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Inledning

Syftet med föreliggande rapport är att visa att det finns dold kompetens hos 
kvinnor i Dalarna som arbetsmarknaden går miste om. Tonvikten ligger på 
att mot bakgrundsfakta skildra kvinnors egna upplevelser och erfarenheter 
av att vara kvinna på arbetsmarknaden. Genom att påvisa dold kompetens 
hos kvinnor kan myndigheter, arbetsgivare, beslutsfattare, rekryterare, råd-
givare och utbildningsanordnare m fl få ökad kunskap om kompetens som 
annars riskerar att förbises på arbetsmarknaden.

 Arbetsmarknaden i Dalarnas län växer och det behövs mer kompetens och 
fler som arbetar, enligt Jan Sundqvist, verksamhetssamordnare på Ar-
betsförmedlingen (Dala-Demokraten 2012-03-10). Samtidigt som många 
företag behöver rekrytera för att expandera går 40-talisterna i pension. 
Sundqvist betonar nödvändigheten av att företag och arbetsgivare vidgar 
sina vyer i sökandet efter arbetskraft. Bland grupper som idag befinner 
sig utanför arbetsmarknaden finns kompetens att tillvarata. Sundqvist 
exemplifierar med funktionshindrade1 och nyanlända (ibid). Den växande 
besöksnäringen och handeln är två yrkesområden som påtalas vara goda al-
ternativ för dem som har svårt att få arbete (www.regiondalarna.se). En stor 
andel kvinnor i Dalarna har utbildning inom ”friskvård och kroppsvård”, 
”hotell, restaurang och turism” och ”ekonomi, försäljning och adminis-
tration” (Länsstyrelsen Dalarna 2011:27). De här områdena har en stark 
koppling till den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. 

Kvinnor överlag har oftare tidsbegränsade anställningar och är deltids-
anställda i högre utsträckning än män, trots att kvinnor ofta uppger en 
önskan om heltidsarbete (Larsson 2009:6, SCB 2012:7, SCB 2011:18 
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011). Kvinnor som har något 
funktionshinder och/eller utländsk bakgrund har ännu svårare än män 
att etablera sig på arbetsmarknaden (Kommittédirektiv 2011:88;5, SCB 
2009:3;32). Svårigheten för kvinnor att komma tillbaka in på arbetsmark-
naden efter en tids frånvaro är ett mönster sedan länge (www.arbetsförmed-
lingen.se). Under 2011 syntes ett trendbrott för första gången på tio år i och 
med en större sysselsättningsökning för kvinnor än för män. Anmärknings-
värt nog berodde den här ökningen på tidsbegränsade anställningar (ibid). 

Könssegregeringen finns även inom företagandet. Dalarna följer mönstret i 
riket där kvinnors företagande endast utgör 28 procent av samtligt företa-
gande (Jedeskog 2009:8, Företagarna 2011:3, Tillväxtverket 2012:9). Trots 
att kvinnors företagande har vuxit med ca 26 procent det senaste decenniet 
finns alltså fortfarande stora könsskillnader (Svenskt näringsliv 2011:9, 
Tillväxtverket 2012:10). 

Vad gäller utbildning finns indikationer på att kvinnors kompetens kom-
mer att öka markant framöver. Prognoser pekar på att kvinnor utbildar sig 
allt mer. Det gäller både inom traditionellt kvinnliga yrken, som vård och 
omsorg, och inom manligt förknippade teknikyrken (SCB 2011:267ff).  

1 I den här rapporten används funktionshinder och funktionsnedsättning utan att göra 
någon begreppslig åtskillnad orden emellan. 
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År 2030 antas 51 procent av kvinnorna vara eftergymnasialt utbildade, 
jämfört med 31 procent av männen (SCB 2010:7).

Med de här uppgifterna som bakgrund är det tydligt att det finns dolda 
resurser och att kvinnors kompetens förbises på arbetsmarknaden. Det 
innebär onödiga kostnader för samhället när traditionella föreställningar 
om kvinnor och män ligger som skygglappar över sökljusen vid rekrytering 
av ny arbetskraft. 

Här behövs en bättre matchning mellan utvecklingen på Dalarnas arbets-
marknad och befintlig kompetens hos kvinnor.

I den här rapporten presenteras utförligare uppgifter, inklusive statistik, om 
läget på arbetsmarknaden i Sverige och i Dalarnas läns utifrån ett könsper-
spektiv. Vi får ta del av kvinnors personliga erfarenheter i intervjuer, tankar 
om att vara kvinna på arbetsmarknaden. Kvinnornas berättelser kretsar 
kring resurser som behöver tas tillvara bättre på arbetsmarknaden. Rappor-
ten avslutas med en diskussion om vilka hinder som finns för kvinnor på 
arbetsmarknaden, samt vilka förändringar som behövs för att samhället inte 
ska fortsätta gå miste om kvinnors kompetens.

Stiftelsen Minerva

Falun juni 2012

Här behövs en bättre 
matchning mellan utveck-
lingen på Dalarnas ar-
betsmarknad och befintlig 
kompetens hos kvinnor.
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1. Situationen på arbetsmarknaden i Sverige

Enligt SCB (2012:4) finns det i nuläget ca 2,1 miljoner sysselsatta1 kvinnor 
i åldrarna 15-74 år på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för män är ca 
2,4 miljoner (ibid). Det finns alltså över 300 000 fler män än kvinnor sys-
selsatta på arbetsmarknaden. 

