
Vad har det blivit av de horisontella målen? 
- jämställdhet i strukturfondsarbetet i Norra Mellansverige

EU:s strukturfondsprogram i Norra Mellansverige är i en avslutande fas. Medlen som programmet 

disponerar är i princip slut och det återstår endast återflöden från redan beslutade projekt. En fråga 

som ställs är - Vad har det blivit av de horisontella jämställdhetsmålen, som projekten säger sig 

vilja påverka? Det transnationella jämställdhetsprojektet Winnet 8 söker svaret på denna fråga 

genom att initiera denna utvärdering. Uppdraget är att genomföra en fördjupad analys av hur projekt 

som tilldelats medel från EU:s strukturfondsprogram i Norra Mellansverige under perioden 

2007-2010 levt upp till de horisontella jämställdhetsmålen. Utvärderingen ska även visa hinder och 

möjligheter till att förbättra integrationen av jämställdhet i framtida utvecklingsprojekt.

Bakgrund och problemformulering
Norra Mellansverige består av länen: Gävleborg, Dalarna och Värmland. Tillsammans omfattar de 

ett  stort  geografiskt område med sammanlagt 41 kommuner med ca. 820 000 invånare. Regionerna 

är i en övergångsfas från ett industrisamhälle till ett  kunskapssamhälle där näringslivsverksamhet 

främst är järn- och stålindustrin, skog och malmindustrin samt tjänstenäringen som kund- och 

konsumentverksamhet, IT och turismnäringen. Bosättningsmönstret är koncentrerat till ett  par 

mellanstora städer med glesare bebyggelse utspritt över större landsbygdsområden. Det innebär att 

en stor andelen av befolkningen pendlar till arbete. En traditionell näringsstruktur, dvs män i 

industrin samt kvinnor i vård, handel och servicenäringar, adderat med långa resor till 

arbetsplatserna har gjort  att detta område räknas till den mest könssegregerade arbetsmarknaden, i 

jämförelse med andra regioner i Sverige (Tillväxtverket, 2007:5f). EU:s strukturfondsprogram för 

Norra Mellansverige vill råda bot på dessa förhållanden. Programmet är därför inriktat på förnyelse 

och tillväxtorienterade insatser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet utgörs av 

tre horisontella kriterier, nämligen uttalade mål inom miljö-, jämställdhets- och integrations-

området. Alla projekt som blir beviljade medel från Norra Mellansveriges Struktrurfondsprogram 

måste redogöra för hur deras projekt uppfyller de horisontella kriterierna och hur deras insatser 

bidrar till hållbar utveckling (Tillväxtverket, 2007:28). 

 Det horisontella kriteriet för jämställdhet är en aspekt som EU-projektet Winnet 8 fördjupar 

sig i. I Winnet 8 samarbetar med åtta länder i Europa för att bidra till hållbar regional tillväxt genom 

att minska könssegregeringen samt stärka kvinnors position på arbetsmarknaden. Projektet ska 

dessutom synliggöra hinder för ökad jämställdhet och skapa möjligheter till att främja 
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kunskapsutvecklingen i en handlingsplan för kommande utformning av EU:s strukturfondsprogram. 

Arbetsgruppen för Winnet 8 i Dalarna och Gävleborg upplever dock att de horisontella 

jämställdhetsmålen ofta blir förbisedda eller pålagda i efterhand vid projektansökningen och vid 

genomförandet av olika projekt1. Arbetsgruppen menar att det finns en påtaglig risk för att 

jämställdhetsmålen inte uppfylls. Man vill också veta mer om hur man i kommande program ska 

kunna förbättra förutsättningarna för projektägarna att i praktiken genomföra sina 

jämställdhetsambitioner.

