och påverkats av en rad förändringar, både inomorga-
nisatoriska och utomorganisatoriska. Den 1 januari 1992 genomfördes den så kallade 
ÄDEL-reformen vilken innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för långva-
rig service, vård och omsorg för äldre och handikappade. Kommunerna fick i uppdrag 
att inrätta särskilda boendeformer som ålderdomshem, servicehus och gruppbostäder, 
något som tidigare varit Landstingets ansvar. För Ljungens del förändrades verksamhe-

7 Hagberg et al (1995) Att göra landet jämställt
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ten och personalens yrkesroller i och med ÄDEL-reformen. När långtidssjuka överför-
des från Landstingets långvård till hemsjukvård eller servicehus medförde detta sjukare 
och allt mer vårdkrävande boende. För Ljungen innebar denna förändring att kravet på 
utbildad vårdpersonal ökade.

Riksbyggen Serviceboende var 2004 en privat utförare av en tjänst som upphandlades 
av Östersunds kommun. När Ljungen öppnades 1991 förekom inga upphandlingar och 
inte heller fanns det lika stor konkurrens från andra vårdbolag. 2004 fanns flera stör-
re vårdbolag på marknaden vilka konkurrerade om de anbud som lades ut. Den öka-
de konkurrensen ledde till pressade priser och förändrade arbetsvillkor för de anställda 
enligt föreståndaren.

1999 skedde en omorganisation inom Riksbyggen Serviceboende vilken påverkade 
Ljungen i hög utsträckning. Företaget gick från att vara en del av Riksbyggen till att bli 
ett självständigt dotterbolag, Riksbyggen Serviceboende AB. Bolagiseringen innebar 
att hemservice och fastighetsservice åtskildes organisatoriskt. Vaktmästarna flyttades 
över till Riksbyggens förvaltningstjänst och resterande personal fanns kvar inom det 
nya bolaget. Omorganisationen innebar att vaktmästarna inte längre fanns tillgängliga 
organisatoriskt. Deras arbetsuppgifter hörde till en annan del av företaget. Det fanns 
således inga andra arbetsuppgifter än service och vård för personalen att dela på.

Oklara tjänstebeteckningar

På en tavla som satt i foajén på Ljungen 2004 fanns bilder på de anställda och deras 
tjänstebeteckning utsatt under bilden. Det fanns enligt tavlan tio undersköterskor, sju 
vårdbiträden varav en man, en distriktssköterska, tre servicepersonal varav två män, en 
sjukgymnast och en verksamhetschef. Tavlan var dock inte uppdaterad mot den lönelis-
ta som kommer att beskrivas nedan. Till skillnad från vid starten då samtliga anställda 
kallades servicepersonal, fanns ett flertal olika tjänstebeteckningar representerade på 
Ljungen 2004. Föreståndaren valde i sin intervju att benämna de olika yrkesgrupperna 
som undersköterskor, distriktssköterskor och servicepersonal.

Det är de allt sjukare boende som har gjort att högre kompetenskrav ställs på perso-
nalen och därmed har tjänstebeteckningarna blivit viktigare och tydligare. Företagets 
ambition var enligt föreståndaren att bara anställa utbildade undersköterskor. Benäm-
ningen servicepersonal fanns inte kvar då det blir fel benämning på en personalgrupp 
som i allt högre utsträckning jobbar med vård sa regionchefen.

Anställningsförhållanden

På Ljungen fanns enligt lönelistan tolv tillsvidareanställda undersköterskor och åtta 
vårdbiträden. Två av de 20 anställda var män, båda vårdbiträden. Det fanns endast fyra 
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personer som arbetade heltid, samtliga undersköterskor, medan resterande 16 personer 
arbetade deltid. Sammantaget innebar detta att 80 % av personalen på Ljungen arbe-
tade deltid.8

Regionchefen ansåg att de flesta arbetade så mycket som de ville, men Ljungen måste 
ha ”ett antal huvuden” för att täcka upp helg-, kvälls- och nattpassen.

På bara heltider klarar man inte av att bemanna under helger. Det leder till 
orimliga scheman.

(Regionchef)

En undersköterska som arbetade deltid sa att hon inte ville arbeta heltid och att inte 
någon annan heller skulle behöva göra det eftersom arbetsuppgifterna var så tunga.

Arbetets karaktär

Det fanns två huvudsakliga arbetsområden på Ljungen vilka benämndes ”innegrup-
pen” och ”utegruppen”. Innegruppens ansvarsområde var demensboendet Ljunghem 
som fanns i en huvudbyggnad och utegruppens ansvar var hemtjänst vilken bestod i 
vård och service av boende i serviceområdet.

Alla anställda i utegruppen fick varje morgon en arbetsbeskrivning med sin ”tur”. En 
tur innebar att flera boende (brukare) var sammansatta i en turordning på en lista så att 
personalen visste i vilken ordning de skulle gå till de boende och vad de behövde hjälp 
med. Turen för de som var undersköterskor kunde innehålla arbetsuppgifter såsom sår-
omläggningar och insulininjektioner och färre hemtjänstuppgifter.

I den serviceplan som kom från biståndshandläggaren specificerades vad de boende 
hade beviljats hjälp med och utifrån den gjordes sedan turer. Serviceplanerna hade 
enligt en undersköterska förändrats mycket på de senaste tio åren. 2004 fick Ljungen 
betalt för vad som stod i avtalet och det gick inte att utföra arbetsuppgifter utöver vad 
som var specificerat till skillnad mot förr då de gjorde mycket mer.

Vi får bara betalt för vad som står och gör man då utöver det, det går inte!
(Undersköterska)

Även om personalen var uppdelad i inne och utegruppen måste de som är mest inne gå 
ut ibland för att motverka alltför ensidiga arbetsuppgifter. (Föreståndare) Personalen på 
Ljungen tillhandahöll fortfarande så kallade extratjänster till de boende, något som de 
började med 1991. 2004 rörde det sig mest om städning och fönsterputsning men det 
kunde också vara rengöring av balkonger, omplantering av blommor eller att följa med 
någon och handla eller till frisören.

8 Lönelista Ljungen 2004
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Vi hade ju ett utbud av extratjänster som vi sålde och som vi fortfarande håller 
på med och det är inte så säkert att det hade blivit allt det utan projektet.

(Regionchef)

Vaktmästeriuppgifterna fanns inte kvar i de anställdas arbetsuppgifter men de skötte 
fortfarande städning och trappstädning i huvudbyggnaden. Också mer tekniska upp-
gifter som att byta proppar och laga hissen om den har fastnat ingick i de anställdas 
arbetsuppgifter. Innan omorganisationen 1999 var vaktmästarna enligt de intervjuade 
inne lite på vårdsidan och gjorde flyttningar och handlade åt de boende. När jag frå-
gade de anställda varför det inte fanns kvar några vaktmästeriuppgifter svarade de att 
det berodde på ett flertal faktorer; dels omorganisationen då vaktmästarna rent organi-
satoriskt flyttades över till en annan enhet inom Riksbyggen, dels att vaktmästarna inte 
ville gå in i vården fullt ut men också att vaktmästarsysslorna gjordes alltför sällan av 
vårdpersonalen och därför glömdes bort.

Föreståndaren menade att idén inte fullföljdes på grund av omorganisationen, annars 
hade kanske personalen fortfarande haft kvar gräsmattorna att vårda och klippa, men 
hon trodde att det hade varit svårt att få vaktmästarna till att göra uppgifter inom vår-
den fullt ut.

Ljungen arbetade 2004 med friskvård för personalen, till exempel samlade de anställda 
friskvårdspoäng både på arbetet och på fritiden och de arbetade förebyggande mot rök-
ning. Företaget subventionerade också en del av träningen på fritiden för de anställda. 
Personalen var mycket kostnadsmedveten, de visste hur ekonomin såg ut och de visste, 
som föreståndaren uttryckte det, vad det kostade att vara sjukskriven. Istället för att 
sjukskriva sig brukade personalen byta pass med varandra.

Krambo i Kramfors
Detta avsnitt presenterar Krambo på samma sätt som Ljungen presenterades i avsnittet 
innan med start 1991 då KOM-programmet startade, 1995 då utvärderingen av KOM-
programmet gjordes samt 2004 då denna studie genomfördes.

Krambo 1991

Krambo AB är det kommunala fastighetsbolaget i Kramfors kommun. Företaget över-
tog 1991 den kommunala fastighetsförvaltningen samtidigt som det ombildades från 
stiftelse till aktiebolag. Integrationen med kommunens fastighetsavdelning gjordes för 
att spara pengar för både kommunen och fastighetsbolaget. Efter integrationen fanns 
både hyresfastigheter och offentliga fastigheter inom Krambos fastighetsbestånd.

Före sammanslagningen 1991 var Krambo ett mansdominerat företag då det var fler 
manliga fastighetsskötare än kvinnliga lokalvårdare anställda. Alla män hade heltids-
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tjänster medan deltidsarbete var mycket vanligt för kvinnorna. De kvinnliga lokalvår-
darna hade själva krav på deltidsarbete eftersom de, enligt projektledaren, såg jobbet 
som ett tillskott till familjeinkomsten. Fastighetsskötarnas arbetsuppgifter bestod i att 
sköta pannorna i husen och skötsel och brukande av de maskiner som behövdes för att 
underhålla de öppna ytorna på gårdar och liknande samt att hålla rent i källare och 
pannrum. Lokalvårdarnas arbetsuppgifter var enbart trappstädning. (Projektledare)

Fastighetsskötarna fick glänsa med att köra sina fina maskiner. Det var manligt 
och bra. Men det skulle vilken kvinna som helst också kunna göra, det är mycket 
lättare att köra en gräsklippare än att städa tio trappor.

(Projektledare)

Krambo och kommunens fastighetsförvaltning var två organisationer med stora skillna-
der i arbetsuppgifter före sammanslagningen. Krambo arbetade mestadels med trapp-
städning och vaktmästeriuppgifter i de egna hyreshusen medan kommunens lokalvår-
dare och fastighetsskötare arbetade i offentliga byggnader såsom skolor och daghem. 
(Marknadschef)

Om KOM-projektet

Syftet med KOM-projektet på Krambo var att få ett mer varierat arbetsinnehåll, 
utveckling och stimulans, höjd yrkesstatus och förbättra främst kvinnornas villkor. 
Typiskt mansdominerade arbetsuppgifter skulle fogas samman med typiskt kvinnodo-
minerade. De kvinnliga lokalvårdarna utbildades av de manliga fastighetsskötarna och 
fick till exempel lära sig att byta filter i köksfläktar, byta plattor och proppar, laga stick-
kontakter samt att sköta de öppna trädgårdsytorna. Ingen utbildning av fastighetsskö-
tarna i lokalvård genomfördes.

Personalen utbildades också tillsammans för att höja kompetensnivån. I utbildningen 
ingick att arbeta aktivt med roller och attityder hos de anställda. De manliga fastig-
hetsskötarna upplevde att det var nedvärderande att gå in på städområdet och därför 
försökte projektledaren att förändra värderingarna kring lokalvårdsyrket genom samtal 
och en översikt av städredskapen. Maskinparken inventerades och uppdaterades, den 
tunga vattenstädningen i trappuppgångar och på offentliga ytor såsom skolsalar ersattes 
av modernare arbetssätt.

En ny arbetsorganisation inrättades i och med projektet vilken innebar att personalen 
skulle arbeta i samverkansområden och arbetslag. Arbetslagen bestod av fyra till sex per-
soner med både fastighetsskötare och lokalvårdare med ett totalansvar för arbetsuppgif-
terna inom området. Fastighetsskötarna tog över trappstädning i de hyreshus som fanns 
i det område de var ansvariga för och i och med det sågs tvättstugorna för städutrustning 
över och nya tvättstugor installerades så att de skulle finnas tillgängliga i varje område.
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Projektet på Krambo finansierades förutom av Arbetsmiljöfonden också av Arbetslivs-
fonden (ALF). I skriften ”Nya grepp i kvinnors arbete”9 står följande att läsa om pro-
jektet på Krambo.

Syftet är att rationalisera arbetet, bredda arbetsuppgifterna, minimera arbets-
skadorna och ändra attityderna till vad som är manliga och kvinnliga arbetsupp-
gifter.

Där står också att Arbetslivsfonden bidrog med 2,4 milj kr, KOM-programmet med 
200 000 kr och Krambo själva satsade 4 milj kr. Besparingen i och med organisations-
förändringen beräknades bli 4 milj kr per år. Projektet berörde 200 medarbetare, hälf-
ten män och hälften kvinnor. Projektledaren såg de olika programmen som komplet-
terade:

KOM-programmet, det var en mindre del medan Arbetslivsfonden gav en större 
del. Jag såg dem som ett komplement till varandra, jag såg dem aldrig som kon-
kurrerande.

Krambo skulle, enligt projektledaren, ha gjort förändringarna ändå men i och med pro-
jektet fick de hjälp med finansieringen samtidigt som de också fick mycket reklam för 
och fokus på företaget.

KOM-projektet i backspegeln
Fastighetsskötarna tyckte enligt den dåvarande VD: n att det var förspilld tid att städa. 
Varför skulle utbildat folk hålla på med lokalvård? Företagsledningens åsikt var ändock 
att det inte krävdes någon särskild yrkeskunskap för vissa av de arbetsuppgifter som 
fastighetsskötarna hade, det kunde lika gärna de kvinnliga lokalvårdarna göra. Lokal-
vårdarnas arbetsuppgifter var också alltför ensidiga och de bidrog bara till att persona-
len blev utsliten.

Det är ju inte könsbetingat vad man kan göra
(Dåvarande VD)

Lokalvårdsbegreppet togs bort och alla anställda skulle svara för fastighetsskötsel. 
För att genomföra projektet hade projektledaren en projektgrupp där fastighetschefer, 
avdelningschefer, arbetsledare och de fackliga representanterna från SKAF och SKTF 
samlades. Det låg sedan på arbetsledarna att se till att de anställda, både lokalvårdare 
och fastighetsskötare, fick andra förändrade arbetsuppgifter under projekttiden. Dessa 
arbetsledare hade alla suttit med i projektgruppen. (Projektledare)

De svårigheter som projektledaren upplevde var främst fastighetsskötarnas ovilja att 

9 Åhström (1993) Nya grepp i kvinnors arbete
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städa och lokalvårdarnas ovilja till att delta i de friskvårdsaktiviteter som erbjöds. Ett 
mål i projektet var att alla anställda skulle ha ett heltidsjobb och sysselsättningen ökade 
faktiskt under projekttiden. De kvinnliga lokalvårdarna uppfattade projektet som posi-
tivt i kontrast till männen som inte var lika glada.

Männen var ju inte lika begeistrade att börja städa ju, det kan man väl säga.
(Dåvarande VD)

En förutsättning för att de kvinnliga lokalvårdarna skulle göra andra arbetsuppgifter 
var att de manliga fastighetsskötarna tog över lokalvårdsuppgifter. Fastighetsskötarnas 
städinsatser kom dock aldrig att överstiga 25-30 % av den totala arbetstiden under pro-
jekttiden. (Dåvarande VD)

Enligt marknadschefen initierades inte projektet av VD: n vilket gjorde att det inte 
kändes särskilt angeläget för några anställda. De upplevde inte heller att det fanns någ-
ra klara och uppnåbara mål för programmet.

Lokalvårdarna tyckte att det var roligt att gå kurser och deras självförtroende och kom-
petens ökade under projekttiden, minns en arbetsledare. Arbetsledaren berättade också 
att lokalvårdarnas jobb underlättades genom att nya maskiner och hjälpmedel köptes 
in. Arbetsledaren sa sig inte ha vetat något om KOM-programmet varken innan eller 
under tiden det genomfördes. Projektet uppmärksammades inte på företaget eftersom 
det inte kom någon annan information från företagsledningen innan projektet startade 
än en lapp i postfacket. Många av de anställda på kontoret blev avigt inställda på grund 
av bristande information.

En lokalvårdare mindes att de lärde känna varandra bättre under projekttiden. Hon 
berättade också att tvättstugor för städredskapen inrättades på alla områden under pro-
jekttiden vilket berodde på att det var vaktmästarna som skulle städa trapporna. Utan 
det trodde hon att det aldrig blivit några tvättstugor.

Krambo 1995

Krambo räknade med att kunna redovisa det verkliga resultatet först på 2000-talet, 
därför kallades projektet ”Arbetsplats 2000”, men redan 1995 var personalen mer moti-
verad för sina arbetsuppgifter, månade om hyresgäster och lokaler, hade större ekono-
mimedvetenhet, var mer villiga att dela med sig av sina kunskaper och såg också sina 
kunskaper som en tillgång. (Projektledare)

När forskarna från Linköpings universitet lämnade projektet 1995 tycktes männen ha 
tjänat mest på förändringarna. Forskarna trodde att det berodde på att förändringsar-
betet försiktigtvis hade inletts med en utbildning för alla i skötsel av grönytor och eko-
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nomi. Männen tog sig an de nya arbetsuppgifterna medan kvinnorna blev kvar inom 
städningen, tvärtemot ledningens intentioner.10

Krambo 2004

Krambo hade sedan 1995 hunnit med ett VD-byte 1999 samt två omorganisationer. 
Företaget utförde fortfarande entreprenadverksamhet åt kommunen och många av de 
anställda från projekttiden fanns kvar i den nya organisationen. Den nya VD: n hade 
rationaliserat och förändrat organisationen och arbetssättet och hans idéer liknade 
mycket de som fanns i KOM-projektet med till exempel integrering av arbetsuppgifter. 
2004 satsade företaget mycket på friskvård för personalen och sjukskrivningstalen hade 
minskat till följd av detta.

Den VD som verkade under projekttiden slutade 1999 och ersattes av en ”nygammal”. 
När den nya VD:n kom till företaget 1999 uppmärksammade han att organisationen 
var uppdelad i två delar. En del av företaget arbetade fortfarande med Krambos fastig-
heter och en del med de kommunala fastigheterna. Trots att företaget hade ansvarat för 
både sina egna och kommunens fastigheter sedan 1991 så kändes det inte som ett före-
tag.

En städpool bildades år 2000 för att vara de övriga lokalvårdsgrupperna behjälpliga. De 
hade en egen bil och ett eget kontor där de via fax, mail och telefon tog emot dagens 
uppdrag. Arbetsuppgifterna kunde vara att hoppa in för anställda som var sjuka eller 
utföra uppdrag som de andra inte hunnit med, trappstädning eller lägenhetsstädning 
efter renoveringar. Poolen sysselsatte tre personer fördelade på två heltidstjänster.

2001 gjordes en omorganisation för att motverka uppdelningen inom företaget. Fastig-
hetsskötarna, eller bovärdarna som de nu kallades, delades in i självstyrande arbets-
lag. Arbetslaget hade ett visst fastighetsområde som ansvarsområde istället för att varje 
bovärd själv ansvarade för ett antal fastigheter. Samtidigt gjordes också en inventering 
av bovärdarnas yrkeskunskaper och kompetens för att kunskapsmässigt kunna sätta 
samman så bra arbetslag som möjligt. Den som var bäst på något inom sin arbetsgrupp 
skulle utföra arbetet inom sitt område. Bovärdarna slutade också att städa trapporna i 
de fastigheter som de tidigare hade ansvarat för och denna arbetsuppgift gick tillbaka 
till lokalvårdarna.

Tanken med att fastighetsskötarna skulle ansvara för trappstädningen hade tidigare 
varit att de skulle kunna göra det när de andra arbetsuppgifterna tröt men fastighets-
skötarna hävdade bland annat att de inte kunde ha samma kläder när de städade som 
när de utförde sina andra arbetsuppgifter. En lokalvårdare trodde att de försökte få det 

10 Hagberg et al (1995) Att göra landet jämställt
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till att låta så krångligt som möjligt så att de skulle slippa städa och dessutom förekom 
klagomål från hyresgästerna när någon inte hade skött sin trappstädning ordentligt.

Organisationen gjordes under våren 2004 om ytterligare än en gång från en linjeorga-
nisation till vad VD:n kallade en processtyrd organisation:

Nu kan vi säga att efter tre år har vi suddat ut de här gränserna, nu finns det inte 
de och vi, nu finns det inte förvaltningsuppdraget utan nu tillhör den där skolan 
eller daghemmet arbetslagets ansvarsområde.

Krambos VD såg sex olika tjänstebeteckningar inom företaget; ingenjörer, ekonomer, 
administratörer, specialreparatörer, fastighetsskötare/bovärdar och lokalvårdare. De 
grupper som enligt honom var mest lika kompetensmässigt var bovärdar och lokalvår-
dare. Den lista som citeras nedan kommer från löneförhandlingarna i maj 2004 och 
visar fyra olika yrkeskategorier på Krambo; bovärd, entreprenad/bovärd, reparations-
grupp och städ.

Bovärdarna var 21 till antalet och samtliga män. Alla arbetade heltid. Städ var den 
största yrkeskategorin med 55 lokalvårdare varav fyra män. 15 av de 55 lokalvårdarna 
var anställda som vikarier. En del av lokalvårdarna arbetade deltid. Entreprenad/bovärd 
var 11 stycken säsongsanställda män. Reparationsgruppen hade 10 anställda män, varav 
två på visstid. Alla var heltidsanställda utom en som arbetade 50 %. På kontoret arbe-
tade 15 personer med administrativa uppgifter varav sex kvinnor.11

Det gjordes inte någon löneskillnad inom de olika yrkeskategorierna på Krambo, alla 
inom samma yrkesområde hade samma lön.

Har du femton skolor som är välstädade då kan du inte säga att någon har gjort 
det bättre än någon annan. Det är svårt att skilja ut folk för då blir det personligt 
och det är inte meningen.

(Arbetsledare)

Facket hade en avvikande åsikt i lönefrågan, de uppmuntrade företaget att göra skillnad 
på de anställda genom att diversifiera lönerna.

Alla var heltidsanställda på Krambo, de hade en låg andel långtidssjukskrivna (1 %) 
och lägre sjukskrivningstal än för några år sedan men medelåldern för lokalvårdarna 
var hög. Det fanns många vikarier på Krambo och de flesta nyanställningar som gjor-
des var av gamla vikarier. (Arbetsledare)

Krambo satsade mycket på friskvård för personalen, bland annat genom att bekosta de 
anställdas träning och genom en friskvårdsresurs som kom till företaget och pratade 

11 Lönelista Krambo 2004
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med de anställda om deras träning. Företagsledningen trodde att företaget skulle kom-
ma att tjäna på friskvårdssatsningen genom lägre sjukskrivningstal och friskare perso-
nal.

Arbetets karaktär

Städenhetens arbetsuppgifter var städning av lokaler, golv och fria ytor i kommunens 
fastigheter och trappstädning i de egna bostadshusen. Andra arbetsuppgifter av vakt-
mästerikaraktär ingick inte längre men arbetsledaren berättade att en del gör ”lite mer” 
eftersom de har gått och lärt sig det på kurserna under projekttiden. De flesta ringde 
dock till serviceanmälan om det var något som behövde åtgärdas och då var det bovär-
darnas uppgift att utföra arbetet.

Lokalvårdarna planerade sitt arbete själva och förlade arbetstiden mellan klockan 06 
och 18. De bestämde själva hur ofta en viss lokal behövde städas och gjorde upp sche-
man för det. De hade eget budgetansvar och beställde sina egna förbrukningsvaror. 
(Arbetsledare)

Bovärdarna var indelade i fyra olika områden där de också hade kontor. De var organi-
serade i tio olika grupper med nio bovärdar i varje. (Arbetsledare) Utegruppen, som var 
säsongsanställda, klippte gräsmattor och reparationsgruppen tog på sig både större och 
mindre reparationsobjekt. Skillnaden mellan städ och bovärdar var enligt en poolstä-
derska att bovärdarna hade mer kontakt med hyresgästerna än vad lokalvårdarna hade.

Det är ju de som går in i lägenheter, när vi kommer är det i regel tomt.
(Poolstäderska)

Den utrustning som lokalvårdarna använde sig av hade förändrats mycket sedan tiden 
innan KOM-projektet berättade en poolstäderska. De använde inget extra vatten i själ-
va städningen utan mopparna gjordes i ordning i tvättstugan innan och så fanns extra 
vatten med på städvagnen om något skulle behöva torkas av. Tyngden i arbetet hade 
därför minskat.

Det är ju ingenting som du behöver stå och vrida ur för hand, ingenting som det 
har varit förut… Det är ju inte hink och mopp!

(Poolstäderska)

Det fanns enligt VD:n ett motstånd från de kvinnliga lokalvårdarnas sida att integrera 
sina arbetsuppgifter med bovärdarnas vid omorganisationen 2001. Det fanns också ett 
motstånd från bovärdarna mot att få in lokalvårdarna i arbetslagen.

Att det har funnits motstånd från grabbarnas sida att göra städuppgifter det är 
inte så konstigt. Det är nog påfrestande för dem att städa källarna för det ingår 
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i deras arbetsuppgifter. Men att det största motståndet skulle komma från stä-
darna själva mot att utföra nya arbetsuppgifter och ingå i arbetslaget, det var mer 
förvånande.

(VD)

Kvinnliga bovärdar

Sedan 1991 har tre kvinnliga lokalvårdare varit bovärdar, en av dem under en månad på 
sommaren under ordinarie bovärds semester och två av dem som tillsvidareanställda. 
Ingen av de två tillsvidareanställda bovärdarna arbetar kvar som bovärd utan de har 
fått andra jobb inom företaget. En av de två kvinnorna var den enda på företaget som 
hade en fastighetsskötarutbildning. Hon rekryterades via ett ansökningsförfarande men 
tvingades tillsammans med den andra kvinnliga bovärden att sluta som bovärd vid en 
rationalisering 1998-99 eftersom de var sista anställda. Båda kvinnorna har blivit kvar 
inom företaget genom att nya tjänster har skapats inne på kontoret, den ena som servi-
cemottagare och den andra i receptionen. (VD)

Den kvinna som arbetade som bovärd under en sommar tror inte att hon hade fått pro-
va på arbetet om hon inte hade gått kurserna under projekttiden. När sommaren var 
slut och därmed anställningen som bovärd började hon städa på en av de största skolor-
na i kommunen och fick ingen användning av sina kunskaper då hon inte fick lägga sig i 
vaktmästarens jobb. Men hon berättade:

Men jag fuskade ju lite granna! Jag hade ju lärt mig en del knep.
(Poolstäderska)

Den kvinna som arbetade med serviceanmälningarna 2004 skulle gå över till att vara 
ansvarig för lägenhetsbesiktningarna eftersom de manliga bovärdarna enligt VD: n 
hade haft problem med denna arbetsuppgift.

Vi fick missnöjda kunder och dessutom kunde vi tappa en månadshyra för att det 
inte var åtgärdat. En del ser inte och killarna har svårare med det, det är bara att 
konstatera! … Nu vill vi ha lite bättre ordning på det.

(VD)

Vad hände sen?
I detta avsnitt kommer Ljungen och Krambo att diskuteras med fokus på fyra områ-
den; personal, kvinnliga och manliga arbetsuppgifter, återstoder samt omorganisatio-
ner. Avslutningsvis funderar jag kring projektens resultat.
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Personal

Antal anställda på Ljungen och Krambo 1991 och 2004:
Ljungen 1991 18 kvinnor 9 män Totalt 27 anställda

Ljungen 2004 18 kvinnor 2 män Totalt 20 anställda

Krambo 1991 100 kvinnor 100 män Totalt 200 anställda

Krambo 2004 57 kvinnor 55 män Totalt 112 anställda

Ljungens personalstyrka har minskat med ungefär en tredjedel sedan 1991. Antal kvin-
nor är oförändrat medan antal män i företaget har minskat och könsfördelningen är 
fortfarande sned. Det finns ingen man från projekttiden kvar i företaget. Det är vanligt 
med deltidsarbete, 16 av 20 personer arbetar deltid.

Personalstyrkan på Krambo har nästan halverats sedan projektet startade men könsför-
delningen är fortfarande jämn på företagsnivå. Inom specifika yrkesområden är emel-
lertid könsfördelningen ojämn, samtliga bovärdar är män och nästan alla lokalvårdare 
kvinnor. De flesta anställda arbetar heltid och jobben är fysiskt lättare genom förbätt-
rad utrustning.

Kvinnliga och manliga arbetsuppgifter

Syftet med projekten på både Ljungen och Krambo var att foga samman typiskt mans-
dominerade arbetsuppgifter (vaktmästeri på Ljungen och fastighetsskötsel på Krambo) 
med typiskt kvinnodominerade arbetsuppgifter (omvårdnad på Ljungen och lokalvård 
på Krambo). Personer i ledande ställning på båda arbetsplatserna tar under intervjuerna 
upp att de under projekttiden ansåg sig tvungna att respektera vaktmästarnas/fastig-
hetsskötarnas viljor om att inte helt gå in i vårdjobbet/städa. Ingen utbildning av vakt-
mästare/fastighetsskötare skedde heller utan den var bara kvinnorna som utbildades i 
männens arbetsuppgifter. Varken på Ljungen eller på Krambo delades arbetsuppgif-
terna fullt ut. Inte på någon av arbetsplatserna förekom heller några integrerade arbets-
uppgifter 2004.

På Krambo finns en tydlig föreställning om vad som är manliga respektive kvinnliga 
arbetsuppgifter. Vid omorganisationen 2001 ville de manliga bovärdarna inte städa 
trappor längre varför den uppgiften återgick till lokalvårdarna. De två kvinnor som 
arbetat som bovärdar återfinns idag inne på kontoret med andra arbetsuppgifter trots 
att en av dem var den enda på företaget med fastighetsskötarutbildning. En av kvin-
norna arbetar med lägenhetsbesiktningar, något som de manliga bovärdarna enligt VD 
hade svårare med, den andra med servicemottagning. Ingen av de manliga bovärdarna 
har flyttat in till kontoret för andra arbetsuppgifter.

Krambos nuvarande VD berättar om sina ambitioner att integrera bovärdarnas och 
lokalvårdarnas arbetsuppgifter för att skapa ett bättre arbetsklimat. Hans åsikter liknar 
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i mångt och mycket den tanke som fanns i projektet 1991 om att göra arbetslag bestå-
ende av lokalvårdare och fastighetsskötare. Han upplever dock att det finns en ovilja 
från både lokalvårdarnas och bovärdarnas sida mot att genomföra planerna. För lokal-
vårdarna handlar det främst om att de inte vill utvidga sina arbetsuppgifter utan de är 
nöjda med det de gör medan det från bovärdarnas sida främst handlar om en rädsla för 
att släppa in kvinnorna på sitt område. Både VD och en arbetsledare hänvisar till lokal-
vårdarnas höga ålder som orsak till den låga förändringsbenägenheten.

Omorganisationer

En omorganisation genomfördes centralt av Riksbyggen 1999 vilken för Ljungen inne-
bar att vaktmästarna flyttades till förvaltningsenheten inom Riksbyggen samtidigt som 
företaget blev ett eget bolag, Riksbyggen Serviceboende AB. Bolagiseringen innebar att 
hemservice och fastighetsservice skildes åt. Kanske kunde utvecklingen ha sett annor-
lunda ut om inte vaktmästarna hade försvunnit ur organisationen, då hade personalen 
fortfarande ansvarat för gräsmattor och liknande? Föreståndaren på Ljungen poängte-
rar att svårigheten var att få vaktmästarna att göra vårdrelaterade arbetsuppgifter och 
den svårigheten hade förmodligen varit bestående om inga insatser gjorts för att för-
ändra vaktmästarnas attityder. I intervjuerna framkom också att vaktmästaruppgifterna 
utfördes för sällan och att de därför glömdes bort.

Krambo har genomgått flera omorganisationer under åren 1999-2004. VD har bytts 
ut och bovärdarna (fastighetsskötarna) delades in i arbetslag och slutade att städa trap-
porna. Det gjordes nya lokalvårdsgrupper som hade hand om både lokalvård och trapp-
städning. En städpool bildades år 2000 vars syfte var att serva de andra lokalvårdar-
na och kunna hoppa in med kort varsel vid till exempel sjukdom. I städpoolen finns 
2004 en lokalvårdare som genomgått vaktmästeriutbildningen under projekttiden och 
som också arbetat som vaktmästare. Ändå ingår bara lokalvård i hennes arbetsuppgifter 
idag.

Återstoder

På Ljungen erbjuds fortfarande de extratjänster som skapades när projektet starta-
de 1991. Personalen putsar till exempel fönster och flyttar åt de boende mot en extra 
avgift. En del av personalen kan även ta hand om lättare tekniska problem som att byta 
proppar och laga hissen om den har fastnat. Personalen sköter också all trappstädning 
och fönsterputsning i huvudbyggnaden i sina ordinarie arbetsuppgifter. Något annat 
som är bestående från projekttiden är organisationsformen, det finns fortfarande inga 
mellanchefer utan organisationen har bibehållit sin platta karaktär.

Sammantaget ses projektet på Ljungen som lyckat av de intervjuade under de år som 
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det pågick och under ett antal efterföljande år. Motiveringen är bland annat att det 
var positivt för dem som berördes. Engagemanget för att utveckla ett nytt arbetssätt 
blev större än om de inte hade haft ett projekt. Intrycken har enligt regionchefen varit 
bestående och grundidéerna finns kvar i företaget än idag men hur det har påverkat 
företaget på sikt är som alltid svårt att säga.

Projektet har väl inte styrt den jättelånga utvecklingen. Det var bra då och det 
var bra några år framåt. Det satt i några år, det är helt klart. Men sen finns det 
andra utvecklingar som styr och jag tycker att de har tagit över.

(Regionchef)

På Krambo arbetar de flesta heltid, både bovärdar och lokalvårdare, något som var ett 
mål med projektet. Arbetsredskapen är bättre och mer funktionsenliga och lokalvårdar-
na har också fått tvättstugor på varje område, något som de intervjuade säger beror på 
att fastighetsskötarna skulle börja städa trappor. Två kvinnor har arbetat som bovärdar 
på heltid och en har varit vikarie under en sommarmånad. De två bovärdarna har dock 
gått vidare till andra uppgifter inne på kontoret. Ingen av lokalvårdarna har idag endast 
trappstädning som arbetsuppgift, något som förekom innan projektet, utan trappstäd-
ningen är fördelad på samtliga lokalvårdsgrupper.

Fysisk träning för personalen lever kvar från projekttiden. I städpoolen har de nytta av 
den vaktmästerikurs som ingick i projektet så att de lättare kan ”fixa” saker både i arbe-
tet. När de städar en lägenhet till exempel kan de klara av mycket själva utan att ringa 
till bovärdarna. (Poolstäderska)

Går det att säga om projekten lyckades eller misslyckades?

För Ljungen låg projektet bra i tiden, företaget var i rätt fas för att ta till sig ett KOM-
projekt. Projektet stämde med vad Ljungen ville göra och hjälpte idéer som redan fanns 
att ta fart. Projektet kom inte ”ovanifrån” vilket var en ytterligare framgångsfaktor. 
Ledningen var med och stödde projektet och projektledaren ser det än idag som ett 
lyckat projekt. Nyrekryteringar gjordes och personalen visste vad som förväntades av 
dem och vilka integrerade arbetsuppgifter som skulle utföras. När organisationsföränd-
ringen så genomfördes 1999 fanns inte längre möjligheten till integrerade arbetsuppgif-
ter för vårdpersonalen då vaktmästarna inte längre fanns kvar på Ljungen. Vårdtyng-
den hade också ökat och arbetsuppgifterna var till följd av det mer vårdorienterade och 
begreppet servicepersonal passade inte längre in på de arbetsuppgifter som personalen 
utförde.

När fusionen mellan det sedan tidigare mansdominerade Krambo och den kvinnodo-
minerade kommunen skedde var det ett medvetet val. På Krambo uppmärksammades 
emellertid inte projektet fullt ut. Trots att det var företaget själva som tog kontakt med 
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KOM så upplever flera av de intervjuade att projektet inte förankrades i organisatio-
nen. Flera anställda under projekttiden, främst på kontoret, kände inte till att projektet 
pågick och engagerade sig således inte i det. Inom företaget har det sedan sammanslag-
ningen med kommunens fastighetskontor 1991 funnits två olika kulturer, kommunens 
och Krambos. Kanske var det en orsak till att de arbetsledare som skulle se till att lokal-
vårdare och fastighetsskötare fick andra arbetsuppgifter inte fullföljde sina uppgifter?

En arbetsledare på Krambo ser inga kopplingar tillbaka till projektet idag förutom för 
sin egen del, hon har utvecklats mycket sen dess och har fått ett större ansvarsområde. 
Även om det inte blev någon förändring i lokalvårdarnas arbetssituation så var utbild-
ningarna bra för deras självkänsla, de kunde vara stolta för vad de gjorde.

Det som har hänt med städerskorna är att de kan ställa sig upp och förstå vad de 
gör, det är mycket tycker jag, de skäms inte.

(Arbetsledare)

En gemensam faktor för både Ljungen och Krambo som kanske kan förklara varför 
arbetsuppgifternas integrering inte lyckades fullt ut är att det bara var de manliga vakt-
mästarna/fastighetsskötarna som utbildade de kvinnliga omvårdarna/lokalvårdarna 
inom sina respektive uppgifter, det skedde inte tvärt om där kvinnorna fick visa och 
utbilda männen inom sina arbetsuppgifter.

Det faktum att Krambos projekt finansierades inte bara av KOM-programmet utan 
också av Arbetslivsfonden verkar inte har spelat in i företagets fortsatta utveckling jäm-
fört med Ljungen.

Jämställdhet som avsedd eller oavsedd konsekvens?
På Ljungen var företaget positivt inställt till integrering av kvinnliga och manliga per-
sonalkategorier och arbetsuppgifter men projektet hade inget uttalat jämställdhets-
perspektiv. Jämställdhetsaspekten var en oavsedd konsekvens av att arbetsuppgifterna 
integrerades. På Krambo skulle lokalvårdarnas och fastighetsskötarnas arbetsuppgif-
ter integreras för att förbättra främst lokalvårdarnas arbetsvillkor. Jämställdhet var, till 
skillnad mot Ljungen, en avsedd konsekvens.

När följeforskarna lämnade Ljungen 1995 tycktes projektet mer lyckat i jämförelse 
med det på Krambo. De framgångsfaktorer som angavs var det faktum att all perso-
nal nyrekryterades, arbetsplatsen var ny samt att både kvinnor och män rekryterades 
till en tjänst som benämndes servicepersonal. I min uppföljning 2004 finns inte längre 
begreppet servicepersonal och de män som ursprungligen fanns i organisationen som 
vaktmästare finns inte längre kvar. Den personal som finns kvar på Ljungen arbetar 
uteslutande med vårdrelaterade arbetsuppgifter. De rester som finns kvar från projektet 
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är att de istället för att anlita en städfirma själva städar i huvudbyggnaden samt att en 
del av personalen fortfarande kan byta proppar, ta ner hissen om den har fastnat samt 
utföra enklare reparationer. Vid andra problem ringer de till Riksbyggens vaktmästare. 
För Ljungens del är omorganisationen där vaktmästarna flyttades ur verksamheten den 
största orsaken till varför inte arbetsuppgifterna inte längre är integrerade.

På Krambo verkade det, vid utvärderingen 1995, vara männen som hade tjänat mest 
på förändringarna. De tog sig an de nya arbetsuppgifterna medan kvinnorna blev kvar 
inom städområdet. 2004 är kvinnorna fortfarande kvar inom städningen och männen 
har gått tillbaka till fastighetsskötseln och arbetet som bovärdar. Den nya VD: n har 
intentioner att integrera bovärdarnas och lokalvårdarnas arbetsuppgifter men han möter 
ett motstånd från båda arbetsgrupperna. Ledningen säger sig även förstå männens mot-
stånd mot att städa. Förankring hos ledningen är en mycket viktig faktor för att ett 
projekt ska lyckas samt att företaget har en tydlig plan för hur projektet ska drivas med 
syfte och mål. Alla deltagare måste känna att de har något att vinna för att projektet 
ska lyckas. På Krambo har det framkommit att ett flertal av personalen inte kände till 
eller involverades i projektet vilket har påverkat den långsiktiga utvecklingen. En vik-
tig orsak till varför arbetsuppgifterna inte lägre är integrerade på Krambo tror jag kan 
vara utbildningen av kvinnor som skedde i vaktmästeriuppgifter men inte motsvarande 
utbildning av män i lokalvård.

På individnivå verkar det i båda företagen var mycket upp till personalen själva, hur 
mycket de väljer att anpassa sig och lära nya saker. För en del anställda har projekten 
betytt och gett mycket medan andra inte minns. Positiva förändringar i arbetsmiljön på 
individnivå kan de anställda bära med sig trots att organisationen runt omkring dem 
förändras. På företagsnivå kommer övriga förändringar i organisationen in i samman-
hanget vilket kan göra att en satsning försvinner när nya strategier införlivas, företaget 
organiseras om eller är föremål för neddragningar.

Ljungen och Krambo hade i sina projekt olika utgångslägen. Ljungen var ett nystartat 
företag som nyrekryterade alla anställda medan Krambo i samband med en samman-
slagning fick ny personal till det ursprungliga företaget. Krambo hade ett uttalat jäm-
ställdhetsperspektiv på sitt projekt medan Ljungen inte hade det. Med olika utgångs-
lägen verkar företagen ändå ha utvecklats åt samma håll och effekterna från fogaprojek-
ten som startade 1991 är 2004 relativt lika, dvs den traditionella könsarbetsdelningen 
är förhärskande.
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”Vad är det ena och vad är det andra?”  
– om organisationsförändring och samhällsutveckling  
efter ett KOM-projekt

Elisabeth Winlund

I början av 1990-talet genomfördes ett KOM-projekt på Topografiska kartenhe-
ten vid Lantmäteriverket. Syftet var att förändra en traditionell arbetsordning där 
kvinnorna var lågbetalda kartritare och männen bättre betalda fältarbetare. När det 
avslutades 1993 var arbetsgrupperna mer könsblandade än tidigare. Ett decennium 
senare har Lantmäteriverket organiserats om och enheten finns inte längre kvar. Vil-
ken betydelse har projektet haft för det fortsatta arbetet med jämställdhet? Vilken roll 
spelar samhällsutvecklingen i övrigt?

Bakgrund
Topografiska kartenheten vid Lantmäteriverket i Gävle var en av de arbetsplatser, som 
sökte medel från KOM-programmet, Kvinnor och män i samverkan, ett statligt projekt 
som drevs åren 1989–1995 med målsättningen att öka jämställdheten mellan kvinnor 
och män i arbetslivet samt att bättre ta tillvara kvinnors kompetens och förbättra vill-
koren för dem. I projektansökan gavs en beskrivning av en arbetsplats med jämn köns-
fördelning men med hög medelålder. På grund av åldersstrukturen fanns en stor grupp 
med förhållandevis låg grundutbildning. Rester av traditionell arbetsfördelning fanns. 
Kvinnorna var kartritare med jämförelsevis låga löner, männen fältarbetare och bätt-
re betalda. På enheten pågick en övergång till en helt digital produktion, vilket skulle 
komma att innebära att både nya arbetsmetoder och att nya produkter tillkom, samti-
digt som de gamla, traditionella kvinnliga arbetsuppgifterna försvann. Genom attityd-
påverkan i form av föreläsningar, diskussioner och utbildning ville de sökande försöka 
skapa en bättre grogrund och förståelse för hur förändringsarbetet med ökad jämställd-
het skulle kunna genomföras. De mål man hoppades uppnå var följande:

• jämnare könsfördelning i både formellt och informellt utsedda arbetsgrupper, 
samt för handledare

• när ny teknik tas i bruk skall båda könen ges möjligheter att arbeta med den

• pappaledighet och mäns deltid för vård av barn ska uppmuntras1.

1 Projektansökan om bidrag för projekt inom KOM-programmet 26/3 1991.
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Topografiska enheten beviljades medel från KOM-programmet för ett jämställdhets-
projekt som genomfördes åren 1991–1993. Projektet kom att följas av en forskargrupp 
från Linköpings universitet och finns dokumenterat av Elisabeth Sundin i boken Ny 
teknik i gamla strukturer (1993). I slutet av boken listar Sundin de förändringar hon såg 
1993 när KOM-projektet avslutades:

• Lantmätarutbildningen är inte längre ett villkor för chefstjänst

• På lantmätarutbildningarna går 50 procent kvinnor

• Lantmäteriets roll som arbetsgivare har minskat i betydelse för lantmätarna.

• Inga nya mätningsingenjörer eller kartritare kommer längre att utbildas.

• De enklaste arbetsuppgifterna försvinner och resten sammanförs till ett yrke.

• Fältarbetet har minskats ned av ekonomiska och tekniska skäl.

• Kvinnor, även till mätningsingenjörer vidareutbildade kartriterskor, utför nu regel-
bundet fältarbete

• Innearbetarna, dvs kvinnor, lärde sig den nya tekniken först och bäst.

• Teknikutvecklingen drivs av en grupp lantmätare och några manliga f d mät-
ningsingenjörer.

Syfte

Syftet med min studie är att söka finna svar på frågan ”Vad hände sen?”. Vem gör mät-
jobbet och vem producerar kartorna och hur görs det? Har nya könsstämplar2 uppstått 
och i så fall var? Vilken roll spelade KOM-programmet i de pågående och fortsatta 
processerna? Blev enheten mer jämställd?

Metod

Lantmäteriet har genomgått flera stora omorganisationer under de senaste tio åren. 
Topografiska kartenheten finns inte kvar som arbetsplats. Projektledaren för KOM-
projektet, som också var arbetsledare vid enheten gick i pension 2001. Hur närma sig 
ett projekt som genomfördes för mer än tio år sedan på en arbetsplats som inte längre 
finns kvar och där projektledaren är pensionerad? Vem minns ett specifikt projekt i en 
organisation som genomgått stora förändringar under hela 1990-talet?

Empirin till studien bygger på två delar: i första hand arkivstudier, i andra hand inter-
vjuer. Vid intervjuerna visade sig det sig vara fruktbart att redovisa det gamla informa-
tionsmaterialet från projektet, det väckte minnen. Vid de samtalen började jag fundera 
om inte titeln för undersökningen borde ändras: från ”Vad hände sen?” till istället ”Vad 

2 Se Westberg, H. (1996) Begreppet könsmärkning används om mönster som ständigt återskapas. I yrken 
där det finns män anställs män och där det finns kvinnor anställs kvinnor. Yrket ”får kön”
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hände då?” De intervjuade beskrev utförligt sitt arbete och de förändringar som skett 
alltifrån 1960-talet och fram till början av 1990-talet, men vad som därefter hände är 
en fråga som synes svårare att besvara.

Arkivmaterial

I studien av Lantmäteriet och av KOM-projektet har jag framför allt använt mig av 
Sundins, Ny teknik i gamla strukturer (1993), men också texter som tillkom för att doku-
mentera och utvärdera KOM-projektet. Information hämtades också från Lantmäteriets 
hemsida. En videofilm på nätet gav nyttiga inblickar i lantmäteriets verksamhetsområ-
den och de tekniska resurser som står till buds för att framställa kartor. Jag har haft 
tillgång till Lantmäteriets årsberättelser för åren 1993–2003, (förutom 1996–1998 som 
saknas) samt samtliga exemplar av verkets personaltidning Mätaren – senare omdöpt 
till Höjdpunkten – för åren 1993–2004. Vid intervjun med personalchefen fick jag ver-
kets jämställdhetsplan.

Intervjuer

Nedan ges en kort presentation av de sju personer som intervjuades för studien. Av 
dessa deltog fyra i KOM-projektet. Två personer arbetar vid Lantmäteriets personal-
avdelning och en person är anställd vid Länsstyrelsen i Gävleborg. Intervjuerna pågick 
i dryga timmen vardera och byggde på ett löst strukturerat frågeschema kring min-
nena av KOM-projektet och jämställdhetsarbete. De spelades in och transkriberades 
ordagrant av mig. Citaten har därefter i några fall redigerats för att bli mer lättlästa. De 
intervjuade har läst och godkänt citaten.

Projektledaren var en av fem sektionschefer vid Topografiska kartenheten vid tiden för 
KOM-projektet. Han hade börjat vid Rikets allmänna kartverk 1963 och var en av dem 
som flyttade med när verket förlades till Gävle 1974. Han hade egen erfarenhet av fält-
arbetet, men när projektet genomfördes var han arbetsledare ”hemma” sedan ett tiotal 
år tillbaka. Vid en omorganisation erbjöds han avtalspension och slutade vid Lantmä-
teriet 2000.

Lantmätaren var en av de två kvinnor som ingick i projektgruppen för KOM-projektet. 
Hon började vid lantmäteriet i Gävle på 1980-talet efter lantmätarexamen. Hon arbetar 
med planering och utveckling av databaser och kartor.

Sektionschefen var också en av de sammanlagt fem sektionscheferna vid topografiska 
kartenheten och var kollega till Projektledaren. Hon hade börjat sin karriär som kartri-
tare vid Rikets allmänna kartverk 1962 och var en av dem som flyttade med till Gävle. 
Hon ansvarar fortfarande för en sektion som arbetar med kartproduktion.
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Säljaren utbildade sig till kartritare och fick arbete på Lantmäteriet i samband med ver-
kets etablering i Gävle 1974. Hon var bland de första kvinnorna som åkte ut som fältar-
betare under 1980-talet, men fann att arbetet var svårt att förena med hem och två barn 
och slutade med det. Hon kompletterade sin utbildning och blev kartingenjör. Numera 
arbetar hon som säljare av kartprodukter.

Personalchefen har övergripande personalansvar för lantmäterikoncernen. Vid tiden för 
KOM-projektet arbetade hon med personalfrågor med speciell inriktning och titulera-
des rekryterare.

Personalhandläggaren har funnits i lantmäteriet i några år och har vid sidan av jämställd-
hetsfrågorna också hand om rehabiliteringsfrågor.

Ingrid Siksiö arbetar på Regionalpolitiska enheten på länsstyrelsen i Gävle.

Vad hände då?

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en av Sveriges äldsta myndigheter. År 2003 firades dess 375-årsjubi-
leum. Lantmäteriets verksamhet ansvarar bl a för det rikstäckande fastighetsregistret, 
geodetiska riksnätet3, flygfotografering av Sverige och uppbyggnad och drift av geogra-
fiska databaser samt produktion och utgivning av allmänna kartor. Lantmäteriet ansva-
rar dessutom för nätet av svenska basstationer för bestämning av position med hjälp av 
det globala GPS-nätet.4

I mitten på 1970-talet slogs Rikets allmänna Kartverk samman med Lantmäteristyrel-
sen. I samband med den stora utflyttningen av statliga verk från Stockholm 1974, flyt-
tades centralförvaltningen till Gävle och blev Lantmäteriverket. Dit flyttades också de 
avdelningar, som arbetade med kartproduktion, kartenheter, var och en specialiserade 
på en viss typ av karta: ekonomiska kartan, generalkartan över Sverige, topografiska 
kartan etc.

Genom sammanslagningen av Kartverket och Lantmäteristyrelsen samlades många av 
de anställda som tillhört Kartverket i topografiska kartenheten. Av dem hade flera en 
bakgrund inom det militära. Inför flytten till Gävle lämnade en del av personalen det 
nya verket. Generellt uttryckt flyttade de manliga kartassistenterna/ingenjörerna med 
till Gävle medan kvinnliga kartritare – oftast av familjeskäl – valde att stanna kvar i 

3 Geodetiska riksnät är det referenssystem av uppmätta och i naturen markerade punkter som ligger till 
grund för kartframställning. (Lantmäteriets hemsida: www.lantmateriet.se)

4 Nationalencyklopedin

http://www.lantmateriet.se
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Stockholm. Därför rekryterades ett stort antal kartritare till huvudkontoret strax efter 
flytten. Flera av dem hade utbildats vid en 24 veckors kartritningskurs som hade anord-
nats av AMU inför verkets lokalisering till Gävle. I arbetet vid topografiska karten-
heten ingick såväl grunddatainsamling, fältkontroller som processen för att ta fram 
färdiga tryckoriginal till kartorna. De personalkategorier som arbetade där var främst 
lantmätare, mätningsingenjörer och karttekniker/kartritare.

Medan lantmätare och kartritare i allmänhet hade sitt arbete förlagt till enheten i 
Gävle, reste mätningsingenjörerna eller fältarbetarna, som de även kallades, ut till oli-
ka delar av landet under sommarhalvåret för att samla in, kontrollera och klassificera 
information. De förstnämnda yrkeskategorierna benämns ibland som innearbetare och 
de senare som utearbetare.

Kartritarens/kartteknikerns yrke var från början närmast konstnärligt: att med tusch-
penna och skalpell som verktyg, noggrant och med precision framställa kartoriginal 
efter underlag som tagits fram av fältarbetare. Kartritaryrket var länge ett helt kvinno-
dominerat yrke medan mätningsingenjörsyrket var helt mansdominerat.

Lantmätaryrket var från början helt manligt, men hade börjat blandas upp i början av 
1960-talet då den första kvinnliga lantmätaren utexaminerades från Tekniska högsko-
lan.5

Förändringarnas tid

Förhistorien till topografiska enhetens ansökan om medverkan i ett KOM-projekt står 
att finna i de förändringar av yrken och arbetsinnehåll som hade börjat under 1980-
talet och som berörde främst fältarbetare och kartritare. Lantmätarna var inte involve-
rade i processen och den yrkeskategorin lämnas utanför den fortsatta redogörelsen.

Fältarbetet vid Lantmäteriet hade utförts på ungefär samma sätt sedan decennier med-
an kartritarbetet har genomgått stora förändringar med början under 1980-talet. Från 
att ha varit ett hantverksmässigt precisionssamarbete var det i början av 1990-talet näs-
tan helt datoriserat där kartritarna satt framför bildskärmar och lagrade eller ändrade 
kartuppgifter.

När den nya datatekniken introducerades i början av 1980-talet var det de kvinnliga 
kartritarna som först fick tillgång till den och som kom att använda sig mest av den. 
De manliga fältarbetarna var ute på fältarbete i långa perioder och kunde inte hålla 
sig ajour med det nya verktyget. Många av dem var heller inte intresserade. Tekniken 
sågs som ett nytt verktyg för att framställa kartor och tillhörde därmed kvinnornas 

5 Bakgrundsteckningen av Lantmäteriet är , med undantag av de uppgifter som refereras till andra källor, 
hämtad från E. Sundins bok Ny teknik i gamla strukturer (1993).
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arbetsområde. Männen insåg inte att de skulle komma att beröras eller att det kunde 
vara kvalificerande att lära sig datatekniken. Sundin (1993) beskriver fenomenet som 
att ”Arbetsuppgifternas könskodning skymde teknikens status”.

Fältarbetarna hade bättre löner än kartritare. De hade även förmånliga traktamenten. 
Kvinnor fick inte göra fältarbete Det var männens domän och det fanns länge ett stort 
motstånd från männens sida att släppa in kvinnor på området. I hela enheten fanns 
dessutom få kvinnor i arbetsledande ställning. Ungefär samtidigt som datateknik inför-
des för kartframställning, startades den första utbildningen av kvinnliga fältarbetare. 
Sundin (1993) redovisar några förklaringar till varför satsningarna på kvinnliga fältar-
betare kom igång just vid den här tiden. Kvinnorna krävde att få åka ut som fältarbetare 
med argument som att det var nyttigt som motvikt mot det stillasittande kartarbetet, 
det motverkade arbetsskador. Andra argument var jämställdhetsaspekter och behovet 
att bredda arbetsinnehållet eftersom datatekniken riskerade att såväl utarma det befint-
liga arbetet. Arbetsgivarna hade behov av att omfördela den befintliga arbetskraften för 
att få produktionen av kartor att flyta jämnare. Den nya tekniken hade resulterat i att 
kartritarnas arbete gick fortare. Fältarbetarna hann inte med att ta fram underlagen för 
kartorna i samma takt.6 Ett överskott på arbetskraft uppstod inne och underskott ute. 
Det föll sig naturligt för arbetsledningen att göra överflyttningar mellan kategorierna.

Enligt Sundin menade några också att fältarbetet öppnades för kvinnorna för att bespa-
ra männen de påfrestningar som arbetet innebar. Det höll på att förlora sin attraktions-
kraft. Det var t ex längre inte så lätt för en fältarbetare att få med sig familjen på att 
ligga ute i fält månader i sträck. Enligt detta sätt att se blev det, enligt Sundin, nödvän-
digt för arbetsgivaren att förmå andra att gå ut i fält. De redan anställda kvinnorna låg 
då nära till hands.

Den nya tekniken ledde till att mäns och kvinnors arbetsuppgifter blev mera likar-
tade än de varit tidigare. Kvinnornas kompetens breddades och höjdes i och med det 
men det påverkade inte deras löneutveckling eller status. För männen i fältarbete blev 
den nya tekniken ett hot mot manligheten på två sätt. Dels var tekniken den indirekta 
anledningen till att kvinnorna lockades ut i fält dels höjdes kravet på att männen skulle 
lära sig den nya teknik trots att den sågs som en del av det kvinnliga innearbetet.7

Oro på arbetsplatsen aktualiserade jämställdhetsfrågan

Vid årsskiftet 1989–1990 tog enhetschefen vid topografiska kartenheten initiativ till 
ett utvecklingsarbete som gick ut på att skaffa alla inblandade mer kunskaper om jäm-
ställdhet för att försöka förändra attityderna hos de anställda. Man hoppades att detta 

6 Sundin, E. Ny teknik i gamla strukturer (1993).

7 Sundin, E. Ny teknik i gamla strukturer (1993)
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på sikt skulle ge en mer jämställd arbetsplats när det gällde arbetsväxling, möjlighet 
till utbildning, rättvis löneutveckling etc. Projektet avstannade när enhetschefen bytte 
tjänst, men tankarna levde vidare och kom att ligga till grund för KOM-projektet.8

Hösten och vintern 1990–1991 präglades enheten av oro och ovisshet inför framtiden. 
Verkets ekonomi var dålig och där fanns hot om uppsägningar. Oron var särskilt märk-
bar bland kvinnorna. Enhetens ledning diskuterade ett återupptagande av det avsomna-
de jämställdhetsarbetet för att kunna skapa jämnare könsfördelning i arbetsgrupperna 
och ge både män och kvinnor tillgång till den nya tekniken och på så sätt minska den 
oro, revirtänkandet och polarisering som fanns på arbetsplatsen.9

Projektledaren hade i sin roll som sektionschef vid enheten, varit involverad i det tidiga-
re jämställdhetsprojektet. På våren 1990 fick han veta att man kunde söka pengar från 
KOM-programmet för att driva jämställdhetsprojekt.10 En förankrings- och ansök-
ningsprocess sattes igång. Ett år senare bifölls ansökan och projektet kom igång.