Under de senaste decennierna har arbetslösheten legat på ungefär samma 
nivå i Sverige. Enligt Arbetskraftsbarometern ’11 (SCB 2011:3) uppmättes 
arbetslösheten år 2011 till 341 000 personer för åldrarna 15-74 år. Året 
dessförinnan var arbetslösheten för samma ålderskategori beräknad till 
375 000 (SCB 2010:3). Då en viss variation ingår i mönstret är det osäkert 
om uppgifterna vittnar om någon minskning i arbetslöshet. Efter finanskri-
sen år 2009 har sysselsättningsgraden framför allt ökat bland män i åldern 
25-54 år (SCB 2010:4 Arbetskraftsundersökningarna 2010). Mäns försprång 
in på arbetsmarknaden efter en tids frånvaro är ett typiskt mönster sedan 
länge. År 2011 bröts den trenden för första gången på tio år i och med en 
större sysselsättningsökning för kvinnor än för män. Men det bör tilläggas 
att ökningen bland kvinnor förklaras av tidsbegränsade anställningar (SOU 
2004:43;69-70, www.arbetsformedlingen.se). 

Mellan år 2010-2011 stod kvinnor fortfarande för den största ökningen av 
tidsbegränsade anställningar (SCB 2012:4;6). Siffror från år 2009 visar att 
av samtliga anställda i Sverige arbetade hela 41 procent av kvinnorna deltid, 
medan motsvarande andel för män endast var 12 procent. De flesta deltids-
arbetare uppger sig vilja arbeta mer, men ges inte den möjligheten. Bland de 
som frivilligt arbetade deltid var ett vanligt skäl vård av barn. Konsekven-
sen av deltidsarbete oavsett anledning kan resultera i ekonomisk otrygghet. 
Många kvinnor löper därför stor risk att bli ekonomiskt beroende trots att 
de har vilja och kapacitet att arbeta mer (Larsson 2009:6). Det kan handla 
om att bli ekonomiskt beroende av samhället eller av en partner. I båda 
fallen motverkas möjligheten till ett jämställt och självständigt liv.

Av de personer som lämnar arbetslöshet bakom sig genom att bege sig in i 
företagsbranschen är det män som gör det i störst utsträckning (SCB 2011 
Nystartade företag första och andra kvartalet 2011). Perioden mellan år 2010-
2011 bildades nästan dubbelt så många företag av män som av kvinnor 
(ibid). Delvis kan det förklaras av att företagande innebär ekonomiskt 
risktagande och med tanke på att kvinnor i genomsnitt har lägre löner än 
män och arbetar deltid oftare kan de ha en mindre ekonomisk buffert (SCB 
2012:7, SOU 2005:66;230, www.lo.se). De kvinnliga företagarna uppger att 
de känner sig diskriminerade av myndigheter, banker och före detta arbets-
givare (SCB 2012:34-5, SOU 2005:66;223). Utifrån ovanstående fakta kan 
man anta att det generellt är mer krävande att vara kvinna och företagare 
än att vara företagare och man.  

1 Till sysselsatta räknas de som under mätveckan utfört minst en timmes arbete som 
arbetstagare, företagare, eller oavlönad medhjälpare i företag tillhörande medlem av 
samma hushåll (SCB 2012:12). 
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1.1 Könsuppdelning och outnyttjade resurser

Situationen på arbetsmarknaden där kvinnor och män i huvudsak arbetar 
inom olika yrken är en situation som speglar samhället i övrigt. Trots att vi 
befinner oss i 2000-talet lever gamla föreställningar om kön kvar i sam-
hället och är svåra att förändra. Kvinnor och män har generellt sett olika 
yrken, olika arbetsgivare och befinner sig på olika arbetsplatser. Kvinnors 
karriärer har inte heller samma utvecklingsförlopp som mäns. Män avance-
rar i snabbare takt och mer frekvent än kvinnor inom samma yrke (Brandén 
& Ström 2011:4;15-6, SOU 2004:43;41). Statistik från år 1997-2002 visar 
att när arbetslösa kvinnor och män återgår i sysselsättning efter en period 
av arbetslöshet sker det framför allt till traditionellt kvinnliga respektive 
manliga yrken (SOU 2004:43;68).

Det finns både jämställdhetsskäl och ekonomiska skäl till att uppmärk-
samma könssegregeringen2. En könsuppdelad arbetsmarknad försvårar 
matchningen på arbetsmarknaden och därmed försämras drivkrafterna för 
ekonomisk tillväxt. En konsekvens är att arbetsgivarna inte alltid får den 
mest lämpade arbetskraften utan snarare vad de tror är den bästa. Rent 
effektivt och kostnadsmässigt är en sortering av arbetskraften utifrån tradi-
tion, biologi och attityder inte särskilt gynnsam. Det är slöseri med resurser 
att genom förutfattade meningar begränsa vilka arbetsuppgifter kvinnor 
respektive män kan utföra. Det medför också att företagen en långt mindre 
rekryteringsbas. I stort drabbas hela samhällets ekonomi av en könssegre-
gerad arbetsmarknad när möjligheterna till flexibilitet vad gäller yrkesval 
hämmas. Det är till och med så att en regions överlevnad kan vara avhängig 
den allmänna inställningen till icke-könstypiska arbetskraftsrekryteringar 
(ibid:21ff). 

1.2 Outnyttjad arbetskapacitet hos utrikesfödda och funk-
tionshindrade

Vid en indelning av befolkningen i kategorierna inrikesfödda respektive 
utrikesfödda så blir könsskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden ännu 
mer påtagliga. Påpekas bör att utrikesfödda inte är en homogen grupp. 
Vistelsetid i landet, födelseregion, utbildningsnivå och ålder är faktorer som 
inverkar på möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden (SCB 2009:2). 
I samtliga av Sveriges regioner så är sysselsättningsnivån lägre bland utri-
kesfödda än bland inrikesfödda (SCB 2010:3;35 Integration - ett regionalt 
perspektiv). År 2009 tillhörde 28 procent av den outnyttjade arbetskraften i 
Sverige utrikesfödda. Eftersom 17 procent av den totala befolkningen i Sve-
rige utgörs av utrikesfödda så vittnar det om att den här kategorin invånare 
äger en stor del outnyttjad arbetskapacitet (SCB 2009:2;85f). Majoriteten 
av de utrikesfödda invånarna kommer ifrån länder utanför EU och Norden 
(Länsstyrelsen Dalarna 2011:6). Den här kategorin har i sin helhet lägst sys-
selsättningsnivå (SCB 2010:3;36 Integration – ett regionalt perspektiv). Det 
tar i genomsnitt tio år för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden, vilket 

2  Könssegregering innebär att ett yrke eller arbetsområde innehar mer än 60 procent 
män eller kvinnor (SOU 2004:43;42).