Tidigare utvärderingar kring Strukturfondsprogrammet
Denna utvärdering är en av många som anknyter till EU:s strukturfondsprogram. Jag har valt att ta 

fasta på forskaren Gunnel Forsbergs granskning av åtta regionala strukturfondsprojekt inom Norra 

Mellansverige. Forsbergs granskning utgörs av projekt som blivit beviljade medel i större 

omfattning från Strukturfondsprogrammet, dvs över 19 miljoner och som har en följeforskare 

anslutet till projektet. Hennes uppdrag är också att granska huruvida projekten har uppfyllt de 

horisontella kriterierna för jämställdhet. Rapporten visar att projektledare för dessa projekt inte 

upplever att det finns en konflikt mellan projektets huvudmål och syfte i förhållande till 

jämställdhetsmålen. De upplever inte heller att  det finns några hinder för att uppnå 

jämställdhetsmålen. Istället är samtalet om jämställdhet utbrett och öppet, jämställdhetsmålen är 

uppfyllda i majoriteten av fallen och det lätt att beakta de horisontella jämställdhetskriterierna. Trots 

de positiva resultaten, efterfrågas större jämställdhetskompetens och många projekt uttrycker en 

hjälplöshet för att angripa och bemöta den könssegregerade arbetsmarknaden. Det sammantagna 

resultatet av Forsbergs granskning är att positionerna för jämställdhet har flyttats fram och att 

jämställdhet upplevs vara förenligt med många olika typer att projekt (Forsberg, 2010). Frågan är 

om dessa positiva resultat även gäller för mindre projekt som beviljats medel från Norra 

Mellansveriges Strukturfondsprogram? Finns det tydliga likheter och skillnader mellan hur projekt 

med stora anslag tillskillnad från projekt med relativt små anslag av medel? Bemöter och hanterar 

de samma typer av frågor, möjligheter och hinder? 

Metod
Materialet som ligger till grund för denna utvärdering är insamlat och analyserat genom kvalitativ 

metod. Det är först en textanalys av projektbeslut och slutrapporter och därefter en e-enkät som 

skickats ut till projektledarna och som analyserats genom en fördjupad textanalys. Det är endast 

projekt inom Gävleborgs och Dalarnas län som beviljats medel ur insatsområdet  Innovativa miljöer 
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och Entreprenörskap som har uttryckt i ansökningsblanketten att de har en övervägande positiv 

påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. 

! Totalt är det 296 projekt som har beviljats medel i Norra Mellansverige under perioden 2007 

till 2010.  Av dessa är det 35 projekt som angett att de direkt avser att förbättra jämställdheten 

genom sina aktiviteter. De övriga 261 projekten säger sig endast ha en övervägande positiv 

påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv2. Urvalet till denna analys består av 45 helt avslutade 

projekt där 30 projekt har anknytning till Gävleborgs län och 15 projekt med anknytning till 

Dalarnas län. Projektledarna och projektsamordnarna för dessa projekt har fått besvara en enkät 

som skickades via e-post under månadsskiftet juni/juli med två påminnelser i augusti. De fick i 

enkäten besvara frågor om hur de upplevde att projektet integrerade jämställdhet i sina aktiviteter 

samt vilka hinder och motgångar de mötte. De fick också komma med reflektioner och inspel om 

vilka möjligheter de såg att förenkla processen i ansökningsfasen, genomförandet och 

slutrapporteringen så att jämställdhetsaspekten skulle kunna lyftas fram bättre. 

Undersökningens kvalitet
För både projektanalysen och enkäten förekommer visst bortfall. För projektanalysen saknade 

Tillväxtverket dokument för ett fåtal projektbeslut respektive slutrapporter. Det är i sammanhanget 

relativt litet bortfall som sannolikt inte påverkar utkomsten av utvärderingen. Bortfallet för enkäten 

är desto större. 27 % svarade på enkäten. Det beror till stor del på att enkäten skulle besvaras under 

semestermånaderna juni till augusti. Många kan också uppleva att det var för lång tid sedan 

projektet genomfördes och att det  är svårt att komma ihåg. Men i denna undersökning är det 

framförallt  innehållet och djupet som är intressant, snarare än svarsfrekvensen. Det kan dock 

påpekas att svaren inte kan generaliseras utan resultaten rör endast urvalsgruppen. Svaren är trots 

det värdefulla och indikerar hur frågan om jämställdhet behandlats som är betydelsefull kunskap till 

kommande programskrivningar. 