KOM-projektet vid Topografiska kartenheten

Målsättningen för KOM-projektet vid Topografiska kartenheten var att öka medveten-
heten om rollfördelningen mellan män och kvinnor samt att skapa en bättre grogrund 
och förståelse för ökad jämställdhet.11 Man ville uppnå en jämnare fördelning av kvin-
nor och män både i formellt och informellt utsedda arbetsgrupper. Bland målen fanns 
fler kvinnliga handledare och att kvinnor och män skulle ges samma möjligheter att 
arbeta med ny teknisk utrustning. Ett konkret mål var att få fler män att ta ut föräldra-
ledighet.12

Projektorganisationen bestod av projektgrupp och en förankringsgrupp. I projektgrup-
pen ingick två kvinnor och två män från topografiska kartenheten, en av dem projekt-
ledare. I förankringsgruppen ingick cheferna för topografiska kartenheten och den 
övergripande produktionsenheten tillsamman med fackliga representanter och samord-
naren för KOM-programmet i Gävleborgs län. Kostnaden för projektet beräknades till 
ca 600 000 kronor. Bidraget från KOM-programmet var på ca 250 000 kronor. Reste-
rande kostnader täcktes av Lantmäteriet.

8 Uppgifter från dels intervju med Säljaren 20/10 2004 samt från uppsats På rätt spår – en lägesanalys av ett 
jämställdhetsprojekt. Se nedan.

9 Carlfors, Olle: På rätt spår – en lägesanalys av ett jämställdhetsprojekt, Projekt- och arbetsledareutbild-
ningen, högskolan i Gävle/Sandviken, 1992

10 Lantmäteriverkets personalchef Olle Ljungbeck ingick i KOM-programmets styrgrupp för Gävleborgs 
län som representant för den statliga arbetsgivarsidan.

11 Projektansökan om bidrag för projekt inom KOM-programmet 26/3 1991

12 Lantmäteriverket (1993). Jämställdhet. Gävle, Ledningsgruppen för jämställdhetsprojektet på topogra-
fiska kartenheten i samarbete med Lantmäteriverkets informationsenhet
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I förarbetet till själva projektet diskuterades tidigare erfarenheter av jämställdhetsar-
bete. Man genomförde även en enkätundersökning bland personalen vilken utarbetats 
av personalavdelningen. Av resultatet drogs ett antal slutsatser:

• Personalen visade ett ganska svagt intresse för jämställdhetsfrågor. Att påverka 
attityderna generellt på enheten sågs därför som viktigt.

• Enhetens ledningsgrupp behövde bättre kunskaper i jämställdhetsfrågor.

• Enskilda medarbetare borde få möjlighet till personlig utveckling.

• Lönefrågorna var viktiga.

• Flera män borde vara mer tillsammans med sina barn.

• Aktiviteterna måste koncentreras till vinterhalvåret, eftersom delar av personalen 
var ute på fältarbete i olika delar av landet under sommaren.13

Att påverka attityderna generellt på enheten sågs som viktigt, men också att ge enhe-
tens ledningsgrupp bättre kunskaper i jämställdhetsfrågor. För all personal arrangera-
des föreläsningar och teaterbesök med uppföljande diskussioner vid arbetsplatsträffar. 
För ledningsgruppen ordnades seminarier på olika teman. Externa konsulter engage-
rades som föreläsare. Ledningsgruppen gavs även möjlighet att delta i andra externa 
seminarier och föreläsningar. Aktiviteterna genomfördes i början av projekttiden i syfte 
att ge ledningsgruppen stöd för det fortsatta arbetet.

Idéer och tips om programinnehåll och medverkande vid de olika aktiviteterna diskute-
rades med KOM-samordnaren och vid de externa träffar som anordnades i anslutning 
till projektet.14 

Aktiviteterna

För all personal anordnades till exempel en teaterföreställning. Hela enheten såg KOM-
revyn Helga Wrede som handlade om könsroller i arbetslivet.

Dessutom fick all personal gå på föreläsning med läkaren Rigmor Robert om ”Kvinn-
ligt och manligt – i man och kvinna”, språkvetaren Kerstin Nordenström föreläste om 
manligt och kvinnligt språk och psykologen, Olle Johansson om relationer, kommu-
nikation och konflikthantering. Elisabeth Sundin, Linköpings universitet, ledde ett 
seminarium om hur vi styrs av normer och traditioner, Stig Åhs, ordförande i regering-
ens idégrupp för mansfrågor talade om männens situation och roll i familj- arbets- och 
samhällsliv.

13 Lantmäteriverket (1993). Jämställdhet. Gävle, Ledningsgruppen för jämställdhetsprojektet på topogra-
fiska kartenheten i samarbete med Lantmäteriverkets informationsenhet

14 Uppgifter från Projektledaren och Lantmätaren vid intervjuerna 20/10 2004
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Ledningsgruppen och enskilda medarbetare deltog bland annat i konferensen ”Den 
kreativa olikheten” som handlade om manligt och kvinnlig i arbetslivet, en temadag 
om arbetsvärdering, ett seminarium om hur vi styrs av normer och traditioner och ett 
samtal kring det egna ledarskapet med utgångspunkt i boken Lära män leda kvinnor.

I övrigt ordnades kurser i ”ökad självständighet i agerande och muntlig framställning” 
för enskilda medarbetare och särskilda “pappacheckar” på 2 000 kr delades ut för att 
stimulera män att ta ut föräldraledighet. Pengarna skulle användas till aktiviteter för 
barnen i samband med ledigheten.

Utvärdering och analys av KOM –projektet

I den dokumentation som finns kring projektet beskriver projektgruppen processen och 
gör viss analys av resultaten. Nedan refereras valdar delar av innehållet från tre av dem.

Arbete och förankring

Projektet var relativt osynligt inledningsvis eftersom aktiviteterna då riktades mot 
enhetens ledningsgrupp. Projektgruppen hade inte avlastats några av sina ordinarie 
arbetsuppgifter utan fick driva projektet vid sidan av, vilket resulterade i att gruppens 
medlemmar ställdes inför prioriteringen och val som inte kändes bra och som de tror 
påverkade projektet inledningsvis. De upplevde också i början brist på engagemang 
från ledningsgruppen sida, vilket tolkades som osäkerhet och ovana vid ett mera påtag-
ligt jämställdhetsarbete.

”Startsträckan” var lång. Först efter ett år fick projektet ”styrfart” och var som vitalast 
när de riktade aktiviteterna höll på att avslutas. Det gick inledningsvis trögt att väcka 
intresse och engagemang för projektet. Som en yttre faktor såg medlemmarna i projekt-
gruppen den oroliga situation som rådde på hela produktionsavdelningen under hösten 
1991. Som en inre faktor sågs det egna arbetet. De tyckte att de misslyckats med att 
skapa entusiasm på grund av en alltför försiktig och traditionell upptakt av projektet.

I en uppsats15 av Projektledaren, framlagd i en kurs i projekt- och arbetsledarutbildning 
våren 1992, beskrivs kommentarer som: ”vem betalar?” eller ”har vi råd med detta?”. 
Kvinnorna var besvikna på tidigare jämställdhetssatsningar och ville ha konkreta för-
ändringar. Lika lön för likvärdigt arbete sågs som det viktigaste. Några av kommenta-
rerna från männen tydde på att man upplevde jämställdhet som påträngande och något 
som skedde på deras bekostnad. Männen kände inget stöd från något håll, snarare hot. 
Tendenser till revirtänkande och ett mer aktiv motstånd till jämställdhet kunde skön-

15 Carlfors, Olle. På rätt spår – en lägesanalys av ett jämställdhetsprojekt. Uppsats 5 p. Projekt- och arbetsle-
darutbildning. Högskolan Gävle/Sandviken. 1992.
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jas. Även slutrapporten16 för KOM-programmet i Gävleborg och Kopparberg visar att 
kvinnorna hade lågt intresse för projektet eftersom lönefrågan inte fanns med och män-
nen för att de ansåg att det inte var deras sak.

Positiva faktorer

Några faktorer som särskilt bidrog till att så småningom ge projektet en positiv utveck-
ling var teaterföreställningen Helga Wrede, som blev mycket uppskattad, och arbets-
modellen med det breda utbudet av aktiviteter. Särskilt föredragen av läkaren Rigmor 
Robert och psykologen Olle Johansson uppskattades. Kurserna i ”Ökad självständig-
het” slog väl ut. Både män och kvinnor var intresserade. Projektgrupp och förankrings-
grupp fungerade bra.

Resultat

I projektgruppens utvärderande rapport17 kunde en konkret förändring utläsas. Det 
blev jämnare könsfördelning i arbetsgrupperna. Resultatet speglade en liten förändring 
i attityden och ett ökat medvetande om jämställdhet när arbetsgrupper och handledare 
ska utses. Det andra konkreta målet – högre uttag av pappaledighet – var svårare att 
bedöma. Pappacheckarna sågs som ett okonventionellt medel, som väckte uppmärk-
samhet och diskussion på arbetsplatserna och i massmedia. Fler pappor tog ut föräld-
raledighet under projekttiden än åren före. Vad man inte kunde se var om uttaget i för-
hållande till antalet berättigade pappor hade ökat eller om det var fler som blev pappor.

På rapportens sista sida ställdes frågan om projektet har skapat grogrund för ökad jäm-
ställdhet. Projektledaren menade att det är en fråga som var svår att svara på eftersom 
det handlade om en lång process som inte gick att mäta i siffror. Avgörande är hur del-
tagarna förmår tillämpa och utveckla det som projektet har tillfört. Ett par reflektioner 
har han dock. Våren var 1992 var många skeptiska till projektet. Våren 1993, apropå 
kurserna och sista tematräffen, hördes kommentaren: ”detta borde alla få ta del av”, vil-

ket han tolkar som en klar positiv utveckling.

Vad hände sen?
När projektet avslutades 1993 verkade det som att både de klassiska mätingenjörerna 
och kartriterskorna var yrken på utdöende. Men hur gick det sen? Vem gör mätjobbet? 
Vem producerar kartorna och hur? Har nya könsstämplar uppstått och i så fall var? Vil-

16 Stjerndahl, I-L. KOMma! Och gå? Rapport från Kom-programmet, kvinnor och män i samverkan i 
Gävleborg/Kopparberg (1993)

17 Jämställdhet – rapport framställd av ledningsgruppen för jämställdhetsprojektet på topografiska enheten.
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ken roll spelade KOM-programmet i de pågående och fortsatta processerna? Hur gick 
det med yrkena, med organisationen och med jämställdheten?

Lantmäteriet idag

Lantmäteriet har genomgått omfattande omorganisationer under de elva år som har 
gått sedan KOM-projektet avslutades och är på många sätt en annan organisation än 
det var då. Men nu som då produceras geografiska databaser och kartor. Personalen 
utgörs av cirka 2000 medarbetare fördelade på omkring 100 orter runt om i Sverige.18

Topografiska kartenheten finns inte längre kvar som enskild enhet. Vid en omorga-
nisation 1996 centrerades all produktion av databaser och kartor till en enhet, Geo-
data. 2004 återbildades Topografiska kartenheten i sektion Kartdata med 37 anställda. 
Sektionen har likartade arbetsuppgifter som tidigare och återfinns organisatoriskt inom 
Informationsförsörjningsdivisionen.19

Hur gick det med yrkena?

Hur har det gått med yrkena? Vem producerar kartorna och hur görs det? Ser det lika-
dant ut? Sektionschefen ger ett tvetydigt svar:

Ja. Det gör det! Men nej, det gör det inte. När det gäller med vem som gör kar-
torna så ser det väldigt mycket likadant ut. Det är väldigt speciellt att göra kar-
tor. Men när det gäller utearbetet, då är det faktiskt fler kvinnor som jobbar ute.

Jämfört med 1992 är det fler kvinnor som åker ut i fältarbete 2004. Det är färre man-
liga fältarbetare kvar i yrket eftersom ett stort antal av dem försvann genom de avtals-
pensioner som genomfördes i början av 2000-talet.

En annan förändring är att fältarbetarna ofta följer ”sin produkt” från inhämtat grund-
material till färdig karta.

Idag så gör vi ju jobben på ett helt annat sätt än vad man gjorde då. För att 
idag har vi både kvinnliga och manliga fältarbetare och när man kommer hem 
med sitt material efter fält, så är det både kvinnor och män som jobbar med 
det…Ibland jobbar man med det hela vägen och sen har vi såna som inte åker ut 
på fältarbete och då jobbar dom med den här slutdelen då.20

De kvinnliga kartritarna finns kvar och arbetar med att ta fram kartor i digital form. 
Flera är 55 år eller äldre och många kommer att gå i pension inom de närmaste åren. 

18 Organisationsplan enligt Lantmäteriets hemsida 2004. www.lantmateriet.se.

19 Uppgift Säljaren 15/11-04 med hänvisning till Lantmäteriets hemsida

20 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.

http://www.lantmateriet.se
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Till gruppen kvinnliga kartritare har sällat sig en yngre generation av kvinnor och män 
som gör samma arbetsuppgifter och som kallas kartingenjörer. Sektionschefen har 
noterat att de studenter från högskolans lantmäteriutbildningar, som söker sommarjobb 
inom Lantmäteriet lika ofta är kvinnor som män.

Jag har ingen statistik på det men jag ser ju på dom som söker sommarjobb att 
det är väldigt blandat och även för dom som kommer hit så är det blandat.21

Statistiska centralbyråns högskolestatistik bekräftar Sektionschefens bild. Det är näs-
tan lika många kvinnor som män som examineras från högskolans olika utbildningar 
(80-140 poäng) med lantmäteriinriktning De senaste årens statistik visar att andelen 
kvinnor bland dem som gått utbildningen varit omkring 48 procent.22

Inom det närmaste året kommer Lantmäteriets mångåriga uppdrag från staten, att 
kartlägga Sverige och skapa en databas som skall ligga till grund för framtida kart-
framställning att ha slutförts. Den fortsatta verksamheten kommer att vara inriktad på 
revidering av databasen. Detta kommer att innebära minskat eller ändrat behov av per-
sonal. Fältkontroller kommer att behöva göras även i fortsättningen men inte i samma 
omfattning. Yrkena försvinner inte helt, men kanske kommer de att bli mer gränsöver-
skridande, så att en del personer arbetar både med à jourhållning av grunddatabasen 
och med kartprodukten, tror Sektionschefen.23

I Mångfalds- och jämställdhetsplanen för 2003–2004, har Lantmäteriet gjort en kart-
läggning av några av de största yrkeskategorierna för att redovisa könsfördelning, med-
elålder och medellön. Av planen framgår följande:

Yrkeskategori 63 – kartingenjörer.

Antal Medelålder Medellön Medianlön
Kvinnor 215 48 18 964 18 500

Män 128 47 20 492 19 375

Totalt 343 48 19 469 18 800

Yrkeskategori 64 – MBK-ingenjörer 24

Antal Medelålder Medellön Medianlön
Kvinnor 60 49 19 101 18 800

Män 60 49 20 492 20 000

Totalt 120 49 20 113 19 600

21 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.

22 SCB. Examina från universitets- och högskoleregistret 5/11 2004

23 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.

24 MKB-ingenjör; förkortningen står för Mätning, Beräkning – Kartframställning.
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Vilka spår lämnade KOM-projektet efter sig?

Men vad minns man då av KOM-projektet? ”Inte mycket”, tror Projektledaren. ”Det 
berörde en mycket liten del av Lantmäteriets 3 500 anställda. Det omfattade 80 perso-
ner av de totalt 900 som fanns i Gävle. KOM-projektet fanns naturligtvis i minnet hos 
många, men man kan inte säga att det levde kvar någon längre tid”. Projektledarens 
uppfattning bekräftas av de andra intervjuade. Det var först när de såg den gamla pro-
jektrapporten som de drog sig till minnes KOM-projektet. I Lantmäteriets personal-
tidning Mätaren nämns inte KOM-projektet någon gång under den period projektet 
pågick.

Sektionschefen, som minns KOM-projektet väl, tycker att det var positivt men alltför 
smalt. Flera sektioner borde ha involverats i det, tycker hon. Hon minns de många dis-
kussionerna om jämställdhetsfrågor som försiggick på arbetsplatsen på den tiden. Det 
var höga barriärer mellan de olika yrkeskategorierna och ganska stora löneskillnader. 
Men det rådde, enligt henne, inga öppna motsättningar mellan yrkeskategorierna utan 
samarbetet fungerade väl till vardags. Det var i samband med löneförhandlingarna som 
skillnaderna kom i dagen. Som statligt anställda med offentliga löner var skillnaderna 
också lätta att se.

Säljaren hävdar inledningsvis att KOM-projektet inte lämnade några tydliga spår efter 
sig. Utvecklingen har gått framåt ändå är hennes uppfattning. Jämställdhetsdebatten 
hade ju pågått i många år innan Kom-projektet kom i gång. Det sågs t ex som en själv-
klarhet att anställa kvinnor som fältarbetare i början av 90-talet, menar hon. De, bl a 
hon själv hade börjat resa ut i fält på redan på 80-talet.25

Sedan påminner hon sig att KOM-projektet nog ändå hade lämnat spår efter sig. Hon 
blev sektionschef strax efter det att projektet avslutats och är övertygad om att det skul-
le ha varit otänkbart dessförinnan. Enligt hennes uppfattning, såg manliga chefer bara 
andra män när nya chefer skulle utses. Nu blev hon tillfrågad utan att ens ha sökt tjäns-

ten. Cheferna hade börjat se även de kvinnliga medarbetarna.

Jag tror nog att det var bra med just de här våga tala-kurserna och den diskussion 
som blev på arbetsplatsen var nyttigt för en del manliga chefer som satt som 
”proppen Orvar” och som behövde lära sig lite. När de förstod att det handlar om 
att peppa folk som de har i sin arbetsgrupp och att även tjejer klarar av saker, då 
är det inga problem egentligen. Sen är det också så att vissa tjejer kanske backar 
lite först och inte törs, men med lite påtryckning och möjligheten att få göra det 
i egen takt, växer de flesta in i nya roller och nya arbetsuppgifter, med lite större 
ansvar och lite mer att bita i och det är väl en chef som ska se till att det händer.26

25 Intervju med Säljaren 20/10 2004.

26 Intervju med Säljaren 20/10 2004.
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Projektet pågick under en begränsad tid, påpekar Lantmätaren. De fortsatta aktivite-
terna genomfördes i den ordinarie verksamheten genom personalavdelningen. Föreläs-
ningar och diskussioner fortsatte. En del aktiviteter vill Lantmätaren ändå koppla till-
baka till det projektet. Jämställdhetsfrågorna började diskuteras med en annan tonart 
på arbetsplatsen och det är diskussioner som fortfarande förs.

Vi fick mera kunskaper om hur man kan reagera som människa också hur de 
olika könen kan tänka och agera. Sen har vi också fortsättningsvis diskuterat 
jämställdhet och haft uppmärksamhet på det här med gruppindelningar, inte 
bara män och inte bara kvinnor, utan jämnare fördelning och det kan väl också 
sägas vara ett resultat från KOM-projektet även det inte går att leda i bevis att 
det förhåller sig så. Sen är det också frågan om det hade kommit till utan KOM-
projektet och det har vi nog inget svar på.27

När Projektledaren gick i pension i början av det nya seklet fanns det fler kvinnor än 
män i arbetsledande funktioner inom Topografiska kartenheten. Om det var en följd 
av projektet eller något annat, uttalar han sig försiktigt om. Hans förhoppning är dock 
att projektet hade haft en viss inverkan, inte bara genom att männen i ledningsgruppen 
hade tagit till sig budskapet utan också att kvinnorna hade lyfts fram med kurser och 
blivit mera synliga.

Samtidigt med KOM-projektet drev produktionsavdelningens ledning ett personal-
utbildande program, som lyfte fram kvinnor. Varken det projektet eller det samtidi-
ga mentorsprogrammet för kvinnliga lantmätare, ingick i KOM-projektet. Frågan var 
aktuell i den samtida samhällsdebatten.

Eventuellt förde projektet med sig att man inom verket tog tag i uppgiften att följa upp 
lönestatistik och dylika frågor, men också där har Projektledaren svårt att säga att det var 
en följd av projektet. Under årens lopp har han funderat en del över företeelsen projekt:

Men sen kan man fråga sig; hjälpte det någonting med alla dessa projekt? Det 
är något jag har tänkt på det flera gånger. Det är ju samma saker som det pratas 
om nu, som det gjordes för 10–12 år sen! Då som nu diskuteras löneskillnader, 
kvinnliga representanter i styrelser osv.28

Attitydförändringarna?

Generellt sett lyckades projektet förändra attityder, menar Projektledaren, och ger ett 
exempel från ett tillfälle vid det tidigare projektet när det visades en film om manliga 
härskartekniker. ”Att karlar pratar så mycket mer och avbryter.” Vid den efterföljande 
diskussionen började några deltagande män diskutera skådespelarprestationerna i fil-

27 Intervju med Lantmätaren 2/9 2004.

28 Intervju med Projektledaren 31/8 2004.
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men istället för att fokusera på ämnet ”Det var som om man inte vågade prata om just 
det där som man ville visa. Men när vi hade sett Helga Wrede, då gick det upp en talg-
dank. Det var som om en knut löstes upp. Efter projektet kunde man faktiskt prata om 
jämställdhet utan att det skämtades bort, eller blev aggressivt på nåt sätt”.29

Sektionschefen berättar om en händelse några år efter projektet då hennes arbetsgrupp 
som bestod av 11 män och 8 kvinnor skulle delas upp vid en omorganisation och spridas 
ut på olika ställen och hur en person, som brukade dela bord med gruppen under kaf-
ferasterna, uttryckte hur synd det var att arbetsgruppen skulle skingras. ”Ni har nått så 
långt rent attitydmässigt i den här gruppen!” Själv såg hon gruppens attityder som ett 
resultat av de diskussioner och det medvetna arbete, de haft i samband med projektet.30

Säljaren funderar över vad jämställdhet egentligen innebär och vilka mått som finns att 
tillgå för att veta om jämställdhet har uppnåtts:

Vid en första blick så ser man att dom här strukturerna finns kvar och det som 
har förändrats är bara små krusningar på ytan. […] Rent konkret så tror jag att 
det är fler kvinnliga chefer idag, men jag törs inte svära på det. Om nu det är den 
rätta måttstocken för jämställdhet, det vet jag inte om det alltid är. Kanske är det 
det här att man låter kvinnor göra lite knepigare uppgifter också, att det är det 
som är måttstocken. Dom kanske går förbi vissa män i lön, bara för att kvinnor är 
duktiga. Det kan också vara en måttstock och jag tror att det också sker idag.31

Aspekten kvinnor/män, är borta vid lönesättning, hävdar Sektionschefen.

Idag tittar man bara på det här med kompetens och såna saker som man ska titta 
på. Jag tror fortfarande på det där att kvinnor måste prestera mer för att värderas 
lika bra, men jag tycker inte att det har varit så de senaste åren. Vi har löneskill-
nader fortfarande, men vi ligger väldigt mycket närmare varandra och det finns 
kvinnor som har gått om män också.32

”Vad är det ena och vad är det andra?”, frågar sig Personalchefen. Samhällsutveckling-
en har spelat roll, men hon vill även hävda att det skett märkbara förändringar inom 
Lantmäteriets organisation. Blandningen av kvinnor och män inom olika ämnesom-
råden är större än vad det var när KOM-projektet pågick och det finns ett större antal 
kvinnor på högre specialistbefattningar, än vad det fanns då. Andelen kvinnor och män 
var jämn i början av 1990-talet, men flertalet av kvinnorna befann sig på lägre nivåer i 
organisationen. Att det idag är det mera blandat, vill Personalchefen se som ett uttryck 
för förändrade attityder.33

29 Intervju med Projektledaren 31/8 2004.

30 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.

31 Intervju med Säljaren 20/10 2004.

32 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.

33 Intervju med Personalchefen 2/9 2002.
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Pappaledigheterna

Pappacheckarnas betydelse för fäders högre uttag av pappaledighet var svåra att bedö-
ma redan vid tiden för KOM-projektetet. Samtliga intervjuade vid Lantmäteriet har 
uppfattningen att antalet fäder som tar rejäla föräldraledigheter har stigit.

Statistiken för lantmäteriets del pekar också på ett betydligt högre uttag av pappaledig-
het än vad SCB:s statistik redovisar för riket.34 Enligt Mångfalds- och jämställdhets-
planen står männen för 33 procent av de uttagna föräldrapenningdagarna och 38 pro-
cent av uttagna dagar för tillfällig föräldrapenning, vård av sjukt barn. Jämförande siff-
ror från Statistiska centralbyrån visar 16 procent när det gäller männens andel av utbe-
talda dagar. När det gäller tillfällig föräldrapenning, vård av sjukt barn, svarar männen 
för 36 procent av utbetalda dagar.

En tjänsteman som arbetat med jämställdhetsfrågor på länsstyrelsen i Gävle sedan 
1980-talet är övertygad om att det har skett förändringar de senaste tio åren. Numera 
behöver man inte ens diskutera en sån sak som pappaledighet eller att pappan är med 
för nu är det på något sätt så självklart.35 Sektionschefen nämner också pappacheckarna 

som exempel på att utvecklingen trots allt gått framåt:

Ta det här med Pappacheckarna. Idag skulle man aldrig behöva ha en pappa-
check, för att det är så självklart att även dom som är i den s k karriären här är 
pappalediga. Det är aldrig något tal om annat. Nu är det inte så väldigt många 
yngre män här, men dom som jobbar med produktionslinjeutveckling och tek-
nikutveckling dom är ofta yngre och några stycken har blivit pappor och dom 
har alltid tagit ledigt, inte någon månad då utan det kan vara ett halvår. Riktiga 
ledigheter.36

Personalavdelningen försöker verka för att fäder ska ta ut föräldraledighet. Distans-
arbete uppmuntras för att göra det möjligt för föräldrar att på ett mer balanserat sätt 
kombinera föräldraskap och arbete. Ett arbetstidsavtal ger möjligheter till att ha en dis-
tansarbetsplats hemma, förutsatt att det finns lämpliga arbetsuppgifter. Ett stort antal 
anställda utnyttjar också möjligheten att kunna sitta hemma och arbeta vissa dagar. I 
samband med löneförhandlingar lyftes barnlediga tidigare bort från den processen och 
lönesattes när de kom tillbaka i tjänst. Så gör man inte längre, förklarar Personalchefen, 
utan de barnlediga lönesätts som om de fortfarande var i tjänst. Inställningen är att de 
anställda inte skall hamna på efterkälken för att de är hemma och är barnlediga, utan 
barnledigheten skall ses som en merit.37

34 SCB, På tal om Kvinnor och Män. Lathund om jämställdhet 2004.

35 Intervju med Ingrid Siksiö, Länsstyrelsen Gävleborgs län 2/9 2004.

36 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.

37 Intervju med Personalchefen 2/9 2004.
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KOM-projektets roll i de pågående och fortsatta processerna

KOM-projektet slutfördes i slutet av år 1993. I utvärderingarna kan utläsas att konkreta 
mål delvis uppnåtts. Det blev jämnare könsfördelning i arbetsgrupperna. Det blev en 
liten förändring i attityden samt ett ökat medvetande om jämställdhet när arbetsgrup-
per och handledare skulle utses.

Enligt samtliga intervjuade spelade KOM-projektet en viss roll när det gäller den fort-
satta processen, samtidigt som det är svårt att peka på vilka förändringar som berodde 
på projektet alternativt samhällets utveckling. En bidragande orsak till osäkerheten när 
det gäller att härleda förändringar som en följd av jämställdhetsprojektet, är att Topo-
grafiska kartenheten inte finns kvar som arbetsplats och de som arbetade där har gått 
i pension eller flyttats till andra arbetsplatser. Jämställdhetsfrågorna började diskuteras 
på arbetsplatsen och det med en annan attityd än tidigare och den diskussionen förs 
ännu, fast på annan plats än topografiska kartenheten. Man är uppmärksam på fördel-
ningen kvinnor/män i arbetsgrupperna. Flera kvinnor blev arbetsledare efter projekt-
tiden.

Enligt Elisabeth Sundins lista från 1993 hade de flesta förändringarna för yrkena kun-
nat observeras redan innan KOM-projektet avslutades. KOM-projektet hade heller 
ingenting att göra med förändringarna av produktionstekniken på arbetsplatsen. Den 
avancerade datatekniken växte fram under 1980-talet, samtidigt som de första kvin-
norna började utbildas för fältarbete.

Blev organisationen mer jämställd?

Lönerna inom Lantmäteriet är ännu olika för män och kvinnor, men de närmar sig 
varandra. Gruppen med arbetsledare eller chefer består numera av lika många kvinnor 
som män. Blandningen av kvinnor och män inom olika ämnesområden är större nu än 
vad det var då, hävdar Sektionschefen:

Om jag går tillbaka till den organisation där jag befinner mig, så upplever jag 
inte att vi är ojämställda längre. I alla fall inte i det dagliga. Sen är det ju så 
att på högre poster så är det fortfarande väldigt få kvinnor som är chefer. Ofta 
när man organiserar om så är det ofta dom som har varit chefer som blir nya 
chefer.38

Projektledaren menar att KOM-projektet berörde alltför få människor för att kunna ha 
påverkan på hela organisationen. Ett antal andra projekt har genomförts i organisatio-
nen under årens lopp för att verka för jämställdhet och stödja kvinnor, och KOM-pro-
jektet var bara ett bland dem.

38 Intervju med Sektionschefen 20/10 2004.
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Lantmäteriet ligger inte i framkant när det gäller jämställdhetsarbete säger Personal-
chefen. Hon har inget eget minne av KOM-projektet mer än att det var ett projekt som 
drevs vid den topografiska kartenheten men vill minnas att det var då som jämställd-
hetsfrågorna för första gången ”lyftes upp på bordet”. ”Jämställdhetsfrågorna fick någon 
slags status. Väldigt lågt i och för sig, men de började komma med.”39

Enligt Jämställdhetshandläggaren är jämställdhetssträvandena ett evighetsarbete, där 
det stora problemet är att få jämställdhetsarbetet att ses som ett naturligt inslag i den 
ordinarie verksamheten.

Det krävs hela tiden att man blåser på ganska så rejält för att det över huvud 
taget ska hända någonting och det är väl när man har kraften, orken och resur-
serna att göra det som det liksom blossar upp lite grann. Och sen är ju risken att 
det falnar och så lägger det sig. Och så har det inte nått ut till medarbetarna! Ja, 
det falnar till nästa skjuts kommer på något vis.40

I Lantmäteriet arbetar en partssammansatt central jämställdhetsgrupp tillsammans 
med jämställdhetshandläggaren för att ta fram övergripande underlag till jämställd-
hets- och mångfaldsplanen samt driva frågorna i organisationen.

Jämställdhetsgruppen formar ramarna. Det faktiska jämställdhetsarbetet förväntas där-
efter ske ute i organisationen under ansvar av cheferna. För att kunna driva jämställd-
hetsfrågorna på ett sådant sätt att Lantmäteriets medarbetare känner sig delaktiga och 
engagerade är det enligt planen väsentligt att lyfta frågorna till en nivå så att de natur-
ligt involveras i det vardagliga arbetet. ”Jämställdhetsfrågorna får inte bli en sidovagn 
till den övriga verksamheten … För att komma framåt i arbetet är det snarare vik-
tigt med åtgärder och mål som är realistiska och som leder till förändring och utveck-
ling”.41

Det som var en målsättning för medlemmarna i KOM-projektet i början av 1990-talet, 
att verka för att jämställdhetsarbete skulle bli ett naturligt inslag i verksamheten på 
arbetsplatsen är också målsättningen för jämställdhetshandläggaren ett decennium 
senare.

Enligt en enkät som gjorts bland de anställda (svarsfrekvens 75 procent) och som redo-
visas i Lantmäteriets jämställdhets- och mångfaldsplan, tycker ungefär hälften av de 
svarande, att föräldraledighet är en positiv merit för arbetet, men endast 9 procent av 
dem tror att arbetsgivaren också tycker det. Fler män än kvinnor anser att Lantmäteri-
verket underlättar föreningen föräldraskap och förvärvsarbete. Enkätsvaren visar ock-

39 Intervju med Personalchefen 2/9 2004

40 Intervju med Jämställdhetssamordnaren 2/9 2004.

41 Lika men ändå så olika. Mångfalds- och jämställdhetsplan Lantmäteriet 2003–2004.
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så att det skiljer mellan män och kvinnor när det gäller upplevelsen av jämställdhet 
i arbetslivet. Fler män än kvinnor uppfattar sin arbetsgrupp som jämställd. Männen 
upplever i stort sett alls inte att ”kulturen” inom organisationen skiljer mellan män och 
kvinnor på ett diskriminerande sätt. Det gör däremot 49 procent av de kvinnor som 
besvarat enkäten. När det gäller lönefrågan tror män i betydligt högre grad än kvin-
norna att kvinnor och män har lika lön för lika arbete. Männen tror också i högre grad 
än kvinnorna att kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete.42

Reflektioner
Syftet med min studie var att söka finna svar på frågorna om topografiska enheten vid 
Lantmäteriet blev mera jämställt efter KOM-projektet, om de arbetsuppgifter som tidi-
gare var strikt uppdelade i kvinno- och mansjobb förändrats och om nya könsstämplar 
uppstått och i så fall var. En fråga som ställdes var också vilken roll KOM-projektet 
hade spelat i de pågående och fortsatta processerna. Blev enheten mer jämställd?

En av KOM-projektets målsättningar var att göra arbetsenheten mera jämställd i den 
bemärkelsen att arbetsgrupperna inom topografiska kartenheten skulle jämnas ut köns-
mässigt. Definitionen av begreppet jämställdhet syntes för samtliga intervjuade, liksom 
för mig själv, vara kvinnors och mäns lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på 
livets alla områden.

På de elva år som gått sedan KOM-projektet genomfördes vid Lantmäteriet har sto-
ra organisatoriska förändringar skett. Lantmäteriet beskrivs nu som en arbetsplats där 
män och kvinnor arbetar sida vid med samma arbetsuppgifter. Lönemässigt skiljer det 
sig men skillnaderna minskar. De unga kvinnor och män som kommer nya till ver-
ket har ungefär samma utbildningsbakgrund och får arbeta med samma uppgifter. 
De gamla militärerna har försvunnit i pension, de sista kvinnliga kartritarna kommer 
att göra det inom några få år. Yrkenas innehåll och yrkeskategorierna har förändrats. 
KOM-projektet var inte utläsare av den processen, det var ett av många projekt som 
syftade till att verka för jämställdhet och att stödja kvinnor, men var sannolikt en följd 
av den processen.

Vad är arvet efter KOM-projektet och vad är samhällsutveckling är en fråga som de 
intervjuade ständigt återkommer till. Samtliga intervjuade värjer sig för frågan om vad 
KOM-projektet har haft för betydelse. De tror att projektet har haft viss inverkan, men 
menar samtidigt att det inte går att säga vad som är en följd av projektet och vad som är 
samhällsutvecklingen. Projektledaren var också noga med att påpeka att KOM-projek-
tet berörde alltför få människor för att kunna påverka hela organisationen.

42 Lika men ändå så olika. Mångfalds- och jämställdhetsplan Lantmäteriet 2003–2004.
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Jag tror att KOM-projektet har varit ett drivkraftigt ursprung till det fortsatta 
jobbet, men du kan inte säga att det verkligen är så. Sen är det också frågan om 
det här med förändringar i tiden. Det är svårt att säga att det hade kommit till 
utan KOM-projektet, det har vi nog inget svar på.43

Säljaren pekar på hur samhället i stort har förändrat sig och påminner om hur värde-
ringar och ledarstilar förändrat sig på bara några årtionden.

Nu finns de gamla militärerna inte kvar. Men om de hade varit kvar eller att 
man hade plockat in militärer idag, så hade inte de varit lika. Det är andra egen-
skaper än de traditionellt manliga som samhället frågar efter. Nu ska man vara 
lyhörd och kunna vara lite mjuk och smidig och coacha mer.44

KOM-projektet resulterade i några märkbara förändringar: större medvetenhet och 
mera blandade arbetsgrupper samt fler kvinnliga arbetsledare.

Att tiden har förändras pekar Sektionschefen på genom att visa på dokumentationen 
från projektet: ”Det är svårt att ta på, men när jag ser de här rubrikerna så känns de så 
oerhört gamla och det är ju positivt att de gör det”, säger hon.

Det jämställdhetsarbete som bedrivs från Lantmäteriets personalavdelning handlar om 
att ge män och kvinnor samma karriär- och utvecklingsmöjligheter i arbetet samt möj-
lighet att förena arbete och familjeliv. Några av de åtgärder som görs är att få fler fäder 
att ta ut föräldraledighet, att ge föräldrar möjlighet att distansarbeta samt att uppmunt-
ra kvinnor att söka högre tjänster. Barnledighet ses enligt ledningen som en merit. 
Blandningen av kvinnor och män inom olika ämnesområden är större än vad det var 
vid tiden för KOM-projektet. Fler kvinnor finns högre upp i specialistbefattningar, än 
vad som fanns då.

Men sektionschefen säger sig ändå se att det fortfarande är väldigt få kvinnor som är 
chefer på högre poster, något som också personalchefen berör. Hon berättar att det svårt 
att intressera kvinnor att söka högre chefstjänster men nämner också att inte heller alla 
män är intresserade av chefsbefattningar.

Möjligtvis hör KOM-projektet hemma bland de projekt Personalchefen syftar på när 
hon relaterar till tidigare satsningar på jämställdhet: De var punktinsatser. ”Människor 
blev inspirerade och tog initiativ till olika projekt som skapade en massa engagemang. 
Vi lade ned tid och kraft Det var som bloss som flammade upp för att sen tona ut”. 
Samtidigt hävdar hon att jämställdhetsfrågor ”kom upp på bordet” för första gången i 
och med KOM-projektet.

43 Intervju med Lantmätaren 2/9 2004.

44 Intervju med Säljaren 20/10 2004.
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Projektledaren beskrev hur KOM-projektet fick ”styrfart”, först när det var på väg att 
avslutas. En reflektion kan vara att det är problematiskt med korta avgränsade projekt, 
där det är svårt att hinna med de uppsatta målen. Men ställt mot jämställdhetshand-
läggarens beskrivning av jämställdhetsarbete som ett evighetsarbete, där det gäller att 
”blåsa på ordentligt” för att det skall märkas, kan man undra vilka de eldsjälar är som 
orkar med längre projekttider. Kanske behövs det många små steg och KOM-projektet 
var ett av de stegen.

Några av de uppgifter som framkom under studien ger ändå anledning till att fundera 
över hur många steg som återstår att tas och kanske också vilka som inte har tagits och 
varför:

• 91 procent av männen och 64 procent av kvinnorna som besvarat enkäten anser 
att arbetsplatsen är jämställd.

• Männen tror i högre grad än kvinnorna att kvinnor och män har lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete. (enligt verksamhetsberättelsen för 2002, låg kvinnorna på 
ca 83 % av männens lönenivå).

• Personalchefen beskriver att det är svårt att få såväl män som kvinnor att söka 
högre chefstjänster. Men de högre cheferna är ändå mestadels män.

• Enligt Personalchefens ser företaget det som en merit att vara föräldraledig. 
Enligt enkäten tycker hälften av de tillfrågade att föräldraledighet är en positiv 
merit för arbetet, men endast 9 % av dessa tror att också arbetsgivaren tycker det.

Jämställdhetshandläggaren, som är ganska ny i organisationen beskriver jämställdhets-
arbetet som en Sisyfusuppgift. I KOM-projektet fanns ambitionen att inplantera jäm-
ställdhet som ett naturligt inslag i verksamheten på arbetsplatsen. Elva år senare ger 
verkets jämställdhetsgrupp uttryck för samma ambition och driver envetet jämställd-
hetsfrågorna vidare, trots ett uttalat lågt intresse bland merparten av de anställda.
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Bilaga 1

Utdrag ur Lika men ändå så olika, Lantmäteriets Jämställdhets- och mångfaldsplan 
2003–2004

Av Lantmäteriverkets jämställdhetsplan för 2003–004 framgår att verket under 2003 
låtit göra en enkätstudie bland 200 slumpmässigt utvalda medarbetare, hälften kvinnor, 
hälften män för att ta reda på hur medarbetarna ser på jämställdhetsfrågor i allmänhet 
och hur de upplever sin egen situation utifrån jämställdhetsperspektivet. Studien skulle 
ligga till grund för formulering av mål och åtgärder inom området. Ett antal komplet-
terande intervjuer genomfördes även med fyra kvinnor och tre män.. Enkäten tog bl a 
upp följande frågor: jämställdhetsplanen, diskussioner om jämställdhet och jämställda 
arbetsplatser, könsfördelning, organisationskulturen, mångfald, kompetens, lönefrågor, 
föräldraskap och sexuella trakasserier.

75 procent besvarade enkäten. 70 procent av dem kände till att verket har en jämställd-
hetsplan. 39 procent hade tagit del av den. Enligt enkäten diskuteras jämställdhetsfrå-
gor i relativt liten utsträckning vid arbetsplatserna. I de fall frågorna diskuteras sker det 
i andra sammanhang än på arbetet.

Enligt utredarna visar enkäten att det skiljer sig mellan män och kvinnor när det gäller 
upplevelsen av jämställdhet i arbetslivet. Ett exempel på detta är att fler män än kvin-
nor uppfattar sin arbetsgrupp som jämställd. De flesta av dem som besvarat enkäten 77 
procent, uppfattar sin arbetsgrupp som jämställd. Av de män som besvarat frågan, sva-
rar 91 procent ja. Av de kvinnor som besvarade frågan har 64 procent varat ja

När det gäller lönefrågan skiljer det sig mellan mäns och kvinnors föreställningar om 
lönesättningen bland organisationens medarbetare. Männen tror i högre grad än kvin-
norna att kvinnor och män har lika lön för lika arbete. Männen tror också i betydligt 
högre grad att kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete.

Lönenivåerna: Enligt Verksamhetsberättelsen för 2002 var medellönen i december det 
året 26 073 kronor per månad för män och 21 571 för kvinnor, dvs 82,73 procent av 
männens lönenivå.

Ungefär hälften av de svarande tycker att föräldraledighet är en positiv merit för arbe-
tet, men endast 9 procent av dessa tror att arbetsgivaren också tycker det.

Fler män än kvinnor anser att Lantmäteriverket underlättar föreningen föräldraskap 
och förvärvsarbete.

När det gäller sexuella trakasserier uppger sju svarande kvinnor att de varit utsatta för 
det. Lika många säger sig känna till att någon annan i verket varit utsatt för det.
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Lantmäteriet har en relativt jämn könsfördelning i de flesta åldersgrupperna. Däremot 
är åldersfördelningen ojämn, i det närmaste halva personalen är över 50 år. Männen är 
märkbart fler i gruppen över 55, medan kvinnorna är något fler i åldrarna 45–54. Mer 
än var åttonde anställd är en man i åldern 55–59.

Av de olika kartläggningar som genomförts framgår enligt jämställdhetsplanen några 
tydliga mönster:

Fler män än kvinnor är chefer

Inom i princip alla yrkeskategorier liksom i alla kompetensgrupper (förklaring) har 
män högre medellön än kvinnor.

Även i den yngsta åldersgruppen, yngre än 35 år, har männen något högre lön i alla 
kompetensgrupper.

Ingen skillnader mellan könen finns när det gäller antal utbildningsdagar i tjänsten.

Männen står för 33 procent av de uttagna föräldrapenningdagarna och 38 procent av 
uttagna dagar för tillfällig föräldrapeng, vård av sjukt barn mm. Dessa procenttal anses 
av utredarna som svåra att bedöma eftersom man inte har några uppgifter om hur stor 
andel av männen respektive kvinnorna som teoretiskt haft chansen att ta ut sådana 
dagar.
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Det mesta är sig likt, men ändå inte 
En uppföljningsstudie av förändringsprojekt och  
jämställdhet i industriföretag

Lena Abrahamsson

I denna artikel har Lena Abrahamsson återvänt till tre av de företag och förändrings-
projekt som hon studerade i sin avhandling Att återställa ordningen. Ungefär tio år 
har gått. Vad hände med förändringsprojektet och den planerade nya organisationen? 
Hur har könsordningen och jämställdheten förändrats?

Tre industriföretag och deras förändringsprojekt

Det empiriska materialet i denna artikel är en uppföljningsstudie av massa- och pap-
persföretagen Kappa Kraftliner i Piteå och Duni Konverteringsfabriken i Skåpafors, 
men också elektronikföretaget Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå, och deras res-
pektive förändringsprojekt som genomfördes – eller åtminstone försökte genomföras – 
under 1992-1996 med finansiering från bland annat Arbetslivsfonden och EU Mål 4. 
Dessa är tre av de företag och förändringsprojekt som jag studerade i mitt avhandlings-
arbete 1994-1998 (Abrahamsson 2000).

Valet att följa upp vad som hänt på just dessa företag baserar sig på att de representerar 
de tre kategorier av företag: 1) mansdominerade – Kappa Kraftliner i Piteå, 2) könssegre-
gerade – Duni Konverteringsfabriken i Skåpafors, 3) könsblandade – Ericsson Anslut-
ningssystem i Skellefteå. Kategorierna bygger på detaljerad könsuppdelad statistik, 
men också kvalitativa mått, som en beskrivning av könsordningen i organisationen. En 
utgångspunkt för indelningen var att könsordningen ser olika ut i olika organisations-
typer. Min avhandling visade att de olika varianterna av könsordning gav olika effekter 
på företagens förändringsprojekt, trots att företagen försökte göra ungefär likadana för-
ändringar. Jag behöll indelning i de tre kategorierna även i uppföljningsstudien efter-
som organisationens typ av könsordning påverkar vilka jämställdhetsfrågor och effekter 
om dyker upp.

Jämställdhet som sidomål

Det bör noteras att de studerade förändringsprojekten inte var några direkta jämställd-
hetsprojekt, utan handlade om organisation, produktion och arbetsmiljö i ”allmänhet”. 
Min avhandling fokuserade på kvinnor som arbetar med produktionsarbete och vad 
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som händer med kvinnors arbeten och arbetsmiljö – och med könsordningen i organi-
sationen – när företag försöker införa en modern arbetsorganisation1. Den var främst en 
genusanalys av förändringsprojekten och dess effekter.

Men även om de förändringsprojekt som jag studerade då inte var direkta jämställd-
hetsprojekt berörde de jämställdhet – åtminstone som ett tydligt ”sidomål”, eftersom 
de flesta var finansierade av Arbetslivsfondens och EU Mål 4:s program för att åtgär-
da kvinnors dåliga arbetsmiljö. Många maskinoperatörer, och framför allt de kvinn-
liga maskinoperatörerna, hade maskinbundet, monotont och till viss del även manuellt 
arbete. Formellt och i många fall klart uttalat syftade förändringsprojekten delvis till 
att minska belastningsskador och långtidssjukskrivningar för de kvinnor som arbetade 
i produktionen. Det är därför viktigt att ställa frågan ”hur gick det sen?”. Just detta blev 
syftet med min uppföljningsstudie.

Jämställdhet som bieffekt

De studerade företagens förändringsprojekt handlade i hög grad om att skapa ett bättre 
flöde från order till kund, korta ledtider och minska kapitalbindning. Projekten var tyd-
ligt inspirerade av det som då (för tio år sedan) var det nyaste och det senaste i mana-
gementlitteraturen, t ex Lean Produktion, Total Quality Management och Learning 
Organisation. Viktiga delar i den nya tänkta moderna organisationen var integrering, 
decentralisering, flödesorganisation, lagarbete, förändringsvillighet, lärande, individu-
alisering, medskapande etc. Syftet med den önskade integreringen och arbetsrotationen 
var främst att minimera flaskhalsar i produktionen och öka flexibiliteten.

Åtgärder, aktiviteter och delprojekt i företagens förändringsprojekt var alltså inte jäm-
ställdhetssyftande, men påverkade trots detta jämställdheten – som konsekvenser eller 
snarare ”bieffekter”. I många företag och organisationer sammanfaller avdelningsgrän-
ser och yrkesgränser med könsgränser2 och så var fallet, mer eller mindre, i alla de stu-
derade företagen. Följaktligen ledde integreringssträvandena till att kvinnor och män på 
arbetsplatsen skulle blandas. De moderna organisationsmodellernas strävan efter inte-
grering och decentralisering utmanar könsordningens segregerande och hierarkiserande 
system. I sin ”teoretiska” eller ”ideala” form borde alltså införandet av en modern orga-
nisationsmodell kunna blanda upp, röra om i organisationen och skapa nya utvecklings-
möjligheter och handlingsalternativ för de anställda, både för kvinnor och för män3.

1 Det totala empiriska materialet i avhandlingen omfattar förändringsprojekt vid åtta svenska industrifö-
retag: fem massa- och papper, ett tvätteri, ett charkuteri och ett elektronikföretag.

2 Aktuell statistik kan t ex hämtas från SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden och även SOU 
1998:6. Se även Baude (1992) som beskriver könsordningen i tre dimensioner: fysisk/rumslig, funktio-
nell/arbetsuppgifter och symbolisk.

3 Detta är dock inga nya ”förhoppningar”. De problematiserades i ett flertal könsteoretiska organisations-
studier i Norden redan för 10-15 år sedan. Se t ex Kvande & Rasmussen (1990), Blomqvist (1994), 
Gunnarsson (1994), Roman, (1994), Pettersson (1996), Ramsussen (1999).
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De förändringsprojekt som jag studerade i avhandlingen innehöll just sådana försök att 
få kvinnor och män att samarbeta i samma arbetslag, ingå i samma arbetsrotation och 
utföra varandras arbetsuppgifter. Här skulle man kunna förvänta sig jämställdhet som 
en positiv bieffekt – ibland oplanerad eftersom projekten genomfördes utan tanke på 
genusfrågor eller jämställdhet.

Några utgångspunkter inför uppföljningsstudien

Det var två teman kring jämställdhet från avhandlingen som fick ligga till grund för 
frågeställningarna. Den första handlar om jämställdhet som retorik och vad pratet om 
jämställdhet betyder i ett längre tidsperspektiv. Den andra handlar om betydelsen av 
könsbaserade återställare och vad olika typer av könsordning betyder – även detta i ett 
längre tidsperspektiv.

Jämställdhet som retorik

Då, för tio år sedan, dök ” jämställdhet” ganska ofta upp i intervjuerna i de tre studerade 
företagen, trots att jag inte frågade om det explicit. Det fanns tydliga förhoppningar 
att förändringsprojektet skulle innebära någon form av odefinierad ”ökad jämställdhet”, 
som en sorts bieffekt eller ett sidomål. I företagens officiella projektbeskrivningar fanns 
luddiga formuleringar kring ökad jämställdhet. Dessa formuleringar fanns troligtvis 
med på grund av krav från delfinansiärerna Arbetslivsfonden och EU Mål 4.

Jämställdhet handlade i de flesta fall om att få till en jämnare fördelning av kvinnor 
och män på företagen – för arbetsklimatets skull om inte annat. Det var alltså en täm-
ligen ”ytlig” och kvantitativ variant av jämställdhet, utan någon självkritisk insikt och 
utan tankar på förändring av attityder och beteenden. På de mansdominerade företagen 
– som här representeras av Kappa Kraftliner i Piteå – ville man helt enkelt öka anta-
let kvinnor i företaget och i produktionen i allmänhet. Vid företagen med en könsse-
gregerad produktionsorganisation – här representerad av Duni Konverteringsfabriken i 
Skåpafors – önskade man sig jämnare könsfördelning på de olika arbetsplatserna.

Det gjordes dock inte några större konkreta åtgärder vare sig för att rekrytera fler kvin-
nor eller för att blanda kvinnor och män. När det handlade om att blanda kvinnor och 
män valde man oftast att inte utmana, istället lät man arbetsledarna eller arbetslagen 
”lösa” detta på egen hand, vilket inte alltid gick så bra. Avhandlingen visade att ” jäm-
ställdhet” stannade i prat, önskningar och mål. En frågeställning till uppföljningsstu-
dien blev att ta reda på hur ” jämställdheten” ser ut idag på företagen. Hur ser retoriken 
och pratet kring jämställdhet ut? Vilka perspektiv är det som gäller? Har pratet över-
gått till praktik, till handling?
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Könsordningens betydelse

Ett av huvudresultaten från min avhandling visar att ”återställare” i företagens arbetsor-
ganisationer drog tillbaka organisationen till något som mycket liknade det ursprung-
liga utseendet – trots relativt bra förändringsprojekt och goda ambitioner. Min avhand-
ling visar även att många av återställarna hade koppling till ”kön” och könsordningen.

Detta gällde framför allt företagen med könssegregerad produktionsorganisation, t ex 
Duni Skåpafors, som hade relativt stora grupper av både kvinnor och män, men upp-
delade på olika områden, befattningar och arbetsuppgifter. Eftersom det var en sådan 
strikt och stark könsuppdelning och könsmärkning av arbetsplatser och arbetsuppgif-
ter i produktionen på företagen innebar organisationsförändringarna att man som en 
bieffekt försökte ”röra om” i organisationens könsordning. Detta var en förklaring till 
många återställare och det var dessutom ofta just den könssegregerade och ojämställda 
könsordningen som återställdes. Här kan man se ojämställdhet, och framför allt köns-
segregering, som ett hinder för förändring. Kvinnors och mäns ojämlika förutsättningar 
inför och i förändringsarbetet är inte bara en ”kvinnofråga”, en rättvise- eller jämställd-
hetsfråga som främst berör hinder för kvinnors arbetsvillkor och utveckling. Köns-
tyngda organisationsmönster skapar även allmänna hinder och problem för ledning och 
styrning av organisationer och hinder för kunskapsspridning och lärande och uppbygg-
naden av en modern organisation. Avhandlingen visar även att motsatsen också gäller: 
jämställdhet verkade fungera som förutsättning för förändring, åtminstone vid ett av 
företagen – Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå.

En frågeställning inför uppföljningen blev att undersöka vilka olika effekter på jäm-
ställdhet man får i de olika typerna av könsordning. Hur starka eller sega var åter-
ställarna och då framför allt de könsbaserade återställarna? Vad hände efteråt med de 
svåra frågorna eller förändringsförsöken? Hur hållbara är de förändringar som trots allt 
genomförts?

Genomförande

Empiriinsamlingen genomfördes hösten 2004 och innebar intervjuer, företagsbesök 
och insamling av statistik/fakta. Jag har arbetat fram före- och efterbeskrivningar, i 
både kvantitativa och kvalitativa mått. Större delen av förebeskrivningarna samlade jag 
in under mitt avhandlingsarbete (ungefär 1995-96), men dessa har delvis komplette-
rats nu under uppföljningsstudien. Jag har fått mycket hjälp från de studerade företagen 
med personalstatistik och diverse andra fakta, både före- och efterbeskrivningar. Inter-
vjuerna och företagsbesöken under uppföljningsstudien har handlat om en diskussion 
kring jämställdhet och förändringar i organisationen och allmänt vad som hänt på före-
taget de senaste tio åren. Jag har dessutom genomfört intervjuer med ledande personer 
som var aktiva i olika jämställdhetssatsningar i Norrbotten under 1990-talet vid Läns-
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arbetsnämnden och Länsstyrelsen i Norrbotten. Jag har fått god hjälp av deras reflek-
tioner kring jämställdhetsarbete och dess effekter.

Mansdominerad produktionsorganisation: Nya perspektiv på 
jämställdhet

Kappa Kraftliner i Piteå – för tio år sedan

Kappa Kraftliner i Piteå var det företag där pratet om jämställdhet mest tydligt var prat. 
Företaget var ett extremt mansdominerat företag. Det fanns enstaka kvinnor utspridda 
på olika arbetsplatser. 1994 var könsfördelningen i produktionen 3 % kvinnor och 97 % 
män. Andelen kvinnor var alltså extremt liten, även jämfört med andra pappersbruk. 
Det gjordes inga större ansträngningar att ändra på detta, åtminstone inte under den 
tid jag följde företaget 1995-1998.

”Klassiska” minoritetseffekter

Företagets produktionsorganisation karaktäriserades 1995 av en tydlig manlig arbetar-
kultur. De kvinnliga arbetarna mötte många av de minoritetseffekter som bland annat 
Kanter (1977) och Lindgren (1985, 1996 och 1999) beskriver. De flesta av kvinnorna 
var medelålders eller snart medelålders och hade arbetat i produktionen på företaget 
15-20 år. Alla hade upplevt kommentarer om att de var på fel plats – att kvinnor inte 
hörde hemma på fabriksgolvet, att jobbet var för tungt för dem. Det var mycket lätt 
att identifiera de vanliga individuella strategierna som används för att hantera minori-
tetseffekter – bland annat ”mamman” och ”en av grabbarna”. Även om de sade sig vara 
en i gänget var de inte med på lika villkor som männen. De umgicks inte privat, utan-
för jobbet, med arbetskamraterna som männen gjorde. De hade inte heller någon kon-
takt med de andra kvinnorna i produktionen på samma företag. I kontrollrum, fikarum 
och i produktionsnära kontorsrum hängde halvpornografiska almanackor. Även om de 
intervjuade kvinnorna inte klagade eller kommenterade dem, så lade jag märke till dem. 
Om jag råkade missa någon så gjorde några manliga arbetare mig uppmärksam på dem 
genom att fråga mig om almanackorna störde mig.

Produktionspersonalen var indelade både horisontellt i olika avdelningar och vertikalt i 
flera nivåer – både formellt och informellt. En av de intervjuade kvinnorna beskrev det-
ta som en för henne oåtkomlig ”statustrappa”. Rörligheten mellan nivåerna och avdel-
ningarna var mycket liten, förutom de ofta manliga operatörer som bytte jobb som ett 
led i ”karriären” – från den ”torra änden” till den ”våta änden”. De kvinnliga operatörer-
na blev ofta kvar i den torra änden – vid rullmaskinen och skifteslaboratoriet – den läg-
re delen av statustrappan. Sammantaget kan företaget beskrivas som att kön och fram-
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för allt manlighet, var viktigt i organisationen. Men manligheten var så självklar att 
den nästan var osynlig.

Inte så många återställare, men inte heller särskilt genomgripande förändringar

Hur gick det i förändringsarbetet? De projekt som jag följde under mitt avhandlingsar-
bete 1995-1998 hette ”Dynamik” och ”Förändring pågår”. De handlade om arbetsrota-
tion, mångkunnighet, avskaffandet av arbetsledarfunktionen och delegering av arbets-
uppgifter och ansvar till produktionspersonalen. Projektgrupperna var utformade så att 
maskinföraren, befattningen som fanns på statustrappans högsta steg, fick representera 
alla kollektivanställda. Det var en låg grad av brukarmedverkan, förutom när föränd-
ringen skulle förankras och genomföras. Då fick all personal utbildning i de nya tan-
karna och attityderna – utbildning i lagarbete, målstyrning och förändringsvilja. Bris-
ten på bred delaktighet och brukarmedverkan i förändringsprocessens tidiga skeden 
fick dock till resultat att mycket av den gamla organisationens ”statustrappa” och struk-
tur byggdes in i den nya organisationen, vilket kan ses som en återställare av genusord-
ningen.