Kvinnor och män har 
generellt sett olika yrken, 
olika arbetsgivare och be-
finner sig på olika arbets-
platser.

Det tar i genomsnitt tio 
år för kvinnor att komma 
in på arbetsmarknaden, 
vilket är mer än dubbelt så 
lång tid som för män.
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är mer än dubbelt så lång tid som för män (Kommittédirektiv 2011:88;5). 
En förklaring kan vara att kvinnor har lägre utbildningsnivå, mindre ar-
betslivserfarenhet och tar ansvar för barn och hem (SCB 2010:3;6 Integra-
tion – ett regionalt perspektiv). Könsskillnaderna i sysselsättningsgrad mellan 
utrikesfödda män och utrikesfödda kvinnor har fler orsaksförklaringar. Det 
har visat sig att kvinnor har lägre förväntningar på sig från myndigheter vad 
gäller etableringen i samhället och de deltar i lägre grad i arbetsförberedan-
de insatser än vad män gör (ibid:5f).

En annan heterogen grupp personer som har svårt att finna plats på arbets-
marknaden är de med funktionshinder och framför allt kvinnor. Defini-
tionen av funktionshinder är väldigt bred. Det kan handla om allt ifrån 
fysiska skador, sjukdomar och medicinska tillstånd till psykiska funktions-
nedsättningar (SCB 2009:3;13). Av befolkningen totalt i Sverige är det ca 
900 000 individer (16 procent) som räknas som funktionsnedsatta av någon 
av ovan nämnda anledningar. Enligt statistik har en högre andel kvinnor 
än män någon form av funktionsnedsättning (ibid:17,21). Ytterligare en halv 
miljon personer bedömer sin funktionsförmåga som nedsatt (www.ho.epi-
serverhotell.net).

Sysselsättningsgraden mellan icke funktionshindrade och funktionshin-
drade skiljer ca 14 procent (SCB 2009:3;34). Precis som hos personer utan 
funktionsnedsättning ingår män med funktionsnedsättning mer frekvent 
i arbetskraften än kvinnor med funktionsnedsättning. Skillnaden år 2008 
uppmättes till ca sju procent (ibid:32). Samma mönster är synligt när det 
handlar om deltidsarbete (ibid:39). Trots att kvinnor med funktionsnedsätt-
ning har mer utbildning än män med funktionsnedsättning ligger de ändå 
efter på arbetsmarknaden (ibid:25). 

Forskning visar att fördomar mot personer med funktionsnedsättning är 
vanligt förkommande i samhället (Anderson Snyder et al. 2010:8, Mi-
chailakis 1998, Socialstyrelsen 2010:69). Bland annat har arbetsgivare ett 
motstånd gentemot människor med nedsatt funktionsförmåga. De här 
personerna förmodas inte vara lika kompetenta som personer utan funk-
tionsnedsättning. En sådan inställning medför att funktionshindrade har 
svårt att få arbete och motbevisa förutfattade meningar (ibid).

När det kommer till diskriminering i samhället är kvinnor med funktions-
nedsättning mer drabbade än män med funktionsnedsättning (Regeringens 
proposition 2008/09:28;25). Kvinnor med funktionsnedsättning har en 
mängd resurser som samhället går miste om på grund av ett exkluderande 
förhållningssätt. De här kvinnorna har t ex gedigen kunskap om vad det 
innebär att leva med olika begränsningar. Att ha en funktionsnedsättning 
behöver inte innebära oförmåga att arbeta. Det kan räcka med ytterst små 
justeringar på arbetsplatsen för att lösa det som varit ett hinder. Sådana 
lösningar kommer dessvärre många gånger i skymundan. Istället för att 
erbjudas arbetsmarknadspolitiska åtgärder tilldelas de här kvinnorna oftare 
socialpolitiska insatser i form av sjuk- aktivitets- och handikappersättning 
(Arbetsmarknaden 2011:6, Socialstyrelsen 2006:8).  Könsskillnaderna här 
är påtagliga. Män får t ex oftare lönebidragsanställningar, anställningsstöd 
och nystartsjobb, samtliga insatser riktade mot arbetsmarknaden. (www.ar-
betsmarknaden.se, Regeringens proposition 2008/09:28;27,). Sammantaget 
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kan det konstateras att fler kvinnor än män har en funktionsnedsättning, 
fler av de kvinnorna står utanför arbetsmarknaden och diskrimineras mer 
än vad männen gör. Därför kan det vara extra viktigt att lyfta fram funk-
tionsnedsatta kvinnors dolda resurser.  