 Validiteten, hur väl enkätfrågorna mäter det vi avser att mäta, är svår att uttala sig om. Det vi 

med säkerhet vet är att enkäten är konstruerad med eftertanke och har fått tydlig feedback från 

sakkunniga inom området. Reliabiliteten, tillförlitligheten i våra frågor, är dock svårare. Vi kan inte 

med säkerhet veta hur respondenter har läst, tolkat och svarat på frågorna. Det har också gått en tid 

sedan projekten genomfördes och både minnet och engagemanget kan ha avtagit. Det vi med större 

säkerhet vet är att samtliga respondenter har kunskap inom projektområdet och förstår centrala 
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begrepp och termer inom projektbranschen. Det gör att vi sannolikt kan anta att respondenterna har 

förstått vad enkätfrågorna syftar till, vilket stärker reliabiliteten (Bryman, 1995). 

Resultat
I genomläsningen av projektbeslut, slutrapporter och enkätsvar har jag valt att ta fasta på ett par mer 

framträdande resultat: 

!  att det är svårt att förena projektets huvudmål med jämställdhetsambitionen, 

!  att jämställdhet ofta förväxlas med jämlikhet samt 

  att det finns ett stort behov av ett utvecklat metodstöd

Samtliga resultat  är till mångt och mycket ett uttryck för låg kunskapsnivå inom jämställdhet och 

jämställdhetsarbete. Det finns ett utbrett ointresse och oförståelse inför jämställdhetsfrågan 

samtidigt som en upplevelse av hjälplöshet inför missriktade och icke-adekvata insatser. Nedan 

diskuteras utredningens resultat mer utförligt, där också enkätsvaren ingår i analysen3.

Svårt att förena projektets huvudmål med jämställdhetsambitionen
Projektdokumenten visar att det är svårt att förena de enskilda projektens huvudmål med 

strukturprogrammets horisontella kriterium för jämställdhet. Dessutom saknar många projektbeslut 

och slutrapporter redogörelser för vad som ska genomföras och hur projektets insatser bidrar till 

hållbar utveckling inom jämställdhet. Istället lutar de sig mot jämställdhetsplaner och 

handlingsplaner som finns i den organisation som är projektägare. Men man vidareutvecklar och 

definierar inte vad det innebär för det specifika projektet. Det förekommer också att projektledaren 

helt avsäger ambitionen att verka för jämställdhet och menar att projekt har andra syften, även om 

man angett det i ansökan. Här illustreras denna motsättning mellan projektets huvudmål och 

jämställdhet med några exempel:

//självklart  är det viktigt att  analysera projektet från ett  jämställdhetsperspektiv, men alla 

projekt har inte sådan karaktär att  särskilda jämställdhetsfrämjande insatser kan på ett 
naturligt sätt ingå i projekten.
// vårt  projekt var tekniskt orienterat och möjligen därför svårt att  med fasthet  driva någon 
form av jämställdhetsarbete parallellt med teknikutvecklingen.
// De rent operativa projektmålen gavs av naturliga skäl högst prioritet. Projektet var ju 
tekniskt inriktat. Trots detta fanns jämställdhet med som en viktig del under arbetets gång. 
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Det är vanligt att jämställdhet görs oförenligt med exempelvis teknikutveckling, som i exemplet 

ovan. Det finns dock inget som tyder på att traditionellt mansdominerande projektverksamheter har 

svårare än traditionellt kvinnligt kodade projektverksamheter att arbeta med jämställdhet. En 

förklaring är en gemensam kunskapslucka där man endast tror att jämställdhet  rör kvinnor och män 

som kön, men har inte kunskap om genuskodning eller andra uttryck för under-respektive 

överordning. Jämställdhet tycks istället  betraktas som ett mål som ligger utanför, pålagt projektets 

huvudsyfte och att det upplevs som svårt att göra adekvata insatser. En respondent beskriver detta: 

Att sätta realistiska mål samt att få till konkreta riktade aktiviteter är mycket svårt. I många fall kan 

det bli väldigt "konstruerat" - det står med bara för att det SKA stå med även om projektet i princip 

inte har några relevanta jämställdhetsmål. Blir bara en massa byråkratiska fina ord. 