Arbetsrotation mellan olika arbetsställen var svår att få att fungera, trots att alla arbe-
ten var ”manliga” och att det nästan enbart handlade om män. En förklaring till detta 
som de anställda lyfte fram var att individuella löner och ökade löneskillnader motver-
kade försöken till arbetsrotation. De ökade löneskillnaderna var ett led i att stimulera 
till arbetsrotation och kompetensutveckling och samtidigt införa karriärvägar för de 
kollektivanställda. Men eftersom löneskillnaderna följde den gamla statustrappan blev 
detta en del i att återställa ordningen.

Integrering av olika funktioner, drift/underhåll och drift/lab, fungerade lite bättre jäm-
fört med liknande förändringar på de övriga studerade företagen. Naturligtvis fanns det 
statusskillnader, men integreringen underlättades troligen av att alla arbetsuppgifter 
hade en manlig stämpel och att det nästan bara var män som utförde dem. Samman-
fattningsvis kan man säga att företaget inte hade så många återställare, men inte heller 
särskilt genomgripande förändringar.

Hur gick det sen för Kappa Kraftliner i Piteå?

När jag nästan tio senare tar kontakt med företaget igen för att fråga om jag kan få 
komma och göra en uppföljningsstudie får jag direkt reda på två saker av mina kon-
taktpersoner: Dels att man nu har många fler kvinnor som arbetar i produktionen, och 
dels att den senaste organisationsförändringen totalt hade misslyckats på grund av stora 
personalneddragningar under andra hälften av 1990-talet. Två intressanta uttalanden 
– eftersom det skulle visa sig att jag sedan gjorde delvis motsatta tolkningar.
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Det har inte hänt någonting på tio år med andelen kvinnor

Jag börjar med påståendet om den ökade andelen kvinnor. Jag tyckte att det bådade gott 
för min studie och förväntade mig ett intressant resultat. För ett år sedan rekryterade 
företaget medvetet flera kvinnor till ett trainee-program. Det är troligen därför som 
mina kontaktpersoner stolt berättade för mig att: nu är det många kvinnor i produktio-
nen. Fyra av de tio nya trainee-anställda var kvinnor och numera finns det en kvinna 
som arbetar med underhåll. Det är ju visserligen en positiv utveckling, men av dessa 
fyra är tyvärr bara två kvar och arbetar i sulfatfabriken. När jag granskar personal-
statistiken visar det sig att andelen kvinnor i produktionen fortfarande är extremt låg 
– bara 4 %. Antalet kvinnor har bara ökat med fyra personer – på ett företag med över 
500 produktionsanställda. Antalet kvinnor bland kollektivanställda totalt har dessutom 
minskat. Det har egentligen inte hänt någonting alls på tio år – ett tämligen dystert 
resultat. Det är dock intressant att man verkligen trodde att det var många kvinnor. 
Detta är kanske ett utslag av att även en liten förändring kan kännas stor om den utma-
nar den rådande ordningen.

Det var dock ingen tvekan om att företaget vill att det ska vara fler kvinnor bland de 
anställda. Platschefen har i olika sammanhang öppet sagt att han vill ha mer kvin-
nor i produktionen. I jämställdhetsplanen finns en formulering att en jämnare köns-
fördelning förväntas leda till trivsammare arbetsplatser, effektivare arbetsgrupper och 
ett bättre anseende utåt mot samhället. Företaget har en målsättning att öka det totala 
antalet kvinnor i produktionen från tio till tolv, alltså en ökning med två kvinnor. I 
mina ögon är detta en mycket försiktig ambition – nästan ingenting – och som troli-
gen inte ger någon märkbar effekt på den procentuella andelen kvinnor. I de planerade 
aktiviteterna ingår sådana saker som att vara med på arbetsmarknadsmässor och bjuda 
in lärare vid skolor för att för att marknadsföra Kappa Kraftliner som arbetsplats och 
tala om att företaget vill ha fler kvinnor. Detta är visserligen säkert bra, men det verkar 
fortfarande vara mest prat och retorik. Och det mesta är sig likt i organisationen.

Enligt en av mina kontaktpersoner som arbetar fackligt är en förklaring till problemen 
att de nuvarande holländska ägarna inte ger någon respons för Kappa Kraftliner i Piteås 
idéer kring jämställdhet. En annan viktig förklaring är att företaget inte har någon per-
sonalomsättning. Eftersom det varit så många uppsägningar finns det en förturslista 
– som i princip bara innehåller män. Så fort det blir en lucka fylls den av någon man 
från den listan. Detta gör det svårt att nyanställa kvinnor. En annan förklaring är att 
rekryteringsbasen nästan enbart består av män. För att kunna få arbete i produktionen 
måste man ha läst processteknisk utbildning eller liknande YTH-utbildning vid Mar-
karyd eller Karlsborg. Dessa förklaringar visar på att man gärna förlägger problemati-
ken utanför företaget och utanför sig själv. De fackliga representanterna som jag prata-
de med verkade inte vara speciellt drivande i jämställdhetsfrågor.
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En annan vanlig förklaring (eller kanske bortförklaring) är att arbetet är för tungt för 
kvinnor. För tio år sedan var det prat om att bygga om på arbetsplatserna för att ta 
bort de tunga arbetsmomenten och därmed möjliggöra anställning av fler kvinnor. Den 
kvinnliga arbetare som jag pratade med nu förklarade dock att det är inte det som varit 
problemet. De arbetsuppgifter som är för tunga för henne och hennes kvinnliga kolle-
gor är helt enkelt för tunga för männen också. Produktionsarbetet idag innebär till allra 
största delen övervakning av bildskärmar inne i ett kontrollrum.

Men också perspektivbyte och ny inriktning på jämställdhetsarbetet

Min tämligen negativa tolkning av Kappa Kraftliners jämställdhetsarbete blev bekräf-
tat – och uppmärksammat i massmedia – under hösten 2004. Då blev företaget ran-
kat av Folksams jämställdhetsbarometer som det sämsta företaget i Norrbotten. Trots 
detta har det faktiskt hänt saker även här. En synlig positiv förändring är att nu, 2004, 
är halvporralmanackorna borta från arbetsplatserna. Det finns även viss insikt i att det 
finns problem och att problemen kanske också finns i den egna organisationen. En av 
mina kontaktpersoner som arbetar fackligt konstaterade att: Kvinnor har en benägenhet 
att hamna i lägre klassade befattningar. Han gjorde ingen analys av detta, men att bara se 
könsordningen och sätta ord på den är ju ett framsteg – även om det är litet.

Den mest tydliga – och troligen positiva – förändringen är perspektivbytet från natur-
liga könsskillnader till sociala och strukturella organisationsfrågor. Kappa Kraftliner 
har i några omgångar (bland annat när jag gjorde mina intervjuer 1996) haft inne kon-
sulter som jobbat med ”kvinnligt och manligt” ur ett sorts sociobiologistiskt perspektiv. 
Men företagets personalchef, jämställdhetsansvariga och andra, främst kvinnor, var nu 
(2002-04) inte nöjda med detta. De ansåg att perspektivet var mer återställande än för-
ändrande. De hade märkt att många män i publiken tyckte att ”bra, nu behöver vi inte 
förändra oss – allt är naturligt”. Personalchefen och den jämställdhetsansvarige ville 
hellre ha utbildning i jämställdhet – mer konkret om jämställdhetslagen, hur man gör 
jämställdhetsplaner och hur man kan förändra strukturerna i grunden. De tog kontakt 
med Länsstyrelsen i Norrbotten och beställde en utbildning för alla chefer. Företaget 
tog dessutom ett ledningsbeslut att jämställdhetsutbildningen skulle ingå i den obliga-
toriska ledarutbildningen för alla chefer i företaget.

En första utbildning genomfördes 2002 och jag var med som föreläsare och pratade om 
könsordning och om behovet av att motverka minoritetseffekten. Andra föreläsare var 
män från olika företag, t ex Volvo i Umeå, som berättade om deras jämställdhetspro-
jekt. Dessutom ingick diskussioner om nya strategier för rekrytering, t ex att se över 
formulering av annonser och namnen på befattningar (”förste man”). Det var även prat 
om att se över fem-skiftsformen för att kunna börja morgonskiftet vid sjutiden istället 
så att småbarnsföräldrar ska kunna lämna på dagis.
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Nästa viktiga steg för Kappa Kraftliner var att 2004 gå med i Länsstyrelsens JA-projekt 
(Jämställdhet på arbetsplatsen). En målsättning är att de vill ha in fler kvinnor, men en 
annan mer konkret målsättning är att de vill få bukt med problemen med sexuella tra-
kasserier. Det är ett intressant perspektivbyte, eftersom det verkat som om man tidigare 
främst placerat problemen utanför den egna organisationen.

Sammantaget visar min uppföljning kring jämställdhet på Kappa Kraftliner att företa-
get är tydligt påverkat av dagens jämställdhetsdiskurs i samhället. De är ju inte ensam-
ma om perspektivbytet från sociobiologism till struktur och organisation. Företaget 
har inte gjort några större jämställdhetsprojekt, men kan inte stå emot påverkan från 
omvärlden. Men om företaget nu kan gå från retorik till praktik återstår att se.

Den nya organisationen lever kvar, men också en omstart och ett steg framåt

Mitt andra intresse i uppföljningen var hur det gick i förändringsprojektet eftersom 
jag menar att det finns kopplingar mellan organisationsförändringar och genus – och 
därmed också jämställdhet. Inledningsvis fick jag ju veta att allt hade gått i stå och 
det berodde på att företaget gjort så stora personalneddragningar. Företaget lade ned 
”Utveckling pågår” 1998 eftersom det ansågs vara omöjligt att bedriva utveckling sam-
tidigt som avveckling. Men ju mer jag pratade med folk desto mer förstod jag att situa-
tionen inte alls var låst eller negativ. Organisationen med mångkunnighet (man måste 
kunna minst tre befattningar) och mer självständiga skiftlag som klarar sig utan arbets-
ledare lever kvar, ungefär som det var tänkt. Företaget jobbar dessutom nu, 2004, med 
ett intressant förändringsprojekt kring tvärfunktionella processteam i produktionen. 
Detta kan ses som en omstart av de förändringstankar som man hade för tio år sedan, 
men också som ett ytterligare utvecklingssteg i samma riktning eftersom att nu ingår 
även integrering av underhåll och drift. Många av de kvinnliga arbetarna i produktio-
nen är med i dessa ”team” och den kvinnliga arbetare som jag pratade med menade att 
teamen var inspirerande och en förbättring av arbetsmiljön.

Könssegregerad produktionsorganisation:  
Förändringar – trots många återställare

Duni Konverteringsfabriken i Skåpafors – för tio år sedan

Det företag där könssegregeringen tydligast var ett stort problem var Duni Konver-
teringsfabriken i Skåpafors. Den planerade organisationsförändringen 1994 innebar 
att man skulle införa en flödesorganisation med teamwork och arbetsrotation och att 
arbetslagen skulle få nya arbetsuppgifter. Konkret innebar detta framför allt två nya 
saker: dels integrerat innehåll, och dels självständiga arbetslag med en ”samordnare”. 
Bägge delarna hotade att röra om rejält i könsordningen.
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Integrerat underhåll – svårt med horisontell integrering av kvinnor och män

Syftet med att införa integrerat underhåll var skapa flexibilitet, tillgänglighet och snab-
bare service/underhåll och därmed kortare produktionsstopp och maskinstillestånds-
tider. Att få arbeta med underhåll eller maskinservice skulle också ge möjligheter till 
ett mer varierat arbete för maskinoperatörerna, varav den överväldigande majoriteten 
var kvinnor, och därmed bättre arbetsmiljö för dem.

Utgångsläget var att arbetsorganisationen var tydligt uppdelad efter kön: kvinnliga 
maskinoperatörer och manliga ställare (maskinservice och omställning). För att kunna 
genomföra idén med integrerat underhåll måste kvinnorna som var maskinoperatörer 
utbildas i maskinomställning, byte av verktyg och enklare daglig maskinservice. Tan-
ken var att ställarna som tidigare utfört underhållsarbetet skulle utbilda maskinopera-
törerna. De flesta av ställarna vägrade dock göra detta.

Det var även tänkt att manliga ställare och kvinnliga maskinoperatörer skulle ingå i 
samma arbetslag. 12 ställare skulle ”ned” till produktionen och börja köra maskin. Stäl-
larna skulle bli ”en i laget”. De behövdes åtminstone som avbytare. Men dessa idéer 
visade sig vara omöjliga att genomföra eftersom männen protesterade. Det var tydligt 
att många av männen på Konverteringsfabriken inte ville hamna på arbetsstationer som 
var klassade som ”kvinnojobb”. Det upplevdes som en degradering. Detta kan ses som 
ett exempel på hur genusordningen (Hirdman 1988) fanns på arbetsplatsen i form av en 
hierarki mellan män och kvinnor. Connell (1995) beskriver detta också som att män-
nen var rädda för att bli betraktade som omanliga. Några av männen valde att flyt-
ta från avdelningen till mer typiska mansjobb som troligtvis erbjöd en säkrare manlig 
könsmärkning. Några av ställarna sade hellre upp sig än började jobba i arbetslagen.

Några av kvinnorna lärde sig dock de nya arbetsuppgifterna och började utföra dem. 
Men då kom nästa diskussion – lönen. På andra håll i fabriken fanns det män som 
var maskinoperatörer som utförde maskinservice på sina egna maskiner och de fick ett 
lönepåslag för detta. Kvinnorna som var maskinoperatörerna begärde därför samma 
villkor, men fick inget lönepåslag och därför slutade de att utföra de nya arbetsuppgif-
terna. Men lönen var inte hela förklaringen. Till saken hörde också att kvinnorna hade 
svårt att få avbyte vid maskinerna och därför inte hade tid och möjlighet att utföra de 
nya arbetsuppgifterna.

En del av problematiken var även att kvinnorna inte troddes ha någon teknisk förtro-
genhet alls. De fick höra ganska många glåpord från männen kring detta tema. De 
flesta av kvinnorna ansåg även själva att de inte var tillräckligt tekniska och ville inte 
utsätta sig för risken att trakasseras. Några av de intervjuade männen och kvinnorna 
hänvisade till unga flickors bristande erfarenhet av att köra moped som en förklaring till 
varför kvinnorna inte hade rätt teknisk förtrogenhet. De kvinnliga maskinoperatörerna 
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ansågs alltså vara generellt otekniska, trots att de hade 10–20 års erfarenhet från ett 
tekniskt industriarbete4. Företagsledningens ”lösning” på problemet var att män priori-
terades vid nyanställningar. Företagsledningen trodde det skulle vara lättare att få dem 
att lära sig maskinomställningar och börja utföra daglig maskinservice.

Vid mina besök 1994 framkom det att företagsledningen tämligen öppet ställde sig på 
männens sida. Det var tydligt att företagsledningen behandlade kvinnor och män olika. 
Visserligen kom idén om integrerat underhåll från företagsledningen och det var också 
de som tvingade fram organisationsförändringen, trots protester, men när det kom till 
kritan ville företagsledningen inte tvinga männen att utföra ”kvinnojobben”. Männen 
blev istället erbjudna andra arbetsuppgifter. På detta sätt förklarade den manliga plats-
chefen varför integrationen misslyckades: Kvinnor har gjort servetter i alla år. … Killar 
kan ju inte vika servetter. De har ju större händer.

Det var dock inte bara männen som protesterade mot att göra ”kvinnojobb”. Även kvin-
norna tyckte synd om de före detta ställarna. Kvinnorna var visserligen fortfarande irri-
terade över sina arbetsvillkor – problemen att få avbytare, de monotona arbetsuppgif-
terna och svårigheterna att få tag på ställare – men egentligen ville de inte att männen 
ska utföra ”kvinnojobb”.

Självstyrande grupper – svårt med vertikal integrering av kvinnor och män

När det gäller den andra delen, försöket att införa självstyrande grupper i produktionen 
kan man tyvärr se ett liknande mönster. Inledningsvis avskaffades arbetsledarbefatt-
ningen och produktionssamordningen delegerades till produktionspersonalen. Varje 
arbetslag skulle ha en samordnarfunktion som gruppmedlemmarna turades om att ha. 
En ”samordnare” var en vanlig medlem i arbetsslaget, en kollektivanställd, som under 
viss del av sin arbetstid fungerade ungefär som en arbetande förman. Befattningen rote-
rade ofta mellan några av lagmedlemmarna som turades om att vara samordnare en 
vecka i taget. På detta sätt ville företagen skapa mer självständiga arbetslag som skulle 
kunna ta hand om problem direkt som de uppkom. Vid mina besök 1994 tyckte jag 
först att Konverteringsfabriken i Skåpafors lyckats skapa ett ganska varierat och intres-
sant jobb för samordnarna och de flesta som prövat på att vara samordnare tyckte också 
att det var roligt att ha ansvar, medinflytande och bättre överblick över produktionen. 
Till viss del var ju samordnarjobbet en utvecklingsmöjlighet för dem.

Men det fanns en rad problem här. Det fanns visserligen många kvinnliga samordnare, 
men samordnarbefattningen hade inte någon större betydelse i organisationen. Före-
tagsledningen var trots det orolig och tyckte sig se en tendens att befattningen utveck-

4 Detta kan ses som ett exempel på en vanlig koppling mellan de sociala konstruktionerna maskulinitet 
och teknik (Vänje, 2005; Berner 2003; Mellström 1999).
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lades till en sorts ”små förmän” och att detta skapade dålig stämning bland de kol-
lektivanställda. De kallade problematiken ”Problemet med kvinnorna”. Själva påtalade 
kvinnorna bland annat bristen på den formella auktoritet och medföljande befogenheter 
som finns i en arbetsledarbefattning. I samordnarbefattningen var det tvärtom mycket 
viktigt att de arbetsledande arbetsuppgifterna tonades ned och detta var troligen orsa-
ken till den stora tveksamhet som fanns kring samordnarbefattningen. Just delegering 
av makt verkade vara en känslig fråga, kanske för att det handlade om kvinnor och 
kvinnoarbetsplatser5.

Förändringsprojektet vid Konverteringsfabriken i Skåpafors var större och mer radikalt 
än det i Kappa Kraftliner. Konverteringsfabriken använde i högre grad drastiska meto-
der, till och med tvång, när olika delar av den nya organisationen skulle implemen-
teras, kanske just för att försöka hantera det besvärliga utgångsläget. Förändringarna 
skedde inledningsvis också betydligt snabbare och i större steg. Det blev dock många 
låsta positioner och olika typer av återställare som efter en tid gjorde att organisationen 
återgick till något som mycket liknade den ursprungliga – ibland redan innan den nya 
organisationen hade börjat fungera. Många av återställarna var könsbaserade och följ-
de könsordningens könsegregering och könhierarki. Den ojämställda könsordningen 
– och de ojämställda praktikerna – återställdes. Detta gör att man kan tolka resultatet 
som tämligen negativt, åtminstone ur ett kortsiktigt perspektiv.

Hur gick det sen för Duni Konverteringsfabriken i Skåpafors?

När jag efter tio år kommer tillbaka till Konverteringsfabriken i Skåpafors är det mesta 
sig likt. Antalet anställda vid företaget är ungefär lika som för tio år sedan och även 
könsfördelningen ser lika ut. En av mina kontaktpersoner kommenterar detta med 
orden: Med tanke på så mycket som har hänt under åren är det nästan otroligt så lika siff-
rorna är 1994 och 2004. Det har varit en del svängningar, i både antalet anställda och 
könsfördelning. Vissa perioder med hög beläggning, stora produktionsvolymer och nya 
maskiner har man nyanställt ganska många och eftersom män prioriteras har andelen 
män i produktionen ökat. Andra perioder har dominerats av ekonomiska bekymmer 
och behov av att skära i kostnaderna – då har antalet anställda i produktionen minskats. 
Det har främst inneburit att männen slutat, eftersom de var de mest nyanställda. Precis 
som vid Kappa Kraftliner har det inte varit frågan om direkta uppsägningar, ingen har 
behövt sluta mot sin vilja. För några var det ”naturlig avgång” som gällde, andra valde 

5 Jag har sett liknande mönster på andra företag med stark könssegregering – här kan kvinnliga samord-
nare möta passivt och aktivt motstånd från före detta arbetsledare som övervakar arbetslagen och bara 
väntar på att samordnarna ska misslyckas, från manliga arbetskamrater som vägrar ta order från en 
kvinna och från kvinnliga arbetskamrater som tyckte att samordnarna kunde vara ”springflicka” åt de 
andra i arbetslaget.
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utbildning, ytterligare andra sökte sig till andra industrijobb och andra hann bara vara 
varslade ett tag. När arbetskraftsbehovet ökat igen har många återanställts.

För att vara inom massa- och pappersbranschen har Konverteringsfabriken i Skåpafors 
en mycket hög andel kvinnor i produktionen. Detta är naturligtvis inte ovanligt när det 
gäller industriarbeten med efterbearbetning, men det finns ingen tendens till att kvinno-
andelen minskar när arbetsmarknaden i industrin hårdnar eller när företaget investerar 
i ny teknik, vilket många noterat i andra studier6. Även pappersbruket i Skåpafors har 
17-24 % kvinnor i produktionen på de olika fabrikerna. Det är ju en mycket hög andel 
jämfört med Kappa Kraftliners 3 %.

Allt är alltså sig likt, men ändå inte. Förändringsprojektet och dess två beståndsde-
lar, integrerat underhåll och självstyrande grupper, försvann på grund av alla olika pro-
blem och konflikter som uppstod, precis som jag såg tendenserna för tio år sedan. I 
intervjuerna i uppföljningsstudien berättar mina kontaktpersoner för mig om det gamla 
förändringsprojektet som ett misslyckande. Men min uppföljningsstudie visar också att 
idéerna samtidigt har levt kvar och utvecklats – trots det besvärliga utgångsläget. Det 
är alltså inte alls ett så låst och negativt läge som jag trodde att det skulle vara. Detta 
resultat stödjer mina tankar att återställarna kan vara tillfälliga, som en del i den pro-
cess där företagen/organisationerna anpassar de moderna organisationskoncepten till 
den egna verksamheten.

Omstart av självstyrande grupper

Efter ett tag blev problemen alltså med samordnarsystemet, blandade arbetslag och 
självstyrande grupper så stora att företaget beslöt att avskaffa systemet och återgå till 
en traditionell organisation med arbetsledare och mer direktstyrning. Riktigt vad som 
var problemen den gången sägs aldrig klart ut nu heller. Det verkar fortfarande, tio år 
senare, vara en känslig fråga. Det antyds dock på något sätt hänga ihop med att det blev 
dålig stämning för att samordnarna blev ”små arbetsledare”. Men en ny förklaring dyker 
upp när en av mina kontaktpersoner lägger orsakerna utanför den egna organisationen: 
Vi är så små och befinner oss i periferin. När koncernledningen tar beslut, i kärnan, så blir det 
stora svängningar hos oss. Avdelningar läggs ned, maskinerna flyttas till Polen, andra maski-
ner kommer till oss, vi får köra en annan typ av produkter. Det är sådant som de självsty-
rande grupperna inte klarade av. I perioder av stora omställningar krävs diktatur. Det är ett 
intressant konstaterande att det krävs perioder av stabilitet i verksamheten för man ska 
kunna jobba i självständiga grupper. På många andra håll i dagens näringsliv anser man 
tvärtom att en modern arbetsorganisation är en förutsättning för att vara flexibla och 
klara av svängningarna i produktionen.

6 Se t ex Fürst 1988; Cedersund et al 1995
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Men nu, 2004, har företaget startat ett nytt förändringsprojekt som i hög grad liknar 
det gamla. Efter olika perioder av ekonomiska problem och produktionsomläggningar 
är man tillbaka och prövar återigen att dela in produktionspersonalen i arbetslag/flö-
desgrupper. Den enda skillnaden är att nu har man ”lagledare” istället för ”samordnare” 
i varje grupp. Eftersom denna omstart av systemet med flödesgrupper och lagledare är 
mycket färsk så är det svårt att uttala sig något om stabiliteten denna gång. En av mina 
kontaktpersoner berättar att denna gång försöker man dra lärdom av de problem som 
man upplevde förra gången. Därför har man jobbat med utbildning kring ledarrollen 
och tilldelar lagledarna tid för att kunna arbeta med de ledande arbetsuppgifterna. Min 
kontaktperson konstaterar att: Det går inte att kräva att lagledarna ska jobba 100 % vid 
maskinerna. Han tror också att satsningarna på utbildning för lagledarna har gett ett 
bättre utgångsläge än förra gången.

Det finns idag tolv lagledare varav tio är kvinnor. Det är till och med en högre andel 
kvinnliga lagledare än det är kvinnor bland produktionspersonalen. Förklaringen till 
det är, enligt en av mina kontaktpersoner, att lagledaruppgifterna passar bättre för 
maskinoperatörer än för ställare eftersom maskinoperatörerna kan planera in en avbyta-
re och gå ifrån sin maskin för att göra andra arbetsuppgifter. Eftersom den överväldi-
gande majoriteten av maskinoperatörerna fortfarande består av kvinnor blir många lag-
ledare kvinnor. Ur ett jämställdhetsperspektiv är ju detta mycket positiva resultat efter-
som andelen kvinnor i vanliga fall minskar ju högre upp i hierarkin man kommer. Utan 
att prata om jämställdhet har alltså Konverteringsfabriken förändrats i riktning mot en 
mer jämställd organisation – troligen tack vare att de moderna organisationskoncepten 
”kräver” detta. Detta är ett exempel på hur de moderna organisationerna kan få ökad 
jämställdhet som bieffekt – åtminstone i vissa aspekter. Så var det ju också förra gång-
en, för tio år sedan, med samordnarna, men den gången avbröts den nya organisationen 
innan den hann börja fungera. För att det denna gång ska kunna räknas som ökad jäm-
ställdhet måste ju organisationsförändringen få leva kvar en längre tid.

Även förändringar när det gäller ställarna

Den delen av förändringsprojektet för tio år sedan som handlade om integrering av 
drift och underhåll – och integrering av kvinnor och män i arbetslaget var mycket svå-
rare, komplexare än samordnarsystemet. Det var mycket svårt att blanda kvinnor och 
män och det var ännu svårare att få kvinnor och män att ingå i samma arbetsrotation. 
Företaget valde att avbryta dessa förändringsförsök och istället återgå till den gamla 
organisationen med separata ställare. De ingår visserligen organisatoriskt i arbetslagen, 
men arbetar alltså enbart som ställare. De kör inte alls servettmaskinerna, dvs de rycker 
inte in som avbytare för maskinoperatörerna. Antalet ställare har ökat så att idag, 2004, 
finns det 20 ställare. Det har alltså skett en markant förstärkning av specialavdelning-
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en, trots att ambitionen för tio år sedan var tvärtom – att få en integrering av drift och 
underhåll. Detta var en tydlig återställare som jag såg redan för tio år sedan och det 
verkar vara en återställare som lever kvar.

I diskussionen kring lagledarsystemet (se ovan) förklarar en av mina kontaktpersoner 
att för en ställare är arbetsdagen mer oförutsägbar och det därför är svårt att få tid för 
lagledaruppgifter – och därför kan eller vill inte ställarna vara lagledare. En annan tro-
lig förklaring, som dock inte mina kontaktpersoner ger i klartext – eller i varje fall inte 
kopplar till detta problem – är att ställarna fortfarande inte riktigt tillhör arbetslagen. 
Formellt är de utplacerade i arbetslagen, men verkar se sig själva mer som ”löshästar” 
och fungerar i praktiken även så.

Men uppföljningen av ställarorganiseringen vid Skåpafors uppvisar även andra mer 
svårtolkade – och kanske positiva – resultat. Det finns flera ställare som kör maskin då 
och då, trots att det inte alls är tänkt så. Eftersom det har varit personalneddragningar 
och återanställningar har konstellationen i produktionsorganisationen ändrats. Återan-
ställningarna skedde där det fanns behov och därför har det varit viss rörlighet mel-
lan befattningar och avdelningar. Flera av dagens ställare har kört maskin vissa perio-
der. Dessutom har det skett förändringar bland maskinoperatörerna. 30-40 personer i 
produktionen har kompetens både som maskinoperatör och som ställare. Maskinopera-
törerna kan numera göra, och även gör, mindre omställningar på sin egen maskin. Det-
ta gäller alltså även de kvinnor som är maskinoperatörer, trots att man förra gången 
ansåg det vara omöjligt att få till. Idag finns till och med tre kvinnor som arbetar som 
ställare.

Synen på kvinnojobb lever kvar

Sammantaget visar uppföljningsstudien att relativt stora delar av det som man försökte 
införa förra gången har man nu, med en viss fördröjning, lyckats införa. Det har även 
blivit flera oväntade positiva jämställdhetseffekter. Detta är ett exempel på att återstäl-
lare kan vara tillfälliga. Till och med pratet om ”kvinnojobb” verkar ha tonats ned. 
Företaget prioriterar sedan länge män vid nyanställning, som jag beskrivit ovan, och 
har periodvis tagit in större grupper av män som maskinoperatörer eftersom det var där 
behovet fanns. Detta har gjort att det inte går att se det som ett ”kvinnojobb”, menar 
en av mina kontaktpersoner och han berättar vidare: … ingen blir längre förvånad om det 
står en kille och kör maskin.

Det är dock fortfarande svårt att rekrytera män till Konverteringsfabriken. En av mina 
kontaktpersoner förklarar varför så här: Kvinnor har gjort servetter i alla år … Killar 
kan ju inte hantera servettbuntarna. De har ju större händer. Intressant nog använder han 
samma argument som jag fick höra för tio år sedan. Könsmärkningen och de könsska-
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pande processerna7 kring arbetet och dess organisering är seglivade och uppvisar efter-
släpning jämfört med teknikutveckling och organisationsutveckling (Abrahamsson & 
Johansson, 2005). Trots tendenserna till viss ökad könsblandning ökar alltså andelen 
kvinnor i produktionen. Detta är kanske inte något större problem eftersom industrin i 
stort är extremt mansdominerad, men en ökning av könssegregeringen, dvs mer köns-
homogena organisationer, innebär risk för ojämställdhet.

Könsblandad produktionsorganisation: Jämställdhet som förutsättning 
för hållbar förändring

Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå – för tio år sedan

Det företag där det i utgångsläget fanns mest könsblandning, dvs avsaknad av köns-
märkning och könsuppdelning inom organisationen, var Ericsson Anslutningssystem 
i Skellefteå. Företaget i stort var nog inte mer jämställt än andra – här fanns en köns-
ordning med manliga chefer och kvinnliga administratörer och städerskor. Men i pro-
duktionen fanns arbetsplatser där kvinnor och män arbetade med likartade arbetsupp-
gifter på samma avdelningar. Visserligen fanns det även här vissa arbetslag där det bara 
arbetade kvinnor och vissa befattningar som innehades av nästan enbart män (tekniker, 
reparatörer och arbetsledare). Men i stort sett kan man säga att könsuppdelningen och 
könsmärkningen inte var särskilt stark eller synlig – åtminstone bland produktionsper-
sonalen. Det fanns många arbetsuppgifter som inte omfattades av könsmärkning och 
könsuppdelning. Kvinnor och män i produktionen hade lika lön – mycket tack vare att 
företaget tillämpar fast månadslön. Det fanns inga stora konflikter mellan kvinnor och 
män eller mellan kvinnligt och manligt. Jämfört med de övriga studerade företagen 
föreföll kön – kvinnlighet och manlighet – inte vara någon speciellt viktig fråga i orga-
nisationen.

Förändringsprojektet på Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå hade ”kommit längst”, 
jämfört med de övriga studerade företagen. Min förklaring till att detta är att arbetsor-
ganisationen i utgångsläget inte hade så många känsliga frågor eller ”låsta” ställningar 
och positioner och därför var det betydligt lättare att införa både arbetsrotation och 
integrering. En platt organisation började införas 1994-95. Arbetsledarna avskaffades 
och samordnare valdes inom arbetslaget. En ökande frekvens av belastningsskador, 
men även behovet av mer flexibla arbetslag, ledde till arbetsrotation veckovis mellan tre 
stationer. Företagen hade börjat införa konkret delegering av arbetsuppgifter, så kall-
lade ”funktioner”, till kollektivanställda – sådant som de andra studerade företagen bara 
pratade om vid den tiden. ”Funktionerna” som arbetslagen själva började ta hand om 
var administration, planering, teknik, ekonomi, personal och kvalitet.

7 Se t ex Acker (1990, 1999), Vänje (2005)
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Ytterligare en förklaring till att organisationsförändringen vid Ericsson Anslutnings-
system gick ganska bra var troligen att företagsledning och produktionspersonal var 
vana med genomgripande organisationsförändringar. Företaget finns inom en konkur-
rensutsatt bransch, elektronik, där teknikutvecklingen är snabb. Produkterna förändras 
snabbt på grund av kundkrav och produktionen är upplagd för små serier. Ibland byts 
en produkttyp helt ut mot en annan och då ändras produktionsupplägg, verktyg och 
metoder. Det är även krav på korta leveranstider och produktionen är uppbyggd enligt 
just-in-time med mycket små eller inga buffertar eller lager. Förmågan att snabbt ställa 
om produktionen är ett mycket viktigt konkurrensmedel, enligt företaget själv. Min 
slutsats var att i en sådan organisation kan man inte ha eller bygga in sega strukturer 
baserade på kön, vare sig medvetet eller omedvetet. Organisationen har helt enkelt inte 
haft tid att göra så. Det är annat som är viktigare.

Könsstereotypa mönster kring teknik tillåts växa fram

Detta företag var mitt ”goda exempel” i avhandlingen eftersom det indikerade tydligt 
att jämställdhet i arbetsorganisationen fungerade som en förutsättning för förändring. 
Bilden är dock inte svart eller vit, utan även på detta företag kunde jag se återställare 
och några av dessa hade kopplingar till föreställningar om kön. Exempel på återställare 
var återinförandet av specialistavdelningar (kvalitet och teknik) och betoningen på tek-
nisk kompetens. Samtidigt som den nya organisationen infördes ställdes nya formella 
krav på teknisk utbildning vid både intern- och externrekrytering – trots att arbets-
uppgifternas innehåll inte hade förändrats. Istället för att tillgodose de ökade kraven 
på teknisk kompetens genom att utbilda den befintliga kvinnliga personalen gavs den 
tekniska utbildningen till män på andra avdelningar eller så rekryterades män utifrån8. 
Detta trots att det normala för företaget tidigare hade varit att internutbilda de anställda 
till nya uppgifter. Ur ett jämställdhetsperspektiv fungerade detta som en återställarme-
kanism eftersom det minskade andelen kvinnor på vissa av arbetsplatserna och bidrog 
därmed till en ökad och till viss del nyskapad könsuppdelning inom produktionsorga-
nisationen9. Det fanns även tendenser att de nya ”funktionerna” skulle könsmärkas och 
ytterligare bidra till en nyskapad intern könsuppdelning. I några av de arbetslag som 
nyss hade bildats ”valde” kvinnor administration, personal och ekonomi och män ”val-
de” teknik, dvs tämligen könsstereotypa mönster.

Jag följde dock inte företaget längre än att jag kunde se tendenser. En intressant fråga är 
om den tämligen jämställda organisationen – det goda utgångsläget – i ett längre tids-
perspektiv skulle kunna motverka nyskapande av könsmärkning och könsuppdelning. 

8 Liknande resultat visar Pettersson (1996), Cedersund et al (1995), Gunnarsson (1994) och Baude 
(1992).

9 Liknande resultat visar Lindgren (1999), Hirdman (2001) och Sundin (1998).
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Och därmed motverka fastlåsning av den egna organisationen i sega strukturer. Prog-
nosen var tyvärr inte så bra som det goda utgångsläget borde ha gett möjlighet till. Vid 
tidpunkten för min sista intervjuomgång, 1998, hade förändringsarbetet avstannat och 
stått still i nästan ett år.

Hur gick det sen för Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå?

Uhlin (2004) konstaterar att Ericsson Anslutningssystem AB i Skellefteå idag har en 
arbetsorganisation som bygger på jämställdhet, med kvinnor och män som arbetar sida 
vid sida – på alla arbetsstationer – och lönerna skiljer inte på kön. Företaget har under 
flera år haft tydliga mål kring jämställdhet. Företaget lyfter själv fram jämställdhet som 
en förutsättning för snabba omorganisationer, dvs för att kunna bygga om arbetslagen i 
produktionen. Denna uttalade medvetenhet om jämställdhet fanns inte alls när jag för 
nästan tio år sedan gjorde mina intervjuer.

Den jämställda och effektiva organisationen lever kvar

Detta är troligen en effekt av den förändrade jämställdhetsdiskursen som finns i sam-
hället idag, men kanske är detta, att aktivt jobba med jämställdhet, också en förklaring 
till framgången med förändringsprojektet – för det gick ganska bra. Den platta orga-
nisationen som infördes i mitten av 1990-talet är kvar och fungerar som det var tänkt. 
Uhlin (2004) beskriver att numera har alla i produktionen överblick över produktions-
läget och känner till det ekonomiska resultatet. De olika ”funktionerna” i arbetslagen 
samverkar med experterna inom administrationen: personalansvarig med personalche-
fen, teknikansvarig med teknisk chef, planerarna med produktionschefen och produk-
tionsledaren. Personalen i produktionen har fått utbildning i sina olika funktioner.

Jag befarande, som jag skrev ovan, lite för pessimistiskt att kvinnorna i produktionen 
enbart skulle ”välja” funktionerna planering och personal, medan männen skulle ”välja” 
teknikfunktionen i arbetslagen. Men så har det inte blivit. Överhuvudtaget är det mest 
kvinnor som tar på sig uppgifter i arbetslagen. Här verkar det som om den jämställda 
och könsblandade organisationen kan leva kvar, åtminstone ur denna aspekt.

Ur andra aspekter fick jag tyvärr mer rätt i min pessimistiska prognos för nyskapad och 
ökad könsuppdelning och könsmärkning. Inom produktion ökar andelen män. Kraven 
på behörighet för högspänningsarbete och elsäkerhetsprov uppfylls enbart av dem som 
har läst el-telelinjen på gymnasiet och dessa är unga män. Ytterst få kvinnor har denna 
utbildning. Detta hotar på längre sikt att förändra företaget till ett traditionellt mans-
dominerat industriföretag. Ett problem som hänger ihop med detta är att företaget har 
infört ett system där den här typen av utbildning ger högre lön. Facket försöker häv-
da de erfarna kvinnornas likvärdiga kompetens (20-25 års erfarenhet från produktions-
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arbete i företaget) och rätt till utbildning, men anser sig inte kunna kräva att företaget 
ska betala för kvinnornas gymnasiestudier.

Diskussion
Sammantaget visar resultaten från de tre företagen att det mesta är sig likt när det 
handlar om könsmönster och genusordning, men också att det sker vissa positiva för-
ändringar. Uppföljningsstudiens resultat framstår åtminstone som mer positiva jämfört 
med resultaten från min avhandlingsstudie (insamlade 1994-98) – både när det handlar 
om genomförda organisationsförändringar och nya mer jämställda organisationer och 
praktiker. Det är dock inte något entydigt mönster. De flesta förändringarna verkar 
nämligen vara små. Mitt avhandlingsarbete visade främst på återställare och problem 
– både ur ett organisationsförändringsperspektiv och ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Även uppföljningsstudien visar på sådana tendenser och att nya former av ojämställd-
het riskerar växa fram. Jag väljer dock nedan att främst diskutera de positiva tenden-
serna, även om de i några fall bara är antydningar till positiva tendenser. Min förhopp-
ning är att det ska möjliggöra ytterligare dimensioner i diskussionen kring jämställdhet 
i arbetslivet.

Tillgälliga återställare

Den första positiva tendensen är att återställare och problem vid förändringsprojekt kan 
vara tillfälliga. Redan i min avhandlingsstudie (1994-98) såg jag att organisationsför-
ändringarna inte enbart möttes av återställare. Det skedde reella och konkreta föränd-
ringar. Någon form av modern organisationsform fick successivt fotfäste, även om det 
var trögt och tämligen små förändringar. Jag beskrev då utvecklingen som ”två steg 
fram och ett tillbaka”. I uppföljningsstudien har jag sett att nu har företagen tagit ytter-
ligare steg framåt. De har genomfört delar av det som de bara pratade om för tio år 
sedan. Jag tolkar resultaten som att återställare och problem vid implementering av ett 
nytt organisationskoncept kan vara ett övergående tillstånd. Det verkar ske en lång-
sam förändring av den organisatoriska praktiken så att den blir allt mer lik ”en modern 
organisation”. Røvik (2000) formulerar detta som ”virusteorin”. Först smittas en orga-
nisation av ett nytt management- eller organisationskoncept. Till att börja med är det 
mest prat och relativt stort gap mellan vad man säger och vad man faktiskt gör. Efter 
en viss ”inkubationstid” börjar det hända saker. Jag menar att återställarna i och med 
detta även kan ses som en del i den process där organisationerna översätter och anpassar 
organisationskoncepten innan de ”adopteras” och används i organisationen. En negativ 
effekt av anpassningen av koncepten är dock att det riskerar fungera återställande av 
genusordningen i organisationen.
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Jämställdhet från de moderna organisationskoncepten

Den andra tendensen är att jämställdhet kan ses en bieffekt från de moderna organi-
sationskoncepten. Tack vare att återställarna verkar vara tillfälliga genomför företagen 
sakta men säkert något som liknar ”den moderna organisationen”. De moderna orga-
nisationsmodellerna bygger på flexibilitet och integrering. Detta kräver, åtminstone i 
den ”teoretiska” eller ”ideala” formen, åtgärder som blandar upp och rör om i organi-
sationsstrukturen – och borde därmed också röra om i könsordningen. Även om de 
moderna organisationskoncepten inte implementeras ordagrant är de viktiga delar i de 
sociala konstruktionerna i de lokala organisationerna. Eftersom de moderna organisa-
tionsmodellerna har fått en sådan stor popularitet och global spridning kan de betrak-
tas som viktiga förmedlare av idéer, normer, värderingar och myter (se t ex Furusten 
1999, Røvik 2000). Deras vokabulär vävs in i den lokala konversationen i organisatio-
nerna och de fungerar som ”mentala kartor” för organisationernas medlemmar. De spe-
lar därmed en avgörande roll för vad som händer i organisationerna och hur människor 
uppfattar organisationen och sig själva. Delar av dessa nya mentala kartor borde alltså 
kunna innebära reducering av stereotypa åsikter kring kvinnlighet och manlighet, men 
det är inte alls någon självklarhet att det blir så. Gunnarsson (2003) för en diskussion 
om asymmetriska förändringsprocesser kring kön och hur de kan resultera i situationer 
där stereotypa traditionella könsmönster och praktiker är verksamma tillsammans med 
mer oväntade och där innebörden av kön omformuleras och gestaltas i nya formationer. 
Det finns tyvärr många tecken på att de moderna organisationsmodellerna kan införas 
med oförändrad, eller till och med försämrad jämställdhet (Abrahamsson, 2000; 2003; 
Lindgren, 1999; Sundin, 1998). Resultaten från uppföljningsstudien antyder dock att 
de tre studerade företagen har, till viss del utan att prata om jämställdhet, förändrats i 
riktning mot en mer jämställd organisation – troligen tack vare att de moderna organi-
sationskoncepten ”kräver” detta.

Påverkan från jämställdhetsdiskursen i samhället

En tredje tendens är att de studerade företagen hade till viss del bytt perspektiv på jäm-
ställdhet. De verkade ha lämnat en troligen omedveten särartsideologi (”sociobiolo-
gism”) och en externalisering av ojämställdhetens orsaker – och istället börjat närma sig 
en likhetsideologi och en viss insikt om att det går att påverka jämställdheten inifrån 
det egna företaget. Det var tydligt påverkade av den nya jämställdhetsdiskursen i sam-
hället – t ex påverkan från lagändringar, från massmedia, från nationella kampanjer, 
från förändringsarbete som sker någon annanstans – vid Länsarbetsnämnden och Läns-
styrelsen eller olika branschorganisationer och andra arbetslivsaktörer som Arbetsmil-
jöfonden, Arbetslivsfondens, Rådet för arbetslivsforskning, Nutek och Vinnova. Det är 
därför svårt att veta vad som orsakade de visserligen små, men positiva, tendenserna 



115

vad hände sen?

som jag kunde se på de tre företagen. Är det speciella åtgärder och företagsinterna jäm-
ställdhetsprojekt eller är det svängningarna i samhällsdiskursen kring jämställdhet eller 
är det bieffekter av helt andra förändringar på såväl lokal som nationell nivå?

Jämställdhetsarbete kräver gemensam kunskapsmassa

Det verkar som om tiden har viss betydelse vid utvärdering av jämställdhetssatsningar. 
Jämställdhetsarbete är troligen i hög grad ett ”utnötningsarbete” som inte ger tydliga 
och direkta resultat på kort sikt. Jämställdhet skulle kunna ses som en virusinfektion, 
på samma sätt som de moderna organisationskoncepten där förändringarna först syns 
efter en viss inkubationstid. Kanske är det all retorik och allt prat om jämställdhet som 
varit under 1990-talet som gör att vi nu ser förändringar i arbetslivets könssegregering 
och könsmärkning. Även om det är små förändringar så är det förändringar som kanske 
borde kunna innebära en ökad jämställdhet. Jag tror dock att de positiva förändringar-
na i högre grad är effekter av en uppbyggnad av gemensam kunskapsmassa kring kön/
genus och jämställdhet. Det handlar alltså inte om motivation och attityder (i princip 
är alla för jämställdhet) – utan om förkunskaper. Om det nu verkligen blir ökad jäm-
ställdhet beror på hur vi hanterar de utvecklingstendenser som ”går åt andra hållet”, dvs 
sådant som fungerar som återställare av den ojämställda genusordningen.

Könskonstruktionernas föränderlighet är en central och svåråtkomlig återställande 
mekanism i det könssegregerade arbetslivet. Det faktum att kön är föränderligt är dock 
samtidigt befriande. Det visar på möjligheterna att förändra, men för att göra detta 
krävs kunskap och medvetenhet om könsordnande strukturer, symboler och praktiker i 
alla ”dimensioner”, och såväl tekniska som organisatoriska.
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Vad hände med de goda exemplen?  
En uppföljning av några AlfaQ-projekt inom lokalvården

Gisèle Asplund

För tio år sedan gjorde Gisèle Asplund en utvärdering av elva AlfaQ-projekt inom 
städ/lokalvårdsbranschen, utvalda som ”goda exempel”. Nu har hon gått tillbaka 
till fyra av företagen. Studien visar att dessa företag både ekonomiskt och personal-
mässigt har lyckats väl. Till exempel har de betydligt lägre sjukfrånvaro än bransch-
genomsnittet och de har lyckats skapa nya kombiyrken. Löneutvecklingen har varit 
god, inte minst för kvinnorna, och antalet kvinnor på arbetsledande befattningar har 
ökat. Gisèle Asplund dras slutsatsen att de faktorer som förklarar varför dessa projekt 
blivit hållbara är långsiktighet, förankring i företagets strategi samt medfinansiering.

Inledning
1995 gjorde jag på Arbetslivsfondens uppdrag en utvärdering av 11 olika projekt inom 
städbranschen, som fått projektmedel från AlfaQ satsningen.

Projektens mål var:

• att förändra städyrket och arbetsorganisationen

• att utveckla individerna genom att stärka deras självförtroende och öka deras 
kompetens och ansvar samt

• att åstadkomma en jämnare könsfördelning inom jobben och en ökad jämställd-
het på sikt.

Förhoppningen med förändringsarbetet var att skapa ”nya” lokal-vårdyrken, få en effek-
tivare organisation med lägre sjukfrånvaro, ökad trivsel samt en ökad jämställdhet. I 
den sammanfattande analysen kunde jag då konstatera att vissa projekt hade lyckats 
uppnå sina mål i högre grad än andra, men att utvärderingen låg för nära i tiden – de 
flesta projekten var inte avslutade – för att man skulle kunna se några långsiktiga effek-
ter på t ex sjukfrånvaro och ”nya” yrken eller andra organisationsförändringar (Asplund 
1995).

I denna artikel vill jag beskriva de långsiktiga effekter som nu, tio år senare kan sägas 
ha varit hållbara, mot en bakgrund av hur branschen i stort har utvecklats. Hur ser det 
ut i några av ALFAQ företagen idag? Fortsatte utvecklingsarbetet efter det att AlfaQ 
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projekten ”formellt” var avslutade? Har företagen lyckats få ner sjukfrånvaron? Har de 
fortsatt att arbeta mot en ökad jämställdhet och t ex lyckats rekrytera fler män?

Studier gjorda på 1990-talet visar att det är svårt att bryta könsordningen i företag. 
Förändringsprocesser stannar ofta upp eller organisationen återgår till gamla möns-
ter (se Sundin 1998, Abrahamsson 2000 och Pettersson 2002). Gäller det även dessa 
”goda-exempel-företag”?

Städ- och fastighetsskötarbranschernas utveckling  
under de senaste tio åren
Det samlade värdet av Sveriges fastighetsbestånd är uppskattningsvis 3 000 miljarder 
kronor, och den ”vita” marknaden omsätter runt 13 miljarder kr. Hur stor den ”svarta” 
marknaden är det ingen som vet, men det antas att den är betydande. Det ekonomis-
ka värdet av fastighetsbeståndet kan ge en antydan om betydelsen av en välfungeran-
de städ- och lokalvårdsbransch, eftersom det är denna servicebransch som s a s genom 
underhåll förvaltar dessa resurser. Trots att fastighetsbeståndet och volymen på städytor 
stadigt har stigit under de senaste åren så har volymen på fastighetsskötsel, lokalvård 
och därtill hörande uppgifter emellertid inte ökat och sysselsättningsnivån i stort har 
kunnat hållas på samma nivå som under 90-talet. Detta har varit möjligt genom tek-
nisk utveckling av både maskiner och material och kompetenshöjning hos de anställda, 
som lett till en ökad produktivitet och effektivitet. Antalet anställda individer har till 
och med minskat under de senaste åren delvis beroende på att man infört fler heltids-
tjänster men också på grund av den snabba tekniska utvecklingen med nya städsystem 
och nya maskiner och material.

Fastighetsarbetareförbundet konstaterar i sitt Mål och Policy dokument 2003, att:

”Fastighetsarbetaren behöver idag och inför framtiden hög kvalitet av kunskaper och 
färdigheter inom områden som teknik, IT, service, social kompetens men även kompe-
tens inom områden som miljö, ekonomi och juridik.”

Men förbundet konstaterar också att ”Branschen kännetecknas av i huvudsak mindre 
företag, där det ofta saknas resurser, kunskap och stöd för att organisera kompetensut-
veckling”, och att ”fortfarande kan synen finnas på städning att det är en verksamhet, 
som kan genomföras utan utbildad personal”. Detta gäller alltså lokalvårdsbranschen i 
stort, det vill säga både städare och fastighetsskötare. Svenska Kommunalarbetarför-
bundet, som har de flesta lokalvårdare som medlemmar, talar också om den tekniska 
utvecklingen och menar att t ex miljöcertifiering kräver utbildning och kompetensut-
veckling, men pekar också på att anbudsförfarandet som introducerades i början på 90-
talet minskar företagens resurser härför.
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För att få ett grepp om hur löneutveckling samt köns- och åldersfördelningen ser ut i 
städbranschen idag, gjorde jag en analys av statistiskt material från Arbetsmiljöverket 
och Statistiska Centralbyrån. Resultatet presenteras i Bilagorna 1 och 2. Sammanfatt-
ningsvis pekar mina analyser på att det under den senaste tioårsperioden framträder 
fyra viktiga tendenser; den första är att städbranschen fortsatt är starkt kvinnodominerad 
(se Bilaga 1 ), den andra är att sjukfrånvaron är fortsatt hög, den tredje att löneutvecklingen 
varit positiv för kvinnornas del (se Bilaga 2) den fjärde slutligen, att medelåldern, särskilt 
bland kvinnor är hög. (se Bilaga 1). Detta sist nämnda förhållande kommer att med-
föra stora problem för branschen som helhet redan om några år, om man inte satsar på 
nyrekrytering av unga människor och också får dem att ”stanna” i yrket.

Både fastighetsskötarbranschen och städbranschen har genomgått förändringar på 
arbetsgivarsidan under det senaste decenniet. Flera större (internationella ) företag har 
kommit in på marknaden och förvaltningar och bostadsföretag har under perioden allt-
mer övergått till upphandling av entreprenader, vilket kan leda till att man inte kan sat-
sa på kompetensutveckling och en utveckling av professionaliseringen av yrkena, efter-
som man möter en hårdare konkurrens och styrs av kortsiktiga ekonomiska kalkyler. 
Anbudsförfarandet som kännetecknar entreprenadverksamheten innebär att man oftast 
måste binda upp sig för en kontraktstid om minst tre år och det gäller att vara duktig på 
att ”räkna rätt” på offerterna, vilket inte alltid är så lätt. De företag som jag intervjuat 
säger sig vilja ta med kostnader för långsiktiga satsningar i kalkylerna, men osäkerheten 
om de ekonomiska antagandena är ibland stor och man kanske förleds att i sin iver att 
vinna anbudet lägga sig ”för lågt”, det vill säga inte ta med kompetensutvecklingskost-
nader i offerten. Detta är ett dilemma för företagen därför att kompetensutveckling, 
professionalisering av yrket (yrkena), en ökad jämställdhet och en fortsatt god löneut-
veckling är nödvändiga förutsättningar för att företagen ska klara av att bibehålla eller 
öka sin produktionsvolym under rådande konkurrenssituation.

”De goda exempel ” på förändringar, som jag hittade i min studie 1994, låg väl i linje 
med de krav som branschens utvecklingstendenser visade på redan då och som idag 
framträder än tydligare nämligen bland annat:

• en övergång till heltidsarbeten

• en satsning på kompetensutveckling

• försök med ”nya” yrken (t ex kombitjänster)

• försök med att ”mjuka upp” gränserna mellan fastighetsskötsel och lokalvård

• försök med självstyrande grupper och ett ökat ansvar för grupperna

• satsningar på friskvård och bättre arbetsmiljö

• försök att öka jämställdheten genom att bland annat rekrytera fler män till lokal-
vårdsyrkena
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Jämställdhetssatsningarna var inte det högst prioriterade målet i projekten. Fokus låg 
snarare på att få ner sjukfrånvaron och öka produktiviteten i företagen.

Vilka mått kan användas för att bedöma det långsiktiga resultatet  
i ”de goda exemplen”?
”De goda exemplen” i AlfaQ satsningen kan bedömas på tre olika nivåer; individ-, före-
tags- och samhällsnivå. Det innebär att vi kan använda olika mått på de olika nivåerna, 
även om flera av dem är användbara på samtliga nivåer. Jag har i denna uppföljnings-
studie fokuserat på företags/organisationsnivån och använt mig av i huvudsak intervjuer 
för att bedöma om de resultat som uppnåddes för tio år sedan kan sägas ha varit hållba-
ra. Med hållbara menar jag i detta sammanhang att utvecklingsinsatserna åtminstone 
ska ha möjliggjort att företaget överlevt på önskad lönsamhetsnivå eller i bästa fall kan 
påvisa ett visst mått av tillväxt. De mått som jag har använt för att beskriva företagens 
utveckling har bestått i ett antal indikatorer på företagens ekonomiska och marknads-
mässiga utveckling och personalsituationens utveckling. Dessa mått använde jag som 
utgångspunkt för frågor i min intervjuguide.

Företagets utveckling ekonomiskt och marknadsmässigt har jag bedömt genom att stäl-
la frågor om:

• lönsamhetsutvecklingen

• produktivitetsutvecklingen

• konkurrenssituationen

Tanken bakom detta var att jag ville få en helhetsbild av företagens utveckling under 
de senaste åren för att kunna jämföra med utvecklingstrenderna i branschen som hel-
het samt att få en uppfattning om den specifika tillväxtproblematiken i de intervjuade 
företagen.

För att bedöma utvecklingen av personalsituationen i företaget har jag använt ett antal 
mått, nämligen:

• antalet heltidstjänster

• fördelningen kvinnor / män i de olika yrkena

• rörlighet / personalomsättning

• sjukfrånvarons utveckling

• löneutveckling

• kompetensutveckling
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 De variabler som, jag har valt att använda är beroende av och samverkar med varandra 
på olika sätt. Heltidstjänster är t ex en förutsättning för att kunna satsa på en långsiktig 
och hållbar kompetensutveckling. Kompetensutveckling i sin tur är nödvändig för att 
få en positiv löneutveckling och några av projektledarna hävdar också att sjukfrånvaron 
och rörligheten påverkas positivt genom att motivationen hos personalen ökar när man 
satsar på kompetensutveckling och vidareutbildning. Sjukfrånvaron är troligtvis den 
variabel som har störst inverkan på både lönsamhet och kvaliteten på de tjänster man 
tillhandahåller så en fokusering på arbetsmiljö och hälsofrämjande åtgärder är viktiga 
att studera i ett längre perspektiv. Hur den faktiska fördelningen mellan kvinnor och 
män ser ut samt möjligheterna att få en jämnare könsfördelning är på många sätt bero-
ende av kompetensutveckling och möjligheter till heltidstjänster. Det måste i en strävan 
efter långsiktigt hållbara heltidstjänster ingå både en ny ”mix” av arbetsuppgifter, för 
att t ex undvika monotoni och arbetsbelastningsskador och en satsning på kompetens-
utveckling härför. Den rigida uppdelningen i könsmärkta arbetsuppgifter kan såsom 
jag ser det inte på sikt upprätthållas särskilt i de fall av nyrekrytering av unga och män, 
till yrket är prioriterat, vilket alla projektledare ser som önskvärt.

Val av företag samt genomförande
Jag ville att urvalet av företag i denna uppföljningsstudie skulle innefatta olika företags-
former och gärna representera olika delar av landet, för att få en representation av de 
ursprungliga projektföretagen. Storleksmässigt, mätt i antal anställda och omsättning, 
var de elva företagen i den första studien ganska jämförbara med undantag för gruppen 
små privata städbolag, dvs sådana med mindre än 25 anställda, som var underrepre-
senterad i förhållande till branschen i stort. Av de elva företag, som fick projektpengar 
i AlfaQ var det endast två företag som hade mindre än tjugofem anställda. Min för-
sta rundringning, som jag gjorde hösten 2004, visade att dessa två företag inte läng-
re var verksamma. Det tredje privata städbolaget som ingick bland de elva hade drygt 
200 anställda och fanns kvar på marknaden. En annan aspekt som jag ville ta hänsyn 
till var att om möjligt välja företag där de tidigare projektledarna fortfarande var verk-
samma i företaget. Jag bedömde att det skulle vara en fördel att kunna intervjua de 
”gamla” projektledarna eftersom de borde ha ett eget intresse av att reflektera över vad 
det blev av deras projekt och därmed också vara motiverade att ställa tid till förfogande 
för intervjuer. Visserligen kanske man skulle kunna säga att det fanns en risk för att de 
skulle vara alltför positiva i sin beskrivning av utvecklingen, men genom att jag inte 
enbart skulle förlita mig på vad de berättade utan också använda mig av annan doku-
mentation, som statistik och verksamhetsberättelser, så hoppades jag att få en nyanse-
rad bild av nuläget.