1.3 Företagandet i Sverige

I dagens Sverige är endast ca sju procent av befolkningens kvinnor företaga-
re, medan motsvarande siffra för män är ca 15 procent (Lewén 2010:15-6, 
www.foretagsamheten.se). Drygt dubbelt så många män som kvinnor är 
företagare. Detta trots att kvinnors företagande har ökat med ca 26 procent 
det senaste decenniet (Svenskt näringsliv 2011:9). Endast 0,6 procent av alla 
företag i Sverige har fler än 50 anställda (www.ekonomifakta.se). Kvinnliga 
företagare har generellt sett färre anställda än manliga företagare (Tillväxt-
verket 2012:6). Som nämndes inledningsvis startades ungefär dubbelt så 
många nya företag av män som av kvinnor föregående år. Könsskillnader-
na för nyföretagandet är något jämnare än för småföretagandet (Jedeskog 
2009:8, Tillväxtverket 2012:11). Men 50 procents skillnad är ändå långt 
ifrån jämnt. Vad gäller extern ekonomisk finansiering, i form av lån eller 
kredit, nekas kvinnor finansiering i högre grad än män. Av kvinnorna får ca 
17 procent avslag mot ca nio procent av männen (Nutek 2006:30, Sangre-
gorio 2009:22, Tillväxtverket 2012:32-3). Studier har funnit flera orsaker 
till att det ser ut så. Bland annat har kvinnor oftare mindre eget kapital 
och ansöker om lägre lån, vilket finansiärerna inte ser som lönsamt. Finan-
siärerna verkar därutöver negligera det positiva i att kvinnor oftare betalar 
tillbaka sina lån och mer sällan går i konkurs än vad män gör (Sangregorio 
2009:30). En konkurs är ett trauma som påverkar alla de som har en nära 
relation till den konkursdrabbade (Svensson 2012). Andra nackdelar som 
lyfts fram å kvinnornas vägnar är den manliga normens dominans inom 
företagsvärlden, vilken leder till en misstänksamhet från finansiärernas sida 
gentemot kvinnors idéer, som ibland betraktas som okonventionella. Finan-
siärernas skepticism mot kvinnor beskrivs bottna i det faktum att kvinnor 
ofta tar större ansvar för hem och hushåll vilket förmodas innebära mindre 
tid för företagandet (Nutek 2007:18-9, www.tco.se). 

Det företagande vi ser i dagens samhälle är delvis ett resultat av historien. 
Kvinnor var tidigare omyndiga och saknade oftast utbildning och ekono-
misk förutsättning för att kunna starta företag. Däremot var de istället van-
ligen delägare i familjeföretag när de förekom i företagsväsendet. Kvinnors 
involvering i familjeföretag syntes däremot inte i några offentliga register 
och var på så vis osynlig (Dareblom 2002:146-7, Javefors Grauers 2002:95). 
De kvinnor idag som är företagare är fortfarande till viss del osynliggjorda. 

Ett företags storlek har visat sig stå i relation till vilken bransch företaget 
är del av. Kvinnodominerade yrkesområden som kultur, nöje, fritid och 
annan service, samt vård och omsorg, ger förutsättningar för färre antal 
anställda än t ex den mansdominerade tillverkningsindustrin. Det innebär 
att kvinnor i högre grad än män är småföretagare utan andra anställda i 
företaget (Tillväxtverket 2012:12,16). Vidare riktar sig kvinnors företagande 
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oftare till den lokala marknaden än vad mäns företagande gör (Tillväxtver-
ket 2009:16). En lägesrapport från livsmedelsdetaljhandeln pekar t ex på att 
det är de små butikerna, oftast drivna av kvinnor, som inte är ekonomiskt 
lönsamma. De konkurreras ut av lågpriskedjor utanför städerna (Javefors 
Grauers 2002:113, Tillväxtanalys 2010:08;12-3). 

Kvinnor och män startar mestadels företag inom yrkesområden knutna till 
traditionella föreställningar om kön. Trots att kvinnor som driver företag 
generellt är högre utbildade än manliga företagare så tjänar de mindre 
pengar (Tillväxtverket 2012:19, Tillväxtverket 2009:20). Det här beror inte 
på ett ointresse för pengar hos kvinnor. Av samtliga kvinnliga företagare har 
37 procent en vilja att expandera personalstyrkan och öka omsättningen i 
sitt företag. Det är bara tre procentenheter lägre än manliga företagares öns-
kan om högre omsättning och utökning av antal anställda (ibid:25). Som 
tidigare nämnts är det sannolikt svårare att tjäna pengar på den kvinnodo-
minerade yrkena hälso- och sjukvård och renhållning än att tjäna bra inom 
den mansdominerade tillverknings- och byggbranschen (Hertson 2010:42). 
Och speciellt svårt blir det om kvinnor inte har förtroendet från samhällets 
sida att de faktiskt är lika kompetenta som män att driva företag.

 

1.3.1 Den utrikesfödda företagaren i Sverige

Om vi ser till företagandet för utrikesfödda invånare i Sverige så ligger siff-
rorna på ungefär samma nivå som för inrikesfödda, det vill säga sju procent 
är kvinnor och 15 procent är män (SOU 2005:66;220, www.foretagsamhe-
ten.se). Företagande har lyfts fram som en viktig beståndsdel i att minska 
utanförskap i samhället och få en egen försörjning (Kommittédirektiv 
2011:88;7). Personer som kommer från andra länder har med sig mycket 
kunskap och resurser som är till nytta för Sverige. En procent högre mång-
faldsnivå i företagen leder t ex i genomsnitt till nio procent mer export och 
tolv procent mer import. Utlandsfödda ökar handeln både med ursprungs-
länderna och med deras grannmarknader (Hatzigeorgiou & Lodefalk 2011). 
Utrikesfödda kvinnors bidrag till de här vinsterna för samhället synliggörs 
inte. Av de 19 exempel på utländskt födda företagare som presenteras på 
företagsamhetens hemsida är bara en kvinna och det inom ett traditionellt 
kvinnligt arbetsområde: Anastasia Georgiadou som driver ett företag där 
man arbetar med assistans till funktionshindrade (www.foretagsamheten.
se). Männen som presenteras är bland annat formgivare, arkitekt, hotelläg-
are och baddräktstillverkare. 