Det är många som instämmer med upplevelsen av att det är svårt att göra betydelsefulla insatser för 

jämställdhet och att det upplevs som tvingande och byråkratiskt. Både projektdokument och  

enkäten visar på ett ointresse för jämställdhet. 64% uppger i enkäten att jämställdhet inte har varit 

ett  prioriterat område inom projektansökningsperioden och en övervägande majoritet menar att det 

är svårt att få in jämställdhet som en ”självklar” och ”naturlig” del av projektverksamheten. Trots 

att  många uppger att de ser och förstår problemet med tillexempel den könssegregerade 

arbetsmarknaden finns en utbredd upplevelse av hjälplöshet och att  många aktiviteter upplevs 

missriktade och svåra. Detta bekräftar vad arbetsgruppen för Winnet 8 befarat, nämligen att 

jämställdhetskriterierna många gånger blir förbisedda eller pålagda i efterhand. Detta blir extra 

tydligt i slutrapporterna då det många gånger saknas redogörelser för de horisontella kriterierna för 

jämställdhet. Istället tenderar slutrapporterna att omges av förtydliganden av att  insatser har gjorts 

eller skulle kunna ha gjorts utan att beröra faktiska händelser och aktiviteter. Detta bekräftas också i 

Gunnel Forsbergs resonemang, om att  projekt med mindre ekonomiska medel har svårare att avsätta 

pengar och genomföra adekvata jämställdhetsaktiviteter. Forsbergs granskning visar att projekt med 

stora ekonomiska medel varken upplevde hinder i genomförandet eller i förståelse av 

Strukturfondsprogrammet horisontella jämställdhetskriterium. En annan förklaring är att det är svårt 

att  konkretisera och visa på mätbara resultat av jämställdhetsinsatserna. Sådana insatser är ofta av 

mer subtil och kvalitativ karaktär och som skapar långsiktiga förändringar i människors tankar och 

handlingar. I det här sammanhanget finns det dock inget som tyder på att projektledarna upplever 

att  det är lätt att förstå och beakta de horisontella jämställdhetskriterierna. Istället visar analysen av 

projektdokumenten och enkäten på en låg kunskapsnivå och osäkerhet kring vad jämställdhet 
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egentligen är och vad det innebär för verksamheten. En tendens i materialet är att färdiga 

dokumentmallar underlättar arbetet  med att formulera slutrapporterna. Projekt där dokumentmallar 

har används kommer oftare ihåg att dokumentera jämställdhetsaktiviteter och att redovisa resultatet. 

Det innebär att mallar och annat stöd när projekten riggas är viktiga hjälpmedel.  

Jämlikhet istället för jämställdhet
En annan genomgående kunskapslucka är att jämställdhet ofta blandas ihop eller felaktigt likställs 

med jämlikhet. Med jämställdhet menas att individens rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska 

vara samma inom alla väsentliga områden i livet, oberoende av kön. Jämställdhet är på så sätt 

förbehållet maktrelationen mellan kvinnor och mäns inflytande, möjlighet att påverka sitt eget och 

andras liv, att vara ekonomiskt oberoende, ansvar för hushåll och barn samt mäns våld mot kvinnor 

(Tillväxtverket, Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projekt). Jämlikhet inkluderar många 

fler maktaspekter som ålder, sexualitet, funktionshinder, etnicitet, klass osv och rör på så sätt alla 

människors lika värde. I både projektbeslut och i slutrapporter förväxlas begreppen. Detta riskerar 

att bidra till att Strukturfondsprogrammets mål och intentioner förbises. Detta utrycks mer eller 

mindre subtilt i projektdokumenten. I en projektansökning står det att projekten... 

// har en jämställdhetspolicy. Målsättningen är att  all verksamhet skall präglas av ett jämlikt 
förhållningssätt på lika villkor

... andra projekt skriver att målet är att

// vidta åtgärder i miljöer, produkter och tjänster med syfte att alla, oavsett ålder, kön, förmåga eller 
kulturell/etnisk bakgrund skall kunna delta i samhällsbyggandet.