De företag som slutligen jag till slut valde ut för denna uppföljning var: Ett kooperativt 
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företag (HSB) i Östergötland, ett statligt ägt företag (en städenhet som tillhör ett Uni-
versitet i Mellansverige), ett kommunalägt städbolag i Norra Sverige samt det enda pri-
vata städbolaget som fortfarande var verksamt, beläget i Skåne.

I samtliga fall fanns projektledarna från AlfaQ perioden kvar i verksamheten även om 
några av dem idag hade avancerat och fått nya arbetsuppgifter. Två av projektledarna, 
i det privata företaget och i HSB, är män. I det statliga och i det kommunala bola-
get är det kvinnor. Dessa fyra projektledare blev mina viktigaste informanter även om 
jag också i såväl det kommunala som det privata företaget fick tillfälle att träffa flera 
av dem som varit med i AlfaQ projektet, eftersom de fortfarande var kvar i företagen. 
Intervjuerna ägde rum under hösten 2004. Intervjuerna skedde på företagen och per 
telefon. Det behövdes ett flertal uppföljningssamtal; vartefter som jag satte mig in i 
materialet dök det nämligen upp ett antal följdfrågor. Dessa klarades av per mail eller 
telefon. Förutom intervjuer med projektledarna där jag använde min frågeguide som 
utgick från de mått på utvecklingen som jag ovan beskrivit, så tog jag också del av sta-
tistik och annat material som t ex verksamhetsberättelser, utbildningsmaterial och sälj-
broschyrer.

Kort företagsbeskrivning

Det minsta av de fyra företagen är den statliga städenheten med 130 anställda övri-
ga företag har mellan 150 och 200 medarbetare. Kvinnorna utgör drygt 80 % av de 
anställda och männen sysslar endast i ett fåtal fall med annat än fastighetsskötsel.

HSB-företaget säljer sina tjänster till HSB:s bostadsrättsföreningar men är ändå kon-
kurrensutsatt eftersom det står bostadsrättsföreningarna fritt att upphandla till lägsta 
kostnad. Detta gör att de är intresserade av att utveckla boservicetjänster, som de även 
kan erbjuda på den öppna marknaden, det vill säga till andra än bostadsrättsföreningar-
nas medlemmar. Exempel på sådana boservicetjänster är hemtjänst, andra hushållsnära 
tjänster, larm- och nattpatrull.

Städenheten på universitetet är också konkurrensutsatt och har rätt att vid överkapacitet 
sälja sina tjänster på marknaden, dock maximalt 30 %. I första hand vänder de sig till 
andra statliga verksamheter och det rör sig då som oftast om rena lokalvårdstjänster.

Det kommunala företaget har en stabil marknad i och med att det har hela kommunen 
som marknad men liksom de övriga företagen är det konkurrensansatt och om det för-
lorar uppdrag i kommunen måste det vara berett på att gå ut på den öppna marknaden. 
Det försöker därför profilera sig som ett professionellt kundanpassat företag.

Det privata företaget har en stock av trogna gamla kunder, som kan sägas utgöra basen 
för verksamheten. Men på det stora hela så är det helt beroende av att marknadsanpassa 
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sig för att bibehålla eller öka sin volym. Det försöker därför hela tiden utöka sitt sorti-
ment av tjänster t ex lunchservering, uthyrning av tvätt och miljöcertifierad storstäd-
ning.

Trots de olika ägandeformerna så kan man sammanfattningsvis säga att samtliga är 
mer eller mindre konkurrensutsatta ( det privata ”mest”, det statliga ”minst”) men att de 
har en stabil position på sin lokala marknad.

Hur har det gått för företagen efter AlfaQ satsningen?

Företagens utveckling ekonomiskt och marknadsmässigt

Samtliga fyra företag beskriver att lönsamheten förbättrats något de senaste åren och 
att detta till stor del kan förklaras av produktivitetsutvecklingen och den ökade kompe-
tensen hos personalen. Marknadsandelarna har i stort hållit sig på oförändrad nivå, det 
vill säga företagen har prioriterat att behålla sin ”volym” även om tillfällen till expan-
sion har funnits för några av dem (t ex genom sammanslagning eller uppköp av andra 
städbolag).

Vad beträffar konkurrensen inom branschen så upplever samtliga företag att den har 
ökat och att en aktiv marknadsföring samt hög kvalité på tjänsterna är av yttersta vikt 
för att behålla gamla och skaffa nya kunder. Detta gäller alltså inte enbart det privata 
företaget utan alla bolagen har känt av och känner av den ökade konkurrensen som 
anbudsförfarandet har medfört.

Sammanfattningsvis är den allmänna uppfattningen i företagen är att allteftersom nya 
stora internationella företag har kommit in på den svenska marknaden så har vinstmar-
ginalerna minskat och konkurrensen hårdnat och befaras fortsatt vara betydligt tuffare 
i framtiden än för ett tiotal år sedan.

Personalsituationen i företagen

Den tekniska utvecklingen i branschen har, som jag tidigare påpekade, varit stadig 
under den senaste tioårsperioden. Nya produkter, nya maskiner och nya städsystem har 
underlättat många moment i arbetet, men kräver å andra sidan en ständig kompetens-
utveckling av personalen.

De moderna metoderna och teknikerna måste alla företag som vill verka på marknaden 
tillägna sig för att kunna ” överleva ”. Tjänsterna är dessutom till sin grundkaraktär inte 
så ”företagsspecifika” och därför försöker man utveckla och tillhandahålla kringtjänster 
av olika slag, som ska göra att kunderna upplever tjänsterna som mer ”företagsspeci-
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fika”. Det kan handla om att erbjuda kompletterande tjänster som tvätt av gardiner och 
mattor, sköta posthanteringen eller lunchserveringen. Detta ställer naturligtvis också 
krav på systematisk kompetensutveckling hos medarbetarna.

Heltidstjänster

Samtliga företag har uppnått målet med att nu i stort sett endast ha heltidstjänster. 
Förutom att det anses önskvärt för de anställda själva (man ska kunna försörja sig på 
sin lön) så innebär det för företagens del att man kan göra administrativa besparingar 
genom att ha heltidsanställd personal. Heltidstjänster gör det också möjligt att satsa 
på långsiktig vidareutbildning samt utöka ansvarsområdena och möjliggöra en ”rättvis” 
individuell lönesättning. För att få en rättvis individuell lön måste man kunna styr-
ka sina kunskaper och kompetens för olika arbetsuppgifter. De som arbetar deltid får 
ofta endast handha ett fåtal arbetsuppgifter. Dessutom kommer deltidsarbetande inte i 
åtnjutande av kompetensutvecklingsinsatser på samma sätt som heltidsarbetande.

Heltidstjänsterna tycks ha inneburit att det har blivit lättare att jämföra mäns och kvin-
nors löner, dvs att kunna se om man har uppnått ”lika lön för lika arbete”. I de företag 
som intervjuats här så ligger kvinnornas löner på en något högre nivå än männens, men 
det kan förklaras av att kvinnornas genomsnittsålder är något högre än männens och 
att de lyckats uppnå arbetsledande befattningar.

 Det har varit möjligt att skapa heltidstjänster eftersom arbetet har organiserats på ett 
mer varierat sätt. Att enbart syssla med rena städuppgifter går inte att förena med en 
heltidstjänst på längre sikt. Monotonin är psykiskt påfrestande och kroppen far illa av 
alltför ensidiga och tunga moment. Därför har utvecklingen av ”kombitjänster” gått 
hand i hand med ökningen av antalet heltidstjänster.

Heltidstjänster har även fört med sig andra positiva effekter såsom en ökad möjlighet 
till lagarbete och ett ökat gemensamt ansvar för arbetslaget. Likaså framhåller mina 
intervjupersoner att heltidstjänster borgar för en kontinuitet i produktionen och att det 
blir lättare att planera utbildningsinsatser och semestrar. I vissa av företagen har man 
till och med kunnat inrätta vikariepooler med heltidstjänster, som arbetslagen kan få 
”låna” från när det blir bortfall på grund av sjukdom eller annan ledighet i det egna 
laget. Detta leder till en hög grad av flexibilitet vid korttids frånvaro samt upp- och 
ned-gångar i produktionen, i vilket främjar lönsamheten.

Fördelningen kvinnor/män i de olika yrkena

Av branschstatistiken (Bil 1) framgår att det vi sammanfattningsvis kan kalla städbran-
schen fortfarande är i högsta grad kvinnodominerad. Detta gäller även i de företag som 
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jag undersökt trots att de säger sig vilja rekrytera fler män. Att det har varit svårt att 
uppnå detta beror som jag ser det i huvudsak på två förhållanden, övergången till hel-
tidstjänster samt den låga nyrekryteringen. Företagen har totalt sett en rätt låg nyrek-
rytering eftersom man valt att behålla sin personal och erbjuda den heltidstjänster och 
man har inte haft en sådan volymökning så att det krävts några större nyrekryteringar 
under de senaste åren. Vad de ”goda exemplen” dock visar är att de genom att skapa nya 
kombinationer av arbetsuppgifter och nya yrken kunnat åstadkomma en ny fördelning 
av arbetsuppgifter mellan kvinnor och män i företaget. Företagen som redan för tio 
år sedan satsade på att skapa så kallade kombitjänster av olika slag har fortsatt på den 
inslagna vägen och upplever att de därigenom har skapat nya yrken som ska kunna vara 
lika ”attraktiva” för män som för kvinnor och alltså på sikt kunna locka ungdomar av 
bägge könen till yrket.

Kombitjänsternas utformning och innehåll varierar förstås med hänsyn till vilken typ 
av tjänster företaget tillhandahåller och vilka objekt och kunder man vänder sig till, 
men utmärkande för kombitjänst tanken är att man strävar efter att inte låsa sig i gamla 
mönster som att t ex tänka i ”inre” respektive ”yttre” tjänst eller ”städning” kontra övrig 
”fastighetsskötsel”.

Ett exempel är att man på HSB utvecklat 90-talets försök med ”bovärdinnor”/ ”bovär-
dar” och ”kvartersvärdar” till att bli så kallade ”områdesvärdar” för ett bostadsområde. 
En områdesvärd ansvarar tillsammans med sitt arbetslag för all inre och yttre skötsel 
som fastigheten kräver. Viss specialisering förekommer i arbetslaget men det är inte en 
”könspräglad” specialisering utan man strävar efter en jämn könsfördelning i arbetsla-
gen och på gruppledarnivån är könsfördelningen också förhållandevis jämn.

En annan typ av kombitjänster möjliggörs genom att man utvecklar tilläggs- eller 
kringtjänster till själva städservicen. Det privata företaget som ingått i uppföljningen 
kan tydligast visa på lyckade resultat av sin satsning på kompletterande tjänster.

Visserligen kan man inte i företaget peka på att man kunnat rekrytera särskilt många 
fler män till företaget men man tror att det kommer att bli lättare att rekrytera ung-
domar av bägge könen den dag det blir en generationsväxling i personalen, tack vare 
arbetsuppgifternas variationer. De nya tjänsterna som man erbjuder kunderna är bl a 
posthantering, lunchservering och iordningsställande av konferensrum. Dessutom har 
man specialiserat sig på certifierad miljöstädning.

Något som kombitjänsterna har fört med sig i samtliga företag där de utvecklats är att 
man organiserar verksamheten i arbetslag. Arbetslaget kan ses som ett team där den 
samlade kompetensen byggs upp alltefter kundens/ kundernas behov. Graden av själv-
styre i arbetslagen varierar något i de olika företagen, som jag intervjuat, men genom-
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gående är det så att självstyre och resultatansvar har ökat. Grupperna bestämmer själva 
över schemaläggning, inköp av material m m, även om jag inte sett något exempel på 
ett fullständigt genomfört resultatansvar i något av företagen.

Organiserandet i arbetslag har också haft många positiva sidoeffekter enligt mina inter-
vjupersoner. Bland annat kan gruppen vid korttidsfrånvaro själva bestämma över hur de 
ska lösa situationen, det kanske finns bättre lösningar ibland än att slentrianmässigt ta 
in vikarier. Lagandan som utvecklas leder till ökad motivation och arbetsglädje.

Rörlighet / personalomsättning

Samtliga företag som jag intervjuat i denna omgång har haft en väldigt låg personal-
omsättning de senaste åren. Det ser de i och för sig som positivt men, eftersom perso-
nalens medelålder idag är relativt hög (över 50 år i två av företagen) så kommer detta 
att på sikt bli ett problem. Svårigheterna att utjämna åldersfördelningen bland persona-
len beror ju delvis på att avgångarna är så små men också på att tillväxten, det vill säga 
företagets produktionsvolym, inte expanderat nämnvärt. Samtliga företag säger sig vara 
medvetna om detta problem och ser därför en fortsatt satsning på kompetensutveck-
ling och vidareutveckling av tjänster som en nödvändig väg att följa. Många av dem jag 
intervjuat vill att yrket ”lokalvårdare” ska få en gymnasie-/högskole- utbildning, enligt 
den modell som t ex fastighetsmäklaryrket fått. Denna utveckling har ju delvis påbör-
jats genom de allt mer vanliga certifieringar av både svenskt och europeiskt slag som 
utvecklats de senaste åren.

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvaron har generellt sett ökat i branschen under slutet av 90- talet fram till 
2003. Kvinnors sjukfrånvaro ligger allmänt sett runt 14 % att jämföras med ca 8 % för 
män.( Bil 2). Företagen i denna studie har, alltsedan AlfaQ projektens tid, medvetet 
satsat på att minska sjukfrånvaron och även om de också fått känna av den allmänna 
trenden så ligger sjukfrånvaron i dessa företag på en betydligt lägre nivå än för bran-
schen som helhet. Sjukfrånvaron för kvinnor ligger på i genomsnitt 8 % och för män-
nen ligger den på ca 4 %. Detta gäller korttidsfrånvaron, långtidssjukfrånvaron har jag 
inte haft möjligheter att jämföra, men en bedömning som företagen själva gör är att de 
ligger lägre än branschgenomsnittet.

Att företagen ligger så bra till vad gäller sjukfrånvaron förklaras dels med de nya tjäns-
terna och kompetensutvecklingen, dels med den generella tekniska utveckling som 
branschen undergått, det vill säga att de nya städsystemen inte innebär lika stor fysisk 
belastning som de äldre teknikerna gjorde.



128

vad hände sen?

Löneutveckling

Löneläget i städyrkena var redan på 90-talet i stort lika för män som för kvinnor.(Bil 
2) Genomsnittslönen låg på ca 12 000 kr (givetvis något högre för anställda med spe-
cialkompetens av olika slag och för bägge könen i arbetsledande befattningar ). Fastig-
hetsskötarna låg i genomsnitt cirka 1 000 kr högre. Löneläget 2003 är för Kommunals 
medlemmar i snitt 15 700 kr för både kvinnor och män.

I företagen i denna studie ligger snittlönen för både kvinnor och män på ca 18 000 kr, 
något som de förklarar med de nya tjänsterna och den individuella lönesättningen som 
gjort det möjligt att belöna individers kompetensutveckling. Lokalvårdsyrket är givet-
vis fortsatt ett låglöneyrke, men det tycks som om de förändringar man kan se prov på i 
de ”goda exemplen” ändå haft en positiv effekt på löneutvecklingen. Projektledarna och 
personalhandläggarna som jag intervjuat pekar här återigen på hur ”allt hänger ihop” 
– nya heltidstjänster möjliggör kompetensutveckling som i sin tur sänker sjukfrånva-
ron och ökar produktiviteten och företagets lönsamhet vilket möjliggör ett ökat löneut-
rymme.

Kompetensutveckling

Det är satsningarna på kompetensutveckling och heltidstjänster, med en mer varierad 
”mix” av arbetsuppgifter ( här benämnt kombitjänster), som de ”goda exemplen” har 
fortsatt att vidareutveckla under de senaste tio åren. Inom AlfaQ projekten startades 
utbildning på i stort sett tre plan: personlig utveckling, social kompetens och grupprocesser 
samt teknisk yrkeskunskap. De kompetensutvecklingsinsatser, som företagen fortsatt med 
under de senaste åren, är vidareutvecklingar av de idéer som projektledarna lanserade 
för tio år sedan.

I de företag som jag nu intervjuat arbetar man vidare med ”certifiering” och satsningar 
på teknisk utveckling men också med utbildning i ekonomi och juridik och data för att 
de anställda ska kunna ta ett större ansvar för anbuden och det ekonomiska resultatet 
av verksamheten. ”Kunden i centrum” var ett koncept som lanserades i samband med 
AlfaQ och som man fortsatt att ha som motto för många av utbildningarna.

Kurser i arbetsledning och individuell karriärplanering med personliga utvecklings-
samtal kan sägas ha blivit rutin, och ligger till grund för diskussioner med arbetsgi-
varen om löneutveckling och andra förmåner. Kurser i arbetsledarutbildning som nu 
ingår som en återkommande del av företagsutbildningen och bedrivs oftast under en 
längre tid och har bevisligen lett till att fler kvinnor har kunnat ta på sig arbetsledande 
uppgifter.

Kurserna i personlig utveckling som man startade med har delvis utvecklats till hälso-
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främjande satsningar som permanentats (t ex friskvård och massage på arbetstid) och 
även om det är svårt att direkt peka på hur mycket av dessa satsningar som haft en posi-
tiv effekt på sjukfrånvaron, jämfört med övriga förbättringar i arbetsvillkor som följt av 
andra åtgärder, så är det en välgrundad uppskattning att tillmäta dessa åtgärder en stor 
betydelse för den positiva utvecklingen i företagen.

Sammanfattning

De fyra företag som ingick i de ”goda exempel”, som jag fann för 10 år sedan karak-
teriseras idag av att ha fortsatt med den utveckling som de påbörjade i AlfaQ projek-
ten. De har trots en hårdnande konkurrens lyckats behålla sin position på marknaden. 
Vidare så har de uppnått sina mål vad gäller att hålla en låg sjukfrånvaro och skapa 
arbetslag med kombitjänster på heltid. Kompetensutveckling har härvid varit nyckeln i 
sammanhanget.

På frågan om de tycker att de har uppnått en ökad jämställdhet svarar samtliga att de 
inte lyckats via nyrekrytering öka antalet män i företaget nämnvärt men att de tycker 
sig ha uppnått bättre villkor för samtliga sina anställda och att löneutvecklingen och 
kompetensutvecklingen definitivt inneburit att kvinnorna har fått en totalt sett bätt-
re arbetssituation. Så även om jämställdheten definierad som att fler män kommit in 
i verksamheten inte har uppnåtts, så menar de att deras arbete i alla fall har förberett 
vägen för en utjämning av antalet kvinnor och män i yrkena på sikt.

Vad är det som gjort att ”de goda exemplen” lyckats?
En del av det jag ville försöka förstå när jag gick tillbaka till dessa företag var om det 
fanns något gemensamt mönster i hur de hade arbetat med AlfaQ projekten som sådana 
men även hur det kom sig att de hade fortsatt sina utvecklingsprojekt även efter det att 
AlfaQ projekttiden löpt ut.

Det visar sig att vissa framgångsfaktorer kan urskiljas även om företagen naturligt-
vis arbetat på olika sätt, både tidsmässigt och resursmässigt. Det är ju slående att 
de inte i något fall kan sägas ha ”återfallit” i gamla mönster, som kanske kunde ha 
befarats. De har visserligen inte kunnat rekrytera särskilt många fler män eller fått 
männen från förvaltnings sidan att ta hand om städning i någon större omfattning, 
på så vis kan man inte säga att jämställdheten ökat. Men, genom att göra en arbets-
organisation där kvinnornas arbetsuppgifter utvecklats och alltså inte längre handlar 
om enbart städuppgifter så har man öppnat upp för en mindre könsprägling av yrket 
lokalvårdare.

Det finns ett antal framgångsfaktorer som jag bedömer har varit viktiga för hur utveck-
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lingsprocesserna har kunnat integreras i den ordinarie verksamheten och därmed blivit 
hållbar.

Projektledaren/ projektledning och förankring i företaget

I samtliga fall betonar man engagemanget och kompetensen hos projektledningen som 
A och O för att utvecklingsarbetet varit framgångsrikt. Men det räcker inte med en 
”eldsjäl” utan alla betonar också vikten av förankring av projektet i företagsledningen 
och hos de fackliga representanterna samt projektledarens/projektledningens förmåga 
att informera och knyta till sig så många som möjligt redan i starten av projekten.

Ju bättre man med förankring ”uppifrån” har kunnat skapa ett brett deltagande i de 
olika insatserna redan på ett tidigt stadium ju lättare har man fått acceptans för olika 
förslag som projektledningen utvecklat. Här är det intressant att notera att flera pro-
jektledare säger att det var en fördel att de inte då gick ut och marknadsförde det hela 
som ett ” jämställdhetsprojekt”, utan att de tog fasta på att det handlade om att skapa 
bättre arbetsvillkor och höja yrkets status samt att bekämpa den höga sjukfrånvaron. 
Eller som någon uttryckte det: ”Jämställdhetspratet skulle nog ha skrämt bort en och 
annan redan från början och antagligen så hade vi fått uppleva motsättningar mellan 
våra kvinnliga anställda och de manliga arbetsledarna.”

Trots detta så tycker sig projektledarna idag ha uppnått en ökad jämställdhet i företa-
get genom att yrket fått en statushöjning och att man lyckats ordna heltidstjänster där 
arbetsuppgifterna är mindre könspräglade. ”Vi har gått ifrån ett okvalificerat mono-
tont ensamt arbete till ett arbete som kräver goda kunskaper och lämpar sig lika väl för 
kvinnor som män även på arbetsledarnivå …”

Integregering i företagets allmänna strategi

Förankringen uppåt i företaget underlättas givetvis om projektidéerna på ett naturligt 
sätt ses som en del av företagets allmänna strategi och långsiktiga personalpolitik. Så 
har fallet varit i de företag som jag gick tillbaka till.

Det har hela tiden stått klart för företagsledningarna att sjukfrånvaron var en kritisk 
variabel och att det fanns (finns) stora ekonomiska incitament för att försöka hålla sjuk-
frånvaron på en så låg nivå som möjligt. Man skulle kunna säga att problemen med 
sjukfrånvaron var det som utgjorde ett huvudmål man arbetade mot från början men 
att de olika utbildningsinsatser och omorganisationer av arbetet som följde med detta 
arbete indirekt ledde in på vägar som bättre personalplanering och en modern kompe-
tensutvecklingsinriktad personalpolitik.
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Egenfinansiering och delaktighet

Liksom i alla långsiktiga projekt är det viktigt att man har en väl genomtänkt/realistisk 
budget och tidsplan. Här varierar företagens erfarenheter något. Somliga säger sig inte 
från början ha haft klart för sig hur lång tid sådana projekt tar innan de visar på positi-
va resultat i form av ekonomiskt utfall. Alla betonar dock vikten av att de bidragit med 
egenfinansiering.

”Om man från oss satsar ungefär lika mycket som vi fick i projektpengar så är det själv-
klart att man måste se till att det blir positiva resultat, och det är lika självklart att man 
då förstår att man gett sig in på en långsiktig utveckling som inte får ta slut bara för att 
AlfaQ pengarna var slut.”1

Min helhetsbild av varför ”de goda exemplen” lyckats så bra som de gjort är att dessa 
företag redan var ”på spåret” när de ansökte om projektmedel från AlfaQ. De var 
inställda på att göra något för att förbättra arbetsförhållandena och sjukfrånvaron och 
det fanns ekonomiska incitament till att göra detta vilket i sin tur ledde till att man var 
beredd på att vara med och finansiera en del av utvecklingsarbetet med egna medel. 
Detta bekräftas av att dessa företag under den gångna tioårsperioden fortsatt med sitt 
utvecklingsarbete och lyckats behålla sin position på marknaden.

Branschen står inför nya utmaningar eftersom man inom en snar framtid pga pensions-
avgångar kommer att behöva nyrekrytera personal i många företag. Då finns en möjlig-
het att bryta den kvinnodominans som präglat företagen och det är vad de ”goda exem-
plen” säger sig vilja göra.

1 Här vill jag bara notera att av de 11 projekt som fick AlfaQmedel så har vi ingen direkt uppföljning på 
hur mycket de olika företagen satsade själva. I de fyra företagen som jag beskriver i denna artikel har 
egenfinansieringen varit minst hälften.
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Bilaga 1

 
Ålder och könsfördelning i städbranschen

Städbranschen är en heterogen bransch. Städare finns inom samhällets alla sekto-
rer, som heltidsanställda, deltidsanställda och timanställda. Städarna är i den mån de 
är fackligt anslutna till den fackförening som är knuten till arbetsgivaren till exem-
pel Kommunal för kommunalanställda städare, Metall för städare inom industrin och 
fastighets för städare i fastighetsbranschen. Detta gör att det inte är helt lätt att hitta 
statistik för hela gruppen städare. Till på köpet buntas städare ofta in i större grupper i 
statistiken. Dessutom är det en stor del av städarbetet som görs svart och därmed inte 
kommer in i någon statistik alls.

Statistiken nedan bygger dels på SCB:s statistik databas, på siffror jag fått från Kom-
munal samt på siffror från landstings- och kommunalförbundet och på arbetsmiljöver-
ket. Alla dessa organisationer har olika sätt att definiera och kategorisera städare som 
gör att de olika siffrorna inte alltid är jämförbara. Men tillsammans torde de ändå ge en 
förhållandevis komplett bild.

Ålders och könsfördelning

Diagrammet visar alla som är anställda som städare i någon form på kommun- och 
landstingsförvaltningar oavsett medlemskap i fackförbund fördelat på kön år 2003. 
Medelåldern för kvinnor i denna grupp är 46 år och dito för män är 39 år.

Antal kvinnor och män i städbranschen fördelat på ålder 
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Enligt ”Fakta om kvinnor och män i landstingen 2003” (Svenska kommunförbun-
det och Landstingsförbundet) var andelen utrikes födda inom lokalvårdspersonalen i 
Landstingen i Sverige 21,7 procent bland kvinnorna och 56,2 procent bland männen.
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Bilaga 2 
 
Löneutveckling och sjukfrånvaro i städbranschen

Löneutveckling

Städyrket är på plats två i statistiska centralbyråns (SCB) lista ”Tio yrkesgrupper med 
lägst genomsnittlig månadslön 2003” med en genomsnittlig månadslön på 16 100 Skr. 
Det är svårt att här göra någon jämförelse över tiden då SCB:s klassificeringar för yrken 
har förändrats. Enligt samma statistik är städyrket också ett av de största yrkena i Sve-
rige med 65 734 personer. Av dessa är ca 80 % kvinnor (SCB).

För de städare som är anslutna till Kommunal ser utvecklingen för kvinnor och mäns 
medellön mellan 1994 och 2003 ut som i tabellen nedan. Denna medellön är något läg-
re än den som uppges för yrkesgruppen i stort hos SCB (16 100 Skr).

Beloppen är i Skr.

Män Kvinnor Genomsnitt

1994 11 569 11 807 11 796

2003 15 482 15 719 15 706

Källa: Kommunal.2 

Inom städyrket finns också en mängd undergrupper som tabellen nedan visar

Tabellen visar antal personer i respektive yrkesgrupp samt gruppens medellön i Skr3.

Yrke Medellön (Skr) Antal personer

Instruktionsstädare 16 904 416

Städare 15 427 16 163

Städinspektör 23 044 76

Städinspektör, städkonsulent, städledare 20 492 153

Städledare 19 580 206

Överstäderska, städerska 15 735 5 683

Summa 15 663 22 697

Källa: Kommunal.

2 Statistiken gäller städare m fl: instruktionsstädare; städare; städledare; överstäderska/-städare

3 Titeln ”Överstäderska/städerska” används inom landstingen och titeln ”Städare” används inom pri-
märkommunerna. Tabellen är baserad på ’Alla’ personer inom kommunala- och landstingskommunala 
förvaltningar, oavsett fack-tillhörighet, om någon alls. Den visar medellönen för respektive yrkesgrupp 
fördelad på kön.
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Samma statistik fördelad på kön ser ut som följer:

MedelLön (Skr) Total Kvinnor Män

Yrke:

Instruktionsstädare 16 904 16 889 17 231

Städare 15 427 15 448 15 083

Städinspektör 23 044 22 815 23 768

Städinspektör, städkonsulent, städledare 20 492 20 292 22 038

Överstäderska, städerska 15 735 15 791 15 133

Källa: Kommunal4

Om man tittar på löneutvecklingen för hela gruppen ovan från 1998 – 2003 ser det ut 
som följer:

År Medellön Kvinnor Män

1998 13 240 13 248 13 103

1999 13 751 13 760 13 617

2000 14 102 14 111 13 955

2001 14 623 14 632 14 484

2002 15 174 15 182 15 062

2003 15 663 15 677 15 464

Källa: Kommunal5

Kvinnor och mäns löner inom städyrken har enligt denna tabell följt varandra även om 
männen har legat något lägre än kvinnorna. Under 2003 har kvinnorna dock sprungit 
ifrån sina manliga kollegor jämfört med tidigare år.

Genomsnittlig timlön och ålder för gruppen städare m fl.

2000 2003
Genomsnittlig ålder Genomsnittlig timlön 

(totallön)
Genomsnittlig ålder Genomsnittlig timlön 

(totallön)

män 36 90,2 37 100,9

kvinnor 39 86,3 40 94,5

Källa SCB6

4 Tabellen är baserad på ’Alla’ personer inom kommunala- och landstingskommunala förvaltningar, oav-
sett fack-tillhörighet, om någon alls. Den visar medellönen för respektive yrkesgrupp fördelad på kön.

5 Tabellen är baserad på ’Alla’ personer inom kommunala- och landstingskommunala förvaltningar, oav-
sett fack-tillhörighet, om någon alls. Den visar medellönen för respektive yrkesgrupp fördelad på kön.

6 Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor: Totallön avser lön för arbetad 
tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie 
arbetstid och i förkommande fall helglön. Övertidsersättning ingår ej.
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Enligt SCB:s statistik har män en högre genomsnittlig timlön än vad kvinnor har inom 
gruppen städare m fl.

Sjukskrivningar

Enligt rapporten ”Ensidigt upprepat arbete arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrån-
varo, sjuknärvaro. Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:4” (Arbetsmil-
jöverket, Statistiska centralbyrån 2003) har 12,1 procent av gruppen Hotell- och kon-
torsstädare m fl7 haft minst en dags arbetsrelaterad sjukfrånvaro (för samtliga kvinnor 
i undersökningen 10,6 %). 5,6 procent av gruppen har en arbetsrelaterad sjukfrånva-
ro som är fem veckor eller längre (hela undersökningsgruppen 5,2 %), Samtidigt har 
gruppen en sjuknärvaro på 25,9 procent vilket ska jämföras med alla kvinnor i gruppen 
som har 18,2 %

I rapporten ”Fakta om kvinnor och män i landstingen 2003” (Svenska kommunförbun-
det och Landstingsförbundet) ligger lokalvårdspersonalen i topp vad gäller frånvaro på 
grund av sjukdom. 1998 var sjukfrånvaron drygt åtta procent för kvinnor och knappt 
sju procent bland männen. 2002 hade sjukfrånvaron ökad bland kvinnorna till knappt 
14 procent medan männens var knappt åtta procent. Siffrorna för 2003 var likartade 
som de 2002. Siffrorna för denna grupp låg över alla andra yrkeskategorier inom lands-
tingen under dessa år.

Arbetsmiljö

Det finns mycket lite statistik om korttidssjukskrivningar. Om man tittar på långtids-
sjukskrivningar och anmälda arbetssjukdomar finns det desto mer. I arbetsmiljöver-
kets rapport ”Arbetsskador 2002” Var Hotell. och kontorsstädare m fl listade på femte 
plats, med ca 13 fall på tusen anställda, över de yrken med högsta relativa frekven-
serna av anmälda arbetssjukdomar orsakade av belastningsfaktorer år 2000-2002(AV/
ISA, SCB/AKU, Arbetsskador 2002). ”Information om utbildning och arbetsmarknad 
2003:4” (Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån 2003) listar hotell- och kontors-
städare m fl som ett ”kvinnoyrke där 45 procent eller mer har ensidigt upprepat arbe-
te minst halva tiden”. Gruppen uppges i rapporten göra fler tunga lyft8 dagligen än 
genomsnittet i undersökningen. Städarna hade i undersökningen långt mer påfrestande 
ensidiga arbetsrörelser än genomsnittet för kvinnorna. Andelen som uppgav att deras 

7 Städar och rengör lokaler som t ex kontor, affärer, industrier, skolor, hotell och restauranger; städar 
fordon som t. ex. bussar, tunnelbane- och järnvägsvagnar samt flygplan och fartyg. Förekommer främst 
inom Fastighets- och uthyrningsverksamhet samt företagstjänster (Arbetsmiljöverket och statistiska 
centralbyrån 2003).

8 Som tunga lyft räknas lyft på minst 15 kg.
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arbete innebar påfrestande arbetsställningar var mycket högre än genomsnittet och 
likaså andelen som uppgav att deras arbetet var monotont.

Yrkesgruppen uppger däremot att de har ett förhållandevis fritt arbete och den upplevda 
stressnivån är lägre än den i de andra yrkesgrupperna. I jämförelse mellan 1997/2001 
uppger man i gruppen dessutom att arbetstakten har ökat. Man uppger dessutom att 
arbetet ger få chanser att lära nytt. På frågor om man varje vecka kände att man hade 
ont i kroppen, känner olust att gå till arbetet låg Hotell- och kontorsstädare m fl långt 
över genomsnittet på samtliga punkter. De områden man uppgav att man hade besvär 
i var framför allt axlar, armar samt ryggen (utom nacke). Av de som i undersökningen 
uppgivit att de hade besvär hade man i 16,3 % av fallen vidtagit åtgärder vilket ska jäm-
föras för medeltalet för samliga i utredningen som låg på 28,26 %.

Källor:

Ensidigt upprepat arbete. Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro, sjuknärvaro 
– Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:4. Arbetsmiljöverket och SCB 
(2003) SCB-Tryck, Örebro

Fakta om kvinnor och män i Landstingen 2003. Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet (2004) Get AB, Stockholm

Kommunal (2004)Statistik om städare m fl.

SCB (statistiska centralbyrån) Arbetsmarknadsstatistik 2004-12-10 www.scb.se

http://www.scb.se
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Kan en konsult vara en arbetsvärderingsresurs?

Kerstin Rosenberg

De osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av de viktigaste jäm-
ställdhetsfrågorna. Arbetsvärdering har setts som en metod att motverka löneskill-
nader. I den här artikeln undersöker Kerstin Rosenberg om en företagshälsovård kan 
vara konsult i ett arbetsvärderingsarbete. Hon diskuterar även arbetsvärdering som 
generell lönesättningsmetod.1

Hösten 1996 startade ett arbetsvärderingsprojekt i en värmländsk kommun. Finansiär 
var Arbetslivsinstitutet genom LÖV-programmet och projekts titel var ”Företagshäl-
sovården – en lokal resurs i företagens jämställdhetsarbete”. Projektet var ett samarbe-
te mellan Servicehälsan i Värmland, dåvarande Högskolan i Karlstad och kommunen. 
Projektet avslutades och redovisades våren 1997.2

Initiativtagare till arbetsvärderingsprojektet var Servicehälsan i Värmland, där led-
ningen på grund av slopade statsbidrag sökte nya affärsidéer. Med hänvisning till att 
jämställdhet kunde betraktas som en arbetsmiljöfråga, ansåg Servicehälsans ledning att 
de kunskaper om fysiska och psykiska arbetsmiljöer samt arbetsskador som fanns inom 
företagshälsovården borde vara en utmärkt grund för att arbeta med arbetsvärderings-
frågor.

Projektets övergripande syfte var att, utifrån ett pågående utvecklingsarbete i en kom-
mun, utvärdera i vilken mån företagshälsovården kunde vara en resurs i lokala arbets-
värderingsprojekt i t ex kommuner eller privata företag.3

Ett beslut om arbetsvärdering togs redan år 1993 i kommunen, men hade inte genom-
förts av ekonomiska och organisatoriska skäl. Kommunens personalchef önskade därför 
att genom projektet få professionellt stöd i arbetsvärderingsarbetet. Projektet sågs som 
ett pilotprojekt och beroende av utfallet kunde arbetsvärdering komma att tillämpas i 
hela kommunen.

1 Artikeln bygger på ett kapitel och slutsatserna i min avhandling Värdet av arbete – arbetsvärdering som ett 
lönepolitiskt instrument.

2 Se Bergsten & Rosenberg (1997).

3 Ansökan till LÖV-programmet (1996).



140

vad hände sen?

Projektorganisation

Den projektgrupp som arbetade genomgående med projektet bestod av tio personer, sex 
kvinnor och fyra män. Servicehälsan deltog med två män: verkställande direktören (pro-
jektledare) och en beteendevetare. Från Högskolan i Karlstad deltog en pedagog4 och 
jag själv. Kommunen deltog med personalchefen5 (kvinna), en gatuingenjör (man), en 
distriktssköterska (kvinna) och fackliga representanter från SKAF, SKTF och Ingen-
jörsförbundet (tre kvinnor). Det arbetsvärderingssystem som skulle användas var HAC-
systemet6, som var under utveckling hos Arbetslivsinstitutet (HAC 1997, 2000). Pro-
jektet deltog i den andra testomgången av detta generella arbetsvärderingssystem.

Mitt arbete i projektet var utbildning, medverkan i värderingsgrupp och i beräkningar 
av olika viktningar. Dessutom genomförde jag dels en intervju före arbetsvärderingen 
startade, dels en uppföljande efter det att resultatet presenterats. Intervjuade personer 
var de som fick sina tjänster värderade, personalchefen, personalnämndens ordförande 
och en facklig representant.

Yrkesgrupperna som utsågs att få sina arbeten värderade valdes i samråd med projek-
tets kontaktperson från Arbetslivsinstitutet, Anita Harriman, som var en av skaparna 
av HACsystemt. Urvalet avsåg grupper som representerade ett mansdominerat yrkes-
område, gatuavdelningen, och ett kvinnodominerat område, hemtjänsten inom äldre-
omsorgen. Såväl från gatuavdelningen som från hemtjänsten valdes tre befattningar, 
vilka representerades av fem personer. Befattningarna var en gatuingenjör med arbets-
ledaransvar (ingick även i projektgruppen), två arbetsledare, två arbetare (en chaufför 
och en underhållsansvarig), en distriktssköterska med arbetsledaransvar (ingick även i 
projektgruppen), två undersköterskor och två vårdbiträden.

Arbetsgången var följande: anpassning av arbetsvärderingssystemet till den egna orga-
nisationen, intervjuer, värderingsarbete, viktning av systemets faktorer samt jämförelse 
mot lönesättningen.

Arbetsvärderingssystem och intervjuer

HACsystemets systembok och frågeformulär anpassades till arbetskraven på yrkena i 
den aktuella kommunen. När detta var klart genomförde de två männen från Service-
hälsan intervjuerna med de utvalda personerna utifrån frågeformuläret.

4 Pedagogen deltog endast sporadiskt i projektarbetet.

5 Personalchefen deltog endast inledningsvis i projektarbetet.

6 HAC står för initialerna hos upphovskvinnorna Anita Harriman och Carin Holm. 
Arbetsvärderingssystemet är ett grundsystem som ska anpassas till den organisation där det används. 
Materialet består av en handbok, ett frågeformulär och en systembok.
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Flera av de intervjuade ansåg att frågorna i frågeformuläret var ”akademiska” och gick 
att ”själv vrida hur som helst”. En var missnöjd med intervjuarens sätt att skriva ned 
arbetsuppgifternas krav, men eftersom svaren skulle verifieras av närmaste chef så kun-
de eventuella brister i arbetsbeskrivningarna rättas till.

Följande felkällor definierades av projektgruppen under intervjuernas gång:

• Att frågeformuläret inte alltid mätte kraven i arbetet.

• Att de personer som intervjuades tolkade frågorna annorlunda än vad som avsågs.

• Att arbetsledaren, som bedömde svaren, tolkade frågorna annorlunda än vad som 
avsågs.

• Att de personer som intervjuades inte visste ”allt” om sitt arbete.

• Att arbetsledaren inte visste allt om intervjupersonens arbete.

• Att det fanns oklarheter i arbetet, t ex om var ett visst ansvar låg.

• Att intervjuaren påverkade den person som intervjuades.

• Att ett svar ”tvingades” fram under intervjun.

• Att arbetet bedömdes i förhållande till tidigare upplevda erfarenheter från andra 
arbetsställen. Jämför ”spegeltesen” av Björkman & Lundqvist (1981).

• De medverkandes förhållningssätt till arbetsvärderingen generellt och kraven i 
arbetet specifikt.

Betänketiden vid intervjun var relativt kort, varför svaret riskerade att bli ogenomtänkt. 
De medverkandes förhållningssätt till arbetsvärderingen som något pådyvlat eller som 
något efterlängtat speglades även i deras attityder vid intervjun.

Att frågeformuläret inte var färdigbearbetat vad gällde att fokusera på kraven i arbetet 
tydliggjordes vid projektgruppens genomläsning av svaren. Ytterligare diskussion och 
klargöranden skedde därför rörande arbetsuppgifter och arbetskrav i samråd med de 
intervjuade och deras närmaste chef. Dessa två chefer bedömde svaren på något oli-
ka sätt. Distriktssköterskan värderande svaren noggrant och föreslog vissa förändringar 
medan gatuingenjören snarare tyckte att ”så som det stod kunde det nog vara”.

Att intervjupersonerna och även arbetsledarna inte visste allt om arbetets innehåll 
framgick när arbetsledarna gick igenom de anställdas svar. Det framkom t ex skillnad 
mellan arbetsledarens och den anställdes uppfattning om vem som hade ansvaret för en 
viss fråga – arbetsledaren eller den underställde. Arbetskraven var otydliga enligt en 
facklig representant, eftersom det inte fanns några arbetsbeskrivningar för tjänsterna.
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Värderingsarbete

Värderingsarbetet utfördes av projektgruppen som utökades med gatuchefen och che-
fen för äldreomsorgen. Gruppen diskuterade sig fram till värderingspoäng på systemets 
faktorer för samtliga tjänster. Om gruppen inte kom överens om en värdering diskute-
rades den vidare på nästa möte, eller vidare på så många möten som behövdes för att 
beslut skulle kunna tas i samförstånd. I värderingsgruppen ingick två personer, vilkas 
tjänster var föremål för värdering, men inga motsättningar eller talan i egen sak före-
kom.

Det skrevs inte några regelrätta arbetsbeskrivningar i detta projekt. Frågeformulären 
som använts skrevs ut på maskin och kopior användes som underlag för arbetsvärde-
ringen. Det uppstod diskussioner om kraven i arbetet i värderingsgruppen, eftersom 
svaren i frågeformulären visade sig vara otillräckliga. Ytterligare synpunkter kom från 
gatuchefen om vilka krav som ställdes på arbetena inom gatuavdelningen. Följden blev 
att värderingen kom att bli högre än vad intervjuunderlaget visade. Värderingsresultatet 
visas i tabell 1, där 1 är lägsta och 5 högsta poäng för varje faktor.

Tabell 1: Värderingsschema med viktningsprocent för arbetsvärdering av 8 typtjänster*

Faktorer DS GI ALI ALII CH UH US VB V0 V1 V2
Kunskaper och färdigheter
Utbildning
Upplärning
Fysiska färdigheter
Intellektuella färdigheter
Sociala färdigheter
Ansvar
Ansvar för materiella värden
Ansvar för information
Ansvar för arbetsledning
Ansvar för människor
Ansvar för plan., org., res.
Ansträngning
Fysisk ansträngning
Psykisk ansträngning
Miljö och risk 
Fysisk miljö
Risk för egen skada eller sjukdom

4
3
3
5
5

3
4
4
5
4

2
4

2
3

3
4
1
5
4

5
3
4
2
5

1
4

1
2

2
2
1
3
4

3
2
3
1
3

2
3

1
3

2
3
1
3
3

3
2
3
2
4

1
3

1
2

2
2
3
2
2

3
1
0
1
2

4
4

3
3

2
2
2
2
3

3
2
0
1
3

2
3

2
1

2
2
2
3
3

2
3
0
4
2

3
3

3
4

2
1
1
2
3

2
3
0
3
2

3
3

3
4

7,14
7,14
7,14
7,14
7,14

7,14
7,14
7,14
7,14
7,14

7,14
7,14

7,14
7,14

15
5
3

10
10

6
3
8
8

12

5
5

4
6

21
7
4

14
14

6
2
6
6

10

3
4

1
2

Summa värderingspoäng 51 44 33 33 32 28 36 32 100 100 100

* DS: distriktssköterska; GI: gatuingenjör; ALI: arbetsledare I; ALII: arbetsledare II; CH: chaufför;  
UH: underhållsman; US: undersköterska; VB: vårdbiträde

* V0=oviktat alternativ, V1=viktningsalternativ 1, V2=viktningsalternativ 2
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Viktning

När värderingen av befattningarna var färdig ägnade projektgruppen ett möte åt att 
diskutera viktningen, dvs hur de i systemet ingående faktorerna skulle förhålla sig pro-
centuellt till varandra. Om ingen viktning sker kommer samtliga faktorer att väga lika 
tungt. En faktors tyngd bestäms utifrån organisationens uppdrag och mål, vilka bör 
avspeglas i lönepolitik och lönesättningspraxis. Eftersom detta var ett pilotprojekt val-
de projektgruppen valde två viktningsförlag för beräkningarna av värderingsresultatet. 
Viktningsförslagen ställdes i relation till den procentuella fördelningen av de oviktade 
faktorerna, dvs när alla faktorer hade samma vikt. De tre viktningsalternativen visar för 
huvudfaktorn Kunskaper och färdighet större och större tyngd (från 35,7 % till 60 %) och 
för huvudfaktorn Miljö och risk allt mindre tyngd (14,3 % till 3 %). Se tabell 1.

Värderingsresultat

Resultatet av värderingen och viktningen sammanställdes genom att varje faktors tyngd 
angavs med en procentsats, och utifrån den räknades en procentuell fördelning fram för 
varje viktningsalternativ7.

Värderingsresultaten jämförs i tabell 2 med den vid tillfället gällande lönehierarkin för 
aktuella befattningar. Lönerangordningen uppifrån och ned var: distriktssköterska8, 
gatuingenjör, arbetsledare, arbetare, undersköterska, vårdbiträde. Värderingsresultatet 
kastade således om rangordningen mellan vårdpersonal och tjänsterna inom gatuavdel-
ningen i förhållande till lönesättningen.

Tabell 2: Alternativa värderingar av tjänsterna jämfört med lönehierarkin

Oviktat alternativ Alternativ I Alternativ II Lönehierarki
Distriktssköterska 728 Distriktssköterska 780 Distriktssköterska 814 Distriktssköterska

Gatuingenjör 628 Gatuingenjör 692 Gatuingenjör 734 Gatuingenjör

Undersköterska 514 Arbetsledare I 512 Arbetsledare I 526 Arbetsledare I

Arbetsledare I 471 Arbetsledare II 504 Arbetsledare II 518 Arbetsledare II

Arbetsledare II 471 Undersköterska 498 Undersköterska 484 Underhållsman*

Vårdbiträde 457 Vårdbiträde 446 Underhållsman 428 Chaufför*

Chaufför 457 Chaufför 424 Vårdbiträde 422 Undersköterska

Underhållsman 400 Underhållsman 406 Chaufför 414 Vårdbiträde

* Chaufför och underhållsman hade lika lön.

7 Beräkningsexempel enligt viktningsalternativ 1: Utbildning har vikten 15 (%), vilket skrivs som 150. 
Antal utbildningsnivåer är 5, vilket ger varje nivå värdet 30 (150/5). Distriktssköterskans tjänst får 
värderingen 120 (4 x 30) poäng på utbildningsfaktorn.

8 När arbetsvärderingens resultat presenterades påpekade personalchefen att lönesummorna var felak-
tiga, eftersom det i distriktssköterskans lön ingick ett tillägg på 800 kr för MAS (medicinskt ansvarig 
sköterska) vilket personalchefen tyckte var något som borde räknas av vid lönejämförelsen. Detta skulle 
innebära att gatuingenjörens lön låg högre än distriktssköterskans. Ansvaret som medicinsk ansvarig 
sjuksköterska låg dock med i underlaget för värderingen, varför den presenterade rangordningen kan 
betraktas som riktig enligt min uppfattning.
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Endast de två översta tjänsterna – distriktssköterska och gatuingenjör har samma place-
ring i alla viktningsalternativen och i lönehierarkin. Alternativ I och II överensstämmer 
även med nästkommande tjänster i lönehierarkin – arbetsledare I respektive arbetsleda-
re II. För övriga tjänster är ordningen omkastad i samtliga alternativ. Tjänsterna inom 
vården får högre värdering än de lägre tjänsterna inom gatuavdelningen.

Resultat och slutsatser i projektet

För att kunna jämföra värderingsresultatet och de aktuella lönerna för de värderade 
tjänsterna presenteras värderingsresultatet som differenser till en tänkt lönenivå. Löner-
na dividerades med ett tal X, som gjorde att lönenivån kom i nivå med värderingsresul-
tatet så att nivåerna kunde jämföras. Formeln var: månadslön/ett valt tal X/värderings-
poängx100. Förhållandet mellan omräknad lön och värderingspoäng framgår av dia-
gram 1. Diagrammet användes vid presentationen av värderingsresultatet.

Diagram 1: Differens mellan tänkt lönenivå och värderingspoäng

Om en specifik horisontell linje kan anses representera ”rätt” lön för en befattning, t ex 
om arbetsledare II har rätt lön (100 i diagrammet), så kan övriga tjänsters värdering-
ar därefter relateras till arbetsledarens lön och differenser till 100 räknas ut. Jämförel-
sen är intressant att studera, även om lönen innehåller flera beståndsdelar än kraven i 
arbetet. Diagram 1 ger en översiktlig bild över hur värderingarna förhåller sig till den 
befintliga lönenivån. Tjänsterna redovisas från vänster till höger i lönehierarkins ord-
ning. Diagrammet visar att om den fastlagda lönenivån motsvaras av 100 ligger lönen 
för distriktssköterskan, som i samtliga alternativ visar den största differensen i förhål-
lande till värderingen, ca 20 % under den värderade nivån. Även gatuingenjörens och 
undersköterskans löner ligger lågt i förhållande till värderad nivå.
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Veckoarbetstid och jourersättning

Vid presentationen av värderingsresultatet framkom att veckoarbetstiden (heltid)9 
för personalen inom vården var 37 timmar, medan den var 40 timmar för persona-
len inom gatuavdelningen. Det innebar att kvinnorna arbetade 92,5 % av den arbets-
tid som männen lade ned, vilket sades vara en av förklaringarna till kvinnornas lägre 
lön. Kvinnorna arbetade dock på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger, med-
an männen arbetade dagtid. Obekväm arbetstid (OB) och jourtid var lågt betalda i 
vården i jämförelse med jourersättning för natt- och helgskift på ortens stora indu-
stri. Lönesättningen för anställda inom gatuavdelningen respektive inom vården följ-
de samma huvudavtal, SKAF:s, när det gällde arbetarebefattningar, medan distrikt-
sköterskan och gatuingenjören var anslutna till SKTF respektive Ingenjörsförbundet. 
Lönehierarkin kan således eventuellt få en ändrad ordning om hänsyn tas till arbetsti-
dens längd, eftersom vårdbiträden har en redovisad heltidslön som inte skiljer sig stort 
i förhållande till värderingen och till arbetarna inom gatuavdelningen (se diagram 1). 
Undersköterskornas lönenivå ligger däremot längre ifrån värderingen och kommer 
eventuellt inte att påverkas rangmässigt av en omräkning. Ersättningen för OB-tillägg 
och jourtid var också en lönedel, som kunde läggas till kvinnornas grundlöner. Even-
tuellt kan den lönereducering som den kortare arbetstiden orsakade kompenseras av de 
tillkommande ersättningarna.

Upplevd rättvisa

Något lönepolitiskt program fanns inte i kommunen år 1996. Tidigare lönestegar var 
borttagna och nya lönesättningsprinciper hade ej presenterats. Arbetsgivaren ville infö-
ra individuella löner men fackförbundet Kommunal sa nej, eftersom det inte fanns någ-
ra färdiga kriterier att sätta lön efter. Vid intervjun när projektet var genomfört, 1998, 
berättade personalchefen om kommunens lönepolitik:

Som idag – vi har inskrivet i avtal – kriterier som vi följer. Någorlunda kan man 
ju säga att de stämmer [med HACsystemet]. Vi har ju inte samma uppdelning 
men vi tar hänsyn till arbetsuppgifterna, arbetstagarens bidrag till verksamhets-
förbättringar – utbildning beaktas vid lönesättning. Lönen bör öka med stigande 
ansvar och svårighetsgrad samt med prestation och duglighet. Detta är vad vi 
använder oss av just nu och vi mäter inte på något sätt. En del förekommer i 
arbetsvärdering och en del är annat.

Lönekriterierna följde alltså i stort uppdelningen i arbetskrav och personliga kvalifika-
tioner, vilket kan tolkas som ett lärande av arbetsvärderingsprojektet. Marknadskrafter-
nas inverkan nämndes däremot inte av personalchefen. Enligt personalnämndens ord-

9 De löner som används vid jämförelser i lönekartläggningar är alltid heltidslöner. En heltid kan bestå av 
skiftande antal timmer beroende på avtal och andra anställningsförhållanden.
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förande hade de dock ingen större påverkan på lönerna, eftersom personalomsättning-
en var låg i kommunen. Dessutom kunde endast mansdominerade yrken jämföras med 
andra yrken inom orten. De män som fick sina arbeten värderade ansåg att såväl den 
privata marknaden som andra kommuner hade en marginell inverkan på lönesättningen 
av deras befattningar. Kvinnorna inom hemtjänsten menade att marknadskrafterna inte 
hade någon betydelse för yrken inom vård och omsorg, eftersom vården finansierades 
med skattemedel. De ansåg sig inte heller ha någon alternativ arbetsmarknad. Baskra-
vet var att få en lön som man kunde försörja sig på. Såväl män som kvinnor ansåg sig 
tillhöra låglönegrupper. Att kommunens löneläge var lågt bekräftades av kommunal-
rådet:

Det finns inga höga löner i kommunen, det är det som är problemet. Kvinnliga 
arbetsplatser har varit undervärderade av tradition och hävd. Med en låglöne-
satsning i procent kommer man aldrig ifatt.

Här framgår tydligt problematiken i att höja låga kvinnolöner, när likvärdiga mans-
dominerade yrken är förhållandevis lågavlönade även de. Kvinnorna inom hemtjänsten 
ansåg sig för lågt betalda i förhållande till männen inom gatuavdelningen. Den åsikten 
fick de även stöd för i värderingsresultatet, som visade en uppvärdering av deras befatt-
ningar i förhållande till befattningarna inom gatuavdelningen. Männen inom gatuav-
delningen ansåg sig för lågt betalda i jämförelse med lönesättningen inom ortens stora 
industri. Vidare hävdade de att deras arbetsuppgifter blev för lågt värderade i arbetsvär-
deringsprojektet.

För en del innebar en rättvis lön att alla skulle ha lika lön oberoende av hur individen 
utförde arbetet, medan andra menade att en rättvis lön innebar att man även fick lön 
efter hur arbetet sköttes. Det fanns också en oro för att lönesättningen av den person-
liga förmågan kunde bli alltför subjektiv:

Det får inte bli så att det är någon som är ’bundis’ med chefen som får en bra lön.
(kvinna, facklig representant)

Kvinnor och män såg på sina låga löner på olika sätt. Männen relaterade det låga löne-
läget inom gatuavdelningen till yttre förklaringsfaktorer såsom det höga skattetrycket 
och dåliga tider, vilket tvingade kommunen att hålla nere lönekostnaderna. Kvinnorna 
förklarade sina låga löner med yrkets status, att vårdlöner av tradition var låga och att 
vårdarbete påstods vara en tärande – ej närande – verksamhet. Ju högre position i hierar-
kin en person hade desto vanligare var det att personen ansåg det vara legitimt med 
lönedifferentiering mellan tjänster på olika nivåer.

Rättvisa är en fråga om förståelse ansåg en kvinna, som framförde att man måste kunna 
jämföra sig med andra för att vara nöjd med sin lön.



147

vad hände sen?

Man är aldrig nöjd med sin lön, men det är bra om man kan jämföra sig med 
andra och förstå varför det finns skillnader. Jag tror ändå att en orättvis lön är att 
man inte förstår den lön man har. Man har inte fått tillräckliga argument för att 
det är som det är. Kriterier kanske inte finns.

För att man ska få en förståelse för sin egen lönesättning och andras arbetsuppgif-
ter krävs tydliga kriterier för vad som värderas och lönesätts, enligt de intervjuade 
(Rosenberg 1999), samt öppenhet och raka besked om vad som krävs för en lönehöj-
ning.

Löneförändring – ett ekonomiskt problem?

Arbetsvärderingsprojektet ledde inte till någon förändring i lönesättningen eller till att 
lönepolitiken skrevs om med hänsyn till faktorerna i arbetsvärderingssystemet. Kom-
munens lönekriterier följde dock delvis faktorerna i arbetsvärderingen. Att ingen fort-
sättning följde berodde även på att såväl kommunalchefen som personalchefen flyttade 
från kommunen.

En annan förklaring till den uteblivna fortsättningen skulle kunna vara att båda de vär-
derade yrkesgrupperna, undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten och gatu-
avdelningens kollektivanställda, var låglönegrupper. Att höja löneläget för en av låglöne-
grupperna skulle skapa konflikt mellan grupperna. Båda avdelningarna var dessutom 
vid det aktuella tillfället utsatta för sparkrav och krav på större flexibilitet i arbetet. 
Ekonomin var ett hinder i vägen för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Den ekonomiska politiken i kommunen gick således stick i 
stäv mot jämställdhetspolitiken.

Arbetsvärderingens problematik
Att ett arbetsvärderingsprojekt utförs genom systematisk arbetsvärdering innebär inte 
med automatik att värderingen kommer att bli rättvis och inte heller kommer att upple-
vas som det (se JämO 2003, Rosenberg 2004). För att projektet skall kunna drivas utan 
alltför starkt motstånd krävs legitimitet, dvs ledningens stöd och förankring i organisa-
tionen.