Eftersom vi människor identifierar oss till stor del utifrån om vi är män 
eller kvinnor (Butler 2007:67f) så borde det vara viktigt med förebilder av 
båda kön inom olika områden om vi ska uppnå jämställdhet på arbetsmark-
naden. Utifrån den magra representation av kvinnor som är företagare på 
Svenskt näringslivs webbplats så kan den sidan inte sägas bidra med inspira-
tion beträffande företagande till kvinnor. I alla fall inte i den grad Svenskt 
näringslivs webbplats skulle kunna göra om fler företagare var kvinnor och 
lyftes fram i ljuset.
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1.3.2 Företagare med funktionshinder

Trots att det är något vanligare bland personer med funktionsnedsättning 
att vara företagare än vad det är för befolkningen i stort är det ingenting 
som märks på företagsanknutna hemsidor på nätet. Funktionshinder syns 
inte alltid utanpå och kanske inte vill uppmärksammas. Det skulle ändå 
kunna vara betydelsefullt att framhäva de här personernas kompetens inom 
företagsvärlden för att fler ska få upp ögonen för de resurser som finns hos 
funktionshindrade. Intervjuer med funktionsnedsatta kvinnliga företagare 
vittnar om att det är vanligt att känna sig förminskad av samhället och hur 
företagandet har blivit en väg bort från fördomar och misstro (Lundberg & 
Eklund 2007). Genom att starta företag har kvinnor med funktionsnedsätt-
ning hittat en arena där de kan använda sin kompetens och vara befriade 
från samhällets inrutade förhållningssätt.   1.4 Är utbildning en framgångs-
faktor för kvinnor?

Såväl inrikes- som utrikesfödda kvinnor och kvinnor med funktionshin-
der verkar utifrån uppgifterna ovan befinna sig i underläge på den svenska 
arbetsmarknaden i förhållande till inrikes- och utrikesfödda män och män 
med funktionshinder. Kan det vara på väg att förändras? Statistiken visar 
att människor i dagens samhälle utbildar sig allt mer och kvinnor i syn-
nerhet. År 2030 antas 51 % av kvinnor i åldern 20-64 år i Sverige ha en 
eftergymnasial utbildning, jämfört med 36 % av männen (SCB 2010:7). 
Om utbildning kan vara en väg in på arbetsmarknaden för kvinnor beror 
på den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. De kommande åren spås 
en efterfrågan i synnerhet på nyutbildade civilingenjörer med inriktning 
mot teknisk fysik, byggnadsteknik, elektronik och datateknik, receptarier, 
intensiv- och operationssjuksköterskor, samt speciallärare och specialpeda-
goger (SCB 2011:3;17ff). De tekniska utbildningsinriktningarna väntas leda 
till störst chanser att få jobb (ibid:7). Statistik över högskoleutbildningar 
visar att intresset för tekniska utbildningar har ökat bland kvinnor mellan 
år 2005 till 2010, men det har det gjort också bland män (SCB 2011:267ff). 
Könsmönstren för utbildningsinriktning följer i huvudsak gamla spår. 
Kvinnornas dominans finns inom vård- och omsorgsutbildningar. År 
2009/2010 sökte 8191 kvinnor sådana utbildningar inom den svenska hög-
skolan, medan 1670 av männen gjorde detsamma (ibid). Männen är överre-
presenterade inom teknikutbildningarna dit 8633 sökte år 2009/2010. Mot-
svarande siffra för kvinnor var 3264 (ibid). På 1990-talet avsatte regeringen 
årligen fem miljoner kronor för att öka unga kvinnors intresse för teknik, 
mattematik och naturvetenskap. Utredare av satsningen betonar att det tar 
tid att åstadkomma förändringar på det här området SOU 2004:43;152). 
När det gäller utbildning som väg för kvinnor att ta sig ur sin underordna-
de position på arbetsmarknaden ser det utifrån de här uppgifterna ganska 
mörkt ut, åtminstone inom den närmaste framtiden.

År 2030 antas 51 % av 
kvinnor i åldern 20-64 år 
i Sverige ha en eftergym-
nasial utbildning, jämfört 
med 36 % av männen.
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2. Situationen på arbetsmarknaden  
i Dalarnas län

Arbetsmarknaden i Dalarna växer drastiskt, uppger Jan Sundqvist, verk-
samhetssamordnare på Arbetsförmedlingen (Dala-Demokraten 2012-03-
10). Läget beror i synnerhet på att 40-talisterna går i pension i kombination 
med att företagen expanderar. Sundqvist hävdar att det finns ett behov av 
18 500 nya anställningar vart femte år framöver, bara för att fylla behovet 
efter pensionsavgångarna. För länets företag krävs i snitt 25 000 personer 
vart femte kommande år (Dala-Demokraten 2012-03-10). För att det be-
hovet ska gå att uppfylla krävs, enligt Sundqvist, att företagen letar arbets-
kraft bland personer som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden, t ex 
funktionshindrade och utrikesfödda. Bland ungdomar (18-24 år) är arbets-
lösheten likaså hög och de behöver ges större möjlighet till kompletterande 
utbildningar för att kunna få jobb (ibid, Arbetsförmedlingen 2011:12-3). 
Besöksnäringen och handeln är två yrkesområden som förmodas kunna 
rekrytera personer från grupper som befinner sig utanför arbetsmarknaden 
(www.regiondalarna.se). 

Kvinnor nämns inte i Dala-Demokratens artikeluppslag, men andra källor 
vittnar om att där finns ytterligare resurser att tillvarata. Uppgifter från år 
2009 gör gällande att bland personer i samtliga åldergrupper mellan 20-64 
år så förvärvsarbetar kvinnor i lägre utsträckning än män och kvinnor 
arbetar inte heller heltid i samma omfattning som män gör (Länsstyrelsen 
Dalarna 2011:38,41). Liksom i riket är arbetslösheten i Dalarnas län större 
för utrikesfödda och i synnerhet för utrikesfödda kvinnor (SCB 2009:2;84). 
Av befolkningen i Dalarnas län utgörs ca nio procent av utrikesfödda. I 
samtliga kommuner, utom Borlänge, dominerar antalet utrikesfödda kvin-
nor över antalet utrikesfödda män (Länsstyrelsen Dalarna 2011:6-7). De 
utrikesfödda invånarna i länet kommer i synnerhet från länder utanför EU 
och Norden. Enligt statistik är det just de här utrikesfödda personerna som 
har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden (SCB 2010:3;36 Integration – 
ett regionalt perspektiv, Länsstyrelsen Dalarna 2011:6). I Falun/Borlänge-re-
gionen är t ex endast 50 procent av utrikesfödda invånare sysselsatta, i 
jämförelse med 80 procent av de inrikesfödda (ibid:85). Här finns alltså en 
hel del outnyttjad kapacitet. 