Det förekommer även projekt som aktivt väljer att definiera jämställdhet ifrån ett vidare perspektiv 

där kön är en central parameter bland många andra. Sammantaget visar detta att jämställdhet är ett 

laddat begrepp som delvis öppnar för många olika tolkningsmöjligheter, samtidigt som 

kunskapsnivå inom området är låg. Då Tillväxtverket redan har tydliga definitioner och riktlinjer för 

hur jämställdhet ska tolkas och användas behövs vidare utbildning i operationaliseringen av 

jämställdhet. Behovet av metodstöd för att integrera jämställdhet på ett fruktbart sätt är därmed stort  

och betydelsefullt för framtida projektutveckling. 
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Behov av ökat metodstöd i integreringen av jämställdhet i projektutvecklingen
Den generella uppfattningen bland de tillfrågade projektledarna är att den egna kunskapen om 

jämställdhet är god, men att jämställdhet inte prioriterats inom just detta projekt. De menar också att 

planerade jämställdhetsaktiviteter har genomförts och att resultatet av projektet som helhet varit 

god. Det förstås som att  projektledare inte har kunnat separera på vad just insatser för jämställdhet 

bidragit med i det totala resultatet. På frågan, om de har fått hjälp med att definiera och sätta upp 

mål för jämställdhetskriteriet, uppger de allra flesta att de har bollat frågan med en, ibland två andra 

personer. Dock inte med någon som är kunnig i jämställdhetsfrågor. I genomförandet av projektet 

har man också hjälps åt  mellan projekten, vilket tyder på att man känner sig lite villrådig. Det 

efterfrågas en tydlig bollplanksfunktion, vilket skulle förenkla integrationen av jämställdhets-

aktiviteter och synsätt  i projekten. Utöver detta menar den absoluta majoriteten, att det inte finns 

några speciella hinder för att uppnå jämställdhet inom projektverksamheten. Det bör understrykas 

att  det, bland de tillfrågade i denna utvärdering, råder en relativt låg kunskapsnivå i frågan vilket 

också förklarar varför ointresset för jämställdhet är utbrett. En vanligt förekommande upplevelse är 

att det är:

// mycket svårt  att se den arbetslivs relaterade skillnaden mellan man och kvinna. Naturligtvis är 
jag inte blind, utan ser hur verkligheten ser ut  då det  gäller befordringsgång och annat. Men som 
sagts, själv har jag aldrig ens kommit i närheten av tanken att  det  skulle finnas en skillnad mellan 
man och kvinna när det gäller arbete och yrkesliv, såväl i arbetet som i hemmet.

Det är en ärlig och uppriktig upplevelse som denna person ger uttryck för. Det finns ingen insikt om 

vad genus och jämställdhet är i ett vidare perspektiv, vilket leder till en okunskap  om hinder och 

tänkbara möjligheter att  förenkla integrationen av jämställdhet inom projektverksamheten. Det mest 

förekommande sättet att  genomföra jämställdhetsaktiviteter i projekten är att redovisa statistik över 

könsfördelningen i styrgrupper och beredningsgrupper samt att understryka att projektledaren är en 

kvinna. Jämställdhetsaktiviteter reduceras på så sätt till att endast räkna antalet kvinnor. Därmed gör 

man också andelen medverkande kvinnor till alibi för projektresultatet, även om projektet i 

praktiken skulle motverkar kvinnors lika förutsättningar som män. På samma sätt  betraktas en 

jämställdhetsaktivitet i allmänhet som genomförd då aktörer inom projektet inte aktivt uteslutit 

kvinnor att delta. Det vill säga att aktiviteterna inom projekten ofta är ”riktade till både kvinnor och 

män”. Detta inger föreställningen om att projektet  genom att inte aktivt stänga dörren för kvinnor 

gör en insats för jämställdhet. Det finns ingen som reflekterar över att  subtilare maktutövning i form 

av normer och värderingar kring förväntningar av kvinnors och mäns agerande i olika miljöer och 
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sammanhang. Många projekt saknar, om inte helt så till stor del, aktiviteter för det horisontella 

kriteriet för jämställdhet. 

 Sammantaget svarar detta på de inledande frågorna, se sida 2. Projekt som blivit beviljade 

medel inom EU:s Strukturfondsprogram i Norra Mellansverige upplever att det är svårt att  förstå 

och integrera jämställdhet i projektverksamheten. Jämställdhet är inte ett prioriterat område och det 

finns ett allmänt utbrett ointresse för dessa frågor. Samtidigt förväxlas ofta jämställdhet med 

jämlikhet, vilket bidrar till att insatserna för jämställdhet riskerar att inte uppfyllas. Det är därför  

rimligt att  anta att projekt som blivit beviljade förhållandevis små medel upplever andra typer av 

hinder och möjligheter, tillskillnad från projekt som blivit beviljade större medel. Utifrån Forsbergs 

positiva utfall kan det tolkas som att även små projekt  har behov av stöd, som följeforskaren eller 

andra bollplanksfunktioner, för att integrera jämställdhet på ett mer fruktbart sätt. 