Svårigheter som uppstår under en arbetsvärderingsprocess består dels av teknikalite-
ter i arbetsvärderingssystemet, dels av makt- och värderingsproblem i arbetsgrupperna. 
Här diskuteras även två tveksamheter i själva arbetsvärderingssystemet som identifiera-
des projektet: viktningen av systemets faktorer samt värderingsresultatets knytning till 
lönesättningen.
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Betydelsen av olika viktning av systemets faktorer

Olika viktningar av de faktorer som ingår i systemet ger skilda utfall av arbetsvärde-
ringen. Ju fler yrkesområden en organisation spänner över, desto svårare blir det att 
tillämpa samma viktning av faktorerna för samtliga befattningar, å andra sidan går det 
inte att avgöra vilka arbeten som är likvärdiga om inte samma mätinstrument/arbets-
värderingssystem används. En jämförelse mellan värderingar av en tjänst som beräknas 
enligt olika viktningar visas i tabell 3.

Tabell 3: Jämförelse mellan värderingsresultat vid tre olika viktningar för en tjänst

Faktorer Poäng Vikt  
I

Vikt  
II 

Vikt 
III

Värd. 
I

Värd. 
II

Värd. 
III

Kunskaper och färdigheter
Utbildning
Upplärning
Fysiska färdigheter
Intellektuella färdigheter
Sociala färdigheter

4
3
3
5
5

43
15
5
3

10
10

50
13
11
5

11
10

63
25
5
3

15
15

368
120
30
18

100
100

410
104
66
30

110
100

548
200

30
18

150
150

Ansvar
För materiella värden och information
För arbetsledning
För människor
För planering, organisation, resultat

3
4
5
4

37
9
8
8

12

35
12
9
4

10

22
4
4
8
6

294
54
64
80
96

264
72
72
40
80

184
24
32
80
48

Ansträngning
Fysisk ansträngning
Psykisk ansträngning

2
4

10
5
5

10
6
4

10
2
8

60
20
40

56
24
32

72
8

64

Miljö och risk
Fysisk miljö
Risk för egen skada eller sjukdom

2
3

10
4
6

5
1
4

5
2
3

52
16
36

28
4

24

26
8

18

Summa 47 100 100 100 774 758 830

Olika viktningsprocent medför olika slutresultatet. För tjänster med olika tyngdpunkt 
på arbetskraven kan det innebära att den viktning som används kommer att premiera 
vissa tjänster och hålla nere poängen för andra tjänster.

Organisationens storlek innebär att flera differentierade yrken kan vara representera-
de i organisationen. Eftersom gränsen för arbetsvärderingssystemets användning är en 
arbetsgivare, enligt jämställdhetslagen, innebär det att de valda kommunala förvalt-
ningarna i projektet kom att relateras till hela kommunen. Viktningen kom således 
att bli genomsnittlig för arbetskraven i olika yrkesgrupper för organisationen. Ju fler 
yrkesgrupper som ryms inom organisationen, desto större blir risken att tyngdpunkten 
hamnar fel för någon yrkesgrupp. Att räkna ut värderingsresultatet genom att använda 
några olika viktningar skulle kunna vara en framkomlig modell. En bedömning får då 
göras av arbetsvärderingsprojektets styrgrupp rörande viktningsalternativens inverkan 
på värderingsresultatet. Viktningen får sedan ske på sådant sätt att den speglar tyngd-
punkten i arbetskraven för verksamheten på ett acceptabelt sätt.



149

vad hände sen?

Värderingsresultatets knytning till lönesättningen

För att kunna knyta arbetsvärderingens resultat till lönesättningen bör lönens olika 
delar bestämmas i förhållande till varandra. Även i detta sammanhang kan problem 
uppstå i att bedöma lönens olika delar för en organisations samtliga tjänster på ett lik-
artat sätt. Marknadskrafterna sägs påverka en del av tjänsterna, men inte alla. Oftast 
sägs de inte påverka kvinnodominerade yrken som t ex vården. Olika fördelningsnorm 
kan gälla inom skilda organisationer.

Knytning av arbetsvärderingens resultat till lönesystemet kan göras på olika sätt. Ett 
sätt är att en ”grundplåt”, t ex 10 000 kr, kommer alla anställda till del. Därefter kan 
övriga lönedelar läggas ovanpå denna grundsumma. Se räkneexempel i tabell 4. Exemp-
let utgår från tjänsterna företagsrådgivare och sekreterare, som vid en värdering fick 774 
respektive 441 värderingspoäng10.

Tabell 4: Räkneexempel på lönesättning utifrån lönegolv och värderingspoäng.

Löne- 
golv

X kr ggr värderingsresultat 
Företagsrådgivare Sekreterare

Lönesättning i kr och differens i % 
Företagsrådgivare Sekreterare

0  34 x 774 = 26 316 34 x 441 = 14 994  26 316 14 994 57,0

10 000  21 x 774 = 16 254 21 x 441 = 9 261  26 254 19 261 73,4

15 000  14 x 774 = 10 836 14 x 441 = 6 174  25 836 21 174 81,2

20 000  7 x 774 = 5 418 7 x 441 = 3 087  25 418 23 087 90,8

Exemplet visar att tjänsternas lönesättningar närmar sig varandra, ju högre lönegolv 
som sätts. Slutsatsen blir att först bör man ta ställning till hur utjämnande de olika 
lönerna skall vara, vilket sedan får bestämma lönegolvet. Därefter kan arbetsvärdering-
ens resultat tillämpas för att skapa rättvisa i skillnader, som man vill ska återstå.

Svårigheten att utverka rättvisa löner

Ett grundläggande hinder för arbetsvärderingsarbete är att begrepp som ”likvärdigt 
arbete” och ”rättvis lön” inte har någon för organisationen gemensam betydelse.

I det relaterade arbetsvärderingsprojekt litade ledning och arbetsgrupper till systemets 
förmåga att vaska fram likvärdiga befattningar. Frågan om hur värderingarna skulle 
jämföras kom först när arbetsvärderingarna var utförda. Då uppstod tveksamheter om 
värderingen verkligen var riktigt genomförd och vilka tjänster som var jämförbara med 
varandra. I projekt ifrågasattes de resultat som inte motsvarade de förväntningar som 
fanns, t ex när de anställda på gatukontoret förkastade värderingsresultatet.

Inom projektet genomfördes intervjuer med de anställda som visade att de hade att oli-

10 se Rosenberg (2004) sid. 193, tabell 8.5
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ka uppfattningar av vad en rättvis lön är. Svaren berodde på den anställdes utbildning, 
kön och plats i hierarkin samt upplevelsen av det allmänna löneläget inom organisatio-
nen, yrket och samhället. Två dikotoma uppfattningar om vad som var en rättvis lön 
framkom bland de kollektivanställda. En uppfattning var att det var rättvist när alla 
hade lika lön utan hänsyn till den personliga förmågan, och en annan var att det var 
rättvist när hänsyn togs till den personliga prestationen vid lönesättningen, dvs olika 
lön för de anställda. En allmängiltig definition av rättvisa saknas.

Skapandet av en gemensam värderingsgrund är något som sker i värderingsgruppen, 
där en gemensam bedömning sker av de faktorer som ingår i arbetsvärderingssystemet. 
En bredare förankring av värderingsgrunden skedde inte i kommunen där projektet 
genomfördes. Informationen till de anställda, som är en viktig del i en förändrings-
process, innehöll inte heller någon presentation av en värdegrund eller värdediskussion 
utöver information om vilka faktorer som ingår i HACsystemet och hur de viktats.

De anställda avlönas från en begränsad lönepott med en så rättvis fördelning som möj-
ligt. Att skapa en sådan rättvisa kan vara en fråga om fördelning av löneutrymme, sam-
tidigt som det kan vara att tillgodose individens rätt att få möjligheter till adekvat belö-
ning. Det första kräver starka förhandlingsparter och det senare kräver starka individer. 
Teorier om rättvisa kan användas för att legitimera såväl likalöneprincipen som före-
komsten av individuella löneskillnader (Vigerust 1998, s 39). Det är med andra ord inte 
enkelt att definiera vad en rättvis lön egentligen står för. Olika rättviseprinciper som 
Fredholm (1989) tar upp i relation till lönesättning är behovsprincipen, förtjänstprinci-
pen och jämlikhetsprincipen. Jämlikhetsprincipen innebär att lika mycket fördelas till 
var och en och det kan ske på tre olika sätt: lika möjligheter, lika behandling och lika 
resultat. Jämlikhetsprincipen kan endast knytas till den lönesättning som avser arbetets 
krav och motsvarar jämställdhetslagens lika lön för lika och likvärdigt arbete.

Slutsatsen blir här att alla vill ha en rättvis lön men att olika uppfattningar finns om vad 
som är en rättvis lön. Därför är det ogörligt att skapa ett lönesystem som upplevs rätt-
vist av alla. Däremot kan man kanske skapa ett system som åstadkommer en acceptabel 
(o)rättvisa. En förutsättning för att lönen ska upplevas som rättvis är att argumenten 
för och bedömningen av lönesättningen kan förstås av den lönesatte.

Arbetsvärderingen skapar vinnare och förlorare

Projektet visade tydligt att det uppstår vinnare och ”förlorare när förändringar sker i 
befintliga strukturer. Gatuavdelningens anställda kände sig som förlorare och visade 
öppet sitt missnöje med arbetsvärderingens resultat. Några av männen bedömde att 
arbetsvärderingssystemet var olämpligt att sätta löner efter. Kvinnor och män visade 
sig ha olika förväntningar på resultatet av arbetsvärderingen i några av fallen. Kvinnor-
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na inom den kvinnodominerade äldreomsorgen förväntade sig en uppvärdering av sitt 
yrke i förhållande till männens inom gatuavdelningen. Män på lägre positioner inom 
den mansdominerade gatuavdelningen förväntade sig en uppvärdering av sitt yrke i för-
hållande till andra motsvarande manliga yrken på den privata marknaden (Rosenberg 
1999). Personer som misstänker att de kommer att förlora eller upplever sig som förlo-
rare kan vara benägna att motarbeta arbetsvärderingsprojektet.

Det är när konkreta förändringar påkallas, som vinnar- och förlorarsituationen uppstår 
och motståndet hårdnar (Pincus 2002). Pincus menar att manliga ledare kan vara status 
quo bevarare i stället för förändringsbenägna när ämnet jämställdhet blir aktuellt. Det 
leder till att ”återställare” är vanliga i organisatoriskt förändringsarbete som avser att 
förändra könsstereotypa mönster eller få fler kvinnor att bli chefer (Abrahamsson 2000, 
Sundin 1998). Alvesson och Björkman (1992) anser att tankesätten och informationen 
är viktiga komponenter i förändringsprocessen. Tankesätten kommer ur organisations-
kulturen men nya tankesätt kan komma ur den kunskap som tillförs under arbetsvärde-
ringsprocessen. Arbetsvärderingen kan förändra tidigare normer för lönesättning. Det-
ta visar sig ofta genom ett behov av att skriva om lönepolicyn när arbetsvärderingen ska 
införlivas i lönesättningen.

Maktobalansen i organisationen och i värderingsgrupperna

Maktobalansen i värderingsgrupperna kan vara problematisk genom att både arbetsgi-
vare och fackföreningar är önskvärda parter för en gedigen förankring av gjorda värde-
ringar. Arbetsgivaren representeras ofta genom en eller flera av cheferna och facken ofta 
av en eller flera styrelsemedlemmar. De senare behöver dock inte inneha en chefsposi-
tion, men har i likhet med arbetsgivarrepresentanterna, makt i organisationen på grund 
av sin fackliga position. Övriga gruppmedlemmar kan få svårt att frigöra sig från den 
ordinarie hierarkin och se sig själva som jämlika i gruppen med lika stort inflytande på 
värderingarna.

I projektet tydliggjordes maktförhållanden genom den påverkan som en högre chef 
hade. Chefen kom att påverka värderingen av tjänsterna i förhållandevis stor omfatt-
ning när den genomfördes, eftersom han kom med nya uppgifter om innehållet i gatu-
avdelningens tjänster vid värderingsmötena. Gatuingenjörens tjänst hade han tidigare 
bedömt riktigheten av såsom ”närmaste chef ”. De övriga befattningsbeskrivningarna 
inom avdelningen hade gatuingenjören granskat, och här kom gatuchefen med många 
nya aspekter som inte fanns med i beskrivningarna och som kom att ändra värdering-
arna. Den senares position som överordnad chef bidrog tydligt till att hans synpunkter 
beaktades och att gatuingenjörens tidigare godkännande av befattningsbeskrivningen 
diskvalificerades. Detta medförde även att förtroendet för personerna i värderingsgrup-
pen underminerades och trovärdigheten i intervjuerna ifrågasattes.
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Exemplet visar vad som kan hända i en ojämlik grupp med män på högre poster. Risken 
för att återskapa befintlig struktur är stor (se även Abrahamsson 2000, Sundin 1998). 
Värderingsgruppens sammansättning kan även påverka resultatet genom att personerna 
är olika starka i en argumentation. Män tender att värdera sina arbetsuppgifter högre 
än kvinnor, vilket kan jämföras med att kvinnor har högre krav på sig vid ansökningar 
och vid presentationer av sig själva, enligt studier som gjorts av Sundin (1998).

Strukturella frågor i arbetsvärderingsarbetet var svårigheten att värdera tjänster utan en 
identifierbar innehavare, kvinna eller man. Det visade sig även i det här relaterade pro-
jektet att det var svårt att skilja tjänst från person och att enbart värdera arbetskraven. 
Det kan innebära en risk för att tjänster som innehas av kvinnor blir värderade efter en 
viss skala, och tjänster som innehas av män efter en annan. Att det är svårt att frigöra 
sig från den invanda genusordningen i värderingsarbetet framskymtar i projektet. Även 
detta blir således en maktfråga och kan medföra en obalans i värderingarna.

Vad hände sen …?
För att följa upp eventuella efterverkningar av projektet återkom jag vid två tillfällen 
till några tjänstemän och en facklig representant i kommunen. Första kontakten tog jag 
år 2002 i samband med mitt avhandlingsarbete och sedan igen år 2005 i samband med 
denna artikels skrivande.

Ägare av projektet var Servicehälsan, som prövade sin roll som arbetsvärderare. Före-
tagshälsovårdens främsta resurs i arbetsvärderingsprojektet var kunskap inom områ-
dena fysiska och psykiska arbetsmiljöfrågor samt kännedom om arbetsskador. Dessa 
områden motsvarar två av de fyra huvudfaktorerna i HACsystemet: Fysisk och Psykisk 
ansträngning samt Miljö och risk. Det var inte de faktorer som kom att väga tyngst vid 
lönesättningen, utan det var huvudfaktorerna Kunskaper och färdigheter samt Ansvar. 
Kraven på nämnda faktorer fordrar en djupare kunskap om arbetenas innehåll än vad 
företagshälsovården har. Erfarenheter av lönesättning och kännedom om löneförhand-
ling är även värdefull kunskap i en arbetsvärdering, som skall tillgodoses genom med-
verkan av representanter för arbetsgivare och fackförbund.

Vidare fanns mellan Servicehälsan och den aktuella kommunen ett avtal om upphand-
ling av företagshälsovård för kommunens anställda, vilket i realiteten innebar en bun-
denhet för företagshälsovården. Även om man agerade så neutralt som möjligt, kunde 
det påverka självständigheten i en arbetsvärdering i förhållande till kommunens upp-
fattning om hur värderingens resultat borde falla ut. Antagandet att företagshälsovår-
den skulle vara en bra konsult i arbetsvärderingssammanhang utifrån sina förkunskaper 
är därför inte nödvändigtvis riktig.
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Vid en kontakt i februari 2002 med kommunalrådet och med SKTF:s fackliga företrä-
dare visade det sig att ingenting hade hänt angående implementering av arbetsvärde-
ringens resultat i lönesättningen. Kommunalrådet hade till och med svårt att erinra sig 
arbetsvärderingsprojektet fastän han hade varit mycket positiv till det när det genom-
fördes.

Med många frågor på bordet och med de närmaste medarbetarna borta, som kom-
munchefen och personalchefen, var det kanske inte förvånansvärt att fortsättningen av 
arbetsvärderingen uteblev. SKAF:s fackliga företrädare, som var villig att driva arbets-
värderingsprojektet vidare, kände sig ensam i sin önskan och hade inte heller stöd av 
någon tjänsteman inom kommunen. Hon ansåg att arbetsvärderingen var ett steg i 
rätt riktning för att få kriterier som grund för en individuell lönesättning och avsåg att 
inom fackföreningen ta upp en diskussion om hur man kunde gå vidare med frågorna. 
Eftersom ingen fortsättning följde kom inte de frågetecken som fanns i pilotprojektets 
arbetsvärdering att rätas ut.

När jag kontaktade Servicehälsan våren 2005 berättade VDn de inte har fått förtroen-
det att arbeta fler gånger med något arbetsvärderingsprojekt. Någon övrig företagshäl-
sovård hade inte heller nappat på idén, såsom tanken varit från början av projektet.

En personalsekreterare i kommunen sa, vid kontakten 2005:

Det ”gamla” arbetet som du var insatt i har inte lagts någon krut på utan nu tar 
vi nya tag och gör lönekartläggning för hela kommunen. Detta är i och för sig 
en lång process men vi skall göra det grundligt och ordentligt och få fram hand-
lingsplan som skall innehålla plan för att utjämna eventuella osakliga löneskill-
nader på sikt. Vi har satt i gång detta arbete och använder verktyget lönelänken. 
Vi har en grupp med människor (inkl facket) som gör arbetet med indelningen 
av lika/likvärdiga arbeten (har inte kommit dit riktigt än). Men arbetet är i 
gång.”

Denna nystart år 2005 hade ingen anknytning till det tidigare projektet utan kommu-
nen startar nu en lönekartläggning för att jämföra lika och likvärdiga arbeten lönemäs-
sigt.

Varför det blev som det blev

Att ingenting följde av arbetsvärderingsprojektet i kommunens lönesättning kan ha 
flera förklarningar: projektet hade en bristande förankring av projektet i kommunen, 
kompetensen stannade hos konsulten, om arbetsvärderingens resultat implementeras i 
lönesättningen krävs löneutrymme och slutligen är det tveksamt om en konsult kan 
driva en kontinuerlig process som en arbetsvärdering.
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Bristande förankring

Förankringen och viljan i kommunen till förändring visade sig inte vara tillräcklig och 
projektet fick inte den legitimitet som krävs för att driva fram en ändrad lönepolitik och 
lönesättning. Ett beslut om att göra en arbetsvärdering fanns visserligen i kommunen, 
men det är tveksamt om ett projekt skulle ha startat inom kommunen om inte företags-
hälsovården hade tagit initiativet. Personalchefen ansåg att tidsinsatsen var för stor för 
projektet, och hon ifrågasatte även riktigheten i den slutliga värderingen och redovis-
ningen. Det var skillnad i arbetstid mellan de två avdelningarna varför hon ansåg att 
lönejämförelsen var felaktig. Synpunkterna kom när projektet var avslutat, och eventu-
ella ändringar i system eller värdering fick därför bli en fråga för ett eventuellt fortsatt 
arbete med arbetsvärderingen.

Inom Företagshälsovården fanns viljan att driva arbetsvärdering, medan det inom kom-
munen ej fanns något större intresse. Här förelåg en intressekonflikt mellan att vil-
ja och att kunna. Servicehälsan blev konsult i arbetsvärderingsarbetet, vilket medförde 
att man inom kommunen ej var införstådd med och ej kunde fullfölja arbetet genom 
årliga uppföljningar. Projektet var ur kommunens synpunkt initierat utifrån och där-
för ej förankrat i kommunledningen. Legitimiteten inom kommunen fanns ej i tillräck-
lig omfattning på grund av bristande förankring. Avsaknaden av legitimitet medförde 
att inget stöd fanns för någon eldsjäl, vilket är ett av de viktigaste skälen till att projekt 
misslyckas enligt kontaktpersonen från Arbetslivsinstitutet (se även Stjernberg 1993). 
Projektledaren är ofta den eldsjäl som krävs för att driva ett pilotprojekt. I detta fall var 
projektledaren extern konsult. Eftersom ingen drivande person fanns inom kommunen 
saknades förutsättning för kontinuitet i arbetsvärderingsarbetet.

Företagshälsovårdens fortsatta engagemang blev dessutom ifrågasatt inom kommunen. 
En förlängning av företagshälsovårdens kontrakt med kommunen diskuterades och 
beslutet drog ut på tiden.

Kompetensen stannade hos konsulten

Projektet hette Företagshälsovården – en resurs i jämställdhetsarbetet och arbetets fokus låg 
inom Servicehälsan. Eftersom värderingen av tjänster skedde inom kommunen, hade 
det varit naturligt med en eldsjäl inom kommunen som drivande i projektet, om en 
fortsättning av projektet skulle komma till stånd. Företagshälsovården blev konsulten 
som eventuellt skulle kunna sälja arbetsvärderingstjänster, men om inget intresse fanns 
av att köpa arbetsvärderingstjänsten så kunde företagshälsovården inte utföra några 
sådana tjänster.

Att genomföra en förändringsprocess i egen regi med samtliga anställda inblanda-
de kräver en stor kompetenshöjning. Att ta hjälp av en konsult kan vara ett bra kon-
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cept om uppdraget är avgränsat. Om projektet är början på en förändringsprocess som 
löper över tiden så sker ingen kompetenshöjning inom den egna organisationen om inte 
någon intern kraft driver förändringsprocessen. Kompetensen ökade under arbetsvär-
deringsprojektets gång hos de inblandade, främst inom Servicehälsan som initialt inte 
hade någon egen kunskap på området. Sakkunskap fanns under hela projekttiden att 
tillgå från Arbetslivsinstitutets LÖV-program. Den kunskap som fanns i kommunen 
om arbetsvärdering när projektet startade var i det närmaste obefintlig. Kunskapen om 
tjänsternas innehåll hos högre chefer visade också brister.

Kunskapen om vad arbetsvärdering är och vad den kan användas till ökade avsevärt 
hos de personer som på något sätt hade varit inblandade i projektet. Förutsättningarna 
för att gå vidare med förändringsprocessen fanns i realiteten därför vad gäller förståel-
sen inom den grupp som arbetat i projektet. Efter det att arbetsvärderingsprojektet var 
genomfört hänvisade flera av personerna i projektgruppen till faktorerna i det använda 
arbetsvärderingssystemet, när de fick frågan om vilka kriterier som borde ingå i en rätt-
vis lönesättning.

Arbetsvärderingen kräver löneutrymme

Lönesättningen sker stegvis från central till lokal nivå. Den löneökning man fördelade 
i fallen var framförhandlad på central nivå mellan arbetsgivareföreningen och centrala 
fackförbund och uttryckt i procent. En lokal förhandling om fördelningen av den fram-
räknade lönesumman genomfördes av arbetsgivaren och de lokala fackföreningarna för 
respektive klubbmedlemmar.

Det har visats sig att det krävs riktade centrala pengar för att ändra lönesättningen efter 
arbetsvärderingens resultat, eftersom man inte tar från en kategori anställda för att ge 
till en annan (Vi i Partille, hösten 2000). Detta argument kommer alltid att finnas 
om en lönerangordning ska ändras utan att någon får fryst eller mindre löneökning för 
att andra ska få en lön, som motsvarar arbetets krav. Lönesänkningar har aldrig varit 
någon modell som man generellt använt sig av i Sverige. Även frysning av vissa löner 
för att andra ska nå samma nivå är som en röd flagga för fackförbuden, enligt Acker 
(1989). Det innebär att medel utanför den ordinarie förhandlingspotten i de flesta fall 
måste skjutas till för att genomföra en förändring i lönesättningen. Skapas inte detta 
löneutrymme finns det risk för att en arbetsvärdering, som medför en ändrad rangord-
ning av tjänsterna, inte får något genomslag i lönesättningen, dvs ingen förändring sker 
och arbetsvärderingen kommer att ”glömmas bort” eller förkastas.

De ekonomiska förutsättningarna för att kunna rätta till sneda lönesitsar diskuterades 
från landstingets sida när det gällde t ex barnmorskornas lön i AD målet 1997:190. 
Landstingets ansvariga ansåg att de inte kunde genomföra de löneökningar som skulle 
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bli följden, om AD bedömde de prövade arbetena som likvärdiga. Så stora personal-
gruppers löneökningar, som det i så fall skulle handla om, var ogörliga för landsting-
ets budget. Beräkningar på vad det skulle kosta om de kvinnodominerade yrkena inom 
vården skulle få lönehöjningar, som lyfte lönerna till motsvarande likvärdiga mansdo-
minerade yrken, visar att det inte är något som kan genomföras vid en enskild löne-
revision. Det ligger också problematik i att höja låga kvinnolöner, när likvärdiga mans-
dominerade yrken är förhållandevis lågavlönade. Brandmännens hot om att byta fack-
förbund, när vården fick en högre procentuell löneökning än de själva efter kommunals 
strejk 200311, var ett talande exempel på motstrategier. Motkraven innebär att krafter 
hela tiden verkar för status quo.

Kan konsulten vara en arbetsvärderingsresurs?

Trots bristande förankring i kundföretaget – kommunen – ansåg konsulten – Service-
hälsan – att de varit en god konsult i arbetsvärderingssammanhang. Företagshälso-
vårdens främsta kunskaper är som ovan nämnts dess kunskaper om arbetsmiljöer och 
arbetsskador, varför inte kompetensen omfattar samtliga frågor som aktualiseras i en 
arbetsvärdering.

Det viktigaste argumentet mot att använda en utomstående konsult i ett arbetsvärde-
ringsprojekt hänger dock samman med att arbetsvärderingen är en kontinuerlig pro-
cess. Detta innebär att kompetensen för att underhålla arbetsvärderingen bör finnas 
inom det användande företaget. Det lärande som sker och den kunskap som tillförs 
om kravet i olika befattningar genom arbetsvärdering stannar inom organisationen och 
utgör en god grund för fortsatt arbete med såväl arbetsvärdering som andra organisato-
riska frågor.

De olika synsätten på likvärdighet när det gäller jämförelse mellan yrken och rätt-
visa vad avser lönesättningen är något som bör avhandlas inom den organisation, där 
arbetsvärderingen ska genomföras. Ojämlika styrkeförhållanden i arbetsgrupper kan 
bäst motverkas inom den aktuella organisationen där kunskapen om köns- och organi-
sationsstrukturer borde är störst.

Det är även den användande organisationen som får utarbeta strategier för att motver-
ka missnöje och genomföra en klargörande information. Det missnöje som uppstår när 
arbetsvärderingens resultat redovisas kan mötas genom strategier för att möta personer 
som ifrågasätter värderingens riktighet. En strategi är att tjänster, som blir lågt värde-
rade, t ex kan rationaliseras bort eller också kan mer kvalificerade arbetsuppgifter ska-
pas som läggs till tjänsten. Risken är annars att anställda slutar sin anställning, om de 

11 I februari 2005 var detta hot om byte av fackförbund ett faktum.
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känner sig lågt värderade eller om deras tjänster får sänkt status. Om de anställda väljer 
att behålla sin anställning, trots att de är missnöjda, finns risken att de sprider miss-
stämning omkring sig. De står inför valet att sluta sin tjänst, protestera mot värdering-
en eller tyst acceptera faktum (Exit, Voice, and Loyalty, enligt Hirschman 1970).

Arbetsgivaren har huvudansvaret för lönepolitiken och för lönesättningen. En genom-
tänkt lönepolitik som klart och tydligt deklareras och hur arbetsvärderingen kommer 
att ingå i lönesättningen måste utarbetas. Den värdering av olika yrken som arbetsvär-
deringen innebär måste därför diskuteras inom organisationen oberoende om arbets-
värdering genomförs av en konsult eller inte.
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Genvägar och omvägar. En studie av tio 
arbetsvärderingsprojekt i LÖV-programmet

Eva R Andersson

På 90-talet genomfördes flera arbetsvärderingsprojekt inom ramen för LÖV-pro-
grammet. I denna studie ingår tio arbetsgivare som bedrivit praktiskt inriktade 
arbetsvärderings- och löneprojekt. Studien visar vad som hänt med kunskaperna och 
erfarenheterna från projekten samt hur lönebildningen går till nu cirka åtta år senare. 
Utvecklades hållbara metoder för arbetsvärdering, lönekartläggning och lönesättning? 
Vad hände sen med arbetet att uppnå jämställda löner på de tio arbetsplatserna? 
Vilka drivkrafter och vilka motkrafter har noterats i kölvattnet av arbetsvärderings-
projekten?

Sammanfattning

Studien bygger på två huvudfrågeställningar hos tio arbetsgivare

Programmet initierades av regeringen och genomfördes av Arbetslivsinstitutet i syf-
te att synliggöra och eliminera könsrelaterade löneskillnader. I denna studie ingår tio 
praktiskt inriktade arbetsvärderings- och löneprojekt.

Det är Partille och Växjö kommuner, Mitthögskolan, Sveriges Radio, Försäkringskas-
san i Kronoberg samt länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Stockholm och 
Västra Götaland. Hos två av dessa arbetsgivare – Försäkringskassan i Kronoberg och 
på Länsstyrelsen i Västra Götaland – fick LÖV-projektet betydelse på lång sikt. Hos en 
arbetsgivare –Sveriges Radio – utvecklades hållbara metoder.

Projekten beskrivs som lärorika på kort sikt. De präglades av engagemang och hårt arbe-
te, som gav kunskaper, medvetenhet och praktisk erfarenhet. Arbetsvärderingssystem 
skapades och nya tankegångar bildades hos de aktörer som var delaktiga. Men ca 8 år 
senare visar det sig att mycket lite av detta togs om hand. Det mesta rann ut i sanden.

Vad hände sen?

Svaren visar – trots många positiva erfarenheter för dem som deltog i projekten – att 
arbetet stannade av eller tappade kraft och rann ut i sanden. Nödvändiga förändrings-
beslut blev inte fattade. Orsakerna skiftar.
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Nu, 2004, har fyra av de tio arbetsgivarna börjat om med arbetsvärdering. Arbetet 
beskrivs som mödosamt och tycks sakna den energi som skulle behövas. Genvägarna är 
lika vanliga som omvägarna.

Lönegapen mellan kvinnors och mäns arbeten omgärdas av bortförklaringar. En del 
säger sig inte ha osakliga löneskillnader, andra skyller på bristfälliga verktyg eller på 
marknaden.

Andra säger att arbetet varit en nyttig resa, som ökad medvetenheten om ojämställdhet 
och diskriminering.

Slutsatser

Min viktigaste slutsats av denna studie är att det krävs enkla, hanterbara system och tyd-
liga vägledningar för att ta fram de ojämställda lönerna i ljuset.

Det krävs också tålmodigt arbete av människor som ser att lön har samband med kön, 
som inte accepterar det och har makt och mod att ändra på det.

LÖV-programmet
Syftet med LÖV-programmet var att synliggöra och eliminera könsrelaterade löne-
skillnader. Utgångspunkten var att lönesättningen på den svenska arbetsmarknaden är 
könsdiskriminerande. Programmet, som pågick mellan 1994 och 1998, vände sig till 
arbetsmarknadens parter för att åstadkomma förändringar hos praktiker.

Lönebildningen är en känslig partsfråga. I KOM-programmet1 avfördes lönefrågorna 
från dagordningen av den partsgemensamma styrgruppen.

I LÖV-programmet inbjöds parterna istället till en referensgrupp, eftersom själva 
utgångspunkten innebar kritik mot vad parterna – ur ett könsperspektiv – hade åstad-
kommit. Programmets projekt befann sig ofta på minerad mark, såväl på central som på 
lokal nivå.2

”Det är arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för lönebildningen. Det 
är då en självklarhet att organisera arbetet runt parterna, men samtidigt är det 
just dessa parter som under lång tid, via löneförhandlingar, skapat problemet”.3

1 ”KOM, Kvinnor och män i samverkan”, Arbetsmiljöfondens program, 1988 – 1993, för att med särskilda 
insatser förbättra jämställdheten

2 ”LÖV-programmet, Slutrapport med utvärdering, oktober 1999”, sid 11

3 ”LÖV-programmet, Slutrapport med utvärdering, oktober 1999”, sid 9
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LÖV-programmets prioriteringar av projekt

Arbetsmiljöfondens informationsbroschyr från 1994 om LÖV-programmet säger att 
projekten bör planeras och genomföras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare och att konsekvenserna för den framtida lönebildningen bör analyseras och beskri-
vas. Arbetsmiljöfonden betonar att de könsneutrala arbetsvärderingssystem, som LÖV-
programmet vill medverka till, bör utformas, prövas och utvärderas lokalt och i samver-
kan mellan parterna.

I ett inledningsskede av programmet inkom många ansökningar från offentliga sektorn 
och många ansökningar, där de lokala parterna ville ha stöd, kunskap och vägledning 
för att prova könsneutral arbetsvärdering. LÖV-programmet vände sig därför särskilt 
till andra arbetsmarknadssektorer och lyfte fram att lönebildning är så mycket mer än 
att finna metod för att värdera arbete.

Som exempel beskrev LÖV-programmet att projekten kunde omfatta metoder för:

• att tydligt och könsneutralt bedöma enskilda individers skicklighet och resultat

• att värdera löne- och belöningssystem ur ett jämställdhetsperspektiv

• att undersöka hur lönebildningen styrs för att kunna eliminera inslag som mot-
verkar könsneutral lönesättning

• att analysera hur marknadskrafterna påverkar lönebildningen

Trots denna viljeinriktning kom LÖV-programmets lokala projekt att domineras av 
metodutveckling av arbetsvärdering. Programmets stomme utgjordes av drygt 40 olika 
projekt, varav ungefär 20 projekt handlade om arbetsvärdering. Flertalet arbetsplatsan-
knutna projekt genomfördes inom den offentliga sektorn med stor geografisk spridning. 
Programmet hölls samman genom regelbundna projektledarträffar för kunskapsöver-
föring och seminarier med extern medverkan.

Projektrapporter och slutrapporten från LÖV-programmet

Ett 30-tal rapporter och böcker dokumenterar projekten inom programmet. Det enskilt 
mest betydelsefulla projektet blev framtagandet av en grundmodell för arbetsvärdering, 
HAC-systemet. Modellen testades hos sammanlagt nio arbetsgivare inom ramen för 
programmet. Två av dessa är med i denna studies urval.

Då LÖV-programmet avslutats skrevs en slutrapport4, som överlämnades till statsrådet 
Mona Sahlin på Näringsdepartementet. Rapporten innehåller programsamordnarens, 
Erling Hildeland, beskrivning av programmet och en utvärdering, som gjordes av en 
utomstående konsult, Erna Granath Sundqvist.

4 LÖV-programmet, Slutrapport med utvärdering, oktober 1999
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I sin slutkommentar skriver Erling Hildeland att

”LÖV-programmet har också fått erfara att det svåra och tillsynes självklara tar 
tid. För när det gäller löner gäller det också makt. Att förändra denna makt-
struktur kräver i sig makt. Som ett kortvarigt FoU-program inte har, men som 
arbetsmarknadsparterna, landets företagsledare och våra politiker – var och en 
och tillsammans – besitter.”

I sin utvärdering resonerar Erna Granath Sundqvist bland annat kring parternas roller. 
De centrala parterna i referensgruppen hade, enligt henne, ett alltför passivt förhåll-
ningssätt i förhållande till de lokala parternas arbete i projekten. En annan synpunkt, 
som förs fram i utvärderingen är de unika möjligheterna som de lokala projekten har 
att på olika sätt bidra till strukturella förändringar – om arbetet fortsätter. Så här sam-
manfattar hon vad deltagarna säger om arbetsvärdering:

1. Det tar alldeles för lång tid

2. Vi har kunnat konstatera att osakliga löneskillnader föreligger

3. Vi har fått ett underlag att förhandla utifrån

4. Vi lärde oss mycket som vi aldrig tänkt på

5. Förståelsen mellan oss har ökat

6. Fackets roll måste klargöras

Studiens syften och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vad som hände och söka analysera svaren på den 
frågan genom att lyfta de medkrafter och motkrafter, som beskrivs.

Min huvudsakliga frågeställning är vad som sedan hände hos de arbetsgivare, som del-
tog och fick statliga bidrag för att pröva arbetsvärdering, som en metod att minska 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vad betydde LÖV-projektet på kort 
och på längre sikt? Utvecklades hållbara metoder för arbetsvärdering, lönekartläggning 
och lönesättning? Studien begränsas till vad som hänt hos de enskilda arbetsgivarna.

Studien omfattar sex projekt, där sammanlagt tio arbetsgivare var delaktiga. Jag inter-
vjuat de personer som var med i LÖV- projekten och jag har intervjuat nuvarande per-
sonalchefer eller motsvarande för att få veta vad som görs idag. Ibland har samma per-
soner arbetat kvar, i andra fall har jag intervjuat personer, som antingen var nyligen 
anställda eller personer som inte längre arbetar hor den aktuella arbetsgivaren.

Hur projekten var organiserade, hur arbetsvärderingssystemen är uppbyggda och hur 
arbetet genomfördes återfinns i projektrapporterna.
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I projektrapporterna, som utgör grunden för min studie, beskrivs många av projekten 
som lärorika, men mycket arbetskrävande. En möjlig lärdom av detta skulle kunna vara 
att i det fortsatta arbetet förenkla arbetsvärderingssystem och metodik. Flera av projek-
ten hade som mål att de ökade kunskaperna, tillämpningen och de praktiska erfarenhe-
terna av arbetsvärdering skulle bidra till att synliggöra och eliminera osakliga löneskill-
nader. Ett par av rapporterna antyder en rad problem som skulle kunna hindra fortsatt 
arbete i projektets anda. Det ville jag titta närmare på.

LÖV-projektens uppdrag att utveckla metoder för könsneutral arbetsvärdering är ett 
område, som är möjligt att beskriva och värdera. Men projektens effekter på löneskill-
nader mellan kvinnor och män, är betydligt svårare att beskriva. Inom ramen för denna 
studie besvaras därför inte frågan huruvida ”könsdiskriminerande löneskillnader” har 
eliminerats. Det är helt enkelt inte möjligt att konstanthålla andra variabler i den kom-
plexa lönebildningsprocessen för att se om LÖV-projekten i sig förändrat storleken på 
och omfattningen av könsrelaterade löneskillnader.

Material och metod
Projektrapporterna från de olika projekten har haft stor betydelse för både urval och 
frågeställningar. Med- och motgångar beskrivs och i några av projekten förs ingåen-
de resonemang om för- och nackdelar med det arbetssätt och den värdering man gjort 
inom ramen för projektet. Vissa rapporter ger också fingervisningar om hur man tänkt 
gå vidare.

I den tidigare nämnda slutrapporten finns viktig information och intressanta reflek-
tioner, som använts för urvalet av projekt och för studiens frågeställningar. Erling 
Hildeland, LÖV-programmets samordnare, och Anita Harriman, som var utvecklings-
ansvarig i LÖV-programmet har intervjuats om LÖV-programmets tillkomst, hur pro-
grammet utvecklades och om tänkbara motiv för urval av det ena eller det andra pro-
jektet till denna studie.

Urval

Sex projekt valdes ut. En intention var att olika branscher, partssammansättningar och 
löneavtal skulle vara representerade i denna studie. Urvalet påverkades också av min 
egen kännedom om vilka som fortfarande arbetar aktivt med sina arbetsvärderingssys-
tem och vilka som inte gör det.
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De arbetsgivare som valdes ut var:

1. Partille Kommun, vars rapport i Arbetslivsinstitutets serie heter ”Pilotprojekt 
inom Partille kommun 1996”. Värdering av 15 befattningar”. Till den finns en 
bilaga om bearbetningen av HAC-systemets systembok och frågeformulär.

2. Växjö kommun, vars rapport heter ”Arbetsvärdering i Växjö kommun”.

3. Sveriges Radio, rapport ”Grundmodell för arbetsvärdering – Rapport från en 
förstudie på Sveriges Radio”.

4. Mitthögskolan, ”Systematisk arbetsvärdering o lönesättning i högskolemiljö”

5. Försäkringskassan, ”Lönebildning och arbetsvärdering inom Försäkringskassan”

6 – 10. Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Stockholm och Västra Götaland 
med de gemensamma projektrapporterna ”LAV-systemet – arbetsvärdering för 
Länsstyrelsen” och ”LAV-systemet – faktorplan och frågeformulär”

Partille kommun valdes för att de fortsatt sitt arbete med arbetsvärdering, medan Växjö 
valdes för att de inte använde arbetsvärderingssystemet, som de tog fram under projek-
tet.

Sveriges Radio var en av få privata arbetsgivare som ingick i LÖV-programmet. Mitt-
högskolan och Försäkringskassan valdes för att deras projektrapporter väckte min nyfi-
kenhet om vad som hade hänt.

Länsstyrelserna valdes bland annat därför att LÖV-programmet hade ett uttalat upp-
drag att samverka med länsstyrelsernas jämställdhetsexperter. Länsstyrelseprojektet 
hade ett speciellt syfte att ge experterna tillämpade kunskaper om arbetsvärdering.

Intervjuer

Under sommaren 2004 kontaktades personaldirektören på Sveriges Radio för en prov-
intervju utifrån de preliminära frågeställningarna. Personaldirektören hade börjat på 
Sveriges Radio året efter LÖV-projektet avslutats. Provintervjun visade att några frågor 
kunde ställas som enkla frågor med svarsalternativen ja eller nej. Det gäller frågorna 
om hur lönebildningsarbetet går till idag, exempelvis om arbetsbeskrivningar och iden-
tifieringen av lika och likvärdiga arbeten. Det gäller också om det förekommer löne-
kartläggning, lönekriterier och lönesamtal.

En annan idé som uppkom under provintervjun, var att börja fråga om hur lönesätt-
ningen går till idag. På så sätt kanske reflektioner kring LÖV-projektets effekter kan 
komma fram under hand och senare under intervjun. Det skulle ge en mer intressant 
bild än att enbart få ett svar på frågan vad LÖV-projektet betytt för dagens hantering 
av lönefrågorna.
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Intervjuerna genomfördes under sommaren och hösten 2004. I åtta intervjuer deltog 
två eller flera personer; nuvarande personalchef samt någon med anknytning till LÖV-
projektet. Intervjuerna tog cirka två och en halv timme vardera. Tre intervjuer genom-
fördes per telefon, med länsstyrelserna i Dalarna, i Gävleborg och med nuvarande per-
sonalchefen på Mitthögskolan.

Frågeställningar

Frågeformuläret innehöll frågor både för bundna och öppna svar. Frågeställningarna 
utformades så, att svaren så långt möjligt fångar in även sådant, som hänt kring jäm-
ställdhet och löner, men som inte har med LÖV-projektet att göra. De inledande frå-
gorna handlade om hur lönebildningen sker idag. De intervjuade personerna fick fritt 
berätta men svaren stäms av mot ett antal specifika frågor:

1. Hur används arbetsvärderingssystemet idag? Sorteras och värderas arbeten? 
Sätts lön utifrån lönekriterier och lönesamtal? Görs lönekartläggning?  
Finns handlingsplaner och korrigeras lönerna?

Därefter ställdes frågor utifrån respektive projektrapport:

2. Har LÖV-projektets mål och syften, så som de formuleras i projektrapporten 
uppfyllts?

3. Projektrapporterna innehåller en del nyckelord, olika för olika projekt.  
Vilka kommentarer finns kring dessa idag?

4. LÖV-programmets mål var att medverka till att få bort könsdiskriminerande 
löneskillnader – Har ni lyckats med detta?

Slutligen ställdes frågor kring:

5. Vilka var fördelarna och nackdelarna med att värdera arbeten, visa en rangord-
ning och visa lönerna i förhållande till den? Drivkrafter och motkrafter?

6. Framtiden: Vad planerar ni härnäst?

Bearbetning och analys av materialet

Svaren på frågorna under punkterna 2-6 presenteras i form av tio korta berättelser kring 
varje fråga. Det är utdrag och sammanfattningar av det som framkom vid respektive 
intervju. Svaren på frågorna under punkt 1 om hur lönebildningen sker idag, presen-
teras i jämförande tabeller. Tabellredovisningen följer de faser och de verktyg, som kan 
göra det möjligt att upptäcka osakliga, könsbundna löneskillnader och som kan mot-
verka att sådana uppstår.

Resultaten presenteras i den ordning som är relevant och önskvärd i en arbetsvärde-
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rings- och lönebildningsprocess, d v s att först beskriva, sortera och värdera arbeten och 
sedan sätta lön och därefter karlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och 
män i lika och likvärdiga arbeten.

I den avslutande analysen, finns mina egna slutsatser. Där beskriver jag de resonemang 
jag hörde vid intervjuerna och försöker finna vilka med- och motkrafter som funnits i 
projektet och senare.

Om projekten hos de tio arbetsgivarna
Först en översikt av de tio projekten med syften och resultat.

Sedan följer en summarisk beskrivning av svaren på frågorna om vad som hände i för-
hållande till de mål och ambitioner som fanns i respektive LÖV-projekt.

Proj 
nr

Arbetsgivare Projektets namn Projektets syfte Projektets resultat

1 Partille kommun ”Grundmodell för 
arbetsvärdering 
– ett pilotprojekt”

Prova HAC-systemet. Varför 
löneskillnader mellan kvin-
nor och män?

Anpassade HAC och 
värderade 15 befatt-
ningar

2 Växjö kommun ”Arbetsvärdering i 
Växjö kommun”

Omvärdering av yrken. Ta 
fram grovt instrument för 
att jämföra yrken samt 
grund för lönesättning

Eget system, inkl frå-
geformulär, 40 befatt-
ningar provvärderades, 
omfattande egen kun-
skapsutveckling

3 Mitthögskolan ”Systematisk ar-
betsvärdering och 
lönesättning  
i högskolemiljö”

Utforma och pröva en ge-
nerell modell för värdering 
av arbeten med sikte på 
lönesättning

Eget system utveck-
lades, prövades på 
60 befattningar; tes-
tade olika viktningar 
av faktorer för att syna 
värderingar

4 Sveriges Radio ”Grundmodell för 
arbetsvärdering, 
förstudie”

Accepterat och hållbart 
arbetsvärderingssystem, 
identifiera lika och likvärdi-
ga arbeten; på sikt påverka 
löner

HAC-systemet anpas-
sades och prövades på 
7 befattningar

5 Försäkringskas-
san i Kronoberg

”Lönebildning och 
arbetsvärdering”

Könsneutralt arbetsvär-
deringssystem, rättvisa 
och samma möjligheter till 
löneutveckling för kvinnor 
och män 

Anpassade systemet 
”Likvärdigt arbete”5; 
10 befattningar värde-
rades

6 Länsstyrelserna i 
Dalarna 
Gävleborg 
Jämtland 
Stockholm 
Västra Götaland

”LAV-systemet 
– arbetsvärdering 
för länsstyrelsen”

Synliggöra krav i arbeten 
och få ett hjälpmedel vid 
lönesättning; ökad kunskap 
om LAV bland jämställd-
hetsexperter

Anpassade ”Likvärdigt 
arbete”, som blev LAV-
systemet; 20 referens-
befattningar värderades

5 Ursprungligen från Nya Zeeland, Equity at Work, som översattes och bearbetades av Carin Holm Och 
Maria Wirde, 1993



167

vad hände sen?

1. Partille kommun

Projektet syftade till att syna löneskillnader mellan kvinnoyrken och mansyrken och 
löneskillnader mellan olika verksamhetschefer. För det ändamålet prövade Partille 
kommun HAC-systemet6, som kommunanpassades och användes för värdering av 15 
befattningar och efter projektet för ytterligare 14 befattningar. I den delen nåddes pro-
jektmålen.

Resultaten av arbetsvärderingen visade att traditionella – ofta dolda – uppfattningar 
missgynnar kvinnoyrken inom vård och omsorg. I Partille var man övertygad om att 
arbetsvärdering gav en bättre bild av arbetskraven, än vad lönestrukturen visar. 1999 
skrevs en ny arbetsgivarpolicy om löner med tydlig ambition om jämställda löner.

Nyckelorden i Partille var att syna löneskillnader mellan kvinnoyrken och mansyrken. 
Löneskillnaderna synliggjordes och det uppstod betydande intressekonflikter mellan 
teoretiska yrken och praktiska, en konflikt som blev mer tydlig än den mellan kvinnliga 
yrken och manliga. Reaktionerna på arbetsvärderingen, främst inom de tekniska för-
valtningarna, ledde till en diskussion om marknadens inverkan på lönerna.

I Partille finns ett politiskt mål om jämställda löner 2007. Beslutet fattades 1997. Direkt 
efter den första värderingsomgången, då man hittat könsrelaterade löneskillnader, 
anslog kommunen cirka 4 miljoner kronor för att under tre år i följd korrigera låga löner 
i vissa kvinnoyrken. Därefter skedde en tillbakagång. Löneskillnaderna mellan kvin-
noyrken och mansyrken ökade igen, mellan åren 2000 och 2003. Förklaringen anses 
vara att de särskilda satsningarna upphört, att cheferna hade fått större mandat att sätta 
löner och att den politiska ledningen i viss mån tappade greppet om lönestrukturen.

Dessutom kom kommunens dåliga ekonomi som kom i fokus på bekostnad av jäm-
ställdheten.

Nu, 2004, har jämställdhetsmålen och arbetsmetoderna breddats. Det görs djupare 
analyser av de omständigheter och könsmönster, som ligger bakom de bestående löne-
skillnaderna. Personalavdelningen har tagit ett fastare grepp om lönebildningen och 
agerar ”filterfunktion” i lönebildningen för att få överblick och säkerställa att målet om 
jämställda löner kan uppnås.

2. Växjö kommun

Projektets mål var att ta fram ett arbetsvärderingsinstrument som skulle bli en naturlig 
del av lönesättningen och utgöra grunden för att likvärdigt arbete ska ge lika lön. Ett 

6 ”Grundmodell för arbetsvärdering, HAC”, Anita Harriman och Carin Holm. Grundmodellen utarbe-
tades och testades inom LÖV-programmet. Rapport nr 1 i Arbetslivsinstitutets rapportserie från LÖV-
programmet
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antal systemkrav sattes upp, exempelvis att användbarhet skulle överordnas exakthet. 
Det skapades ett arbetsvärderingsinstrument, kallat ”Växjömodellen”.

Ungefär ett år efter projektets slut insåg kommunen att det inte fanns resurser att kom-
plettera och underhålla arbetsvärderingssystemet. De fackliga företrädarna har av och 
till ställt krav på att befattningar ska omvärderas, men det har stupat på att systemet 
inte underhållits. Resultatet av ett mycket ambitiöst arbete rann ut i sanden. Det blev 
aldrig en ”naturlig del av lönesättningen”.

Däremot gav LÖV-projektet en bild av yrkens värden i förhållande till varandra och 
fokus flyttades från löner till arbetens krav. Den kunskapen används fortfarande, t ex 
vid prioriteringar i de centrala förhandlingarna om löneutrymmen. De, som deltog i 
utformningen av arbetsvärderingssystemet lärde sig mycket om kön, jämställdhet och 
arbetsvärdering. Idag säger deltagarna lite efterklokt att den kunskapen kunde förts 
vidare på ett bättre sätt.

Nyckelorden i Växjö var förankring, delaktighet och ”ett grovt instrument” för att jäm-
föra yrkesgrupper. Ett annat återkommande tema var att likvärdigt arbete ska ge lika 
lön. Delaktigheten var bra under själva projektet, men eftersom arbetsvärderingssys-
temet inte underhölls, tappade medarbetarna och de fackliga företrädarna intresse och 
förtroende för de värderingsresultat, som presenterades i slutet av projektet. Nu är kän-
nedomen om arbetsvärderingen begränsad. Det grova instrumentet blev alltför resurs-
krävande att underhålla. Beträffande likvärdiga arbeten, anser man att löneskillnader-
na har minskat.

Efter första provvärderingen med Växjös arbetsvärderingssystem anslogs extra pengar 
för att korrigera vissa lågavlönade kvinnors yrken, exempelvis vårdbiträden, enhetsche-
fer inom omsorgen och socionomer.

Den tidigare lönekulturen, där de tekniska förvaltningarna hävdar att lönerna är mark-
nadsutsatta, lever kvar. Inom vård och omsorgsverksamheterna kämpar man vidare 
för att höja lönerna. Värderingsresultaten präglade möjligen lönerevisionen 1999, men 
sedan har det inte använts direkt i lönesättningen. Idag är det snarare behovet av att 
rekrytera och omvärldens löneförändringar, som styr lönebildningen i Växjö kommun.

3. Mitthögskolan

Mitthögskolans projektidé var att skapa ett arbetsvärderingssystem för högskolemiljö. 
Målet var en sakligt grundad lönesättning, där variationer i arbetskraven skulle mot-
svara variationer i belöningen för individers prestationer. Projektet skapade ett arbets-
värderingssystem, det vill säga en faktorplan och ett bedömningsformulär. Olika vikt-
ningar prövades på cirka 60 personer i de vanligaste yrkena.
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Arbetsvärderingssystemet kom aldrig i bruk. En anledning är att projektet var dåligt 
förankrat i Mitthögskolans personalledning. Målet att skapa en modell nåddes, men 
värderingen av arbetskrav och den sakligt grundade lönesättningen påverkades inte av 
projektarbetet.

I Mitthögskolans projekt var verksamhetsanalys, arbetsanalys, rättvisa några av nyckel-
begreppen. Dessa begrepp tycks inte vara levande nu längre.

Det enda kvarvarande effekten av projektet är att kunskaperna om arbetsvärdering har 
kommit att användas i undervisningen på de personalinriktade utbildningarna. Det 
fanns också med i projektmålen.

Projektet beskrevs aldrig öppet som ett jämställdhetsprojekt. Efter LÖV-projektet kom 
Mitthögskolan att ingå i JämO:s s k Högskoleprojekt tillsamman med Lärarhögskolan 
i Stockholm och först då kom jämställdhetsaspekten in i lönebildningen.

Nuvarande personalchefen leder nu ett partsgemensamt arbete med Analys Lönelots. 
Som en förändring nämner hon att cheferna på Mitthögskolan har blivit medvetna om 
könsbundna löneskillnader och måste lämna motiveringar, då man från personalled-
ning eller fackförbunden sett löneskillnader, som bör förklaras.

4. Sveriges Radio

Målet för Sveriges Radios projekt var att skapa ett accepterat och hållbart arbetsvärde-
ringssystem, som identifierar likvärdiga arbeten och på sikt ska användas som hjälpme-
del vid lönesättning. HAC-systemet blev accepterat och hållbart. En permanent, parts-
gemensam arbetsvärderingskommitté uppdaterar och underhåller systemet. Man har 
identifierat likvärdiga arbeten och kartlägger lönerna regelbundet och noggrant.

I Sveriges Radios projektrapport uttrycks vikten av att följa jämställdhetslagen och att 
projektet skulle skapa delaktighet. Så beskrivs situationen även idag. Chefer har utbil-
dats regelbundet, lönekartläggningen analyseras noggrant och löneskillnader, som kan 
bero på kön åtgärdas omgående och vid sidan av lönerevisionen. Det finns en handbok 
i lönekartläggning, som pedagogiskt och noggrant beskriver hur lönejämförelser inom 
såväl lika som likvärdiga arbeten ska gå till och hur resultaten ska analyseras. I uppda-
tering och värdering av riktbefattningarna och i lönekartläggningen är chefernas del-
aktighet stor.

Sveriges Radio använder fortfarande (hösten 2004) HAC-systemet. Eftersom värde-
ringen av riktbefattningarna underhålls kontinuerligt har de rangordnade grupperna av 
likvärdiga arbeten hög legitimitet. Det finns en stabil grund att förklara löneskillnader 
och att upptäcka löneskillnader, som skulle kunna bero på kön. Stort arbete läggs ner 
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på att syna och korrigera löner för att inte könsdiskriminering ska uppkomma. Men 
i lönerevisionerna fördelas löneutrymmet lika mellan facken, vilket medför att löne-
strukturen ännu inte anpassats till värderingsresultaten. Detta hotar, enligt personal-
direktören, trovärdigheten till arbetsvärderings- och lönekartläggningsarbetet. Den 
traditionella förhandlingsordningen och generella lönepåslag bevarar de strukturella 
problemen.

5. Försäkringskassan i Kronoberg

Målet för LÖV-projektet vid Försäkringskassan i Kronoberg var att skapa ett könsneu-
tralt arbetsvärderingssystem som ger alla chansen till en positiv löneutveckling. Det 
skulle ge klara spelregler för lönebildningen och förändra värderingar och attityder om 
kvinnligt och manligt och det skulle synliggöra och värdera vars och ens arbete.

Den positiva löneutvecklingen anses inte ha uppnåtts, men däremot har tjänsternas 
innehåll uppmärksammats och föranlett några lönejusteringar. Acceptansen för löne-
sättningen har förbättrats bland medarbetarna, men ännu finns inga klara spelregler. 
Beträffande attitydförändringarna om kvinnligt och manligt arbete, betonar de inter-
vjuade att mansdominansen på de höga befattningarna måste brytas för att åstadkom-
ma hållbara förändringar i synen på kvinnliga och manliga yrken.

Utvecklandet och tillämpningen av det arbetsvärderingssystem, som skapades i LÖV-
projektet fortsatte. Enkelheten i arbetsvärderingssystemet tillgodosågs genom att man 
nyligen övergått till Analys Lönelots.

Försäkringskassans projektrapport beskriver en del missnöje och konflikter kring vär-
deringsresultaten. Detta missnöje lever till vissa delar kvar som en brist på förtroende 
för värderingen och/eller en besvikelse över att vissa tjänster inte blivit ”uppvärderade”. 
Idag, 2004, är fackens företrädare återigen tveksamma till att ”godkänna” det partsge-
mensamma värderingsarbetet, som gjorts med hjälp av Analys Lönelots.

Att löneskillnader kan bero på kön är mer uppmärksammat efter projektet. I de löne-
kartläggningar som gjorts under senare år, har löneskillnader uppmärksammats och 
åtgärdats. Fortfarande har männen en högre medianlön än kvinnorna i flertalet befatt-
ningar och fler män än kvinnor har specialuppdrag, som ger högre löner.

6. Länsstyrelsen i Dalarna

Målet om ett hjälpmedel för lönesättning och löneskillnader uppnåddes inte vid Läns-
styrelsen i Dalarna. LAV-systemet togs aldrig i bruk. Ett av syftena med LÖV-projek-
tet var att jämställdhetsexperterna skulle få möjlighet att öka kunskaperna om arbets-
värdering. Det syftet uppnåddes och nu, 2004, är de två nya jämställdhetsexperterna 
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involverade i diskussionen om likvärdiga arbeten och annat som har med lönearbetet 
att göra.