För branscher som industri, byggnadsverksamhet, jord- och skogsbruk spås 
en positiv sysselsättningsutveckling för Dalarnas län (Arbetsförmedlingen 
2011:7). Det är historiskt sett en dominans av manlig arbetskraft inom 
dessa yrkesområden (Holmquist & Sundin 2002:13). Kvinnor i Dalarna 
arbetar främst inom den offentliga sektorn som vård- och omsorgspersonal, 
vilket traditionellt varit och är kvinnodominerade yrken (Länsstyrelsen 
Dalarna 2011:46). Där väntas omfattande pensionsavgångar de närmaste 
fem åren, vilket öppnar för ett stort antal nyanställningar. Äldreomsorg och 
förskola är yrkesområden som har ett extra stort behov (Arbetsförmedlingen 
2011:9). 
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2.1 Utbildningssituationen för kvinnor i Dalarna 

Liksom i riket visar siffror för Dalarnas län att kvinnor redan i dagsläget är 
behöriga till vidare studier i högre utsträckning än vad män är och kvinnor 
utbildar sig mer än män. Det gäller såväl på gymnasienivå som på högskole-
nivå (Länsstyrelsen Dalarna 2011:21-5). Liknande mönster finns bland kva-
lificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskolor och inom komvux (ibid:27,30). 

Vad gäller högskoleexamen från år 2008/9 bland personer som bodde kvar 
i länet år 2011 så visar uppgifter att den största könssegregationen åter-
finns inom utbildningsområdet ”vård- och omsorg” där kvinnor är i klar 
majoritet. Andra inriktningar som uppvisar en dominans av kvinnor med 
högskoleexamen som var bosatta i länet 2011 är ”undervisning”, ”sjukskö-
terskeexamen”, ”humaniora och teologi”, ”juridik och samhällsvetenskap”, 
samt ”naturvetenskap” (ibid:28). Bland kvalificerade yrkesutbildningar och 
yrkeshögskolor finns liknande könssegregation med en övervikt av kvin-
nor inom kategorierna ”hälso- och sjukvård, socialt arbete”, ”friskvård och 
kroppsvård”, ”hotell, restaurang och turism” samt ”ekonomi, försäljning 
och administration”. Männen återfinns inom utbildningsområden som 
”Data och IT”, ”teknik och tillverkning” och ”byggteknik” (ibid:27).     

I Dalarnas län väntas ett ökat behov av arbetskraft inom branscher som 
industri, byggnadsverksamhet, jord- och skogsbruk, vård och omsorg, samt 
handeln (Arbetsförmedlingen 2011:7). Två av de ovan nämnda kvinnodo-
minerade utbildningsområdena som överensstämmer med arbetsmarkna-
dens utveckling är ”ekonomi, försäljning och administration” samt ”vård 
och omsorg”. Det privata näringslivet väntas en ökad efterfrågan på arbets-
kraft de kommande åren (Arbetsförmedlingen 2011:3). Handeln är en av de 
branscher som beräknas öka sin tillväxt med ungefär tre procent per år fram 
till år 2012 och där uppger företagen att det finns en kompetensbrist inom 
marknadsföring och ekonomi (ibid:8). För vård- och omsorgsbranschen 
kommer de stora pensionsavgångarna innebära ett ökat behov av nyrekry-
teringar (Arbetsförmedlingen 2011:7). Här behövs en bättre matchning 
mellan utbildning och arbetsmarknad, så inte en del av kvinnors kompetens 
löper risken att bli outnyttjad på Dalarnas arbetsmarknad. 

2.2 Kvinnor och företagande i Dalarna

Region Dalarna gör en satsning på 5,8 miljoner kronor för att främja 
kvinnors företagande i Dalarna fram till år 2012 (www.regiondalarna.se). 
Det med bakgrund av att kvinnor är underrepresenterade som företagare i 
förhållande till män. Kvinnors företagande i Dalarna följer mönstret i riket 
och utgör endast 28 procent av samtligt företagande (Jedeskog 2009:8, 
Företagarna 2011:3). 

Ett av de arbetsområden som spås ökad tillväxt i Dalarna de kommande 
åren är de privata tjänsterna, i vilka små som stora företag inkluderas. Fram 
till år 2012 beräknas den sektorn växa med drygt nio procent (Arbets-
förmedlingen 2011:8). Personalomsättningen antas framför allt öka inom 
handelsbranschen (ibid). Eftersom de privata tjänsterna beräknas öka är det 
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viktigt att kvinnors kompetens även används där. Annars går en rad resur-
ser, nya kreativa idéer och möjligheter för kvinnor att tjäna pengar förlorade 
(www.tillväxtverket.se). Alltså ett missgynnsamt förhållande för såväl den 
enskilda företagaren som för samhällets utveckling. Kvinnors underrepre-
sentation vad gäller företagande gör att det finns behov av stöd och motiva-
tion till de kvinnor som väljer att bli företagare. Exempelvis visar ett besök 
på företagarnas hemsida www.foretagarna.se/Regioner/Dalarna att exempel 
på framgångsrika kvinnliga företagare lyser med sin frånvaro. 