Följande rekommendationer kan sammanfattas av diskussionen ovan: 
! • Förstärka och uppvärdera tydliga mallar för dokumenthantering

 • Metodstöd i form av följeforskare/stödperson som bollplanksfunktion

! • Insatser för utbildning inom genus och jämställdhet som möjliggör för konkret 

 operationalisering av jämställdhet till adekvata aktiviteter
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Bilaga 1. E- enkät
Om projektet
1. Projektnamn:

2. Vad var projektets huvudsakliga syfte och mål?

3. Vilka var de huvudsakliga resultaten av projektet?

4. Hur skulle du beskriva att projektet har levt upp till de horisontella jämställdhetskriterierna?
Förklaringstext: I Tillväxtverkets Strukturfondsprogram för Norra Mellansverige är hållbar utveckling utgångspunkten. 
Hållbar utveckling är ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner som har ömsesidigt beroende av varandra. 
Detta har operationaliserats ner till tre horisontella perspektiv, där jämställdhet är en av dessa. 
Strukturfondsprogrammet fokuserar främst på är att bryta strukturen för den könssegregerade arbetsmarknaden i 
regionen. I projektansökningen har varje projekt bland annat svarat på vilka mätbara jämställdhetsmål som finns inom 
projektet, vilka jämställdhetsaktiviteter som planerats samt frågor om huruvida projektets resultat kommer att påverka 
ur ett jämställdhetsperspektiv.

5. Var de horisontella jämställdhetskriterierna ett prioriterat område under ansökningsperioden? Utveckla 
gärna i en kommentar.
  Svarsalternativen: Ja, Nej, Vet ej
  Kommentar till fråga:

6. Fick ni hjälp med att sätta jämställdhetsmålen? Om ja, på vilket sätt fick ni hjälp? Om nej, varför inte?

Om genomförandet av projektet
7. Nu rör vi oss vidare från ansökningsperioden till när dessa mål skulle omsättas i praktisk verksamhet i 
genomförandefasen. Har de planerade jämställdhetsaktiviteterna genomförts? Om ja, fanns det några 
speciellt gynnsamma omständigheter till att detta realiserades utifrån planerna? Om nej, varför tror du att 
utfallet inte föll ut som planerat?
  Svarsalternativen: Ja, Nej, Andra icke planerade aktiviteter
 Kommentar till fråga:

8. Hur skulle du beskriva er tidigare kunskap och erfarenhet av jämställdhet och jämställdhetsarbete?
  Svarsalternativen: Har ingen kunskap eller erfarenhet av jämställdhet/jämställdhetsarbete, Har 
  kunskaper kring jämställdhet, men har inte arbetet med direkta jämställdhetsinsatser, Har god 
  kunskap kring jämställdhet och har jobbat med direkta insatser för att främja jämställdhet, Annat

9. Finns det någonting som skulle kunna förändras för att förenkla processen av att integrera jämställdhet i 
projektet?

Om utfallet av jämställdhetsmålen
10. I vilket utsträckning upplever du att projektets syfte och mål stämmer överens med de horisontella 

jämställdhetsmålen? Utveckla gärna i en kommentar.
 Svarsalternativen: Mycket dåligt, Dåligt, Varken bra eller dåligt, Bra, Mycket bra
 Kommentar till fråga:

11. Har du stött på några hinder/motgångar i samband med aktiviteter relaterade till jämställdhetsmålen?
Beskriv eventuella framgångsfaktorer, hinder eller motgångar. Exempelvis skepticism från aktörer inom eller utanför 
projektet.

Lite om dig
12. Vilken roll har du haft inom projektet?

13. Kön:

14. Ålder:

15. Erfarenhet av att arbeta med EU-projekt:

16. Övriga kommentarer som rör enkäten, horisontella jämställdhetsmål eller projektet:
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