Referensbefattningar, standardmodell och lokal anpassning är några av nyckelorden 
i LÖV-projektets rapport om arbetsvärdering för länsstyrelsen. Erfarenheterna från 
arbetet med referensbefattningarna och standardmodellen har i viss mån påverkat med-
arbetarsamtalen vid länsstyrelsen. I övrigt anser nuvarande personalchefen inte att pro-
jektet haft någon betydelse för det aktuella arbetet med lönerna.

Projektet har inte bidragit till jämställda löner förutom att kunskaperna ökat om arbets-
värdering och könsrelaterade löner. Länsstyrelsen började med lönekartläggning efter 
en propå från JämO 1999 och sedan dess har kvinnorna fått de största påslagen. Nu, 
2004, kodas alla befattningar enligt BESTA och därefter ska man ta itu med analysen 
av vilka arbeten som kan bedömas vara likvärdiga.

7. Länsstyrelsen i Gävleborg

Målet om ett hjälpmedel för lönesättning och löneskillnader uppnåddes inte vid Läns-
styrelsen i Gävleborg. LAV-systemet anpassades till förhållandena på länsstyrelsen. En 
partsgemensam arbetsgrupp viktade faktorerna och värderade ett stort antal befatt-
ningar. Värderingsresultaten blev inte accepterade av länsstyrelsens chefer, så arbetet 
lades ner.

De intervjuade såg ingen direkt koppling mellan LÖV-projektet och jämställda löner 
på länsstyrelsen. Diskussion om könsrelaterade löneskillnader förs i första hand vid 
nyanställning och vid lönerevisionerna. Först nästa år ska löneskillnader kartläggas och 
då hoppas intervjupersonerna få hjälp av den pågående kodningen av alla befattningar 
enligt BESTA.

8. Länsstyrelsen i Jämtland

Målet för Länsstyrelsen i Jämtlands projekt om ett hjälpmedel för lönesättning och 
löneskillnader uppnåddes inte. LAV-systemet togs aldrig i bruk. Däremot gav LÖV-
projektet stora och hållbara kunskaper om arbetsvärdering. Dåvarande jämställdhets-
experten är kvar på länsstyrelsen och menar att projektet i den delen var nyttigt och 
i viss mån påverkat senare arbete med lönekartläggningar och med anpassningen av 
Analys Lönelots.

LAV-systemet utarbetades och avslutades 1997 och först år 2001 kom lönekartlägg-
ningsarbetet igång.

Projektet hade inte någon direkt betydelse för att uppnå jämställda löner. Senare har 
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könsrelaterade löneskillnader upptäckts. Vissa har åtgärdats medan andra, historiskt 
betingade löneskillnader har varit svårare att komma åt.

”Men det blundas inte längre”, sa personalchefen.

Jämställdhetsexperten ansåg att arbetet går för långsamt.

Nu, 2004, ska resterande befattningar poängsättas enligt Analys Lönelots och analy-
sen och förklaringarna av löneskillnader ska utvecklas. Samtidigt ska alla befattningar 
kodas med hjälp av BESTA.

9. Länsstyrelsen i Stockholm

Vid Länsstyrelsen i Stockholm användes LAV-systemet inte, varför målet att få ett 
hjälpmedel för lönesättning inte uppnåddes. Däremot har kunskapen om arbetsvärde-
ring, som metod, varit till stor nytta för jämställdhetsexperten.

Arbetet med LAV-systemet väckte ett intresse och gav kunskaper om jämställda löner. 
Länsstyrelsen i Stockholm har haft många olika projekt med anknytning till löner och 
jämställdhet. Istället för att fortsätta med arbetsvärdering, har man valt en större akt-
samhet om jämställdhetsaspekterna i den individuella bedömningen vid lönesättning-
en. Löneskillnader mellan kvinnor och män har minskat, ansåg personalchefen. Men 
enligt jämställdhetsexperten behöver cheferna mer utbildning för att uppnå önskade 
resultat, d v s säkerställa jämställda löner.

I en diskussion om varför Länsstyrelsen övergav LAV-systemet och inte ersatte det med 
annan systematisk värdering, visade det sig att personalchefen är tveksam till om tek-
niska system löser problemen. Hon menade att det finns risk att felaktigheter byggs in i 
ett arbetsvärderingssystem.

10. Länsstyrelsen i Västra Götaland

Vid Länsstyrelsen i Västra Götaland blev LAV-systemet aldrig riktigt förankrat och 
styrdes inte in i något ”lönesättningssystem”. Det användes inte i den utformning man 
tagit fram i projektet. Men arbetskraven i referensbefattningarna från LAV-systemet 
användes i anpassningen av Analys Lönelots och de avspeglar sig även i nu aktuella 
lönekriterier. Kunskaperna om arbetsvärdering ökade och har varit till stor nytta i det 
fortsatta arbetet.

LÖV-projektet gav inte direkt några resultat på lönerna, men kunskaperna och medve-
tenheten ökade. En av länsstyrelsens jämställdhetsexperter, Carin Holm, är en av kon-
struktörerna till LÖV-programmets grundmodell, HAC7 och senare av den förenklade 

7 Grundmodell för arbetsvärdering, HAC, Harriman Anita, Holm Carin, Arbetslivsinstitutet
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versionen, Analys Lönelots. Hennes kunskaper och erfarenheter har tagits tillvara och 
bidragit till att arbetsvärdering har hög trovärdighet.

2001 genomförde Länsstyrelsen en värdering med Analys Lönelots och hittade löne-
skillnader, som åtgärdades. Under 2004 hade man inte gjort någon ny lönekartlägg-
ning i avvaktan på att koda alla befattningar enligt BESTA.

Cheferna är välutbildade och har stor tilltro till värderingen och till den aktuella löne-
policyn. De intervjuade trodde att det säkerställer en jämställd lönesättning.

Vad hände med arbetsvärderingssystemen?
Här redovisas svaren på frågorna om vilket/vilka system som använts och används för 
att värdera och sortera lika och likvärdiga arbeten.

Tabell 1 visar att de flesta LÖV-projekten utarbetade och prövade egna arbetsvärde-
ringssystem. Växjö kommun och Mitthögskolan tog fram helt egna system och läns-
styrelserna skapade LAV-systemet tillsammans. Partille och Sveriges Radio deltog i 
testomgången av LÖV-programmets grundmodell, HAC8. Försäkringskassan anpas-
sade och prövade Likvärdigt arbete.

Tabell 1: Hur arbetsvärderingssystemen skiftat över tid samt vilket statistiksystem som an-
vänds idag för att sortera yrken.

Arbetsvärderings-
system i projektet

1995-97

1999- 
2000

Arbetsvärde-
rings-system
2000-2003

Aktivt arbetsvär-
derings-system

2004

Statistiksys-
tem idag

2004

Partille kommun HAC HAC - BAS BSK

Växjö kommun Eget EGET Inget - BSK

Mitthögskolan Eget inget - Lönelots -

Sveriges Radio HAC HAC HAC HAC HAC

FK, Kronoberg Likvärdigt arbete Likv. - Lönelots -

Dalarna Eget LAV Inget - BESTA

Gävleborg Eget LAV Inget - BESTA

Jämtland Eget Inget Lönelots - BESTA

Stockholm Eget Inget Inget - TNS

Västra Götaland Eget Inget Lönelots  - BESTA

Två år efter projektets slut arbetade sex av arbetsgivarna vidare med arbetsvärderingen. 
Ytterligare två år senare är det bara en arbetsgivare från LÖV-projektet, som underhål-

8 Grundmodell för arbetsvärdering, HAC, Harriman Anita, Holm Carin, Arbetslivsinstitutet
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ler och använder sitt system. Två har återupptagit arbetet genom att använda Analys 
Lönelots9, som tillhandahålls av JämO.

2004 bedrivs ett aktivt arbetsvärderingsarbete hos fyra av de tio arbetsgivarna. I Partille 
har arbetet just påbörjats genom BAS-systemet10. De två arbetsgivare, som nu använder 
Analys Lönelots började med detta efter att JämO uppmanat dem att inkomma med 
lönekartläggning. Sveriges Radio, har bibehållit sitt ursprungliga arbetsvärderingssys-
tem.

När det gäller sortering av lika arbeten och lönekartläggning används fortfarande klassi-
ficeringssystemen, helt eller delvis. En motivering till att arbetsvärderingssystemen i 
länsstyrelserna inte används är att det tidigare TNS-systemet11 nyligen har omarbetats 
till det som nu heter BESTA12. Länsstyrelserna lägger just nu, 2004, mycket tid på att 
koda alla befattningar enligt BESTA, vilket ger dem en sortering på lika arbeten.

I kommunerna används fortfarande de så kallade BSK-koderna13 för att identifiera lika 
arbeten.

Man bör komma ihåg att dessa statistikprogram inte kan ersätta arbetsvärderingssys-
tem eftersom de inte identifierar arbeten som är likvärdiga.

Tabell 2 Hur arbetsvärderingsverktygen och statistiksystemen BESTA resp BSK används idag

 
Jämställda 

löner
Värdera 
arbeten 

Bättre bild av 
arbetskrav

Lönekart-
läggning

Härleda lö-
nekriterier 

Individuell 
lönesättning

Partille kommun X X X

Växjö kommun

Mitthögskolan X

Sveriges Radio X X X X

Fk, Kronoberg X X X X

Dalarna

Gävleborg

Jämtland X X

Stockholm

Västra Götaland X X X  X

9 Analys Lönelots är en förenklad version av grundmodellen HAC. Analys Lönelots tillhandahålls kost-
nadsfritt av JämO och har ett datorstöd för anpassningen av faktorplanen och viktningen.

10 BAS är ett system, som utarbetats och säljs av Löneanalyser AB.

11 Tjänstenomenklatur, staten

12 Befattningsgruppering för statistik; Arbetsgivarverket

13 Befattningsstatistik, kommunal sektor
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Denna sammanställning visar vad som framkommit i berättelserna. Med reservation 
för att uppgifterna är ofullständiga, visar svaren att det finns några arbetsgivare, som 
gör ett aktivt arbete för att syna lönesättningen. Där är man ”öppen” och arbetar aktivt 
för att synliggöra och förhindra en könsrelaterad lönesättning. Hos andra arbetsgivare 
gjordes inte ens en lönekartläggning enligt kraven i Jämställdhetslagen. Man ansåg sig 
ha en könsneutral lönesättning och lade därför inte ner så stort arbete på kartläggning 
och analys.

Lönekriterier fanns hos några arbetsgivare, men min fråga var om det fanns lönekrite-
rier, som var härledda ur en värdering av kraven i arbetet. Och det fanns det inte.

Verktyg för lönekartläggning och lönesättning
Med utgångspunkt i jämställdhetslagen och i de gällande kollektivavtalen kan löne-
bildningsprocessen grovt indelas i tre faser:

• beskriva, värdera och sortera arbeten

• bestämma (lönesamtal och förhandlingar) de individuella lönerna utifrån fast-
ställda lönekriterier

• kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten

Tabell 3 visar att majoriteten av arbetsgivare inte gör någon arbetskravsbeskrivning. 
Det blir därför svårt att synliggöra likvärdiga arbeten, vilket också visas i tabellen. Sor-
teringen görs utifrån statistikprogram, ibland i kombination med annan ”egen” värde-
ring eller utifrån ett arbetsvärderingssystem.

Tabell 3: Hur arbeten sorteras och värderas nu, 2004.

Vem gör arbetskrav 
beskrivningen?

Hur sorteras lika 
arbeten?

Grupper av likvärdiga 
arbeten

Partille kommun Ingen BSK/BAS Ja

Växjö kommun Ingen BSK Nej

Mitthögskolan - Lönelots Nästan klart

Sveriges Radio Ingen HAC Ja

Fk, Kronoberg Medarbetare+chef Lönelots Nästan klart

Dalarna Ingen BESTA Nej

Gävleborg Ingen BESTA Nej

Jämtland Cheferna Lönelots/BESTA Delvis

Stockholm Ingen TNS Nej

Västra Götaland Ingen Lönelots/BESTA Ja
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Tabell 4 visar att Sveriges Radio använder arbetsvärderingsresultaten som kravprofi-
ler för enskilda arbeten/yrken. Kravprofilerna visar svårighetsgraden i var och en av de 
faktorer, som HAC-systemet innehåller.

Lönekriterier finns hos de flesta arbetsgivare, men används i varierande utsträckning.

Tabell 4: Hur lönesättningen sker nu, 2004. Används lönekriterier och lönesamtal?

Kravprofiler Används lönekriterier? Lönesamtal?

Partille kommun Nej Ja Ja

Växjö kommun Nej Delvis Delvis

Mitthögskolan Nej Nej Nej

Sveriges Radio Ja Nej Nej

Fk, Kronoberg Nej Förslag finns Ja

Dalarna Nej Nej Ja

Gävleborg Nej - -

Jämtland Nej Finns i lönepolicy Ja

Stockholm Nej Finns i lönepolicy Ja

Västra Götaland Nej Ja Ja

Tabell 5 visar att fyra arbetsgivare kartlägger lika och likvärdiga arbeten. Två av dessa, 
Sveriges Radio och Försäkringskassan, gör även handlingsplan utifrån analysen. Växjö 
kommun genomförde en lönekartläggning strax efter (hösten 2004) insamlingen av 
detta material.

I intervjuerna visade sig att några arbetsgivare, som svarar att de inte gör handlings-
plan, ändå har åtgärdat osakliga löneskillnader.

Tabell 5: Hur löner kartläggs och synas samt huruvida handlingsplaner för rättelse finns.

Kartläggning 
Lika och likvärdiga Analys Handlingsplan

Partille kommun Ja Ja Nej

Växjö kommun Nej Nej Nej

Mitthögskolan Nej Nej Nej

Sveriges Radio Ja Ja Ja

Fk, Kronoberg Ja Ja Ja

Dalarna Nej Påbörjat Nej

Gävleborg Nej Nej Nej

Jämtland Ja Ja Nej

Stockholm Nej Delvis Nej

Västra Götaland Ofullständigt - Nej
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Sammanfattande analys
Arbetet för att eliminera könsrelaterade löneskillnader är mödosamt och går långsamt 
för de tio arbetsgivarna. Hos två av arbetsgivarna finns ett direkt samband mellan arbe-
tet som gjordes inom ramen för LÖV-projektet och det som görs cirka sju år senare. De 
andra åtta har börjat om på nytt.

Ökade kunskaper och ökad medvetenhet

LÖV-projekten har på ett eller annat sätt påverkat lönebildningsprocessen, samarbetet 
mellan parterna, valen och tillämpningen av olika system och verktyg i lönesättningen 
samt medarbetares kännedom om grunderna för lönerna. Kunskaper och insikter om 
könsrelaterade löner har ökat. Det har varit nyttigt att synliggöra arbetskrav och sätta 
dem i relation till lön.

Genom LÖV-programmet i stort och genom medverkan i ett enskilt projekt skapades 
ny kunskap och många medarbetare och chefer fick en inblick i metoden för att värdera 
och jämföra arbeten. Det ledde till att ögon öppnades för könsmärkningen av arbeten 
och för löneskillnader, som på ett eller annat sätt har med kön att göra. Detta är de 
intervjuade hos samtliga tio arbetsgivare överens om.

Långsiktiga mål ännu inte uppfyllda

De långsiktiga målen i projekten är inte uppfyllda de vanligaste skälen är att arbetet 
blev alltför resurskrävande och/eller att konflikter uppstod kring värderingsresultaten. 
Växjö kommun och länsstyrelserna är exempel på arbetsvärderingssystem, som blev 
alltför tidskrävande, omfattande och svåra att följa upp. I Partille och på Försäkrings-
kassan var det snarare konflikterna kring värderingsarbetet, som hindrade utveckling-
en.

Flera av projekten hade som mål att arbetsvärderingssystemet skulle bli ett hjälpmedel 
i lönesättningen. Få uppnådde den målsättningen. En förklaring är att projekten inte 
kommit så långt i utformning och tillämpning av arbetsvärderingsinstrumentet. Meto-
den och resultaten uppfattas inte som legitima grunder för några större lönestrukturför-
ändringar. En annan förklaring är att det finns starka krafter som bevarar den traditio-
nella lönerevisionen, där löner ska öka för de allra flesta.

Om det finns beslut om ett visst löneutrymme för en avdelning eller enhet omöjliggörs 
oftast korrigeringar eller andra sätt att anpassa lönestrukturen till ett arbetsvärderings-
resultat. Cheferna vill behålla makten över lönesättningen och fackförbunden, helt i 
enlighet med sitt uppdrag, kräver att alla medlemmars löner ökar.
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Drivkrafter och motkrafter

Kunskap, stöd och styrning från ledning och chefer – och eldsjälar – tycks vara en 
enskilt mest betydelsefulla omständigheten för lyckat resultat.

Partille, Sveriges Radio och länsstyrelsen i Västra Götaland är goda exempel på det. 
Eldsjälar har funnits och eldsjälar har slutat. Det har spelat en avgörande roll, vilket 
visar att lönebildningen inte självklart beaktar jämställdhetsaspekterna.

Systematisk värdering av arbeten sades vara ”svårt”, alltför resurskrävande eller inte 
behövas. Projekten inom Länsstyrelsen beskrivs och gick till historien som en tidskrä-
vande kraftsamling. LAV-systemet är något som inte blev något av. I Växjö säger man 
idag att kommunens verksamhet är alltför komplex för att underställas en systematisk 
arbetsvärdering. På Mitthögskolan blev arbetsvärderingsprojektet ett ”kampanjartat 
arbete” för några få införstådda.

Hos de arbetsgivare, som senare tog itu med arbetsvärdering och/eller lönekartlägg-
ning, har det inte varit engagemang och nyfikenhet från LÖV-projekten, utan insikten 
om skärpningen i jämställdhetslagen och/eller en granskning av JämO som varit driv-
fjädern.

Genvägar och omvägar

Genomförda lönekartläggningar bygger i hög grad på statistiksystem som inte är till-
räckligt finmaskigt sorterar lika och likvärdiga arbeten. Den individuella lönesättning-
en brister, exempelvis genom att lönekriterier och lönesamtal inte tillämpas på ett sys-
tematiskt sätt och det gör att löneskillnader blir svåra att härleda och förklara. Den här 
sortens genvägar i lönesättningen blir omvägar för arbetet att uppnå jämställdhet.

Lönesättningen går även omvägar, till exempel genom att gamla förhandlingsrutiner 
lever kvar och tillämpas parallellt med tillämpningen av de nya, moderna kollektiv-
avtalen. Avtalen är oftast helt sifferlösa och har karaktären av anvisningar, som de cen-
trala parterna överenskommit. Där finns grundläggande principer för lönesättningen. 
Det handlar om arbetskrav, prestationer och arbetsresultat – omständigheter som krä-
ver lönesamtal och bedömningar, snarare än förhandlingar.

Ett annat exempel på omväg, kan decentraliseringen av lönesättningen sägas vara. Den 
kan medföra att arbetsgivare tappar greppet och överblicken i lönebildningen, exem-
pelvis kan det uppstå en lönestruktur, som inte stämmer med lönepolicy och jämställd-
hetsambitioner. I denna studie finns sådant exempel från Partille kommun.
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Jämställda löner?

Hos de tio arbetsgivarna finns flera exempel på att värderingen av arbeten medförde 
lönekorrigeringar för kvinnodominerade arbeten, som blev uppvärderade. Så skedde 
exempelvis i Partille och i Växjö. Likaså finns i enstaka exempel från länsstyrelserna, 
där man också beskrev att könsbundna löner för assistenter försvann, eftersom befatt-
ningarna successivt försvunnit. På Sveriges Radio fann man några fall av könsbunden 
lönediskriminering, som åtgärdades direkt.

Men det finns också exempel på att värderingsresultaten inte följts upp med föränd-
ringar i lönestrukturen, exempelvis på Sveriges Radio, där personalchefen menar att det 
finns strukturella löneproblem mellan medarbetare inom SIF respektive Journalistför-
bundet. På Försäkringskassan i Kronoberg har löner justerats, men där säger de inter-
vjuade att det fortfarande finns könsbundna löneskillnader mellan traditionellt kvinno-
dominerade och traditionellt mansdominerade arbeten.

Det förefaller ha varit svårt att korrigera löner i syfte att jämställa dem. I kommunerna 
Partille och Växjö avsatte politikerna extra utrymmen, men därefter har korrigering-
ar varit svåra att åstadkomma, precis som hos de andra arbetsgivarna i denna studie. 
Flera pekar på att tillgängligt löneutrymmet prioriterats för lönepåslag till de allra fles-
ta medarbetarna. Andra drivkrafter, exempelvis svårigheter att rekrytera nya medarbe-
tare i gällande löneläge eller den externa marknadens påverkan på löner i vissa yrken, 
beskrivs vara starkare än strävanden efter jämställda löner.

Denna studie har inte underlag för att ge svar på huruvida arbeten/yrken verkligen 
omvärderats eller om könsrelaterade löneskillnader har minskat i den omfattning, som 
var målsättningen i LÖV-programmet.

Konflikten mellan självreglering och självsanering

Den samverkan som parterna måste göra tillsammans för att åtgärda de normer och 
beteenden, som orsakar könsrelaterade löneskillnader, diskuteras i en artikel14 med rub-
riken ”Samverkan och lönekartläggning”.

Löner och anställningsvillkor är reglerade i kollektivavtal, som parterna åstadkommit 
genom förhandlingar. I artikeln benämns det systemet som ”självreglerande”. Samtidigt 
åläggs samma parter genom Jämställdhetslagen att främja jämställdhet och att syna 
sina egna förhandlingsresultat. Det benämns ”självsanering”.

Samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare tycks fungera både som medkraft och 

14 ”Samverkan och lönekartläggning – en rättsutveckling”, Susanne Fransson, juris doktor i civilrätt, och 
Eberhard Stuber, juris kandidat och utredare hos JämO. 
Artikeln publicerad i ”Arbetsmarknad och Arbetsliv”, nr 3/2004.



180

vad hände sen?

motkraft. I många fall är fackens företrädare kunniga och aktiva medaktörer i arbetet. 
Men hos några av arbetsgivarna har samarbetet mellan arbetsgivare och facken varit 
konfliktfyllda. Kunskapen om Jämställdhetslagens betydelse i lönebildningen och kun-
skapen om kraven på lönekartläggning, analys och åtgärder är stor, men efterlevnaden 
är fortfarande dålig. Man vet hur det ska vara, men gör det inte. Man säger att det är så 
svårt. Men kanske tillåts motkrafterna härja fritt?

Det mest påtagliga resultatet är att den traditionella lönebildningen med fackliga för-
handlingar ändrar karaktär eller tunnas ut genom de moderna löneavtalen, där löne-
grundande principer, samverkan om lönestrukturen och i vissa fall en procentsats för 
kollektivets löneökningar, är det enda vägledande för själva lönerna. Samtidigt är arbe-
tet med att kartlägga och korrigera löneskillnader väldigt trevande.

Min slutsats är att de tio arbetsgivarna inte funnit former för att samverka med facken. 
Varken utifrån löneavtalen eller utifrån de nya kraven i Jämställdhetslagen om akti-
va åtgärder för att främja jämställda löner. Dessa åtgärder är en form av självsanering, 
som parterna inte är vana vid. Det kommer till exempel till uttryck i Partille kom-
mun, där Kommunal inte ville vara med. På Försäkringskassan i Kronoberg har facken 
och arbetsgivarna haft svårt att samverka och på Sveriges Radio står arbetsgivaren för 
åtgärderna medan facken vill förhandla som tidigare.

På några länsstyrelser fanns samma kontrovers och personalcheferna hänvisade till att 
något fackförbund inte vill ha arbetsvärdering.

Slutsatser

År 2004 har fyra av de tio arbetsgivarna börjat om med arbetsvärdering. Arbetet 
beskrivs som mödosamt och tycks sakna den energi som skulle behövas. ”Ett nödvän-
digt ont”, sa flera av de intervjuade. Trots att de som deltog i LÖV-projekten beskriver 
arbetet som positivt och lärorikt, så visar intervjuerna sju – åtta år senare att det arbete 
som gjordes under projektet var alltför omfattande för att permanentas. Väldigt lite av 
kunskaper, erfarenheter eller metoder togs tillvara.

Min viktigaste slutsats av denna studie är att – för att åstadkomma hållbart jämställda 
löner – krävs hårt, tålmodigt arbete av människor som ser att löneskillnader kan bero på 
kön, som inte accepterar det och har makt och mod att ändra på det.

I denna studie ser jag sådan uthållighet och en ”icke acceptans” i Partille kommun, 
uthållighet på Försäkringskassan i Kronoberg. På Sveriges Radio är man uthållig med 
värderingen av arbeten, men där måste man följa upp med den individuella lönesätt-
ningen för att bevara trovärdigheten bland medarbetarna. På länsstyrelserna, på Mitt-
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högskolan och i Växjö finns kunskap om kraven på jämställda löner, men ett trevande 
arbete. Det tycks som om motkrafterna varit starkast där.

Och nu återstår att leta efter makten och modet att fullt ut ändra på ojämställda löner.

Slutligen vill jag peka ut tre områden, som bör bli föremål för ytterligare forskning och 
utveckling.

• Det är metodiken och systemen för värdering av arbeten och för lönekartläggning 
– det som uppfattas svårt och tidskrävande.

• Det är hur JämO:s tillsyn och/eller andra åtgärder ska skärpa kraven på att rätta 
till osakliga löneskillnader och att skärpa arbetsgivares ansvar att säkerställa att 
de inte återuppstår.

• Och slutligen är det klargörandet av fackens roll, kopplad till samverkans-
begreppet.
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Bakåt- och framåtblickande dialoger  
Betydelsen av ett reflekterande förhållningssätt i jämställdhetsarbete

Pia Höök

Den här artikeln handlar om ett ledarutvecklingsprogram med syfte att öka andelen 
kvinnor på ledande positioner; hur det uppstår, fortlever och förändras under ett drygt 
decennium; hur det går från att vara ett program där deltagarna är kvinnor på mel-
lanchefsnivå, till ett program där deltagarna är män på företagsledningsnivå; hur 
den övergripande målsättningen förblir densamma, men syften omformuleras och 
innehåll förändras. Artikeln utmynnar i en diskussion om betydelsen av att det skapas 
en historia kring ett jämställdhetsprojekt, och hur denna historia blir vägledande i det 
framåtriktade arbetet.

En uppföljningsstudie – om syfte och metod
För drygt tio år sedan initierades ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor på en stor, 
svensk mansdominerad koncern (fortsättningsvis kallad Skeppet). Jag har studerat det-
ta program vid två separata tillfällen. Dels 1995, då jag och Charlotte Holgersson gjor-
de en uppföljning av det första programmet (Holgersson & Höök 1997). Dels 1996-97, 
då jag studerade det tredje programmet medan det pågick. Detta material resulterade 
i min avhandling (Höök 2001). Från att empiriinsamlingen avslutades (1997) till dess 
att min avhandling blev klar (2001) hade jag i princip ingen kontakt med programmet. 
Hösten 2002 återknöt jag kontakten med deltagarna från 1996-7 års program. Kontak-
ten med dem gav mig svar på frågan om vad som hänt med dem efter programmet, men 
inte vad som hänt med själva programmet. När jag föreläste om min avhandling i olika 
sammanhang fick jag ofta frågor om vad som sedan hänt med programmet – fanns det 
kvar och i så fall i vilken form? Jag svarade att jag inte visste, men att det vore intressant 
att ta reda på det. Hösten 2004 gavs möjlighet till detta och därmed få svar på frågan 
”vad hände sedan?”.

Syftet med denna artikel är att beskriva och analysera det ovannämnda ledarutveck-
lingsprogrammet över tiden. Empiriskt ligger fokus på hur och varför programmet har 
fortlevt och förändrats över åren. Speciell uppmärksamhet ges åt projektledarnas arbete 
och erfarenheter. Studiens teoretiska syfte är att utifrån ovan nämnda beskrivningar 
teoretisera kring jämställdhetsarbete i organisationer. Artikeln handlar sålunda inte om 
organisatoriska resultat och effekter av programmet som studeras. Det är en stor och 
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separat diskussion som kräver en egen artikel. Fokus är istället på programmet: vad som 
har hänt med det över åren och varför.

Att beskriva och analysera ett ledarutvecklingsprogram över tiden (drygt tio år) är en 
grannlaga uppgift. Bilden jag förmedlar här är därför på intet sätt fullständig. Det är 
den bild jag skapat, utifrån det empiriska material jag har använt. Detta material är 
både av s k primär och sekundär karaktär. Till den förstnämnda kategorin räknar jag de 
fyra intervjuer som jag genomförde hösten 2004. De som intervjuats är: ledarutveck-
lingsprogrammets två projektledare, en av deltagarna från 1996-7 som vid senare till-
fällen även varit involverad i programmet som mentor, samt en kvinna med erfarenhet 
från Skeppets ”tidiga” jämställdhetsarbete (det jämställdhetsarbete som föregick pro-
grammet som studeras).

Intervjuerna med projektledarna syftade till att få deras beskrivning av hur och varför 
programmet uppstått, överlevt och förändrats över åren, samt programmets betydelse. 
Intervjun med den f d deltagaren/mentorn gav en beskrivning av innehåll i, och bety-
delse av, de program hon kommit i kontakt med. Intervjun med kvinnan med erfaren-
het från Skeppets tidigare jämställdhetsarbete, gav en fördjupad bild av vad för jäm-
ställdhetsarbete som föregått ledarutvecklingsprogram som studeras. Alla intervju-
er gav också beskrivningar av organisationen: könsmärkning av yrken, positioner och 
chefskulturen samt jämställdhetsarbetets villkor och utformning.

Artikeln bygger även på material av mer sekundär karaktär. Mina egna tidigare stu-
dier om programmet utgör givetvis en bakgrund, mot vilken jag nu beskriver och tolkar 
programmet. Jag har framför allt gått tillbaka till mina tidiga intervjuer med dåvaran-
de projektledaren, samt tidiga tidningsartiklar om programmet (Jakalas 1993, Bertholt 
1995). Jag refererar även till studentuppsatser om ledarutvecklingsprogrammet som 
skrivits efter 1997 (Hermansson & Åkerman 2002, Darelid m fl 2004), samt en tidiga-
re studie om jämställdhetsarbetets framväxt och kvinnors villkor på Skeppet 1950-80 
(Granath & Larsson 1985).

I artikeln beskriver jag programmets historia, och det faktum att programmet faktiskt 
har en historia är något som jag fokuserar på i den avslutande diskussionen. Med anled-
ning av detta vill jag betona att jag givetvis är medveten om att även jag är aktiv i ska-
pandet av denna historia. Men jag vill också poängtera att jag har uppfattat det som att 
programmet hade en historia innan jag kom och ställde frågor om den. När jag t ex har 
frågat om vad som hände med programmet i sin originalutformning, har intervjuperso-
nerna inte svarat att det lades ned, utan istället beskrivit de förändringar som program-
met genomgått.

Artikeln inleds med en genomgång av tidigare forskning om jämställdhetsarbete. Syf-
tet med denna genomgång är att redogöra för tidigare studier som jag kommer relatera 
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till senare när jag diskuterar det studerade programmet. Syftet är också att kontextuali-
sera det studerade programmet – ge det lite mer kött på benen – genom att redogöra för 
jämställdhetsarbete i organisationer i lite vidare bemärkelse. Efter forskningsgenom-
gången introduceras ledarutvecklingsprogrammet. Med utgångspunkt i denna introdu-
cerande beskrivning följer en både empirisk och teoretisk diskussion kring de organisa-
toriska villkor under vilka programmet uppstått, samt aktörer som uppfattas som cen-
trala för programmet. Därefter diskuterar jag hur programmet förändrats och hur den-
na förändring kan tolkas. Artikeln avslutas med en sammanfattande diskussion där jag 
framför allt diskuterar jag hur de förändringar som programmet genomgått över åren 
kan förstås som ett resultat av ett reflekterande förhållningssätt hos projektledarna.

Tidigare forskning om jämställdhetsarbete
Den mesta könsteoretiska organisationsforskningen tillhandahåller kunskaper som kan 
vara av intresse och vikt för att kunna bedriva jämställdhetsarbete i organisationer. Det 
är emellertid förhållandevis få studier som empiriskt studerat just jämställdhetsarbete. 
Frågan om hur kön uttrycks, återskapas, utmanas och/eller förändras inom ramen för 
organisationers jämställdhetsarbete, är ett tema som vunnit mark under 1990-talet (för 
översikter se t ex Wahl et al 2001, Höök 2003).

Itzin och Newman (1995) konstaterar att jämställdhetsarbete innebär komplexa och 
motsägelsefulla processer. Komplexiteten kommer av att framsteg och bakslag hela 
tiden förändrar villkoren för det fortsatta förändringsarbetet. Förändringsinitiativ 
koopteras1, ändras och motarbetas på olika sätt och utifrån olika positioner. Framsteg 
i ett område kan ackompanjeras av bakslag i ett annat område; förändringar som upp-
fattas som progressiva kan samtidigt ge upphov till nya problem. Av denna anledning 
går det inte heller att identifiera en bästa metod eller ett ’rätt’ tillvägagångssätt i jäm-
ställdhetsarbete (Wahl 1994). I SOU 1994:3 skriver Wahl att det som karaktäriserade 
de organisationer som uppnått resultat var att de arbetade med flera olika metoder, ofta 
samtidigt. Dessutom tilläts ”misslyckanden” utan att frågan som sådan avskrevs. Även 
om forskningen inte resulterat i framgångsrecept, så har den bidragit med värdefulla 
beskrivningar och analyser av förändringsprocesser.

Många studier av jämställdhetsarbete visar hur arbetet aktiverar motstånd. Motstånd 
kan förekomma bland både kvinnor och män, även om det är vanligare bland män 
(Cockburn 1991, SOU 1994:3, Hagberg m fl 1995, Lindgren 1999, Pincus 2002). Flera 
forskare har konstaterat att mäns motstånd på sätt och vis är logiskt ur ett maktper-
spektiv. Motståndet har tolkats som att jämställdhetsarbetet konfronterar mäns känsla 

1 Koopteras är ett teoretiskt begrepp som innebär något/någon upptas och samtidigt underordnas/övertas 
(för diskussion kring detta se tex Cockburn (1991) och Holgersson (2003)).
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av att äga organisationen, det vill säga mäns för givet tagna tolkningsföreträde i orga-
nisationer (Cockburn 1991). Mäns motstånd mot jämställdhet kan även – lite paradox-
alt – utövas på arenor som tillhandahålls via jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet 
kan bli en arena där män kan förneka könsordningens existens, samt utöva omsorg för 
och bekräfta varandra (Buswell och Jenkins 1994, Höök 2001, Sundin 2002).

I många anglosaxiska studier av jämställdhetsarbete problematiseras arbetet utifrån 
kategoriseringen liberalt/radikalt (Jewson och Mason 1986). Liberalt jämställdhets-
arbete syftar till att ta bort de systematiska hinder som kvinnor möter: praktiker och 
materiella nackdelar som diskriminerar. Radikalt jämställdhetsarbete ifrågasätter 
befintliga strukturer och kulturer på ett mer genomgripande sätt genom att fokusera 
på utfall i stället för på procedurer och processer. Jämställdhetsarbete i praktiken inne-
håller ofta både liberala och radikala inslag (Cockburn 1991, Höök 2001). Mångfalds-
diskursen som vunnit mark, först i de anglosaxiska länderna och på senare år även i 
Sverige kan förstås som en kritik av ett liberalt jämställdhetsarbete (Höök 2003). En 
liberal ansats innebär ofta ett på ytan könsneutralt tillvägagångssätt där kön/olikheter 
och uppenbar diskriminering tas bort. Mångfald blir ett sätt att erkänna att kön/olik-
heter finns och spelar roll, och att det dessutom är något som borde värderas istället för 
undertryckas. Både liberala ansatser och mångfaldsansatser har emellertid kritiserats 
för att osynliggöra strukturella maktrelationer (Collinson m fl 1990, Jones och Causer 
1995, Liff och Cameron 1997, Rutherford 1999, Liff 1999, Sinclair 2000, Abrahams-
son 2002).

Ett tema som diskuterats i svensk forskning om jämställdhetsarbete är relationen mel-
lan kunskap och makt: huruvida kunskap om könsordningen leder till en förändring 
av densamma (Tollin 2000, SOU 1994:3, SOU 2003:16). Studier på området visar att 
”det beror på”, inte minst beror det på kön. Det är framför allt bland kvinnor som kun-
skap om könsordningen leder till förändringsvilja och förändringsarbete (Höök 2001). 
Kunskap om kön bland medarbetare i en organisation, kan påverka vad som går att säga 
eller hur olika frågor formuleras (Wahl 1994a, Rutherford 1999). Ett annat tema, som 
anknyter till frågan om relationen mellan kunskap och makt, är frågan om relationen 
mellan retorik och praktik. Flera studier visar på att de flesta människor är positivt 
inställda till jämställdhet på en retorisk nivå, men i praktiken är mannen fortfaran-
de norm (Hagberg m fl 1995, Eriksson 2000, SOU 1994:3, SOU 2003:16). Benschop 
och Dooreward (1998) tolkar diskrepansen som ett resultat av en könsmärkt under-
text – hegemoniska, och därför ”osynliga”, maktprocesser som systematiskt återska-
par könsskillnader – som får organisationsmedlemmarna att söka förklaringarna till 
könsskillnader i till synes könsneutrala faktorer. Tillsammans med diskursen om jäm-
ställdhet legitimerar den könsmärkta undertexten en ojämställd praktik. Dubbelheten 
som framkommer i många studier kan tolkas som ett uttryck för jämställdhetsarbetets 
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inneboende dilemma: att förändra de befintliga villkoren, inom de befintliga villko-
ren (Höök 2001). Detta dilemma leder till att förändring och återskapande oupplösligt 
hänger samman och att alla organisatoriska förändringsprocesser även innehåller åter-
skapande processer. De återskapande aspekterna och ifrågasättande/förändrade aspek-
terna kan dock givetvis variera i omfattning och styrka.

Ledarutvecklingsprogrammet 1993-2004, en introduktion
Som jag nämnde inledningsvis handlar artikeln om ett ledarutvecklingsprogram som 
pågått i drygt 10 år. Till skillnad från de andra projekten som återfinns i denna anto-
logi, har detta projekt alltid varit enbart egenfinansierat. Värt att notera är vidare att 
programmet har beskrivits och analyserats av högskolestudenter och forskare vid flera 
tillfällen. Dels av mig vid tre tillfällen (varav ett tillfälle tillsammans med min kollega 
Charlotte Holgersson), dels av studenter inom ramen för deras examensarbete.

Ända sedan programmet initierades 1993 har den bakomliggande målsättningen – att 
öka andelen kvinnor på ledande positioner – förblivit densamma, men däremot har 
innehåll och form förändrats. Lite förenklat kan man säga att ledningsutvecklingspro-
grammet utformats på tre olika sätt. I de första tre programmen är deltagarna kvinnor 
på mellanchefsnivå. Dessa program kallas för LUK (en form av förkortning av ”ledar-
utveckling för kvinnor”). Vad gäller innehåll består programmet av olika delar, varav 
en majoritet har ett könsperspektiv. Det innehåller även ett mentorprogram, där men-
torerna typiskt sett är män på hög nivå i koncernen (för utförlig beskrivning och analys 
av innehåll och upplägg se Höök (2001)). Syftet beskrivs vara att synliggöra och stärka 
kvinnor, samt förbereda dem för större åtaganden i koncernen. Mentorskapet beskrivs 
som ett sätt att involvera män i arbetet med att öka andelen kvinnor på chefsposition.

När dåvarande projektledaren beskriver programmet i olika intervjuer framhåller hon 
både organisationens tidigare historia och koncernchefens betydelse för programmets 
uppkomst. Hon beskriver även vad som skiljer detta projekt från tidigare, nämligen 
förankringen och uppföljningen. I en artikel i tidskriften HEADHUNTER (Bertholt 
1995), där projektledaren intervjuas, beskrivs bakgrunden till programmet på detta 
sätt: ”Idén med att utveckla kvinnliga ledare var inte ny för den nytillträdde (koncernchefen). 
Han hade drivit sådan utbildning inom (koncernen där han tidigare var koncernchef) (…). 
Men även inom Skeppet fanns en tradition av skräddarsydda utvecklingsprogram för kvinn-
ligt ledarskap. – Förre koncernchefen startade för 10 år sedan ett ledarutvecklingsprogram för 
kvinnor, berättar (projektledaren). Skillnaden mellan det programmet och det som vi har idag 
är att det aldrig kopplades till ett konkret, strategiskt tänkande. Därför blev aldrig ledarut-
vecklingsprogrammet brett förankrat inom organisationen”.

År 1998, efter det att LUK genomförts på mer eller mindre likartat sätt i tre omgång-
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ar, genomgår det den första större förändringen. Denna förändring innebär att pro-
grammet utökas till två program: ett för kvinnor på mellanchefsnivå och ett för män 
på motsvarande nivå. Antalet deltagare fördubblas, och fokusen på män ökar. Den för-
sta projektledaren uttrycker det i termer av att ”det var ett sätt att få männens perspek-
tiv, och samtidigt som man kunde på ett lugnt sätt diskutera situationen på Skeppet på ett 
mer konstruktivt sätt, där de blev mer engagerade än på ett seminarium eller på ett möte”. 
Den andra projektledaren, som började arbeta som projektledare vid denna tidpunkt, 
beskriver programmet i denna form som att det handlade om att förmedla kunskap till 
männen. Liksom tidigare pågår programmet i ett och ett halvt år. Under programmets 
första år är kvinno- och mansgruppen var för sig, för att sammanföras i en storgrupp 
det sista halvåret. Mentorerna är både kvinnor och män på höga positioner i organisa-
tionen. Dessa program kallas initalt för ”LUK och LUM” (ledarutveckling för kvinnor 
och ledarutveckling för män), men byter sedan namn till CMDP (Corporate Mana-
gement Development Program). Namnbytet beror på att programmet får icke-svenska 
deltagare.

Efter två omgångar av CMDP genomgår programmet åter igen en större förändring. 
Bakgrunden till denna förändring beskriver dåvarande projektledaren på följande vis: 
”(V)id avslutningen på ett av LUM-programmen pratade de här killarna om hur nöjda de 
var och hur mycket de hade lärt sig! Men, så beskrev de också svårigheten att komma hem till 
sina chefer som inte hade förståelse, och till sina respektive ledningsgrupper, och att där börja 
tala om genus och kön som ingen någonsin hade hört talas om att det skulle vara aktuellt. (…) 
Då födde jag idén vid sittande bord om att få utbilda deras chefer”. I och med denna föränd-
ring definieras programmets deltagare som män på företagsledningsnivå i koncernen. 
I de två första programmen har deltagarna, som nu var män, kvinnor som mentorer. 
Dessa kvinnor är f d deltagare från LUK-programmen och har höga chefspositioner. 
Programmet kortas från 1,5 år (25-30 dagar) till 1 år (14-20 dagar) namnet ändras till 
Walk the Talk (WtT). Så här beskriver den dåvarande projektledaren syftet med denna 
utformning: ”(T)anken bakom det är att personerna på den här nivån ska inse vilka enorma 
förebilder de är. De producerar tre-fyra kopior dagligen. Killar, då! För kvinnor följer ju inte 
på samma sätt, eftersom man inte blir samma förebild som man för kvinnorna. Walk the Talk 
handlar om att leva som man lär. Har vi sådana förebilder och vi jobbar med de här frågorna, 
så måste de kunna visa att de har förstått. Sedan kan inte alla göra lika mycket, osv, men de 
måste förstå!”.

Samtidigt som programmet förändrats över åren, är det även mycket som förblivit oför-
ändrat. Målsättningen har, som jag nämnde ovan, förblivit densamma. Likaså har pro-
grammet sedan det startades varit ett koncernprogram. Även innehållet har till stor 
del varit detsamma även om omfattningen minskat något. Framför allt är det de köns-
blinda modulerna som fallit bort över åren. I det senaste programmet (2003-4) ingick 
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inte heller mentorskap. Värt att notera är att LUK och CMDP är planerade att åter-
uppstå, dock i lite andra tappningar än i originalversionerna. Vad gäller LUK kom-
mer den första projektledaren, som numera är stationerad i Kina, att göra ett LUK-
program för kvinnor verksamma inom koncernen i Asien. Vad gäller CMDP har detta 
program övertagits av koncernens ’vanliga’ ledarutveckling. Liksom tidigare vänder det 
sig till både kvinnor och män, men nu med en mångfaldsinriktning istället för inriktat 
på kön/jämställdhet. Våren 2006 pågår en fjärde omgång av WtT samt en internatio-
nell LUK. CMDP däremot ligger på is.

Utvecklingen av ett ledarutvecklingsprogram med syfte att öka andelen kvinnor  
på ledande positioner, över tiden.
År: 1993, 1994, 1996 1998, 1999 2001 (Pilot) 2002-6
Namn: LUK CMDP (LUK/LUM) Walk the Talk

Deltagare: Kvinnor (nationellt) Kvinnor (internationellt)  
Män (nationellt)

Män (nationellt)

Nivå: Mellanchefer Mellanchefer LUM-deltagares chefer 
(2001)  
Dotterbolagens ledningar 
(2002-6)

Mentorer: Män Kvinnor (till män), män 
(till kvinnor)

Kvinnor (2001-3)

Urval mentorer: Höga positioner, ”goda 
ledare”

Höga positioner, ”goda 
ledare”

Höga positioner, f d 
LUK: are

Syften: Synliggöra kvinnor 
Egen karriärutveckling 
Personlig utveckling kvin-
nor 
Medvetandegöra kvinnor 
och män

Synliggöra kvinnor (delta-
gare, mentorer) 
Egen karriärutveckling 
Personlig utv. kvinnor och 
män 
Medvetandegöra kvinnor 
och män

Synliggöra kvinnor (men-
torerna) 
Personlig utv. män 
Grupputveckling män 
Medvetandegöra män 
Få män att agera för för-
ändring

Omfattning: 1,5 år 
25-30 dagar

1,5 år 
25-30 dagar

1 år 
14-20 dagar

Status 2004: Nedlagt  
Internationellt LUK star-
tas 2005

Nedlagt 
Planeras att återuppstå 
inom för ’vanliga ledar-
vecklingen’ men med 
fokus på ”Diversity”

3:e WtT startade hösten 
2004

Status vt 2006: Internationellt LUK pågår CMDP ligger på is 4:e WtT pågår (nu även 
deltagare utanför Sverige)

Programmet som en process
Efter denna introduktion ska jag nu sätta in programmet i sin organisatoriska, men 
även samhälleliga, kontext. Jag kommer även att diskutera centrala aktörer, samt avslut-
ningsvis förändringen över tiden. Syftet med detta är att synliggöra de ’krafter’ som 
möjliggjort programmet och påverkat dess utformning. I denna diskussion tar jag hjälp 
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av Ledwith & Colgans modell över ’krafter’ som möjliggör att könsordningen föränd-
ras i organisationer (Ledwith & Colgan 1996).

Programmets kontext: struktur, kultur och externa villkor

Det finns inte tillräckligt med material inom ramen för denna studie för att i enlig-
het med Ledwith & Colgans resonemang göra en fullständig analys av organisationens 
politiska, legala och sociala omgivning, dess struktur, kultur och anpassningsförmåga 
till förändring i de externa villkor. Något går dock, trots allt, att säga om programmets 
kontext, utifrån materialet som jag har till mitt förfogande. Vad gäller externa villko-
ren blir de exempelvis synliga när en av projektledarna beskriver hur stat och media har 
utgjort ett förändringstryck på organisationen, och att programmet delvis var ett sätt 
för organisationen att visa upp att man faktiskt arbetade med frågan. Samma person 
säger också att hon upplever att ”trycket från stat och media har ökat över åren”. Jag 
tolkar detta som att svensk jämställdhetspolitik och mediabevakning av hur organisa-
tioner och företag arbetar med jämställdhet, har bidragit till att skapa ett utrymme för 
projektledarna att arbeta med jämställdhet i organisationen.

Vad gäller organisationens struktur och kultur, går det att utifrån materialet även säga 
något om den även om analysen blir något tentativ. Här använder jag mig av Wahls 
begrepp könsstruktur, med dess tre nivåer av åtskillnad – könsfördelning i organisa-
tionen som helhet, segregering vad gäller yrke och syssla, samt fördelning av makt och 
inflytande (Wahl 1992). Koncernen som helhet är en mansdominerad organisation. I 
intervjuerna framträder en bild av en organisation med förhållandevis hög grad av seg-
regering, åtminstone vad gäller chefskap. Chefpositioner är manligt könsmärkta både 
vad gäller antal och den mer symboliska dimensionen så som föreställningar, speci-
ellt chefspositionerna i den operativa verksamheten. De positioner som anses passa för 
kvinnor – som inte är lika manligt könsmärkta – är personalchef och olika stabsfunk-
tioner.

En f d deltagare (kvinna) gör följande beskrivning av arbetet med att förändra könsför-
delningen på chefspositioner: ”Och det går ju framåt, med det går ju trögt. Man ser ju det 
på antalet kvinnor i organisationer och kvinnliga chefer, det har ju inte ökat. (…) Framför 
allt är de ju HR chefer. Jag vet inte hur många kvinnliga personalchefer som det finns i respek-
tive bolag, och detta oavsett om de är jurister eller finansmänniskor i botten, så hamnar de på 
HR! (…)”. Paralleller kan dras till Kanters diskussion kring ’women’s slot’, de avgrän-
sade arbetsuppgifter och specifika positioner som blir kvinnligt könsmärkta i en i övrigt 
mansdominerad organisation (Kanter 1977). Att det just är HR/personal som uppfattas 
passa kvinnor, är inte unikt för denna organisation utan stämmer väl med övergripande 
statiska mönster (Regnö 2003). Detta är också en position som kan sägas associeras med 
stereotypa idéer om kvinnlighet, så som omsorg och relationsarbete (Gherardi 1995).
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Könsstrukturens tredje dimension visar enligt min mening allra tydligast på den mate-
riella strukturens symboliska innebörd. Män kan sägas ha mer makt och inflytande i 
organisationen i och med att män dominerar i organisationen som helhet och på ledan-
de positioner i synnerhet. Dessutom är det manligt könsmärkta kompetenser/kunnande 
så som tekniskt kunnande (j fr Berner 2004) och operativ verksamhet (j fr Alvesson & 
Köping 1993) som har hög status i organisationen. Det senare är exempel på värdering-
ar inom kulturen som resulterar i att även den kan kategoriseras som mansdominerad. 
Strukturen och kulturen kan därmed sägas förstärka varandra.

Mansdominansen till trots – eller kanske snarare p g a av mansdominansen – så har 
koncernen en förhållandevis lång historia av jämställdhetsarbete (Granath & Larsson 
1985). Jämställdhetsfrågor i allmänhet, och frågan om kvinnor som chefer och kvinnor 
möjlighet att göra karriär, har periodvis fått förhållandevis stort utrymme i organisa-
tionen. Koncernens jämställdhetsarbete har också uppmärksammats i media. Till skill-
nad från en del andra teknikorienterade organisationer är jämställdhet inte en ’icke-
fråga’, utan finns med på den organisatoriska agendan. Jämställdhet finns med som ett 
ideal i organisationen, men därmed inte sagt att praktiken är jämställd. Det finns flera 
exempel på samtidigheten av jämställdhet som diskurs och diskriminering och homo-
socialitet som praktik (j fr Sundin 2002). I intervjun med kvinnan med erfarenhet från 
Skeppets tidiga jämställdhetsarbete beskriver hon hur dåvarande koncernchefen tyckte 
att jämställdhet var viktigt gav jämställdhetsarbetet ekonomiskt och (annat) symboliskt 
stöd (j fr Pincus 2002), samtidigt som han höll män som diskriminerade kvinnor om 
ryggen. I intervjun med den f d deltagaren beskriver hon motsägelsefullheten i sena-
re års jämställdhetsinitiativ med syfte att förändra könsfördelningen i dotterbolagens 
olika styrelser. Det motsägelsefulla med initiativet var att i praktiken var kvinnornas 
styrelseuppdrag – till skillnad från männens – tidsbegränsade. Efter två år och ersattes 
kvinnan i styrelsen av en ny kvinna, medan männen i styrelsen satt kvar. Så här säger 
intervjupersonen: ”Och så såg (koncernchefen) till att kvinnor fick komma med i styrelserna 
här i de stora bolagen. Då satt jag också i ett av de stora bolagens styrelser och då skulle man 
sitta i två år, eller något sånt. Och vips hade de här två åren gått, och sedan skulle det bytas ut 
till en annan kvinna. Då sa man att alla byts ju ut efter hand, men sjutton heller för männen 
satt ju kvar. Det kände jag som snudd på kränkande faktiskt”.

Intervjupersonerna beskriver även jämställdhetsarbetet i koncernen lite mer generellt, 
både i dagsläget och över åren. Projektledarna nämner att mål för jämställdhetsarbe-
tet numer finns inskrivna i officiella styrdokument, så som koncernens affärsplan. De 
konstaterar också att det pratas alltmer om jämställdhet i organisationen, vilket de tol-
kar som en konsekvens av att det finns omnämnt i affärsplanen. En annan konsekvens 
av detta, som en av de nämner, är att det inte längre finns något organ eller person som 
mer aktivt bevakar och driver frågan. Intervjupersonerna beskriver vidare hur koncer-
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nen övergått till att arbeta med ”diversity”. Detta har inneburit att jämställdhet formu-
leras i mångfaldstermer. Alla intervjupersoner uppfattar att chefer har lättare att tala 
om och arbeta med mångfald än jämställdhet. De konstaterar att ibland blir mångfald 
ett sätt att ’komma ifrån’ jämställdhet. En f d LUK-deltagare ger följande beskrivning: 
”Jag tror att det (jämställdhet, min anm.) är en fråga som finns på dagordningen. Det kom-
mer ju upp då när man ska tillsätta tjänster och man tittar på ledningsgrupperna. Allt beror 
ju på att koncernchefen fokuserar på detta. Det finns ju i de strategiska målen att öka diversi-
ty, och då tycker jag att han var lite feg där, för han talade om fransmän, svenskar, holländare 
och amerikaner och åldrar och hudfärg och religioner och allting. Och allting går väldigt snabbt 
att ordna. Det gick väldigt snabbt att få amerikaner och fransmän upp i koncernledningen till 
och med! Allting går fort att ändra på när det gäller diversity – utom när det gäller män och 
kvinnor.” Å andra sidan, framhåller t ex den nuvarande projektledaren att koncernche-
fen är tydlig på att det är kvinnor som ska fokuseras i mångfaldsarbetet de närmaste tre 
åren: ”Det pratas mycket mer (om jämställdhet, min anm.). En anledning är ju att det ligger 
i den här strategiprocessen. Det har det inte gjort förr. Där ligger våra hetaste businessfrågor 
– att inom tre år ska vi öka marknadsandelar med x procent, och där ligger också att vi ska 
öka mångfalden med 25 procent. Och där står det mångfald, men sedan går man ut och säger 
”de här tre åren är fokus på kvinnor…”.

Den bild som framträder av de senare årens jämställdhetsarbete på Skeppet liknar till 
stor del den bild som framträder i en intervjustudie med s k förändringsaktörer (perso-
ner som arbetat professionellt med frågan om fler kvinnor som chefer) (Höök & Wahl 
2003). Förändringsaktörerna i Höök & Wahls studie ombads att reflektera över hur 
jämställdhetsarbetet utvecklats under tio år från 1993. De beskrev ett ökat tryck på frå-
gan. De beskrev också hur det pratas mer om jämställdhet i dag än tidigare, samtidigt 
som det konkreta arbetet t ex i form av projekt har minskat. Mer prat i kombination 
med mindre konkret arbete, tolkade de som en konsekvens av senare års arbete med 
mainstreaming och mångfald. Mångfaldsansatsens popularitet bland många, inte minst 
män på höga chefspositioner (se ovan, samt Sinclair (2000)), kan bland annat tolkas 
som att den i lägre grad problematiserar strukturella maktrelationer, än det domine-
rande sättet att tala och arbeta med jämställdhet i Sverige. Mångfaldsansatsens individ-
fokus ligger mer i linje med den neoliberala ledarskapsdiskursen som vuxit sig allt star-
kare under senare år (Tienari et al utkommer 2006).

Centrala aktörer och deras strategier

I beskrivningarna av programmet framträder olika aktörer, som på olika sätt uppfattas 
som centrala för programmets fortlevnad. Projektledarna och programmets mest tongi-
vande konsult beskrivs exempelvis av den f d deltagaren som ”eldsjälar”. I intervjuerna 
med projektledarna blir det även tydligt hur de arbetar strategiskt med att förankra pro-
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grammet på olika sätt i organisationen, t ex genom att göra programmet koncernöver-
gripande och framhålla koncernchefens stöd. Tidigare forskning på området har visat 
hur ledningens stöd ger arbetet trovärdighet och legitimitet (Cockburn 1991, Wahl 
1994a, Hagberg m fl 1995, Teigen 2001). Projektledarna har även skapat och använt 
sig av andra strategiska allianser med personer på höga positioner (ofta män): den förs-
ta projektledaren skapade en styrgrupp till programmet och den andra projektledaren 
har haft ett nära samarbete med koncernens vice VD som också är personaldirektör. Så 
här beskriver en av projektledarna det: ”Jag har ju lärt mig genom åren att jag själv inte 
ska kontakta de höga cheferna. Jag ska ju inte ringa upp och säga att jag har en bra idé. Utan 
jag ska jag se vilka andra kan jag använda. Så jag använder ju dem från ledningen, och den 
som naturligtvis är min uppdragsgivare är ju vår personaldirektör, och sedan kom han och jag 
överens om på vilket sätt vi skulle göra det.” Likaså har projektledarna arbetat för att knyta 
an eller skriva in programmet i strategiska styrdokument, så som ”Skeppet 95” (tidi-
gare) och ”Skeppet Business Plan” (nu). Projektledarna kan utifrån sitt agerande i orga-
nisationen tolkas som balanserade rebeller (Meyerson och Scully 1995), personer som 
arbetar vidare inom en struktur som de samtidigt försöker förändra. När projektledar-
na använder olika män på höga positioner för att nå fram till, och påverka, andra män 
använder de könsordningen för att förändra könsordningen. Samtidigt innebär detta på 
en nivå att könsordningen återskapas, vilket visar på jämställdhetsarbetets inneboende 
dilemma (Höök 2001).