När kvinnors företagande saknas på företagssidor sänder det signaler om 
att kvinnors företagande inte ligger på samma nivå som männens. Det dras 
en tydlig gräns mellan företagaren (som uppenbarligen är man) och den 
kvinnliga företagaren. Kvinnors idéer har naturligtvis lika mycket att bidra 
med till samhället som mäns. Som det ser ut nu låter vi historiens under-
ordning av kvinnan fortsätta att manifesteras på internet och andra platser 
i samhället. Istället borde Dalarna måna om företagare, oavsett om de är 
kvinnor eller män, för att det i slutändan gynnar hela samhället.   

Som statistiken visade över Dalarnas län så tenderar kvinnor att utbilda sig 
allt mer inom bland annat kategorin ”ekonomi, försäljning och administra-
tion”. Ett hinder som kartlagts beträffande kvinnor och företagande är att 
kvinnor är försiktiga vad gäller den ekonomiska delen av företagandet. Det 
rör sig om en osäkerhet hos kvinnor om deras kompetens att klara av admi-
nistrativa uppgifter, bokföring, kontakter med myndigheter, och att pris-
sätta varor och tjänster. Dessutom känner kvinnor ofta ett obehag inför att 
ta de ekonomiska risker som satsningen på ett företag innebär (Dareblom 
2002:152, www.svensktnaringsliv.se). Kvinnors ökade kompetens inom 
ekonomi kan motverka osäkerhet på det området. Region Dalarnas satsning 
på kvinnors företagande kan likaså leda till ökad kunskap som i sin tur kan 
minska tveksamheten att starta företag (www.regiondalarna.se). I framtiden 
spås det senaste århundradets tillverkningsdominans inom företagsvärlden 
allt mer ersättas av tjänsteinriktade företag (SOU 2008:21;12-3). Det skulle 
kunna innebära att de yrken som kvinnor väljer att utbilda sig inom lämpar 
sig bättre för morgondagens företagande än vad de gör idag. 

Forskare har funnit att det finns två vägar som är effektiva att gå vad 
gäller att resa sig ur en underordnad sits på arbetsmarknaden. Den ena är 
att göra karriär och den andra är att starta företag (Dareblom 2002:146). 
Karriärmöjligheterna har visat sig vara begränsade inom de yrkesområden 
där kvinnor dominerar (Hertson 2010:42). Det är heller inte realistiskt 
att tänka sig att kvinnor inom kort ska välja helt andra utbildningsin-
riktningar. De föreställningar som finns i samhället om vilka sysslor som 
passar respektive kön är seglivade och påverkar starkt vad vi som män och 
kvinnor uppfattar som intressant och lämpligt att ägna oss åt (Hirdman 
1988:223). Därför kan företagande vara ett alternativ när det gäller att 
omsätta kvinnors kompetens på arbetsmarknaden.
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3. Arbetslösa kvinnor i Dalarna – hur tas  
arbetskraften tillvara? 
För en holistisk överblick över gruppen arbetslösa kvinnor i Dalarna behövs 
statistiska uppgifter. SCB:s senaste siffror kring ämnet är från 2009. Tabellen 
nedan visar populationen ”kvinnor bokförda i Dalarnas län” som under år 
2009 haft en ersättning för arbetslöshet och/eller en ersättning för arbets-
marknadspolitisk åtgärd (någon slags aktivitet genom Arbetsförmedlingen). 
Det bör understrykas att siffrorna gäller för hela året 2009 och att dessa 
personer kan ha haft någon typ av anställning under året. Eftersom det är 
kompetensen som står i fokus redovisas siffrorna i form av utbildningsnivå 
och utbildningsinriktning hos de arbetslösa kvinnorna. 

Vi kan se att de överlägset största grupperna har en utbildning på gymnasial 
nivå, 2-årigt och 3-årigt gymnasium, vilket även kan antas vara den generellt 
sett vanligaste utbildningsnivån. En anmärkningsvärt stor andel kvinnor är 
högutbildade och har minst 3 års eftergymnasial utbildning. 

När det gäller själva studie- och yrkesinriktningen så dominerar ”allmän 
utbildning”, ”samhällsvetenskap, juridik, handel och administration” samt 
”hälso- sjukvård samt social omsorg”. Inriktningarna kan beskrivas som 
breda och räknas till typiskt kvinnliga yrkesområden. En liten andel arbets-
lösa kvinnor har sin utbildningsbakgrund inom naturvetenskap, matematik 
och data samt ”lant- och skogsbruk samt djursjukvård”, mer nischade och 
mansdominerade yrkesområden.

Utbildningsnivå Antal
* Uppgift saknas                                                                                      10
1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år                                                             272
2 Förgymnasial utbildning 9 år                                                                        864
3 Gymnasial utbildning högst 2-årig                                                                   2407
4 Gymnasial utbildning 3 år                                                                           2947
5 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år                                                           808
6 Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (exkl. forskarutbildning)                               854
7 Forskarutbildning                                                                                   15

Totalt 8177

Utbildningsinriktning Antal
0 Allmän utbildning 2334
1 Pedagogik och lärarutbildning 506
2 Humaniora och konst 490
3 Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration 1445
4 Naturvetenskap, matematik och data 115
5 Teknik och tillverkning 510
6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård 239
7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg 1422
8 Tjänster 903
9 Okänd 213

Totalt 8177
Källa: SCB, LISA-databasen 

Tabell 1 visar utbildningsnivå för 
arbetslösa kvinnor  
bokförda i Dalarnas län under året 
2009

Tabell 2 visar utbildningsinriktning 
för arbetslösa kvinnor bokförda i 
Dalarnas län under året 2009

En anmärkningsvärt stor 
andel kvinnor är högutbil-
dade och har minst 3 års 
eftergymnasial utbildning.
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3.1 Outnyttjad kompetens 

I Dalarna finns 3848 arbetslösa kvinnor som kan ”matchas” mot något 
yrkesområde1. Begreppet matcha används för att beskriva hur en arbetssö-
kande kan kopplas ihop med ett yrke. Den här sammankopplingen handlar 
oftast om att personen ifråga har utbildning eller erfarenhet från ett yrkes-
område, men det behöver inte nödvändigtvis vara så eftersom vissa yrken 
inte kräver utbildning. En arbetssökande som varken har utbildning eller 
erfarenhet kan ”matchas” mot ett lågkvalificerat yrke just utifrån de låga 
kompetenskraven. Det yrke som uppges som ”sökt yrke” i Arbetsförmed-
lingens system ska motsvara ett yrke som den arbetssökande har möjlighet 
att få i praktiken. Annars fungerar inte ”matchningen”. På så sätt kan vi utgå 
ifrån att de kvinnor som söker arbete som exempelvis undersköterska även har 
en undersköterskeutbildning och/eller har arbetat som undersköterska.