I beskrivningarna framträder en bild av att koncernchefernas stöd har givet projektle-
darna ett handlingsutrymme att initiera/utforma/driva programmet. Det finns emel-
lertid en ambivalens kring detta stöd. Flera av de f d deltagarna i det studerade ledar-
utvecklingsprogrammet efterfrågar t ex ett tydligare stöd från ledningen (Hermansson 
& Åkerman 2002). Intressant att notera att t o m de f d deltagare som själva kan sägas 
representera högsta ledningen, de som sitter i ledningsgrupperna för de olika dotter-
bolagen, efterfrågar tydligare stöd uppifrån (Darelid et al 2004). Paralleller kan dras 
till Holgerssons studie om VD-rekrytering där flera styrelseordföranden beskrev sig 
som maktlösa, trots att de i praktiken har mer makt än de flesta andra i organisatio-
nen (Holgersson 2003). Efterfrågan på och behovet av mer stöd uppifrån kan möj-
ligtvis tolkas som uttryck för motsägelsefulla diskurser och praktiker (se diskussionen 
ovan om kombinationen av jämställdhet och mansdominerad struktur och kultur). Vad 
säger då denna ambivalens om arbetet i organisationen? Det finns flera olika möjliga 
tolkningar. Prat om vikten av jämställdhet/fler kvinnor som chefer, utan förändring av 
praktiken kan både tolkas som förändring och som motstånd (Höök & Wahl 2003). 
Antingen föregår pratet praktiken eller så pratas det istället för att handlas. I en vidare 
bemärkelse kan detta också tolkas som uttryck för dubbelheten i vikten av att ledningen 
stöder frågan, samtidigt som den är en del av problemet (Marshall 1984, Ericsson m fl 
1998, Pincus 2002).



193

vad hände sen?

Det finns även studier som visar på vikten av att andra aktörer än ledningen är aktiva 
i jämställdhetsarbetet. Flera studier har synliggjort hur grupper av framförallt kvin-
nor driver frågan utan att det ingår i deras arbetsuppgifter (Cockburn 1991, Ledwith 
& Colgan 1996, Pini et al 2004). Grupper som bevakar och driver frågan utan att det 
ingår i deras arbetsuppgifter – s k aktivister (Höök 2003) – finner vi dessa framför allt 
i den historiska tillbakablicken (Granath & Larsson 1985). Där framgår att kvinnor 
gått samman i olika konstellationer och placerat frågan på den organisatoriska agendan. 
Ibland har detta varit inom ramen för fackliga organisationer. Kvinnors organisering 
och krav har bemötts på olika sätt av ledningen. Det har både avfärdats med motive-
ringar att kvinnorna bara representerade sig själva, och givit upphov till organisatoris-
ka jämställdhetsprojekt. Intervjupersonernas beskrivningar pekar mot att det har blivit 
mindre vanligt med aktivister över åren. Denna tolkning av utvecklingen får t ex stöd i 
den andra projektledarens beskrivning av att uppleva sig vara förhållandevis ensam i att 
driva frågorna.

Tolkningen får även stöd av den första projektledarens beskrivning av utvecklingen av 
jämställdhetsarbetet över tiden, som bl a innebär att inte längre finns någon som står 
på barrikaderna: ”Man känner ju inte att det är någon som står på barrikaderna för det 
här! Om jag säger det, att den påtagliga skillnaden nu jämfört med tidigare, det är att det 
är en del i business-planen. (…) Jag känner inte att det finns något organ eller någon viss 
stark person som står och slår på trumman för det här, utan det är en del i det affärsstrate-
giska arbetet.” Ovanstående citat pekar på sambandet mellan avsaknaden av aktivister 
och det faktum att arbetet skrivits in i styrdokument. Intressant att notera är att sam-
bandet aktivism/kritiska kvinnor och styrdokument/policies, snarare var det motsatta i 
Rutherfords (1999) studie. Hon konstaterar att kvinnorna blev mer uppmärksamma och 
mindre toleranta för diskriminering, i organisationen som hade en jämställdhetspolicy. 
Jämställdhetspolicyn påverkade sålunda deras förväntningar på hur de skulle bemötas 
och syn på möjligheter till förändring. Rutherfords studie kan därför snarare tolkas som 
att professionaliseringen/integrering av jämställdhetsarbetet skapade kritiska kvinnor 
(aktivister).

Om det nu är så att integreringen av jämställdhetsfrågan in i den organisatoriska agen-
dan, t ex genom styrdokument, inneburit att aktivisterna ’försvunnit’, hur kan det tol-
kas? Har utvecklingen inneburit att, så som Åström (1998) skriver, rutiner och struk-
turer blivit jämställdhetens vakthundar, istället för enskilda individer (och då nästan 
alltid kvinnor)? Har aktivisterna m a o spelat ut sin roll? Eller är det så att frågan har 
koopterats, och kvinnorna ’körts över’? Frågorna är många, liksom svaren troligtvis 
också är. Om man återkopplar till programmet, och hur det relaterar till aktivister, kan 
det tolkas som ett sätt att skapa aktivister. I intervjuerna beskriver flera intervjupersoner 
hur programmen resulterat i att deltagarna börjar arbeta med frågan. En f d deltagare 
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lyfter fram deltagarnas entusiasm och engagemang för frågan som en förklaring till att 
programmet har fortlevt: ”Sedan tror jag också att det är deltagarnas entusiasm. Att man 
har ställt frågan ”Vad ska man göra? Hur kan man gå vidare här?”, det har ju varit uppe på 
tapeten varje gång”.

Processen över tiden: större fokus på män

Om man fokuserar programmet över tiden kan man konstatera att det har ändrat form. 
Programmet börjar som sagt som ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor på mellan-
chefnivå (LUK). När LUK beskrivs ligger fokus framför allt på kvinnorna och vad pro-
grammet betyder för dem. Frågan om den låga andelen kvinnor på chefspositioner kon-
strueras som en kvinnofråga, och som att det har med kvinnors synlighet och själv-
känsla att göra. I intervjuer från denna period påpekar emellertid projektledaren att det 
handlar om att kvinnor diskrimineras, men också att det handlar om att kvinnor och 
män kompletterar varandra. Argumentationen kring programmet präglas av motsägel-
sefulla diskurser som både innehåller inslag från ’den bristfälliga kvinnan/hjälpa kvin-
nor’-, ’kvinnor som annorlunda resurs/uppskatta kvinnligheten’-, samt ’diskriminering 
av kvinnor/förändra villkoren’-diskurserna kring organisation och kön (j fr Wahl 1996, 
Ely & Meyerson 2000). Redan från början finns emellertid tanken om att män ska 
involveras i arbetet, och att frågan till viss del handlar om män, med. Initialt blir men-
torskapet ett sätt att göra detta. Genom att vara mentorer till kvinnor ska män komma 
att se kvinnor och kvinnors kompetens. I en intervju 1995 säger projektledaren vida-
re att män ska bli medvetna om kvinnliga synsätt och värderingar. Männen definieras 
dock aldrig som deltagare.

När LUK förändrades till CMDP definieras även män som deltagare. De män som del-
tar i CMDP är emellertid yngre och på lägre positioner än de män som var mentorer 
i LUK. Förändringen motiverar dåvarande projektledaren med behovet av att få män-
nens perspektiv på dessa frågor. Jag vill hävda att detta sätt att tala om programmet 
avspeglar en föreställning om att kvinnor och män har olika perspektiv på jämställd-
hetsfrågor, och att det hittills varit kvinnornas perspektiv som varit dominerande. Den 
andra projektledaren beskriver det ökade fokuset på män som en kunskapsfråga – att 
män saknade kunskap om genus. De båda projektledarnas beskrivningar visar hur frå-
gan alltmer konstruerades som en mansfråga, både utifrån ett komplementär idé om 
kön och en idé om bristande jämställdhet som en kunskapsfråga. Detta kan tolkas som 
en förhållandevis maktblind konstruktion av frågan, som inte synliggör kvinnors och 
mäns olika intressen av förändring (j fr Rutherford 1999, Tollin 2000, SOU 2003:16).

I intervjun med den första projektledaren framkommer dock även en lite annan beskriv-
ning av krafterna bakom förändringen från LUK till CMDP. När jag under intervjuer-
na ställer frågor om programmet någon gång saknat stöd eller motarbetats, beskriver en 
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av projektledarna hur det, i samband med ett koncernchefsbyte, fanns krafter som ver-
kade för att lägga ned programmet. Ett av argumenten mot programmet var att det inte 
fanns tillräckligt stort underlag av kvinnor (dvs potentiella deltagare). Projektledaren 
lyckades ’rädda’ kvar programmet men det var därefter som programmet ändrade form 
från LUK till CMDP. Även om projektledaren själv inte gör denna tolkning, indikeras 
att förändringen – att programmet även kom att rikta sig till män – också var ett sätt 
att hantera motstånd. Att en ’kvinnosatsning’ övergår till att bli en satsning för både 
kvinnor och män, förflyttas till ’den vanliga’ ledarutvecklingen och ändrar fokus från 
kön till mångfald, kan nog tolkas som en tidstypisk utveckling (j fr SOU 2003:16).

Ur det perspektivet är det intressant att CMDP, parallellt med ovan beskrivna utveck-
ling, också omvandlades till WtT. Projektledaren beskriver hur männen som deltagit i 
CMDP beklagar sig över svårigheten att försöka lyfta ”frågan” i relation till sina chefer. 
Detta ligger bakom att programmet kommer att vända sig till män på riktigt höga posi-
tioner i koncernen. Tanken verkar vara att ge det högsta chefskiktet kunskap, för att 
därigenom möjliggöra för andra längre ned i organisationen att arbeta för förändring. 
WtT bygger på en uttalad och medveten tanke om det högsta chefsskiktet som nor-
merande för andra män i organisationen. Programmet har också ett tydligare fokus på 
praktik. Frågan ska ’inte bara’ förankras högst upp, utan männen högst upp i organisa-
tionen ska agera för förändring. Programmet kan tolkas som att projektledaren använ-
der kunskapen om maktrelationerna män emellan för att förändra maktrelationen mel-
lan kvinnor och män. Frågan konstrueras i högre grad än tidigare som en mans/makt-
fråga, och män konstrueras både som möjlighet och problem. Värt att notera är att pro-
grammet fortsätter att vara förhållandevis individfokuserat över tiden. Det har gått från 
kärriärutveckling för kvinnor till personlig utveckling för män. Individfokuset ligger i 
linje med den dominerande ledarskapdiskursen (j fr Höök 2001). Ett individfokuserat 
upplägg i kombination med en strukturell målsättning är en vanlig form av samman-
blandning mellan ett liberalt och radikalt jämställdhetsarbete (Jewson & Mason 1986).

Det finns få studier som studerar och problematiserar jämställdhetsarbete över tiden. 
Vi har därför förhållandevis lite kunskap om vad som händer med olika jämställdhets-
initiativ över en längre tidsperiod. Vad forskningen dock har visat är att jämställdhets-
arbete ofta möter motstånd (Cockburn 1991, Hagberg et al 1995, Pincus 2002), något 
som i sig skulle kunna indikera att flertalet jämställdhetsprojekt i praktiken inte blir så 
långvariga. Motstånd i olika former gör att projekten läggs ned. Men, projekt som trots 
allt överlever över längre tidsperioder, vad händer med dem? I SOU 1994:3 diskutera 
Wahl (1994) hur chefsutbildning som jämställdhetsmetod tenderar att förändras över 
tiden. Hon beskriver dessa program utifrån en mognadsaxel, där högre mognad innebär 
mer förankring i organisationen och mer integrering med män (Wahl 1994). Modellen 
kan användas för att tolka ledarutvecklingsprogrammet i denna studie, där den ökade 
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integreringen med män är påtaglig. Denna studie ger även utrymme för en problemati-
sering av modellen. Exempelvis kan man diskutera om mer integrering med män alltid 
är ett tecken på en i jämställdhetstermer ’mer mogen’ organisation? Kanske är det också 
ett tecken på motstånd mot projekt som fokuserar kvinnor?

Bakåt- och framåtblickande dialoger
Ledarutvecklingsprogrammet som denna artikel handlar om är intressant av flera 
anledningar. Dels för att det har fortgått i över tio år. Dels för att det har genomgått 
förhållandevis genomgripande förändringar under denna period. I diskussionen ovan 
framgår att projektledarna har spelat en central roll i denna process. Fortlevnad och för-
ändringar beror till stor del på deras strategiska agerande. Givetvis är programmet sam-
tidigt ’barn av sin tid’, och villkorat av strukturer och kulturer, diskurser och praktiker 
i organisationen och i samhället. De förändringar som programmet genomgår ser jag 
som en kombination av dessa diskurser och praktiker och centrala aktörers agerande.

Det projektledarna har gjort och som jag vill lyfta upp här är att de möjliggjort olika 
dialoger i relation till programmet. Dels har de möjliggjort en dialog mellan forskning 
och praktik, genom att tillåta studenter och forskare att beskriva och analysera pro-
grammet. Genom denna dialog finns det i dag både forskare och praktiker som vet mer 
om denna typ av projekt (ledarutveckling/jämställdhet) än tidigare. Dels har de skapat 
utrymme för en dialog bland deltagare genom att be dem reflektera kring utformning 
av fortsättning och hur organisationen bör arbeta med frågan framgent, samt genom att 
återanvända deltagare i nya roller så som mentorer. Dessa dialoger har givit projektle-
dare, deltagare och forskare möjlighet att formulera erfarenheter, ta till vara och bygga 
vidare på dessa under programmets gång. På så vis har de både varit tillbakablickande 
och framåtblickande.

De pågående dialogerna binder samman historien med framtiden och gör att program-
met har präglats av ett reflekterande förhållningssätt. Detta förhållningssätt har, enligt 
min mening, funnits med ända sedan programmet startade. Redan då beskrev projekt-
ledaren programmet i relation till tidigare satsningar, istället för att tidigare satsningar 
osynliggjordes. Projektledaren påpekade vidare på vilket sätt detta program skilde sig 
från tidigare projekt: vad man kunde dra för lärdomar från tidigare projekt och vad det-
ta fick för konsekvenser för utformandet av detta projekt. Jag vill sålunda hävda att det 
reflekterande förhållningssättet har givit den studerade organisationen ett minne och 
en historia att förhålla sig till och dra lärdomar från. Givetvis kan frågan om vad som 
minns och vad som glöms i en organisations jämställdhetsarbete över tiden, och vad det 
spelar för roll, fördjupas ännu mer än vad jag gjort inom ramen för denna studie och i 
denna text. Min förhoppning är att jag har skapat ett intresse bland både praktiker och 
forskare att fortsätta denna diskussion.
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Thams forskarassistenttjänster  
En forskningspolitisk jämställdhetssatsning inom akademin

Paula Mählck

1995 genomförde dåvarande utbildningsminister Carl Tham en engångssatsning på 
forskarassistenttjänster för att öka andelen kvinnliga forskare. Syftet var att långsik-
tigt bidra till jämställdhet inom akademin. Vad hände med de som fick forskarassis-
tenstjänsterna? Blev de kvar inom akademin? Bidrog tjänsterna till ökad jämställd-
het? Denna artikel bygger på en enkät till samtliga som fick Thams forskarassistens-
tjänster samt djupintervjuer med några av dem. Artikeln beskriver hur jämställd-
hetssituationen såg ut och ser ut på forskarens arbetsplats samt vilka möjligheter och 
hinder som forskaren upplevde och upplever i sitt vardagliga arbetsliv. Avslutningsvis 
presenteras några frågeställningar som framstår som intressanta att analysera i fort-
satta studier.

Bakgrund 1 2

Våren 1995 presenterade regeringen den första jämställdhetspropositionen som inrik-
tade sig mot utbildningsområdet – Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildnings-
området (1994/95:164). Förslaget innehöll bl a riktade engångssatsningar på doktorand-
tjänster, forskarassistenttjänster och professorstjänster mot underrepresenterat kön samt 
möjligheten att tillämpa positiv särbehandling. Totalt föreslogs ett antal doktorandsti-
pendier, 73 forskarassistenttjänster och 31 professorstjänster.

Förslaget rönte stor uppmärksamhet och ledde till en omfattande debatt. Innehavarna 
av Tham-professurerna intervjuades i en uppföljningsstudie av Birgitta Jordansson 
(1999). Thams forskarassistenter har inte utvärderats.

Forskarassistenttjänsterna är vid sidan om professorstjänsterna en av de få tjänster inom 
universitet och högskolor som är direkt inriktade mot forskning. De riktar sig ofta till 
yngre forskare och är utformade som karriärtjänster inom akademin. Förslaget om 
Thams forskarassistenttjänster utgjorde med andra ord en del av den långsiktiga sats-

1 Jag vill tacka personalen på forskningsråden FAS, Formas och VR och framförallt Gunnar Leman för 
värdefull hjälp i samband med datainsamlingen.

2 Tack till Professor Olle Persson, Docent Sten Höglund Sociologiska Institutionen Umeå Universitet och 
kollegorna vid det högre sociologiska seminariet vid Mälardalens högskola för värdefulla kommentarer 
till texten. Ansvaret för rapporten vilar dock enbart på författaren.
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ningen på att öka jämställdheten på universiteten och var strategiskt viktigt med avse-
ende på återväxten av kvinnliga forskare. Det är viktigt att påpeka att Thams fors-
karassistenttjänster inrättades vid en tidpunkt då antalet övriga forskarassistenttjänster 
skars ned.

Propositionens förslag riktade sig framförallt till områden där den könsmässiga oba-
lansen var som tydligast. En majoritet av tjänsterna fördelades också till områden med 
naturvetenskaplig, teknisk eller medicinsk inriktning. Närmare bestämt hade 59 av de 
totalt 73 tjänsterna inriktning mot medicin, naturvetenskap och teknik.

Förslaget
Förslaget syftade till att förändra den kvantitativa maktbalansen mellan kvinnor och 
män. Implicit fanns även en ambition att förändra den kvalitativa situationen vilket blev 
tydligt genom satsningen på de tre tjänstekategorierna, doktorandtjänsterna, forskar-
assistenttjänsterna och professorstjänsterna3. Fler kvinnor inom akademin förväntades 
förändra rekryteringsbasen och även bidra till en horisontell förändring av arbetsdel-
ningen. Ett större antal kvinnor antogs också påverka forskningens och undervisning-
ens bredd och kvalitet och bidra till en förändrad syn på vetenskapen (Jordansson 1999, 
Bondestam 2004).

Positiv särbehandling

Inom Tham-förordningen förordades att positiv särbehandling skall tillämpas. Det 
innebär:

Med positiv särbehandling avses att en tjänst tillsätts med kompetent sökande av 
underrepresenterat kön, även om vederbörande är mindre kvalificerad än medsö-
kande av det andra könet. Av 16 § andra stycket jämställdhetslagen (1991: 433) 
följer att positiv särbehandling är tillåten, om den är ett led i strävanden att 
främja jämställdheten i arbetslivet. I fråga om statliga tjänster måste dessutom 
beaktas föreskriften i 11 kap 9 § regeringsformen om att avseende skall fästas 
endast vid sakliga grunder när sådana tjänster tillsätts. Trots att strävanden att 
främja jämställdhet är en saklig grund i regeringsformens mening torde före-
skriften innebära att det finns en gräns för hur stor skillnaden i kvalifikation får 
vara vid positiv särbehandling

(Prop 1994/95: 164, 36: i Jordansson 99: 14).

För att positiv särbehandling skulle kunna tillämpas vid tillsättningen var det nödvän-
digt att en sådan skrevs in i högskoleförordningen varför detta också föreslogs. Det-

3 I förslaget är dessa kategorier frikopplade från varandra och sedermera har lämpligheten i denna uppdel-
ning ifrågasatts. Framförallt professorstjänsterna hade haft större möjligheter att bygga upp verksamhe-
ter kring sin professur om ytterligare tjänster knutits till dem (Jordansson 99).
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ta uppfattades mycket provokativt från flera håll och var föremål för en omfattande 
debatt.4

Från förslag till handling

De fem forskningsråden, Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR), Medicinska forskningsrådet (MFR), Naturvetenskapliga forskningsrådet 
(NFR), Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR), samt Skogs- och jordbruksveten-
skapliga forskningsrådet (SJFR) 5 fick i uppdrag att i samråd med de lokala universite-
ten/högskolorna föreslå inriktning och placering av de nyinrättade tjänsterna. Två prio-
riteringar kunde utläsas, att det skulle finnas kvalificerade kvinnliga sökanden och att 
fakultetsområden där kvinnorepresentationen var svagast skulle prioriteras.

Enligt anvisningar i beslutet om tjänsterna skulle de lokala institutionerna stå för en 
tredjedel av kostnaden medan departementet och det berörda forskningsrådet skulle stå 
för en tredjedel vardera. Administreringen av de lokala och externa medlen har skett på 
olika sätt eftersom det inte finns några nationella regler för detta. Därför är det svårt att 
följa upp exakt hur de ekonomiska medlen hanterats. Denna svårigheten uppmärksam-
mades också i samband med att professorstjänsterna utvärderades (Jordansson 99).

Forskning om könsstratifiering inom högre utbildning
Forskning om könsstratifiering inom högre utbildning kan delas in i tre olika förkla-
ringsmodeller och dessa är, ”könsskillnader i publicering produktivitet”, ” familjesituatio-
nens betydelse” och ” forskningens sociala organisering”. Dessa är inte analytiskt åtskilda 
kategorier utan går ofta in i varandra. Här ges inte en heltäckande bild av forsknings-
fältet utan snarare ge en introduktion av relevans för studien.

Det finns en mängd studier om könsskillnader i publiceringsproduktivitet. (Cole & 
Zuckerman 1984, Cole & Zuckerman 1991, Kyvik 1991, Long 1993, Sonnert och 
Holton 1995). Produktivitetens betydelse för könsskillnader i forskares karriärutveck-
ling har kritiserats som förklaringsmodell eftersom den ofta rymmer ett implicit anta-
gande om att så snart publiceringsskillnaderna mellan kvinnor och män har upphört så 
kommer diskriminerande processer att försvinna eller kraftigt minska. Så verkar inte 
vara fallet. I Sverige behövde en kvinnlig medicinsk forskare citeras tre gånger så ofta 

4 Debatten har analyserats av bl a Maria Tornqvist, Politik, Kön och Konstruktioner- en feministisk ana-
lys av förslaget och debatten om positiv särbehandling inom akademin, C-uppsats, ht –98 Sociologiska 
institutionen Uppsala Universitet och Fredrik Bondestam ”En önskan att skriva abjektet” (2004) 
Avhandling, Sociologiska institutionen Uppsala Universitet.

5 Akronymerna hänvisar till forskningsrådens organisering som den såg ut innan Vetenskapsrådet bilda-
des.
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som en manlig kollega för att bli betraktad som jämbördig och i England ökade kvin-
nors chanser att bli publicerade med 100 procent när deras kön var okänt för referee 
(Herbert 1980, Vold och Wennerås 1997).

Forskningens sociala organisering behandlar ämnesspecifika så väl som mer allmänna 
universitetskulturer. Dessa studiers fokus varierar från antropologiskt eller etnologiskt 
orienterade fallstudier till studier av diskurser och metaforer (Latour &Woolgar 1979, 
Gerholm &Gerholm 1994, Harries et al 1998, Currie et al 2000). Merparten är enskil-
da fallstudier om hur föreställningar om kön och vetenskap konstruerar olika arbetsvill-
kor för kvinnor och män och vilka konsekvenser detta får för kvinnors och mäns kar-
riärutveckling. Det komparativa inslaget har blivit vanligare (Traweek 1988,Thomas 
1990, Eliasson 1997, Benkert &Staberg 1998, Söndergaard 2001, Husu 2001, Mählck 
2003, Bondestam 2004, Carstensen 2004).

Några studier av familjesituationens betydelse för könsskillnader i forskares karriär visar 
att sammanboende kan ha en positiv effekt för vetenskapligproduktivitet (Fox 1985, 
Cole & Zuckerman 1991). Andra studier har fokuserat på förekomsten av barn och 
antal barn där några visar positiva effekter medan andra redovisar negativa effekter av 
förekomsten av barn för forskares karriärutveckling (Fox 1985, Cole & Zuckerman 
1991, Kyvik 1991). Forskning i ett historiskt perspektiv visar att kvinnor tenderar 
att ha fler karriär avbrott och ”krokigare vägar” genom akademin och att kvinnor på 
2000-talet ofta upplever liknande konflikt mellan det akademiska och det reproduktiva 
arbetet som de första kvinnliga pionjärerna i början av1900 talet (Bjeren & Elgkvist-
Satlzman 1994, Mackinnon 1997, 2001)

Metod
Denna studie bygger på en enkät som skickades ut till alla som innehaft en tjänst/del 
av tjänst som forskarassistent inom ramen för Tham-förslaget. För att få tillgång till 
informanternas adresser kontaktades Vetenskapsrådet (VR). VR tillhandahöll en lista 
med 73 namn. Vid tre tillfällen har den först tillsatta personen avslutat sin tjänst (med 
anledning att hon fått en annan tjänst som hon prioriterat högre) och tjänsten6 tillsatts 
av en annan person.

I ett första steg skickades 747 enkäter ut. Av dessa har 64 stycken besvarats, varav 24 i 
en telefonuppföljning. Svarsfrekvens är 86 procent vilket måste betraktas som mycket 
god. Tjänsterna fördelades enligt följande, 18+2 inom naturvetenskap (NFR), 19 inom 

6 I ett fall har det rört sig om att förlängningen på två år har tillsatts av en annan person. Förlängning på 
två år var möjlig för de tjänster som tillsattes före 1999.

7 I två fall har personerna inte gått att spåra längre än till lärosätet och har därför inte inkluderats i under-
sökningen. Personerna har båda utländsk härkomst och i ett av fallen har personen lämnat landet.
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teknikvetenskap (TFR), 13 inom medicin (MFR), 14+1 inom humaniora och sam-
hällsvetenskap (HSFR) och 9 inom skogs- och jordbruksforskning (SJFR) Bortfallen 
fördelade sig enligt följande: 4 NFR, 2 SJFR, 3 TFR, 2 HSFR8.

Enkäten bestod av 17 frågor. Eftersom avsikten har varit att få en översiktlig beskriv-
ning av informanternas personliga erfarenheter av att inneha en forskarassistenttjänst 
samt en inblick i deras nuvarande situation har frågorna varit öppna där informan-
ten har fått utrymme att själv formulera sina svar. Enkäten syftade också till att ge ett 
underlag för en intervju där det funnits utrymme för att samla in ytterligare eller kom-
pletterande information. Öppna svarsalternativ i enkäter rekommenderas när syftet är 
att få in information snarare än att vara hypotestestande. Emellertid kan svarskvaliteten 
vara väldigt varierade samt svarsfrekvensen kan bli lägre än för enkäter med fasta svars-
alternativ. I denna studie har detta korrigerats genom att två typer av telefonuppföljning 
av enkäten. I ett inledande skede för att samla in enkäten och sedermera under bearbet-
ningen av resultaten för att få tilläggsinformation i de fall då detta varit nödvändigt.

Frågorna i enkäten är konstruerade med anknytning till teman som berör: Geografisk 
och vertikal rörlighet, Förväntningar, Institutionsmiljön, Positiva eller negativa reaktioner 
på tjänsten och resultaten kommer att redovisas i anslutning till dessa teman.

Åtta djupintervjuer ansikte-mot-ansikte genomfördes. Intervjuerna varade mellan 45-
90 minuter. Djupintervjuerna utgick från enkätsvaren samt konstruerades enligt tre 
teman: upplevelse av institutionskulturen, framtidsplaner samt jämställdhetssatsningen i ett 
vidare perspektiv. En så bred spridning av materialet eftersträvades i valet av intervju-
personer. En person från samhällsvetenskaperna, en från humanistiska vetenskaperna, 
en från skogs- och jordbruksvetenskaperna, en från de medicinska vetenskaperna, två 
från teknikvetenskap där en representerar en mer teoretisk inriktning än den andra, två 
från naturvetenskap där en representerar en mer teoretisk inriktning än den andra.

Vertikal, sektoriell och geografisk forskarrörlighet9

Den forskarutbildade arbetskraften är i dag föremål för stort intresse. Utvecklingen 
inom kvinno- och genusforskning har under de senaste decennierna även generat en 
imponerande kunskapsmängd om hur diskriminerande strukturer baserade på före-
ställningar om kön/genus verkar inom akademin. Den här artikeln beskriver forskarnas 
rörelser inom akademin såväl som mellan akademiska institutioner och andra sektorer 
i samhället.

8 10 personer har av olika skäl inte svarat på enkäten och följande skäl har givits: en person har varit 
föräldraledig, tre stycken angav att de hade tidsbrist, en ville inte medverka eftersom hon förknippade 
perioden med obehag, två befann sig utomlands och har inte angett något skäl, tre befinner sig i Sverige 
och har inte angett något skäl.

9 Uppdelningen ”vertikal”, ”sektoriell” och ”geografisk” är inspirerad av Innovationsforskningen.
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För att studera den vertikala rörligheten, dvs om personerna förflyttat sig uppåt i karriärs-
stegen, har akademisk titel använts. Alternativet hade varit att använda sig av perso-
nernas tjänstetillhörighet men eftersom anställningsförhållandena precis som tjänste-
variationen är mycket stor inom akademin så bedömdes akademisk titel möjliggöra en 
tydligare analys av den vertikala mobiliteten. Den sektoriella mobiliteten innebär att per-
sonernas rörelser mellan akademin och andra sektorer i samhället har kartlagts samt, att 
skälen för att lämna akademin analyserats. I den geografiska mobiliteten har personer-
nas rörelser inom de akademiska institutionerna studerats, och även här har skälen för 
mobilitet analyserats.

Resultat 10

Vertikal rörlighet

Av tabell 1 framgår att vid tidpunkten för denna rapport är hälften av intervjupersoner-
na docenter. 13 procent har förflyttats till professorsnivå. Positionerna vid tjänstetill-
sättningen varierade från nydisputerade till redan färdiga docenter.

Tabell 1. Professorer, docenter och doktorer fördelat på vetenskapsområde

Vetenskapsområde Akademisk titel 
Prof Doc PhD Total

TFR 4 4(1) 6(2) 17

SJFR 2 2(1) 2 7

HSFR 1 6 5 12

MFR 10(1) (2) 13

NFR (1) 7(1) 5(1) 15

Summa 7+1 29+4 18+5 54(10)

Not1. Siffrorna inom parentes indikerar personer som lämnat akademin eller landet.

En forskarkarriär är en tidsmässigt utdragen process vilket gör det svårt att avgöra om 
personerna fullgjort sin karriär eller om de ämnar avancera ytterligare. Kvinnor har 
också visat sig ha ”krokigare” vägar genom akademin med längre perioder av uppe-
håll än män (Bjerejn & Elgkvist-Saltzman 1994). Det är också viktigt att poängtera 
att individerna varit olika meriterade när de tillträdde tjänsten. Tidsperioden som per-
sonerna innehaft tjänsten har också varierat. Tabell 1 ger alltså inte en bedömning av 
gruppens totala karriärutveckling11.

10 I denna rapport används Universitet, Lärosäte, Akademia och Högskola synonymt. Insitutions- enhets- 
och- avdelningstillhörighet används synonymt. Med vetenskapsområde menas de vetenskapsområden 
som klassificerats enligt den gamla forskningsrådsmodellen: TFR, NRF, MFR, SJFR samt HSFR. 
Ingen distinktion görs mellan befordringsprofessurer och övriga.

11 Här ges inga referenser till forskarassistenters generella karriärutveckling.
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Sektoriell rörlighet

Åtta intervjupersoner har lämnat akademin, varav en lämnat landet, fem arbetar inom 
statlig sektor och två inom privat sektor. Den person som lämnat landet arbetar vid ett 
privat företag.

Tabell 2. Docenter och doktorer fördelat på nationell sektoriell tillhörighet

Statlig Privat
1PhD, 1Doc NFR 1 PhD, 1 Doc MFR

1 PhD TRF 1PhD TFR

1 Doc SJFR

De som förflyttat sig till andra sektorer är någorlunda jämnt fördelade över de teknis-
ka, naturvetenskapliga och medicinvetenskapliga vetenskapsområden. Ingen från de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska vetenskapsområden har lämnat akademin12. 
Andelen doktorsutbildade som är verksamma inom akademin varierar kraftigt mellan 
olika ämnesområden, beroende på arbetsmarknaden inom och utom högskolan. Fors-
karutbildningens dimensionering inom olika ämnesområden spelar också in. Inom 
medicin arbetar 23 procent inom högskolan medan andelen inom samhällsvetenskapen 
uppgår till 65 procent (2004:27:9). Eftersom flest tjänster tillsattes inom tekniska och 
naturvetenskapliga områden som har en hög sektoriell mobilitet på doktorsnivå bör det 
noteras att de allra flesta inom gruppen har stannat kvar inom akademin.

Tidigare forskning om forskares karriärvägar indikerar att en mängd små händel-
ser som påverkar forskarens vardagliga arbetsliv får betydelse för om forskaren stan-
nar kvar i det akademiska systemet eller väljer att lämna akademin. Dessa händelser 
kan vara både ”inre” och ”yttre”. Inre faktorer är såväl forskningens sociala organisering 
som individens familjeförhållanden. Yttre faktorer handlar om de strukturella förutsätt-
ningarna för att bedriva forskning inom det specifika vetenskapsområden. Vanligtvis är 
det en kombination av upprepade händelser av ”inre” och ”yttre” karaktär som påverkar 
”valet” av karriär (Cole and Singer 1991). Vanliga orsaker för att lämna akademin bland 
Tham forskartjänsterna var13:

• Otillräckligt med stöd från den egna institutionsledningen för att kunna fortsätta 
och bygga upp en egen forskningsverksamhet när tjänsten tagit slut. (3)

12 I enkäten ställdes ingen direkt fråga om varför personen lämnat sin institution/universitet eller bytt 
sektor. Denna information har istället gått att utläsa i andra delar av enkäten eftersom den varit kon-
struerad med öppna svarsalternativ eller via telefonintervjuer eller djup intervjuer. I de fall då denna 
information inte klart och tydligt gått att utläsa från enkätsvaren har personen kontaktats för tilläggsin-
formation. Detta har genomförts vid fyra tillfällen.

13 Siffrorna inom parentes indikerar antalet personer som angett skälet, eller varianter av formuleringarna, 
för skälet att lämna akademin. Åtta personer finns representerade i gruppen.
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• Svårt att få anslag samt att institution inte gett aktivt stöd (inte motarbetat hel-
ler) men att manliga kollegor i motsvarande position har i högre grad fått det stöd 
som krävs för att stanna kvar vid institutionen. (2)

• Svårt att kombinera föräldraskap med den arbetsbelastning som det innebär om 
man ska stanna kvar i universitetsvärlden. (1)

Svårigheten att få egna forskningsanslag finns med som en bidragande orsak till varför 
personen lämnat akademin. I övrigt spänner skälen över interna, externa och struk-
turella orsaker till varför personerna valt att lämna akademin eller landet. Att enbart 
betrakta personer som ”drop-outs” när de lämnat den akademiska forskning framstår 
i dagens forskningspolitiska klimat som en något ensidig analys. Antalet examinerade 
doktorer har fördubblats under den senaste tioårsperioden. Kravet på ökad rörlighet av 
den forskarutbildade arbetskraften och ökat samarbete mellan universitet och övriga 
samhällssektorer aktualiseras ständigt. I de nedanstående citaten framkommer hur två 
personer upplever sin flytt från akademin:

”Jag sökte den här tjänsten för att det fanns ingen plats för mig på den gamla 
institutionen, prefekten sa det tydligt” när pengarna är slut ska du gå”. Men nu 
i efterhand kan jag se att det är fritt här, det är förhållandevis bra betalt i jäm-
förelse med mina gamla kollegor och mycket mer dynamiskt. Men det visste jag 
inte då.”

(Telefonintervju NFR)

”Jag arbetar som rådgivare, forskare och kan fortfarande publicera mig, delvis 
p.g.a. mina kontakter med universitetet. Jag har fortfarande doktorander kvar på 
universitetet”

(Telefonintervju MFR)

Gruppen som lämnat akademin uppger att de största fördelarna vid de nya arbetsstäl-
lena vis-a-vi universiteten är att anställningsförhållandena är tryggare och att tjänsten 
innefattar forskning. Innehavarna har ofta haft möjlighet att bibehålla sina kontakter 
med universiteten och kunnat fortsätta att forska och handleda studenter. Beroendet av 
externa forskningsanslag har minskat och detta har upplevts positivt eftersom det ofta 
genererat känslor av stress och utsatthet. Några menade även att det nya arbetsstället 
kännetecknas av en större kollegial sammanhållning, delaktighet, ett mindre hierar-
kiskt arbetssätt och större möjligheter att kombinera barn- och familjeliv med det nya 
arbetet.

Inomakademisk geografisk rörlighet

Med inomakademiska rörlighet menas de förflyttningar som personerna har gjort mel-
lan de akademiska institutionerna. De allra flesta av Tham-forskarassistenterna som 
har stannat kvar inom akademin i Sverige har även stannat kvar vid samma universitet 
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och den institution/enhet som de befann sig vid när de tillträdde tjänsten (41 styck-
en).

Två personer har lämnat landet men inte lämnat akademin. En av dem har professors-
titel. Hon bedömde att förutsättningarna för att fortsätta forska i Sverige var små sam-
tidigt som hon fick ett erbjudande som erbjöd bättre intellektuella, ekonomiska och 
sociala förutsättningar:

”Jag fick full forskningsfrihet men inga pengar i Sverige. (…) På något sätt så 
försvann kvinnliga forskarassistenter ur systemet medan män fick erbjudande om 
tillfälliga eller tf arbeten. 

(Telefonintervju NFR)

Antalet som lämnat sin institution/enhet eller bytt universitet/högskola men stannat 
kvar inom akademin är 15 och fördelar sig över vetenskapsområdena enligt följande:

Tabell 3. Inomakademisk geografisk mobilitet fördelat på vetenskapsområde

Vetenskapsområde  Mobilitet
Inst Univ Land

TFR 3 3 1

MFR 1 1

NFR 4 1

HSFR 1

SJFR

Summa 4 9 2

Vanliga skäl för den inomakademiska geografiska mobilitet som angetts:

• Jag fick en tf tjänst på annat universitet/högskola (7)

• En kombination av ”Jag fick en tf tjänst på annat universitet/högskola” och ” jag 
fick inget stöd från den egna institutionen” (2)

• Fick inget stöd från den egna institutionen. ( 2)

• Min forskning tog en annan inriktning och jag fick inget stöd från den egna  
institutionen (1)

• Familjen flyttade (1)

• Professorn flyttade och jag flyttade med (1)

Vi kan se att den allra vanligaste orsaken till den inomakademiska rörligheten är att 
personen fått en tillförordnad (tf) tjänst vid en annan institution/universitet. Efter-
som forskarassistenttjänsten är tidsbegränsad är detta knappast något uppseendeväck-
ande resultat. Fem personer har valt att flytta helt eller delvis för att de saknat stöd för 
sin verksamhet vid den egna institutionen, i två av fallen har de även fått möjlighet 
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att få en tf tjänst vid en annan institution och i ett fall har forskningen tagit en annan 
inriktning.

Förväntningar

Förväntningarna på tjänsten har varierat från ganska grundläggande önskningar om att 
få en möjlighet att fortsätta forska, till specifika önskningar om att uppnå docentkom-
petens, etablera sig som forskare inom ett specifikt område eller skapa en forskargrupp 
med doktorander och post doc runt sig.

En majoritet (65 procent) av gruppen anser att förväntningar gällande möjligheterna att 
bedriva forskning har uppfyllts under tiden för forskarassistenttjänsten. En person inom 
humaniora och samhällsvetenskapsområdet skriver att hon haft stora förväntningar på 
tjänsten som till stora delar uppfyllts:

”Mycket positiv. Jag har haft god tid på mig att både bygga upp en forsknings-
miljö som i dag kan betecknas som en kritisk massa och meritera mig själv(…) 
Jag har forskarhandledarutbildat mig, sökt forskningsanslag av vilka några an-
sökningar lett till finansiering av stora projekt, jag har också fått externa medel 
för en gästprofessor, har handlett doktorander fram till disputation, medverkat i 
många nätverk, byggt upp forskningen institutionellt och internationellt.”

(HSFR enkätsvar)

I de fall då förväntningar inte uppfyllts, 35 procent, finns ofta en konflikt mellan forsk-
ning, undervisning och administration där forskningen av olika skäl dragit det kortaste 
strået. Denna konflikt har i vissa fall förorsakat negativa upplevelser av institutionsmil-
jön och att personerna inte har känt stöd från sin institutionsledning när de velat prio-
ritera forskningen.

”Nej, eftersom situationen på avdelningen varit sådan att forskningsmedel sak-
nats under perioden, och handledningen och vägledningen från ledningen inte 
varit tillräcklig. Behovet av insatser på grundutbildningen har varit mycket stor 
under perioden och jag har därför varit tvungen att ägna mig åt det istället.”

(TFR enkätsvar)

I gruppen som lämnat akademin eller Sverige finns mer missnöje. Här uppger hälften 
att de inte anser sina förväntningar på att bedriva forskning uppfyllts under tiden för 
tjänsten.

Stöd från institutionen

Nedanstående tabell visar att 69 procent upplever sig ha fått stöd eller stöd i viss mån 
medan 31 procent inte anser att de fått stöd från sin institution för att kunna bedriva 
den forskning som de hade förväntat sig under tiden för tjänsten.
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Tabell 4 Upplevelsen av stöd från institutionsledningen fördelat på vetenskapsområde.

Vetenskapsområde Fått stöd I viss mån Inte fått stöd Inte svarat på frågan
NFR 5 (1) 3 (1) 2 (2) 1

MFR 5 3 3 (2)

TFR 5 4 (1) 3 (2) 2

SJFR 3 2 1

HSFR 5 4 3 (1)

Summa 23+(1) 16+(2) 12+(7) 3

Not 1: Siffrorna inom parentes visar resultaten för de som lämnat akademin eller landet

Not 2: I viss mån innebär att personerna svarat att de inte upplevt ett odelat stöd från institutionsledningen. 
I vissa fall har det inneburit att de fått stöd för vissa frågor men inte andra. I andra fall har stödet 
varit knutet till vissa personer medan andra inte varit stödjande.

Ett fåtal har erfarenheter av att samtidigt ha fått ekonomiskt, socialt och kognitivt stöd 
från sin institution. Så här säger en person inom det medicinska vetenskapsområdet i en 
telefonintervju:

”Jag har absolut fått stöd från min institutionsledning! Jag fick stöd kunskaps-
mässigt, jag fick ekonomiskt stöd, jag fick gå på en professors pengar och man har 
arbetat för jag skulle få en tjänst, jag har fått komma med i nätverk. Jag har blivit 
framlyft, lyssnad på och synliggjord. Det är en god miljö med bra människor!”

(MFR- telefonintervju)

Flertalet hänvisar till att institutionen berett möjlighet för dem att forska så till vida 
att de fått lugn och ro men inte gett dem något uttalat stöd eller vidtagit några aktiva 
åtgärder för att underlätta deras karriär.

”Jag har fått vara i fred men några aktiva åtgärder har inte vidtagits. Jag har 
snarare fungerat som motor för hela institutionens forskningsmiljö”.

(HSFR enkätsvar)

”Uppifrån ledningen, universitetsledningen kom signalerna att det här är viktigt 
och man måste satsa på tjejer men ute på institutionerna i verksamheten tror jag 
inte att man var särskilt medveten eller gjorde speciellt mycket.”

(TFR intervju)

Samma person svarar på frågan om vilka karriärvillkor som hon tror kvinnliga nydis-
puterade möter i dag vid sin institution:

”Jag vet att det är kärvare tider nu, och då tror jag inte att man satsar på tjejer. 
(…) det finns en del tjejer som är jättebra som är nydisputerade som går kvar där 
och är lektorer och går där och harvar, som inte får några bra forskningsuppgif-
ter. (…) att snitsa sig fram i den snåriga akademiska karriären, att bli docenter, 
söka pengar till forskningsprojekt ihop med någon, med en professor eller någon 
annan, det är ju det som krävs. Men den hjälpen får de inte.”

Hon har själv inga upplevelser av att ha blivit utsatt för negativ särbehandling och beto-



212

vad hände sen?

nar att hon också tror att det är fallet för de flesta kvinnorna vid sin institution. Snarare 
ligger problemet i att kvinnor får för lite positiv behandling.

Några av informanterna menar att stödet uteblivit och att de dessutom blivit motarbe-
tade vid sin institution:

”Min forskning låg vid sidan av institutionens och det sågs som kostsamt och 
extra besvärligt när jag ville bjuda in gästforskare eller ordna seminarier.”

(HSFR enkät)

”Nej, jag fick överhuvudtaget inte något stöd, detta i kombination med aggressiv 
konkurrens och mycket undervisning gjorde det till en svår situation för mig.”

(SJFR telefonintervju)

Känns inte som om jag fick något stöd alls. På Fo ass nivå får du sköta dig helt 
själv, alla runt omkring dig är dina konkurrenter. När jag drog in ett stort EU-
anslag till institutionen gnälldes det bara om att de bara fick ta 20 % overhead 
kostnader för EU-projekt och det var en stor förlustaffär. Andra på institutionen 
skulle få sponsra mitt projekt eftersom de tog ut närmare 40 % overhead på dessa 
projekt.

(NFR enkätsvar)

Erfarenheter av positiva och negativa reaktioner med avseende på tjänsten

När förslaget lanserades väckte det som sagt stort uppseende och blev startskottet för en 
lång och hetsig debatt. Framförallt var det professorstjänsterna som debatterades. Då 
forskarassistenttjänsterna inte rönt samma uppmärksamhet, är det intressant att under-
söka vilka reaktioner som personerna på denna nivå erfarit och om kommentarerna 
skiljde sig åt beroende på vilket kön, akademisk position och relation som personerna 
haft till innehavarna av tjänsten. I nedanstående tabell illustreras en första översikt över 
vilka typer av reaktioner personerna mötts av.

Tabell 5. Typer av reaktioner med avseende på tjänsten fördelat på vetenskapsområde.

Vetenskapsområde positiva Inga alls Negativa
NFR 1 9 (3) 1 (1)

MFR 3 (1) 5 (1) 3

TFR 3 (1) 6 (1) 5 (1)

SJFR 1 (1) 3 2

HSFR 2 2 8

Summa 10 +(3) 25+ (5) 19+ (2)

Not 1. Siffrorna inom parentes indikerar personer som lämnat akademin eller landet.

Not 2. Positiva reaktioner, svaranden har bara angett att de erfarit positiva reaktioner. Negativa reaktioner, 
svaranden har angett att de vid något tillfälle erfarit negativa reaktioner. Inga alls, rymmer svarsal-
ternativ som indikerar att svaranden inte fått några reaktioner på sin tjänstetillhörighet. Två perso-
ner inom den här kategorin har valt att inte berätta om sin tjänstetillhörighet eftersom de bedömde 
denna informationen kunde få negativa effekter för dem.
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Tretton personer har erfarit att de mötts av positiva reaktioner när det framkommit att 
de fått en av forskarassistenttjänsterna inom Tham-förslaget.

Det var positiva reaktioner. Många killar var glada att jag inte tog deras jobb, det 
sågs som ett tillskott till institutionen att få en kvinna till.

(HSFR enkätsvar)

En majoritet (30 stycken) menar att de inte mötts av några reaktioner och det ges tre 
olika huvudförklaringar för detta. En förklaring är att dessa tjänster inte varit lika kän-
da som professorstjänsterna och heller inte upplevts som lika provokativa. En annan 
förklaringen är att tjänstestrukturerna inom akademin i allmänhet är ganska komplexa 
och att forskare sällan har helt klart för sig hur kollegor är finansierade eller anställ-
da. Slutligen har två personer aktivt valt att inte informera om sin tjänst eftersom de 
bedömde att detta kunde missgynna dem.

När jag deltog i en pedagogisk kurs diskuterade en del manliga kollegor i ned-
sättande ordalag Thamtjänsterna ”vem skulle vilja sitta på en sådan tjänst när 
man fått den pga kön” osv. Jag hade ingen lust att berätta att jag satt på en sådan 
tjänst.

(MFR enkätsvar)

21 personer uppger att de fått negativa kommentarer med avseende på sin tjänst. Det-
ta säger dock inte någonting om hur vanligt detta har varit eftersom det rymmer både 
svarsalternativ som inkluderat något enstaka tillfälle till upprepade tillfällen av nega-
tiva kommentarer. Några formulerar det så här:

Jag har fått antydningar från män att de saknade konkurrensmöjligheter och 
därmed kom med gliringar/antydningar

(HSFR enkätsvar)

Vissa ansåg att det inte var någon riktig tjänst, att det var mer som ett bidrag, 
eftersom det inte fanns någon konkurrens, att det var orättvist och man åkt på 
en gräddfil, förväntningarna på en var låga eftersom det ansågs att det fanns de 
som var bättre.

(TFR telefonintervju).

Kanske mest intressant är att bara tretton personer angett att de fått positiva reaktioner 
när det blivit känt att de haft en tjänst inom Tham-förslaget. Resultatet går stick i stäv 
med resultatet för utredningen över professorernas upplevelser som framförallt erfarit 
positiva reaktioner (Jordansson 1999). På frågan om reaktionerna skiljde sig åt mellan 
kvinnor och män, mellan personer i över- och underordnad position samt mellan nära 
samarbetspartners respektive personer som man inte räknade som nära samarbetspart-
ners varierar svaren. Någon har inte upplevt någon skillnad i reaktionerna mellan de 
olika grupperna. Några har fått flest negativa kommentarer från kvinnor vid sin insti-
tution medan andra upplevt det starkaste stödet från den gruppen. Andra har upplevt 
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att de fått negativa kommentarer från män i liknande position som de själva medan de 
upplevt stöd från män i överordnande positioner.

När det funnits andra forskare i personernas närmiljö som erfarit en personlig förlust 
av implementeringen av förslaget verkar vare sig kön eller akademisk position ha någon 
betydelse eftersom både kvinnor och män i olika akademiska positioner fällt negativa 
kommentarer. Med personlig förlust menas att de varit konkurrenter till samma tjänst 
eller på andra sätt varit aspiranter till de ekonomiska medlen. Män i överordnade posi-
tioner har t ex reagerat å sina adepters vägnar. Det har också funnits män som reagerat 
negativt utan att ha lidit personlig förlust av förslaget och detta kan tolkas som ett för-
svar av den egna positionen på ett mer ideologiskt plan. Kvinnor i överordnade positio-
ner finns bara representerade vid ett tillfälle i materialet. I det enstaka fallet har perso-
nen upplevt att kvinnor i överordnade positioner uttalat positiva kommentarer.

När förslaget om professorstjänsterna debatterades i media dominerades den av ett fåtal 
personer med höga akademiska positioner och mest negativa var män med höga aka-
demiska positioner. Debatten rörde sig framförallt på en metateoretisk nivå där försla-
get diskuterades i bredare forskningspolitiska ordalag och där försvar eller kritik av det 
akademiska meritokratiska systemet framfördes. I resultatet för denna studie framkom-
mer dock att det är personer som upplevt att de lidit personlig förlust av tillsättningen 
av tjänsterna som står för huvuddelen av de negativa reaktionerna.

Erfarenheter av forskarassistenttjänsterna

En majoritet, 74 procent14, uppger att forskarassistenttjänsten har varit mycket viktig 
för deras karriärutveckling, i vissa fall helt avgörande för deras möjligheter att fortsätta 
en forskarkarriär efter doktorsexamen. I de fall då personerna lämnat landet eller aka-
demin har skälen för detta varierat. Den upplevda svårigheten att få forskningsmedel 
förekom dock som en bidragande orsak vid ett flertal tillfällen (se tabell 2). Trots de 
överlag positiva utsagorna om förslagets betydelse för personernas karriärutveckling har 
ett flertal velat lyfta fram faktorer som de upplevt vara problematiska. Denna informa-
tion har framförallt framkommit i enkätens sista del under frågan: Finns det något ytter-
ligare du skulle vilja tillägga med anledning av dina erfarenheter av att inneha/innehaft en 
Tham-forskarassistenttjänst? I djupintervjuerna ställdes samma fråga.

Framförallt är det den ekonomiska konstruktionen av förslaget som upplevts vara pro-
blematisk. Tjänsterna samfinansierades mellan universiteten och vetenskapsråden och 
finansieringen av t ex allmän löneförhöjning eller institutionernas administrativa kost-
nader har varit en källa till konflikter. Några har även upplevt att de blivit speciellt hårt 
pressade i samband med föräldraledigheten:

14 En person har inte svarat på frågan.
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”Jag blev småbarnsmamma och hade en besvärlig graviditet, det fanns ingen 
förståelse för att det är svårt att få ihop det, att man inte har den mängden tid 
som man har när man inte har små barn eller inga barn. Till viss del så ska man 
alltid vara tillhanda. Jag köpte inte det.”

(NFR vetenskapsområde, lämnat akademin)

En person från naturvetenskap uppger att hon inte fick speciellt mycket stöd från sin 
institution och detta var framförallt tydligt när hon skulle gå på föräldraledighet då 
institutionsledningen menade att de då var tvungna att betala för någon som inte bidrog 
till institutionen.

”När jag var i den sitsen att jag fick barn, då förekom det inte att en manlig 
forskare som var nydisputerad tog föräldraledigt, jag vet inte någon. Det hände 
väl t.o.m. att vår professor i fikarummet satt och berättade att på hans tid då var 
det inte tal om någon kvinna skulle kunna forska överhuvudtaget för, det gick 
inte ihop med kvinnans roll i familjen och där satt jag då i åttonde månaden 
och kunde inte låta bli att säga att föräldraskap handlar om närvaro och inte 
om spermier. Så det var lite tungt under en period och jag vet andra kvinnliga 
forskare som är något år äldre än jag har varit ännu mer utsatta. Jag vet en som 
fick ett sent missfall och forskningsledaren sa ” ja men det var ju för väl för an-
nars hade den forskarkarriären gått åt pipan”. Fortfarande tio år senare blir hon 
väldigt berörd när hon pratar om detta. Det är sorgligt. Men sådana historier 
har jag inte hört nu på senare år och jag vet att det kommer fram flera kvinnliga 
forskare som får ett rejält stöd, i vissa grupper.”

(Intervju NFR)

Relationen mellan forskning och undervisning har varit en förhandlingsfråga mellan 
personerna och institutionerna och många menar att det faktum att forskarassistent-
tjänsten framförallt är en forskningstjänst som syftar till vidare meritering inom akade-
min inte alltid har respekterats. Tvärtom har de ofta känt sig pressade att ställa upp och 
undervisat eller administrerat mer än vad de ansåg sig vara skyldiga att göra eftersom 
de delvis varit beroende av lönemedel från institutionen. I speciellt mansdominerade 
miljöer där det funnits en brist på kvinnor har det också funnits krav på att ställa upp 
och representera kvinnorna vid institutionen vilket tagit tid från forskningen. I citaten 
nedan svarar tre person på om de anser att deras förväntningar uppfyllts under tiden för 
tjänsten.

”Eftersom det fanns så få kvinnor på institutionen och fördelningen kvinnor-
män på alla positioner i nämnder och styrelser etc. skulle vara 50-50 så innebär 
det att de få kvinnor som fanns utnyttjades hårt.” 

(NFR enkätsvar)

”Svårt att stå emot ämnesföreträdare (då även prefekt) och sedan länge etable-
rade forskare som såg möjlighet att få någon som tog hand om gästforskare och 
undervisning”.

(MFR enkätsvar)
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”Nej inte riktigt. Det fanns förvisso stöd men samtidigt tillfrågades jag om 
mycket annat och hade stort ansvar för exempelvis forskarutbildningen, vilket 
blev något av en dubbel signal.”

(HSFR enkätsvar)

Den samfinansierade konstruktionen av förslaget motiverades bl a med att man var mån 
om att förslaget förankrades vid fakulteterna. Svaren visar att istället har några upplevt 
sig hamna i beroendeställning gentemot institutionerna vilket påverkat deras möjlighe-
ter att bedriva den forskningsverksamhet de ville. Förslaget innehöll inte heller med-
el för utrustning och forskningsomkostnader. Detta har varit speciellt kännbart inom 
ekonomiskt kostsamma vetenskaper där innehavaren tvingats söka extra medel för det-
ta, alternativt ansluta sig till grupper där de inte fått möjligheten att bedriva självstän-
dig forskning. Några påpekar förslagets tidsbegränsade karaktär och menar att de läm-
nades i ett tomrum efter tjänsten avslutats.

Jämställdhetsarbetet vid institutionerna

Satsningen på forskarassistenttjänsterna innebar att förslaget även syftade till att för-
bättra den kvalitativa jämställdhetssituationen på universitet och högskolor i ett lång-
siktigt perspektiv. Detta innebar att synen på forskaryrket skulle förändras men även 
att vetenskapssynen och arbetsvillkoren skulle bli mera jämställda. I de åtta djupinter-
vjuer som genomfördes ställdes frågan om personerna ansåg att det skett en förändring 
i institutionens sätt att organisera sig eller arbeta för att vara mera attraktivt för kvinnor 
sedan de tillträtt tjänsten. Bara en av de åtta som intervjuats menade att så varit fallet.

”(…) rent konkreta åtgärder vet jag att man försökt ändra introduktionsdagarna 
på grundkursen genom att man har försökt ha mer direkt sociala, man har t ex 
gått och ätit lunch med studenterna med en gång, man har sett till att det fun-
nits någon kvinna där som berättat om ämnet, man har försökt ha med kvinnor 
från början och försökt göra det mer avspänt fån början. (…)”

(Intervju- HSFR-vetenskapsområde)

Hon nämner förändring av introduktionsdagarna, att det tillkommit kurser med genus-
perspektiv samt att det bildats ”tjejgrupper” som samlats och diskuterat kring olika frå-
geställningar. Två andra svarar att de på eget initiativ genomfört olika åtgärder för att 
stimulera och guida andra kvinnor. Nedanstående citat visar ett exempel från NFR- 
vetenskapsområde:

”I mitt fall kan jag inte säga att det är någonting som organisationen har sett i 
en vidare mening, att det här är ett sätt att påverka att få in mer kvinnor, utan 
det har varit mer en personsatsning. (…) när jag hade varit föräldraledig och det 
vara ganska tungt att komma tillbaka så kände jag att nu, det här är inte så som 
det ska vara, jag kan mycket mer än så här. Jag vill veta varför det inte funkar. 
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Ska det nu bli på det här viset att jag ändå måste lämna universitetet fast att jag 
vill forska så vill jag ändå ha gjort ett försök. Så då startade jag själv ett mentors-
program. (skratt) ett slags utbrott (skratt) och det stöttades av den centrala jäm-
ställdhetsfunktionen här på universitetet. Det är alltså dom som betalar (…)Det 
här är numera en permanent funktion vid vår fakultet.

Av citatet framkommer att personen själv bidragit till att starta ett mentorsprogram 
som numera är en permanent företeelse. Initiativet till aktiviteten kom inte från den 
egna institutionen utan är resultatet av en personlig upplevelse av att inte räknas till 
institutionen. Forskaren valde sedermera att lämna institutionen och fullföljde reste-
rande tiden för sin forskarassistenttjänst på en annan institution. Den andra personen 
som anser sig ha bidragit till institutionens jämställdhetsarbete finns inom humaniora 
och samhällsvetenskap. Hon har framförallt bidragit till att utveckla jämställdhetsarbe-
tet på forskningsnivå eftersom det varit väl fungerande på lägre nivåer. Hon anser inte 
att hon fått något speciellt stöd av sin institutionsledning för att göra detta utan agerat 
på eget initiativ. Däremot anser hon att hon fått stöd från andra delar av institutionen 
och av fakultetsledningen.

Avslutande reflektioner
I det nedanstående sammanfattas några trender som kunnat skönjas i forskarnas 
beskrivningar av sina erfarenheter av att ha innehaft/inneha en forskarassistenttjänst 
inom Tham-förslaget. I anslutning till detta presenteras några frågeställningar som 
framstår som relevanta för framtida analyser.

Resultaten visar att skälen för den sektoriella mobiliteten varierar och inkluderar både 
interna och externa faktorer. En orsak för att lämna akademin var att personerna ansåg 
att den egna institutionen inte berett dem möjlighet att stanna kvar och utveckla sin 
forskningsverksamhet när de avslutat sina tjänster. Ett annat skäl att lämna akademin 
var att informanterna upplevt att de inte fått stöd från sin institution samtidigt såsom 
de upplevde att deras manliga kollegor i samma situation fick stöd. Flertalet som läm-
nat akademin uppger att de är mycket nöjda med sina karriärsval.

När det gäller den inomakademiska rörligheten var det vanligaste skälet för att läm-
na institutionen att de fick en fast tjänst vid ett annat universitet/institution eller att 
de helt eller delvis saknade stöd från den egna institutionen. Totalt lämnade en tred-
jedel av personerna sina ursprungliga institutioner. För framtida studier framstår det 
som intressant att studera inte bara varför personer lämnar sina ”heminstitutioner” eller 
akademin utan även hur villkoren ser ut för dem som gjort detta och i vilken grad som 
de bibehåller kontakten med institutionen/universiteten och eventuellt genererar nya 
forskningskontakter och samarbeten.
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Eftersom en forskarkarriär är en tidsmässigt utdragen process är det svårt att bedöma 
gruppens slutliga karriärutveckling. En majoritet framhåller dock att satsningen haft 
stor eller avgörande betydelse för deras karriärutveckling

När det gäller frågan om personernas upplevelse av stöd från den egna institutionen så 
framkom att 69 procent fått stöd eller stöd i viss mån av sin institution. Vid en närmare 
granskning av kategorin ”stöd i viss mån” som utgjorde lite mindre än hälften (18/42), 
visade det sig att detta framförallt innebar att personerna ”blivit lämnade ifred” men 
inte att några speciella åtgärder vidtagits för att underlätta deras karriär.

Vi kan se att personer som lämnat akademin är överrepresenterade bland dem som upp-
levt att de inte fått stöd av sin institution och i vissa fall blivit motarbetade. Denna 
grupps erfarenheter reser frågor om upplevelsen av att bli motarbetade och avsaknaden 
av positiv behandling skulle kunna vara en bidragande orsak till att personerna lämnat 
akademin och vilken betydelse institutionskulturen i så fall har för detta?

Innehavarna av professorstjänsterna upplevde att institutionerna inte alltid uppfyllde 
sina åtagande. Det handlade bl a om institutionernas administrativa eller ekonomiska 
åtaganden. I materialet framkommer att flera av forskarassistenterna har upplevt att 
institutionerna inte alltid stöttat dem och att den samfinansierade konstruktionen av 
förslaget i vissa fall försatt dem i en beroendeställning som hindrat dem i att bedriva 
den forskning som de skulle önska.

Jämfört med professorerna, var forskarassistenterna betydligt mer utsatta för negativa 
kommenterar. När personer i forskarassistenternas närhet lidit en personlig förlust så 
har personer av båda könen och personer i över och underordnad position fällt negativa 
kommentarer. Skillnaden mellan professorernas och forskarassistenternas erfarenheter 
reser frågan om positioners betydelse för att bli utsatt för negativa kommentarer med 
avseende på kön och akademisk legitimitet?

Förslagen i propositionen inriktade sig också mot ett bredare förändringsarbete för att 
öka jämställdheten mellan kvinnor och män på universiteten samt främja forskning 
och undervisning med genusperspektiv. Av resultaten från de djupintervjuade personer 
framkommer att en majoritet (sju av åtta) inte anser att institutionerna ändrat sitt sätt 
att arbeta eller organisera sig för att skapa bättre förutsättningar för att realisera jäm-
ställdhet. Däremot berättade två av forskarna att de varit involverade i fakultetsövergri-
pande nätverk för kvinnliga forskare. Två personer berättade att de själva varit med och 
startat aktiviteter för att stärka andra kvinnor. Resultaten från djupintervjuerna indice-
rar att institutionernas agerande framstår som intressant att analysera i framtida stu-
dier.
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Projekthanteringskompetens  
nödvändig för långsiktigt arbete

Gunilla Fürst Hörte och Agneta Hansson

Mycket jämställdhetsarbete bedrivs i projekt och resultaten riskerar att försvinna när 
projekten är avslutade. Denna artikel beskriver en projektkedja med syfte att stärka 
kvinnors företagande i Halland. Där har funnits ett samarbete mellan praktiker och 
forskare vid en forskningsenhet samt väl utvecklade nätverk såväl lokalt som interna-
tionellt. Den sammanhållna FoU-miljön har lett till att den vunna kunskapen om 
kvinnors företagande kunnat tillvaratas och utvecklas vidare i efterföljande projekt. 
Den har också bidragit till en utveckling av projekthanteringskompetensen, till exem-
pel förmågan att föra samman idéer med finansieringsmöjligheter, ha möjlighet att ta 
chanserna när de kommer och att kunna hantera att projekt utvecklas i en oväntad 
riktning.

När VINNOVAs utlysning ”Vad hände sen?” med undertiteln ”långsiktiga effekter av 
jämställdhetssatsningar” kom, blickade vi tillbaka på de satsningar på kvinnors företa-
gande som gjordes i början av nittiotalet vid Centrum för arbetslivsutveckling vid Hög-
skolan i Halmstad. Avsikten var att följa upp vad satsningarna lett till men vårt fokus 
flyttades eftersom vi upptäckte hur förekomsten av en sammanhållen enhet hade acku-
mulerat kompetens och på så sätt utvecklat möjligheterna att påverka på längre sikt.

Den här artikeln utgår från en beskrivning av en utvecklingshistoria med fokus på pro-
jekts tillblivelse och utveckling. Utöver de planerade och uttalade projektresultaten, 
som oftast finns beskrivna i projekt- och utvärderingsrapporter, finns sällan beskrivna 
de resultat som är av betydelse för en långsiktig utveckling, till exempel utvecklingen 
av nya frågeställningar och de lärprocesser som projektpartners blir delaktiga i. Det är 
dessa resultat rörande själva projektutvecklingsprocessen som vi fokuserar här.

Förekomsten av en utvecklingsorganisation är en förutsättning för bestående resultat. 
Det krävs en varaktighet i insatser, som i det här fallet illustreras av en projektkedja 
som möjliggjordes genom att det fanns en forsknings- och utvecklingsenhet som orga-
nisatoriskt höll samman och utvecklade kompetens för att driva projekten.

Artikeln bygger på de kunskaper och erfarenheter om jämställdhet och lärande som 
utvecklades under 90-talet inom Centrum för Arbetslivsutveckling (CAU) vid Hög-
skolan i Halmstad. Detta centrum var från början ett regionalt finansierat projekt och 
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utvecklades bland annat genom att ingå i Arbetsmiljöfondens LOM1-program, till en 
FoU-miljö som fanns mellan åren 1988 och 2000. CAUs verksamhet var huvudsakli-
gen inriktad mot forskning kring företags- och arbetslivsutveckling med arbetsplats-
dialogen som kännetecken. Inom ramen för CAUs verksamhet har projekt drivits med 
bland annat medel från Arbetsmiljöfondens LOM och KOM2-program, Arbetslivsfon-
den3, NUTEK och EUs olika program.

I artikelns första del beskrivs en utvecklingshistoria som i sig är ett exempel på lång-
siktiga projektresultat. Därpå följer en analys av de förutsättningar för projekten som 
FoU-miljön skapade, så som de blir synliga i projektredovisningar och i intervjuer med 
nyckelpersoner. Nyckelpersonerna är forskare och praktiker. Vi har gjort fjorton infor-
mantintervjuer med representanter för samverkanspartners, målgrupper och projektmed-
arbetare. Intervjuerna har fokuserat på projektens betydelse på längre sikt och sett i ett 
bredare perspektiv.

Studieobjekten – projekt om kvinnors företagande

I rapporten Manliga normer – kvinnliga former. Att utveckla regionala nätverk för kvinnors 
företagande (2000)4 har författarna Gunilla Lundkvist och Mia Swärdh sammanfattat 
kunskaper och lärdomar från ett stort antal projekt och aktiviteter från CAUs verksam-
het under 1990-talet. Vi har gjort ett urval av fyra större projekt om kvinnors företa-
gande för att illustrera projektutvecklingsprocesser och dess förutsättningar. Projekten 
som utgör det empiriska underlaget för artikeln är:

Figur 1. Tidsaxel för de fyra projekt som beskrivs i artikeln

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kvinnors företagande i Halland
Finansiär: NUTEK (Att främja kvinnors företagande), Länsstyrelsen 
i Halland, de halländska kommunerna, EU:s strukturfonder och 
kompetensutvecklingsprogram

GROW – A Guidance to Raise Opportunities for Women
Finansiär: EU-programmet Leonardo da Vinci och NUTEK

Women in Business
Finansiär: ESF (Europeiska Socialfon-
den), Gemenskapsinitiativet Employment-
NOW (New opportunities for women)

SEE – Sustainable Energy and Environment
Finansiär: ESF, Gemenskapsinitiativen 
Emplyoment-NOW och ADAPT

1 LOM-programmet (Ledning, Organisation, Medbestämmande) vid Arbetsmiljöfonden 1985-1990
2 KOM-programmet (Kvinnor och Män i samverkan) vid arbetsmiljöfonden 1989-1994
3 Arbetslivsfonden 1990–1995, en projektmyndighet med syftet att stödja förändringsarbete för en bättre 

arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv
4 Lundkvist, G & Swärdh, M. (2001). Manliga Normer – Kvinnliga former – att utveckla regionala 

nätverk för kvinnors företagande. Nya Jobb & Företag rapport nr 23. Rådet för Arbetslivsforskning, 
NUTEK, Svenska ESF-Rådet. Stockholm. En kortare version finns publicerad i Forskningssamverkan 
och nya former av kunskapsbildning, HSS2001, Högskolan i Halmstad.
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Kvinnors företagande i Halland

Syftet var att främja kvinnors företagande utifrån deras egna behov och erfarenheter. 
Föreläsningar, konferenser och seminarier anordnades, vilka bl a ledde till utveckling 
av nya företag, kooperativ och nätverk.

GROW – A Guidance to Raise Opportunities for Women.

Syftet med detta transnationella projekt var att förbättra infrastrukturen för kvinnors 
företagande i sju europeiska regioner, varav Halland var en. Regionala referensgrupper 
bestående av privata och offentliga företagsfrämjare etablerades i varje region.

Women in Business

Syftet var att skapa en utbildning för arbetslösa kvinnor i att planera, starta och driva 
eget företag. Utbildningens innehåll utvecklades av kvinnorna i samverkan med lärare 
och mentorer/handledare från halländska organisationer och företag. Projektet innehöll 
även ett transnationellt utbyte med motsvarande projekt i Spanien och Belgien.

SEE – Sustainable Energy and Environment

Projektets syfte var att utbilda och kompetenshöja inom miljö- och energiområdet. SEE 
bestod av två delar: I den ena delen (Employment –NOW) var idén att erbjuda kvinnor 
med akademisk bakgrund en vidareutbildning inom miljö- och energiområdet för att 
kunna arbeta som miljö- och engergikonsulter. I den andra delen (ADAPT) var mål-
sättningen att öka företags och organisationers (inom framför allt byggbranschen) kon-
kurrenskraft genom att kompetensutveckla personal och ledning i miljö- och energi-
relaterade frågor.

En projektutvecklingskedja för kvinnors företagande

Varför särskilda insatser?

Först några väl kända utgångspunkter för att rikta särskild uppmärksamhet mot kvin-
nors företagande5

• Kvinnors företagande är ett omfattande och växande fenomen i utvecklingen från 
ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle.

• Kvinnors företagande ser ofta annorlunda ut än mäns företagande; företagandet 
avspeglar den könsuppdelade arbetsmarknaden; kvinnor och män har ofta företag 
i olika branscher.

5 Holmquist Carin; Sundin, Elisabeth (red.): Företagerskan. Om kvinnor och entreprenörskap, SNS 2002
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• Kvinnor och män har delvis olika motiv och attityder till sitt företagande. Bland 
kvinnor finns oftare motivet att underlätta kombinerandet av yrkesutövning med 
familjearbete. Många kvinnor vill arbeta deltid och har mindre önskan än män 
att expandera.

• Företagsfrämjare (rådgivare och bankväsende) har utformat sina policies så att de 
är bäst anpassade för heltidsarbete i tillverkningsföretag med tillväxtambitioner. 
Mäns företagande är norm i företagarvärlden.

I ett samhälle som prioriterar hållbar tillväxt och innovationer är kvinnors företagande 
viktigt att synliggöra, stödja och utveckla.

Hur det började

WiTEC6 är ett internationellt nätverk av företag, universitet och högskolor, organi-
sationer och enskilda, som på olika sätt arbetar för att stödja kvinnor inom traditio-
nellt mansdominerade sektorer inom arbetsliv och utbildning som t ex teknik, naturve-
tenskap och IT. Sedan 1990 har Högskolan i Halmstad varit aktiv inom WiTEC. År 
1992 bildades WiTEC-Sweden med stöd från regeringens jämställdhetsenhet. Samma 
år hade WiTEC inom ramen för EU-programmet COMETT7 ansökt och beviljats ett 
antal s k ”short courses” som alla, på olika sätt, syftade till företagsutveckling genom att 
stärka kvinnors ställning inom naturvetenskap, teknik och andra traditionellt mansdo-
minerade sektorer i näringslivet. Kurserna genomfördes av WiTEC-partnerna i olika 
länder i Europa. Två av dessa kurser genomfördes av WiTEC-Sweden vid Centrum för 
Arbetslivsutveckling, Högskolan i Halmstad.

Den andra kursen, som fick namnet ”Kvinnliga entreprenörer i teknikbaserade före-
tag”, genomfördes i samarbete med NUTEK. Samtidigt fick NUTEK i uppdrag av 
regeringen att genomföra ett nationellt program för att främja kvinnors företagande. 
Arbetsmiljöfondens KOM-program (Kvinnor och Män i samverkan 1989-1994) hade 
visat att kvinnor som företagare i mindre utsträckning än företagande män sökte råd-

6 WiTEC (Women in Science, Engineering and Technology) bildades 1988 som ett sektoriellt UETP 
(University, Enterprise Training Partnership) inom ramen för EU-programmet COMETT (se nedan). 
Ursprungliga initiativtagare till WiTEC var deltagarna i WWG (Women’s working Group) i SEFI 
(European Society for European Education). Koordinator för WiTEC var Sheffield University i 
Storbritannien. Sedan 1990 har Högskolan i Halmstad, genom Agneta Hansson, varit aktiv inom 
WiTEC. År 2000 ombildades WiTEC till en europeisk förening (European Association for Women in 
Science, Engineering and Technology). Agneta Hansson var dess första president 2000–2003. WiTECs 
medlemmar består av koordinatororganisationer som tagit på sig uppgiften att sprida nätverket i sina 
respektive länder. WiTEC finns nu i 14 länder i Europa och målsättningen är att WiTEC-nätverk ska 
bildas i samtliga europeiska länder. Högskolan i Halmstad är koordinatororganisation för WiTEC-
Sweden.

7 COMETT var ett transnationellt EU-program som syftade till att stärka företagens konkurrenskraft 
genom samverkan med universitet och högskolor. Efterföljaren till COMETT är programmet Leonardo 
da Vinci.
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givning och att det fanns behov av rådgivning specifikt riktat till kvinnor med den typ 
av företagande som de oftare än män ägnar sig åt. Dessutom fanns behov av nätverk, 
där kvinnor kunde utbyta erfarenheter och stödja varandra.8

Den handläggare på NUTEK med ansvar för programmet för kvinnors företagande 
deltog vid ett seminarietillfälle9. I dialog med henne väcktes idén att söka medel hos 
NUTEK för att starta ett regionalt projekt med syfte att främja kvinnors företagande 
utifrån deras egna behov och erfarenheter.

Från lokal kurs till regionalt projekt: Kvinnors företagande i Halland

Kursen hade väckt frågor kring kvinnors företagande: Fanns det något specifikt i kvin-
nors företagande? Var de strukturella förutsättningarna de samma för kvinnor som för 
män? Hade de mer etablerade företagarna råd att förmedla till nystartarna?

Förankringsprocess

Uppläggningen av det regionala projektet syftade till att på bred bas få kunskaper om 
hur kvinnors företagande kunde främjas. Som ett första steg, när besluten om projekt-
medel från NUTEK och Länsstyrelsen var fattade, inbjöds ”företagsfrämjare” från 
länet till en ’hearing’ på Högskolan för att diskutera kvinnors företagande i Halland. 
Tillsammans med nyckelaktörer; representanter från kommunernas näringslivskontor, 
ALMI, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Företagarna i Halland (FR) och köpman-
naföreningar diskuterades hur myndigheter och organisationer skulle kunna samverka 
om att stödja och stimulera kvinnors företagande i länet. En referensgrupp bildades 
som skulle ansvara för att stödja processen regionalt och i kommunerna. Denna refe-
rensgrupp bestod till stor del av samma personer som deltog i projektets inledande ’hea-
ring’.

Nätverk för företagande kvinnor

Med näringslivskontorens hjälp lokaliserades företagande kvinnor inom olika bran-
scher, såväl ensamföretagare som företagare med flera anställda. Under hösten 1994 
inbjöds dessa i respektive kommun till idéträffar, där syftet var att kvinnorna själva 
skulle komma till tals och diskutera sina gemensamma erfarenheter som företagare. 
Planen var att fortsatta träffar, arrangemang och utbildningsinsatser skulle initieras av 
deltagarna själva. Från Högskolans sida betonade man tydligt sin roll som processtöd 
men inte drivande av nätverken.

8 NUTEK R 1992:50 Att främja kvinnors företagande. Förslag till program för det regionalpolitiska 
stödet.

9 Kerstin Wennberg
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Träffarna genomfördes på kvällstid och uppslutningen var stor; sammanlagt kom drygt 
200 kvinnor till träffarna. Träffarna resulterade i försök att nå ut till ytterligare fler 
företagande kvinnor och att bilda nya nätverk. Näringslivsansvariga i varje kommun 
tog på sig att lägga upp register över kvinnliga företagare.

Drygt ett år efter de inledande idéseminarierna genomfördes ett antal intervjuer med 
kontaktpersonerna för de olika nätverken. Dessa intervjuer visade att flera av nätverken 
efter en tid hade haft svårt för att hålla entusiasmen uppe. De som lyckats bäst var de 
som fått personellt stöd från sin kommun att hålla samman nätverket.

Sökkonferenser

De inledande idéträffarna genomfördes i dialogform som förkortade s k sökkonferenser, 
där kvinnorna tillsammans i mindre grupper diskuterade hur de såg en önskvärd fram-
tid för sitt företagande, vad de upplevde som hinder, och vad de ansåg att de behövde 
som stöd för att deras företagande skulle fungera bra. Sökkonferensen är en planerings-
modell som använder dialogmetoden – ett konstruktivt utbyte av åsikter deltagarna 
emellan. Den bygger på att deltagarna är aktiva och gemensamt ansvarar för resulta-
ten.10 Kvinnorna betonade behovet av nätverk för sociala kontakter och kompetensut-
veckling. Det kom fram en lång rad konkreta förslag på teman för kurser och semina-
rier, till exempel ekonomi och bokföring, datateknikens möjligheter, juridik, skattefrå-
gor, argumentationsteknik, säljkunskap och marknadsföring. Många ansåg att det var 
svårt att sätta pris och ta ordentligt betalt för sina produkter och tjänster. Möjligheter 
att gemensamt marknadsföra sina produkter och tjänster och att synliggöra sina företag 
diskuterades. Ett förslag som fångades upp av ALMI var önskan att få en mentor.

Våren 1995, ett halvår efter de inledande idéträffarna, hade nätverken vidgats och 
omfattade sammanlagt närmare 800 företagare i Halland. Ett flertal aktiviteter ägde 
rum, ofta på initiativ av näringslivskontoren.

Seminarieserien ”Dags att ladda batterierna”

Under våren 1995 genomfördes en seminarieserie under rubriken ”Dags att ladda bat-
terierna”.11 Seminarierna byggde på teman som efterfrågats av de kvinnliga företagarna. 
Ett tiotal olika teman togs upp och 25 seminarietillfällen genomfördes med hjälp av 
externa experter och föreläsare.

10 Emery, M: Participate Design for Participate Democracy. Canberra: centre for continuing Education, 
Australian National University 1989 
Ljungberg van Beinum, Ingrid Hilda: Using the Lamp instead of looking into the Mirror. University 
Leiden, Amsterdam 2000

11 Lindgren, Eva-Karin; Stridh, Kicki; Swärdh, Mia: Dags att ladda batterierna – en seminarieserie 
för kvinnliga företagare i Halland, maj/juni 1995. Centrum för Arbetslivsutveckling, Högskolan i 
Halmstad 1995.
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Projektresultat då

Projektet ”Kvinnors företagande i Halland” resulterade i ett stort antal nätverk för kvin-
nors företagande. Projektet kom att initiera ett flertal aktiviteter för att främja kvinnors 
företagande. NUTEK och Länsstyrelsen beviljade nya medel för uppföljning och utvär-
dering och även för medfinansiering av nya EU-projekt inom området.

Förbättrad infrastruktur för kvinnors företagande:  
GROW – A Guidance to Raise Opportunities for Women

Nästa steg i projektutvecklingen blev att i dialog med olika regionala aktörer lyfta fram 
och belysa strukturella faktorer som verkar hindrande för utvecklingen av kvinnors före-
tagande, t ex former för rådgivning, finansiering, utbildning m m. Projektets målgrupp 
var regionala beslutsfattare, företagsfrämjande organisationer, men också kvinnliga före-
tagare. Till den senare målgruppen räknades både etablerade och blivande företagare.

Våren 1995, när Sverige efter sitt EU-inträde fått möjlighet att söka medel för att själva 
driva EU-projekt, riktades en förfrågan från Linköpings universitet och Länsstyrelsen 
i Östergötland till CAU, om att delta i ett pilotprojekt med det övergripande syftet 
att främja kvinnors företagande. Då det planerade projektets inriktning låg väl i linje 
med den pågående satsningen ”Kvinnors företagande i Halland” sågs projektet som en 
mycket intressant möjlighet att vidareutveckla tankar och metoder i samverkan med 
aktörer i andra regioner. Projektets design byggde dessutom på de modeller och meto-
der för dialogkonferenser som utvecklats inom LOM-programmet. Italien och Storbri-
tannien var redan vidtalade som transnationella partner och WiTECs partners i Spa-
nien och Belgien12 knöts till partnerskapet. Ansökan kom att omfatta sju europeiska 
regioner; Östergötland och Halland i Sverige, Sicilien och Emilia Romagna i Italien, 
Wales i Storbritannien, Katalonien i Spanien och Verviers i Belgien.

Projektet GROW, A Guidance to Raise Opportunities for Women, genomfördes 
under perioden 1995-1998. Det var ett transnationellt projekt inom EU-programmet 
Leonardo da Vinci.

I var och en av de sju europeiska regionerna etablerades regionala referensgrupper bestå-
ende av privata och offentliga företagsfrämjare. Målet med GROW var att utveckla en 
europeisk modell för hur infrastrukturen för kvinnors företagande skulle kunna för-
bättras.

Fortsättning och intensifiering

I Halland blev GROW en fortsättning och en intensifiering av det arbete som startats 
två år tidigare. Referensgruppen blev en utvidgning av den tidigare referensgruppen 

12 Tillika partners i WIB-projektet, se sid 12
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och bestod av representanter från Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Nyföretagarcent-
rum, ALMI, Halmstad kommun, Laholms kommun, Högskolans Näringslivsservice, 
Företagarna, Kooperativt utvecklingscentrum och Växtkraft Mål 4. Referensgruppen 
var både ett mål och ett medel i GROW-projektet. Dess roll var viktig för att följa och 
driva projektet, för att förankra det lokalt och regionalt samt för att sprida dess resultat. 
Men syftet var också att inom referensgruppen öka kunskapen och förståelsen för var-
andras verksamheter, för att bättre kunna bistå de kvinnliga företagarna/företagsstar-
tarna med adekvat stöd.

Arbetet med GROW i Halland inleddes med en kartläggning av de kvinnliga företa-
garna i regionen och deras syn på sitt företagande. Cirka 250 enkätsvar visade att mer-
parten av kvinnornas företag drevs som enskild firma och att mer än 30 procent drev 
sin verksamhet hemifrån13. Flertalet planerade att expandera sina företag, men upp-
levde det stressande att hitta balansen mellan familjeliv och företagande. Majoriteten 
ansåg också att de blivit negativt bemötta i sina kontakter med företagsfrämjare. Med 
utgångspunkt bland annat i denna kartläggning blev referensgruppens målsättning att 
ta fram en strategi för att öka tillgängligheten till företagsfrämjare och stimulera inno-
vationer, kompetensutveckling, export och nyföretagande bland kvinnor i Halland.

Projektet tillhörde första generationens EU-projekt i Sverige vilket var anledningen till 
att NUTEK visade intresse av att följa projektet på nära håll, både för att få kunskap 
om villkoren för kvinnors företagande i andra europeiska regioner och för att lära av 
processen att driva EU-projekt. NUTEK satsade medel för en konsult14 som under hela 
den treåriga projektperioden följde projektets utveckling och dokumenterade GROW-
processen i sin helhet15.

Projektresultat då

Det europeiska samarbetet ökade kunskaperna om metoder och modeller för att främja 
kvinnors företagande genom rådgivning, utbildning, kompetensutveckling, finansiering 
och internationalisering. Projektets slutprodukt blev en ”handbok”: GROWth in your 
region – the partnership approach to support women entrepreneurs (1999).

13 Lundkvist, Gunilla; Swärdh, Mia: Manliga Normer – Kvinnliga former – att utveckla regionala nätverk 
för kvinnors företagande. Nya Jobb & Företag rapport nr 23. Rådet för Arbetslivsforskning, NUTEK, 
Svenska ESF-Rådet. Stockholm 2001

14 Inger Danilda, Encounter AB

15 NUTEK 1997:34 “Att delta i EU-projekt för att främja kvinnors företagande regionalt” 
NUTEK 1998:22 “Nationellt och transnationellt samarbete i EU-projekt” 
NUTEK 1998:23 “Nätverksbyggande inom ramen för EU-projekt” 
NUTEK 1999:13 “Infrastruktur för kvinnors företagande i sju europeiska regioner”
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Innovativ utbildning för kvinnor i eget företagande: WIB – Women in Business

Inför Sveriges inträde i EU hade medel avsatts från den svenska statsbudgeten för olika 
EU-program och fonder med syfte att stärka arbetskraften och göra den mer anställ-
ningsbar och anpassad till en gemensam europeisk arbetsmarknad. För att stimulera 
organisationer i Sverige att söka medel ur dessa fonder och få utdelning på den svenska 
satsningen, genomfördes under 1994-95 ett antal konferenser och utbildningstillfällen 
där det gavs information om möjligheterna som öppnades för Sverige genom att delta i 
olika program. Vid en sådan konferens erbjöds Högskolan i Halmstad genom WiTEC 
att delta som svensk partner till ett projekt i Storbritannien, vilket syftade till att få 
unga kvinnor intresserade av företagande.

Ansökan formulerades under sommaren 1995. När Svenska EU-Programkontoret med-
delade att projektet beviljats kom samtidigt beskedet om att ansökan från partnern i 
Wales inte beviljats. Detta problem löstes emellertid genom tillgången till WiTEC-
nätverket, där både den spanska och den belgiska WiTEC-koordinatorn hade fått 
NOW-projekt beviljade (NOW=New Opportunities för Women16). Tillsammans hade 
de bildat ett transnationellt partnerskap i vilket det halländska projektet välkomnades. 
Både det spanska och belgiska projektet syftade till att utbilda kvinnor i att skapa eget 
företag. Det belgiska vände sig till arbetslösa kvinnor på landsbygden och det spanska 
till kvinnliga studenter på en teknisk högskola.

Innovativ arbetsmarknadsutbildning med ”bottom-up”-utformning

WIB-projektets svenska partnerskap bestod av Länsarbetsnämnden, arbetsförmedling-
arna i Halmstad och Laholm, Trygghetsrådet i Halmstad samt två företagare från det 
kvinnliga företagarnätverket i Halland. Partnerskapet, fungerade som referensgrupp för 
projektet. Referensgruppen följde projektet från ansökan till slutrapportering och hade 
under hela processen kontakt med såväl projektledning som deltagare. De kvinnliga 
företagarna i referensgruppen fanns med som företrädare för gruppen kvinnliga företa-
gare, men också för att tillföra projektet yrkeskunskaper i bl a IT-grafik och ekonomi.

Projektet innehöll en arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa kvinnor som var intres-
serade av eget företagande eller annan form av självständigt arbete som t ex frilans eller 
projektledare. Utbildningen använde en alternativ pedagogisk modell där deltagarna 
själva, i samverkan med lärare och mentorer/handledare från halländska organisationer 
och företag, utvecklade utbildningens innehåll.

WIB-utbildningen gav deltagarna kunskap i företagsekonomi och IT, och erbjöd del-

16 NOW-projekt syftar (syftade) till att öka jämställdheten på arbetsmarknaden bl a genom utbildnings-
insatser för att utveckla kvinnors möjligheter till sysselsättning och otraditionella yrkesval. NOW är 
ett delprogram inom Employment som ställer särskilda krav på projekten; de skall vara transnationella, 
innovativa, överförbara och ha ett ”bottom-up”-perspektiv.
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tagarna möjlighet att utveckla en egen företagsidé. Vidare avsåg den att bidra till delta-
garnas individuella utveckling och att uppmuntra var och en att hitta sin egen väg till 
sysselsättning. Deltagarna producerade tillsamans en CD-ROM-skiva och fick därige-
nom kunskap om modern multimediateknik.

En fast stab av lärare från Högskolan hade huvudansvaret för basämnena (företagseko-
nomi, marknadsföring och IT). Dessa lärare kallades i WIB-projektet för handledare 
för att markera att deras roll var att understödja lärprocessen snarare än att styra den. 
Dessutom knöts konsulter med olika specialistkunskaper till utbildningen. En psykolog 
från Högskolan träffade regelbundet deltagarna i ”reflektionsgrupper” för att diskutera 
och följa upp deltagarnas individuella utveckling. Under utbildningens sista veckor hade 
projektledaren individuella utvecklingssamtal med deltagarna. Syftet med dessa var att 
följa upp de ambitioner som deltagarna hade vid kursstarten och summera det gångna 
året. Deltagarna presenterade också en handlingsplan för vad de skulle göra efter WIB. 
Utbildningen avslutades med att deltagarna redovisade sina individuella handlingspla-
ner och att multimediaproduktionen redovisades för referensgruppen.

Projektresultat då

 Den utvärdering som genomfördes tio månader efter den ettåriga utbildningens slut 
visade att fjorton av de femton kvinnorna hade arbete. Endast en var då arbetslös. Tolv 
av deltagarna var fortfarande intresserade av eget företagande, tre av dessa hade redan 
startat och en hade långt framskridna planer. Tre av kvinnorna hade kommit till insikt 
om att eget företagande inte var något för dem. WIB-utbildningen visade sig leda till 
ökad anställningsbarhet17.

Med lärdomar i bagaget mot nya målgrupper och specialområden:  
SEE – Sustainable Energy and Environment

Lärdomarna från WiB-projektet var många, bland annat att en så generell och bred 
företagsutbildning, med en så heterogen grupp av deltagare, snarare tenderade att resul-
tera i en orienteringsutbildning än att leda till att deltagarna verkligen startade före-
tag. Det hade också visat sig att den problembaserade undervisningsformen var svår 
att genomföra inom ramen för en högskola med traditionellt inriktade högskolelärare. 
Utbildningen kom därför att få en mer traditionell inriktning än vad som var tänkt.

Projektledningen kom fram till att det vore intressant att utveckla ett projekt utifrån 
erfarenheter från WIB, men som riktade sig till en mer homogen grupp och som där-
med skulle bli mer fokuserad på något speciellt område. WiBs metodutveckling skulle 

17 Milsta, Margareta & Lundén, Lena: Women in Business – en utbildning för kvinnor i eget företagande. 
Centrum för Arbetslivsutveckling, Högskolan i Halmstad 1999.
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kunna kopplas ihop med nya målgrupper med hög kompetens och ha tydligare beto-
ning på en problembaserad pedagogik.

WIB-projektets avslutning 1997 sammanföll med en andra utlysning från Svenska 
ESF-Rådet inom Gemenskapsinitiativen Employment-NOW och ADAPT18. Projekt-
ledningen såg möjligheter att utveckla ett projekt som utgick från ett samarbete mellan 
två olika målgrupper inom samma sektor och med gemensamt intresse för kompetens-
utveckling inom något aktuellt tema. Bygg- och konstruktionssektorn (i vid bemärkel-
se) bedömdes som lämplig för en fördjupning inom områdena miljö och energi.

Byggsektorn var starkt mansdominerad och byggd på manlig kultur med starka tradi-
tioner – en viktig sektor att nå på den könssegregerade arbetsmarknaden. När projektet 
utvecklades 1997 var arbetslösheten inom byggsektorn relativt hög. Även om kvinnorna 
inom byggbranschen var få, så hade de den största arbetslösheten. Branschen var också 
stadd i förändring eftersom nya kvalitetsnormer inom miljö- och energiområdet ställde 
nya krav på företag och organisationer inom bygg- och konstruktionssektorn.

SEE utvecklades i två grenar; SEE-NOW och SEE-ADAPT. Den ena delen (finan-
sierad genom Employment–NOW-programmet) bestod av en arbetsmarknadsutbild-
ning. Kvinnor med akademisk bakgrund erbjöds en vidareutbildning inom miljö- och 
energiområdet med syftet att de skulle kunna arbeta som miljö- och energikonsulter, 
t ex i företag och kommuner. I den andra delen (ADAPT) var målsättningen att öka 
företags och organisationers (inom framför allt byggbranschen) konkurrenskraft genom 
att kompetensutveckla personal och ledning i miljö- och energirelaterade frågor.

Båda projekten beviljades och löpte under två år från november 1997 till december 
1999.

Samverkan i partnerskap, referensgrupper och nya nätverk

I likhet med de andra projekten som redovisats fanns flera mål. Ett framträdande var att 
skapa nätverk mellan företag, myndigheter, organisationer och enskilda på såväl inter-
nationell som nationell, regional och kommunal nivå. Samtidigt ville projektledning-
en pröva nya samarbetsformer mellan Högskolan och omvärlden när det gällde arbets-
marknadsutbildning samt företags- och organisationsutveckling.

18 Gemenskapsinitiativet ADAPT var ett utvecklingsprogram som syftade till att finna och utveckla 
metoder, angreppsätt och material för att stärka anställdas ställning inför framtida omvandlingar och 
förändringar i arbetslivet. Syftet var att; (1) anpassa den europeiska arbetskraften till industriella för-
ändringar, (2) öka konkurrenskraften inom industrin, tjänste- och handelssektorerna, (3) förhindra 
arbetslöshet genom ökad flexibilitet och rörlighet, (4) förutse och stimulera skapandet av nya arbets-
tillfällen och ny verksamhet. Högskolan i Halmstad (CAU) hade inom den första utlysningsomgången 
i Sverige 1995 fått ADAPT-projektet Bootstrap beviljat. Bootstrap genomfördes under 1996-1998 (se 
Holmquist m fl, 1999).
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Med 36 olika nationella partners var SEE-projektet i högsta grad ett nätverksprojekt. 
Nationella partners var t ex Naturvårdsverket, Civilingenjörsförbundet, föreningen Sve-
riges Energirådgivare och Byggforskningsrådet. Det nationella partnerskapet rekryte-
rades för att få till stånd en bred bas för samverkan kring den lokala byggbranschens 
behov och intressen. Regionala och kommunala organisationer i projektet var Arbets-
förmedlingen, Laholms, Falkenbergs, Hylte och Halmstads kommuner, Länsstyrelsen i 
Hallands län och en rad företag.

En referensgrupp för projektet bildades i vilken samtliga nationella partner erbjöds att 
delta. Nio regionala organisationer, såväl offentliga som privata valde att delta i refe-
rensgruppen19. Syftet med referensgruppen var att öka delaktigheten för de nationella 
partnerna och att stärka samverkan för projektets utveckling genom att ta tillvara tidi-
gare erfarenheter, kunskaper och kontakter.

När innehållet i projektet skulle planeras användes modellen med sökkonferens för att 
kartlägga byggbranschens behov av kompetensutveckling. Våren 1998 samlades unge-
fär 40 personer från det nationella partnerskapet och andra med intresse av miljö- och 
energifrågor till en sökkonferens på Högskolan. De områden och förslag på teman som 
kom fram under konferensen fick utgöra underlag för projektets uppläggning.

SEE-NOW en skräddarsydd vidareutbildning

Projektets målgrupp var arbetssökande kvinnor med arkitekt- eller civilingenjörsutbild-
ning (eller liknade) som hade intresse för miljö- och/eller energifrågor. SEE-utbild-
ningen marknadsfördes genom att locka med ett nytt yrkesområde – arbete som miljö- 
och energikonsult. Nyckelbegreppen i marknadsföringen av utbildningen var projektar-
bete, eget ansvar och nära samarbete med näringslivet. Deltagarnas egna intressen sat-
tes i fokus och de erbjöds sex månaders praktik inom byggbranschen. Tillsammans med 
Länsarbetsnämnden i Halland utvecklades en plan för hur informationen skulle spridas 
såväl till arbetsförmedlare och vägledare som till de arbetssökande och till fack- och 
branschförbunden centralt.

SEE-NOW utbildningen kom, på förslag från sökkonferensen, att innefatta miljö- 
och energifrågor, IT och personlig utveckling med projektarbete, samt samverkan med 
företag och organisationer. I samband med kursstarten fick deltagarna personlig hand-
ledning. Ungefär halva kurstiden var avsatt för egna projektarbeten där deltagarna kun-
de fördjupa sig inom ett speciellt ämnesområde.

Deltagarna fick också möjlighet att ta del av den starta-eget-kurs som tidigare utveck-

19 AB Industristaden och Agenda 21 i Halmstad, Arbetsförmedlingen i Halmstad, FABO Falkenberg, 
Halmstads Fastighets AB, Hallands länsmuseer, NOMAFA AB, PEAB AB och REAK Falkenberg
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lats inom WIB (Women in Business)-projektet. De erbjöds också att ingå i ett mentor-
program. Mentorerna utgjordes av personer i ledande befattningar hos regionala part-
ners i projektet både från offentlig sektor och från näringslivet.

Alla deltagare hade energi och miljö som gemensamt tema, men med utgångspunkt i 
tidigare bakgrund och förförståelse kom detta tema att utvecklas olika hos varje del-
tagare. Deltagarnas egna behov sattes i fokus för utbildningen. Kursen var flexibel och 
förändrades efter deltagarnas behov.

Genom nära samarbete med Högskolan kunde kursens kvalitet säkras. SEE-deltagar-
na kunde delta i kurserna inom några av Högskolans program20 och fick tillgodoräkna 
sig högskolepoäng (dock inte på SEE-NOW-utbildningen, som ansågs som en arbets-
marknadsutbildning).

SEE-ADAPT bidrog till utveckling av den lokala byggsektorn

Stommen i SEE-ADAPT-projektet var en serie av föreläsningar och seminarier ”Miljö 
och energi i centrum”, samt arbetet med att bilda ett nätverk för byggbranschen i Halm-
stad. Föreläsningsserien genomfördes i samarbete med utbildningsprogram inom Hög-
skolan. Den uppmärkssammades bland miljöintresserade på alla nivåer i regionen och 
bevakades av massmedia. Den blev en mötesplats för studenter, representanter från det 
lokala näringslivet och offentlig sektor. SEE-NOW deltagarna fick tillfälle att möta 
personer från arbetslivet.

Projektresultat då

I samband med projektets avslutning anordnades en ny sökkonferens för att se hur 
insatserna stämde med de mål som hade satts upp vid planeringskonferensen. Kon-
ferensen visade att projektet väl svarat mot förväntningarna. Även seminarierna, 
som gav en kompetensutveckling i byggbranschen inom områdena miljö och ener-
gi, blev välbesökta. Seminarierna hade utvecklats till ett forum där beställare och 
kollegor inom byggbranschen träffades och samtidigt f ick kontakt med represen-
tanter från Högskolan och företrädare för dess Byggingenjörsprogram. Företagen 
och organisationerna som medverkat såg positivt på samarbetet med SEE-projek-
tet och Högskolan och hoppades att detta skulle fortsätta även efter projektet. Ett 
bestående resultat av SEE-ADAPT projektet blev det Byggkretsloppsråd som star-
tade som ett lokalt samarbete i Halmstad.

20 Den tvärvetenskapliga påbyggnadsutbildningen Det Globala Systemet och Byggprogrammet
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Projektresultat

Projektresultat av skilda slag

Vi skall i detta avsnitt peka på olika slag av projektresultat som utvecklats ur den forsk-
ningsstrategi för förändringsarbete som utvecklades vid Centrum för arbetslivsutveck-
ling vid Högskolan i Halmstad under 90-talet. I strategin har aktionsforskning och 
dialogseminarier haft en framträdande roll21. Under hela 90-talet pågick en diskussion 
och ett utvecklingsarbete kring aktionsforskningsprocessen, vilket har resulterat i dok-
torsavhandlingar22 och ett stort antal forskningsrapporter och ”konferenspapers” som 
varit meriterande i forskarsammanhang.

Figur 2. Aktionsforskningsmodellen.

Figuren avser att illustrera aktionsforskningens syn på vad som händer i dialogen mel-
lan forskare och praktiker och vad denna dialog får för resultat. Forskare och prakti-
ker kommer till den gemensamma arenan med sina teoretiska och praktiska frågor och 
inleder en gemensam utvecklingsprocess. I dialogen skapas teoretisk och praktisk kun-

21 Eriksson, Kjell; Hansson, Agneta: Dialog och handling – tio år med CAU. Centrum för 
Arbetslivsutveckling, Högskolan i Halmstad 1998

22 Ingrid van Beinum (2000), Agneta Hansson (2003), se litteraturlista
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skap samtidigt med den praktiska interventionen. Processen skapar i sin tur nya frågor 
hos parterna23.

Projekten har lett till resultat i samtliga fåror parallellt i högre och mindre grad. Exem-
pel på bestående effekter i modellens tre huvudfåror:

Teoretisk kunskapsutveckling: Vetenskapliga texter i form av artiklar, publikationer 
och konferensbidrag24

Praktisk kunskapsutveckling: Ny praktiskt användbar kunskap i form av förändrings-
kompetens och metodutveckling, projektrapporter, handböcker, kurser, seminarier, 
dialogkonferenser25

Praktisk intervention: Nya nätverk, nya företag, kurser och utbildningsaktiviteter 
riktade till kvinnliga företagare.

I en utvärdering av CAUs verksamhet från 199926 konstaterades att CAU utvecklat ett 
starkt varumärke och att partner i regionen såg positivt på aktionsforskningsansatsen. 
Utvärderaren skriver:

Styrkan i CAU ligger i deras för akademiska världen otraditionella arbetssätt, 
kompetensen att driva utvecklingsarbeten, positionen de har byggt upp i regio-
nen genom sina kontaktnät och sina arbeten samt men inte minst i deras varu-
märke.

Aktionsforskningsmetoden byggde på att ge processtöd genom s k sökkonferenser med 
dialogmetod. Utifrån aktionsforskningsprojektens erfarenheter utvecklades metoddis-
kussionerna och fördes lärdomarna vidare. Genom diskussioner utvecklades en värde-
grund som kom att sammanfattas med de tre ledorden: Dialog, Delaktighet och Demo-
krati27. Dessa grundbegrepp var vägledande genom projekten. ”Det centrala har varit 
tänket” säger en av de dåvarande projektledarna, och fortsätter: ”Det fanns en värdege-
menskap som genomsyrade all verksamhet”.

23 Hansson, Agneta: Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik – i spåren efter LOM. Diss 
Göteborg Studies in Sociology No 14, Göteborgs Universitet 2003

24 Bl a Hansson 2003, Hansson & Danilda 1999, Hansson, Holmquist & Stridh 1997, Ljungberg van 
Beinum 2000).

25 Bl a Danilda 1997, 1997a, 1997b, Danilda & Stridh 1998, Grönbeck m fl 1998 och 2000, Hansson 
1994, Lindgren, Stridh & Swärdh 1995, Lundkvist & Swärdh 2001, Nyrinder & Danilda (red) 1999, 
Stridh 2001

26 Weibull, Åsa; Rapport CAU. En utvärdering på uppdrag av högskolestyrelsen för Högskolan i 
Halmstad 1999

27 Eriksson, Kjell; Hansson, Agneta: Dialog och handling – tio år med CAU. Centrum för 
Arbetslivsutveckling, Högskolan i Halmstad 1998
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Kompetens för företagande och projektledning

Förändringsprojekten har lett till att kvinnor som deltog i projekten utvecklat företa-
garkompetens och projektledarkompetens. En del är idag verksamma som konsulter 
på området. De har kommit in i projekten som deltagare eller resurspersoner och gått 
vidare som resurspersoner till nya nätverk, och delar där med sig av sina erfarenheter. 
Projekten blev enligt flera intervjupersoners mening en språngbräda för många kvin-
nor.

Konsulter28 som varit kopplade till projekten har exempelvis genomfört projektet Jäm-
ställdhetsarbete i praktiken (JAPP) – en utbildning för organisationskonsulter som varit 
verksamma inom Mål 3-program, samt för Mål 3-rådet. Initiativet till kursen kom från 
personer som blivit medvetna om jämställdhetsfrågornas betydelse genom att ha delta-
git i projektens referensgrupper.

Ett annat exempel är Kraftverk Halland, ett kompetens- och affärsutvecklingsprojekt 
för kvinnliga företagsledare och chefer från ett 50-tal företag och organisationer i Hal-
land. Projektet sker i samverkan mellan forskare vid Högskolan och konsulter, finan-
sieras av KK-stiftelsens krAft-program och bygger i hög grad på erfarenheterna från de 
tidigare nämnda projekten29.

Företagarnätverk

I sökande efter vilka de långsiktiga effekterna av projekten blivit för kvinnor som före-
tagare ute i regionen, kan vi konstatera att det inte är lätt att hitta några enkla kau-
salsamband som exempelvis att deltagande i projekt x lett till företag y eller nätverk z. 
Intervjuer med forskare och praktiker, referensgruppsdeltagare och ”nätverkspindlar” 
visar emellertid att en rad pågående aktiviteter har rötter i ”Kvinnors företagande i Hal-
land”. Många nätverk har omvandlats, tynat bort och startat om. I dag finns flera livak-
tiga företagarnätverk som har sin upprinnelse i projekten, om inte direkt så via personer 
som deltog och fick kunskaper, idéer och inspiration från projekten. NUTEKs stöd till 
basfinansiering och projekt för resurscentra spelar en viktig roll för dagens verksamhet, 
liksom Länsstyrelsens stöd för företagande och landsbygdsutveckling.

Några företagarnätverk kom, som en följd av projektet “Kvinnors företagande i Hal-
land”, att utvecklas till affärsnätverk. Ett av dessa var Gränsriket – ett turistprojekt i 
Hallands inland, ett annat var Kulinarisk resa genom Halland.

28 Internationell Kompetens. Mia Swärdh och Kicki Stridh

29 Stridh, Kicki; Swärdh, Mia: Kraftsamling. Berättelsen om Kraftverk Halland där kvinnor som är chefer 
formar sin egen utbildning. ISBN 91-974845-0-4. Halmstad 2003.
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Nätverksstrategi med referensgrupper och partnerskap

Till projekten knöts, som vi har sett i projektredogörelsen, referensgrupper med nyckel-
personer, som genom att fungera som rådgivare och bollplank till projektledningen fick 
ett delat ansvar för processen i projektet. De har ofta fungerat som rådgivare och men-
torer för såväl forskarna som projektdeltagarna, och varit viktiga i metodutvecklingen. 
En genomgång av projekten visar att det ofta varit samma personer från olika myndig-
heter och organisationer som deltagit i referensgrupperna.

En kärngrupp har utgjorts av personer från Länsstyrelsen, ALMI, Nyföretagarcen-
trum, Företagarna, Länsarbetsnämnden och Högskolan i Halmstad.

Intervjuer med några referensgruppsdeltagare visar på effekter av projektmedverkan 
som sällan följs upp, nämligen den kompetensutveckling och de attitydförändringar 
som blir följden. Referensgruppsdeltagarna har genom knytningen till projekten fått 
större förståelse för villkoren för kvinnors företagande.

Genom projekten har många fått en naturlig kontakt med Högskolan som gagnar såväl 
deras egen som Högskolans verksamhet. Det transnationella samarbetet genom part-
nerskap inom olika projekt har lett till fortsatt långvariga kontakter mellan högskolan 
och några av de europeiska institutionerna.

Samlad projekthanteringskompetens

Genom att projekten ibland löpte parallellt och delvis överlappade varandra skapades 
enligt flera intervjupersoner synergieffekter och ”överspillningseffekter” som kom pro-
jektutvecklingen tillgodo. Inom forskargruppen utvecklades en förmåga att dra ihop 
trådar från många projekt. Inom kärnan av forskare och praktiker i förening kom man 
överens om hur olika projektgrupper skulle vara sammansatta för att få in olika pers-
pektiv och åstadkomma fruktbara kombinationer av kompetens. En viktig utgångs-
punkt för verksamheten var att det fanns en ’back up’ så att projekten skulle kunna flyta 
utan för mycket störningar, även om nyckelpersoner blev upptagna av annat. Därför var 
alltid minst två forskare inkopplade på projekten och flera skulle ha kännedom om de 
projekt som pågick.

Vår analys har åskådliggjort betydelsen av att kunna knyta samman aktörer och bygga 
upp kompetens för projekthantering dvs utveckla projektidéer, genomföra dem och ta 
hand om resultat. Vår tes är att utan projekthanteringskompetens samlad i en organi-
satorisk bas med viss varaktighet blir det få bestående effekter av enskilda projekt. Den 
beskrivna projektkedjan har visat att

• projekt har utvecklas ur erfarenheter av föregående projekt och att erfarenheter 
samlade i en FoU-enhet har lett till kumulativ kunskapsutveckling och metodut-
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veckling. Den samlade kunskapen har ökat problemlösningsförmågan. Genom 
att flera projekt delvis löpt parallellt och forskare och praktiker tillsammans varit 
involverade har synergieffekter skapats som främjat projektutvecklingen

• framgångsrikt projektarbete kräver samverkan och upparbetade kontakter, vilket 
förutsätter kunskap och medvetenhet om olika partners perspektiv (motiv), kun-
skaper, intressen, ekonomiska förutsättningar, tidshorisonter för förändring mm. 
En förutsättning för projektutvecklingen har varit varaktigheten i relationerna 
som lett till god kännedom om olika partners utgångspunkter.

• rekrytering av deltagare förutsätter att projektägaren/organisatören har legitimitet 
och trovärdighet regionalt och lokalt – vilket erhålles/erövras genom att bli känd 
för ett gott arbete och kontinuitet i verksamheten. Projektens anknytning till 
högskolan har gett dem legitimitet, liksom att forskare samverkat med praktiker.

Den nämnda utvärderingen30 av verksamheten vid CAU visade att regionala aktörer 
värdesatte processkunnandet, nätverksbyggandet och kunnandet i jämställdhetsfrågor, 
samt kompetensen att driva processer med underifrånperspektiv och sätta in dem i ett 
sammanhang och relatera till forskning. En intervjuperson uttryckte behovet: ”Vi vill 
ej ha forskning som vi ej kan begripa eller sådant vi redan vet svaret på” (Weibull s. 5).

Vår projektredogörelse synliggör att det krävs kunskaper och kontakter för att kunna 
länka samman ett verksamhetsperspektiv med ett finansieringsperspektiv. Det krävs 
kompetens för att hitta projektmedel, ansöka om projektmedel och att driva projekt. 
Det krävs förmåga att väga samman frågeställningars betydelse med tillgången på lös-
ningar i form av politiskt intresse och stöd, finansieringsmöjligheter och tillgång på 
kompetens för problemlösning. Det handlar bl a om

• att vara på rätt plats i rätt tid (t ex få en kontakt på en konferens)

• att ”finnas på kartan” när någon söker lämpliga projektpartners (att ha upparbe-
tade kontakter)

• att ha en beredskap att kunna ”tacka ja” när man blir inbjuden (när någon söker 
en EU-partner)

• förmåga att koppla samman projektidéer med möjlig finansiering (t ex att vara 
orienterad i EU-projektvärlden)

Det vore missvisande att i denna berättelse inte ha med att utvecklingsprocesserna dri-
vits fram av starkt engagerade personer. I jämställdhetsarbete krävs ofta eldsjälens/pro-
jektmakarens envishet och övertygelse för att komma fram.

30 Weibull, Åsa; Rapport CAU. En utvärdering på uppdrag av högskolestyrelsen för Högskolan i 
Halmstad 1999 (sid 5).



239

vad hände sen?

Projektkedjan visar hur KOM-programmet lade en grund för kunskapsutveckling med 
könsperspektiv på förändringsarbete och organisationsutveckling. Genom aktiviteter 
inom KOM-programmet fick man kontakt med NUTEK, som kom att bidra med 
finansiering för att snabbt få resultat. När NUTEK startade programmet för att främ-
ja kvinnors företagande hade WiTEC redan börjat utveckla kunskapsområdet. Meto-
der för förändringsarbete hade utvecklats inom LOM-programmet. Genom erfarenhe-
ter från utvecklingsarbete i företag i samarbete med Arbetslivsfonden hade samarbetet 
med näringslivet i Halland utvecklats. Genom WiTEC fanns kontakter som möjlig-
gjorde att man tidigt kunde komma igång med ansökningar om EU-finansiering, och 
det fanns också en beredskap för att finna partners till EU-projekten.

Slutord
Verklighetens projekt är sällan rationella och det är inte ofta som de utvecklas genom 
välplanerade förändringar till i förväg uppställda mål.31 Verklighetens projekt kräver för-
måga att hantera oförutsedda händelser och att vara flexibel och anpassa sig efter nya 
förutsättningar. Projekthanteringen bär med sig oväntade lärprocesser som är en sorts 
projektresultat i sig, nämligen förmåga att hantera och vidareutveckla projektprocessen.

Idag drivs mycket utvecklingsarbete i form av tidsbegränsade i lokala och regionala 
partnerskap i olika konstellationer. Det finns en kritik som går ut på att projekten ofta 
är dåligt förankrade i de verksamheter de syftar till att påverka och förändra, och att de 
arbetar under för kort tid för att ha något inflytande. Projektresultat blir inte införli-
vade i någon löpande verksamhet utan blir ”bara projekt”. Det bör finnas en kontinuitet 
både inom och mellan projekt, liksom mellan projekt och löpande verksamhet, för att 
omhänderta projektens erfarenheter och resultat. Den projektverksamhet som artikeln 
behandlar har haft inbyggd potential för mer bestående resultat såväl genom sin upp-
byggnad baserad på samverkan mellan forskare och praktiker som genom att vara en 
utvecklingsprocess som sträcker sig över längre tid.

Det är ingen unik historia som artikeln behandlar, men en som ofta är utelämnad, och 
som vi velat synliggöra på grund av det är viktigt att lärdomarna från jämställdhetspro-
jekt tas tillvara och blir integrerade i löpande verksamhet. Vi har velat peka på betydel-
sen av en någorlunda fast organisatorisk bas med viss varaktighet i tiden för att åstad-
komma resultat.

All erfarenhet tyder på att utvecklingsarbete med genusperspektiv i syfte att nå jäm-
ställda villkor för kvinnor och män kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete. För 

31 Se t ex Blomberg, Jesper: Myter om projekt. 1998
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att nå praktiska resultat krävs en lokal förankring med hänsynstagande till lokala köns-
kontrakt och hur den könsuppdelade arbetsmarknaden ser ut32. Det kräver samverkan 
mellan forskare och praktiker, och kvalificerad kunskap om samhällets könsmakts-
struktur och de mekanismer som upprätthåller den. Det kräver en kombination av pro-
jektutvecklingskompetens och kunskaper om förändringsarbete i arbetslivet. Vi har 
sett att en sammanhållen enhet för samverkan mellan forskare och praktiker kan vara 
en viktig framgångsfaktor för regional utveckling med hållbar tillväxt och jämställdhet 
som ledstjärnor.

32 Forsberg, Gunnel; Rulltrapperegioner och social infrastruktur. SOU 1997:83
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Vad hände sen?
Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar  
under 1980- och 90-talen

Med denna antologi vill vi öka kunskapen om vilken betydelse satsningar 
på jämställdhet har haft.

Vad betyder de offentliga satsningar som gjorts under åren för att stimulera 
jämställdhet i svenskt arbetsliv? Det är en fråga som ständigt återkommer 
i både politik, näringsliv och forskning. Utan kunskap om sambandet 
mellan beslut, handling och utfall blir strategier omöjliga och förändringar 
slumpartade.

Här har vi samlat erfarenheter från jämställdhetssatsningar av olika slag 
genom att artikelförfattarna återvänt till arenor där insatser och studier 
gjorts. Återvändandet ger tillsammans med bredden i satsningar som 
studeras  unika möjligheter till jämförelse både i tiden och mellan olika 
satsningar.

Organisatoriska förändringar är oftast problematiska. Särskilt svårt tycks 
det vara när de tänkta förändringarna rör könsarbetsdelningen. Offentliga 
satsningar kan ha betydelse som stimulans och legitimering men de måste 
tas om hand i organisationerna. Följderna av jämställdhetssatsningar är 
svåra att förutse. Jämställdhet är därför en fråga som ständigt måste hållas 
levande. Antologin är ett bidrag till detta ständiga arbete.

VINNOVA är en statlig myndighet

med uppgift att främja hållbar tillväxt

genom utveckling av effektiva innovationssystem

och finansiering av behovsmotiverad forskning.
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