Tittar vi på hur många av de arbetssökande kvinnorna i Dalarna som har 
någon typ av utbildning för yrket som de söker jobb inom (oavsett ar-
betslivserfarenhet) blir siffran 1936 stycken kvinnor. Kvinnor som saknar 
utbildning, men som har arbetslivserfarenhet inom yrket, uppgår till 1912. 
När det gäller arbetslösa kvinnor som har både utbildning och längre 
arbetslivserfarenhet från ett yrkesområde (4 år) så uppgår siffran till 1625. 
Inom vissa yrkesområden finns långt fler arbetslösa kvinnor än i andra. 
Föga förvånande söker flest kvinnor arbete inom typiskt kvinnliga bran-
scher; exempelvis inom butiksförsäljning, omvårdnadsyrken som inte kräver 
högskoleutbildning, enklare administration samt lokalvård.

 

3.2 Kvinnor med otraditionell kompetens

Den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad och det finns yrken där 
dominansen av  kvinnor eller män så hög som 98-99 %. Det är ofattbara 
siffror med tanke på att erfarenhet och omfattande studier tyder på att 
en balanserad könsfördelning är det mest gynnsamma ur alla tänkbara 
perspektiv. Skulle det vara möjligt för arbetsgivare inom mansdominera-

1 Följande statistik bygger på en sammanställning från Arbetsförmedlingen.

Tabell 3 visar enskilda yrken som 
flest arbetslösa kvinnor i Dalarna 
uppger att de söker arbete inom
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de yrkesområden i Dalarna att rekrytera kvinnor? Om vi tittar på några 
traditionellt manliga branscher så finner vi att så är fallet. Andelen arbets-
sökande kvinnor som bryter könsmönster är relativt liten, men visst finns 
det kvinnor med kompetens och ”sökområde”2 inom manligt dominerade 
yrken.   

Två av de definitivt mest mansdominerade yrkena är inredningssnickare 
och byggnadsarbetare (med 1 % kvinnor representerade). Det finns, enligt 
den statistik som rapporten bygger på, ingen arbetslös kvinna i Dalar-
nas län med den kompetensen. Andra yrken som kan räknas till de mest 
mansdominerade är företagssäljare, programmerare och systemutvecklare, 
lastbilsförare och långtradarförare, lagerassistent, verktygsmaskinopera-
tör, maskiningenjör, övriga ingenjörer och tekniker, fastighetsskötare och 
handpaketerare, (SCB, På tal om kvinnor och män, 2010 samt SCB, AM 
33 SM 1001, 2010). Det finns flera arbetslösa kvinnor i Dalarna som har 
kompetens (utbildning och/eller erfarenhet) från de starkast mansdominera-
de yrkena, vilket kan vara intressant för arbetsgivare att få veta.

Antalet arbetslösa kvinnor som har sin yrkesroll inom de tydligast mansdo-
minerade jobben är få, vilket inte är konstigt utan kan ses som en spegling 
av arbetsmarknaden. Det finns dock fler mansdominerade yrken som kan 
utvecklas genom att könsuppdelningen luckras upp. Positivt är exempelvis 
att det tycks vara populärt bland arbetslösa kvinnor i Dalarna att satsa på 
lärlingsplatser inom måleri. Det borde måleriföretag i länet uppmärksamma 
och se till att dra nytta av framtida förstärkning. Vidare är utbudet relativt 
stort när det gäller kvinnliga CNC-operatörer och truckförare. Det här kan 
vara resultatet av de arbetsmarknadsutbildningar för CNC-operatörer och 
truckförare som Arbetsförmedlingen ofta bedriver. Det skulle vara intres-
sant att analysera utgången av arbetsmarknadsutbildningarna; blir både 
män och kvinnor utbildade inom mansdominerade yrkesutbildningar? Blir 
sedan män anställda inom mansdominerade yrken medan kvinnliga truck-
förare och CNC-operatörer förblir arbetslösa?

2 Sökområde är ett begrepp som används arbetsmarknadspolitiskt och på Arbetsför-
medlingen för att beskriva inom vilket område en arbetssökande söker arbete. Sökom-
rådet kan vara både ett geografiskt område och ett yrkesmässigt område.

Tabell 2 visar hur många arbets-
lösa kvinnor i Dalarna som har 
kompetens för de starkast mans-
dominerade yrkena i Sverige 

Det finns flera arbetslösa 
kvinnor i Dalarna som 
har kompetens (utbildning 
och/eller erfarenhet) från 
de starkast mansdomine-
rade yrkena.
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3.3 Högutbildade, arbetslösa kvinnor i Dalarna

Det går att finna arbetskraft inom flera yrken som kräver längre univer-
sitets- eller högskoleutbildning3 bland arbetssökande kvinnor i Dalarna. 
Marknaden tycks vara som tuffast för socialpedagoger och behandlingsassis-
tenter, eftersom det finns 19 kvinnor med ovan nämnda bakgrund som söker 
arbete. Det finns även flera lärare (förskola, grundskola och gymnasium), 
sjuksköterskor (med diverse inriktning), grafiska formgivare och informatö-
rer som söker jobb. Ytterligare en handfull högskoleutbildade programmera-
re, sjukgymnaster och företagsekonomer kan börja omsätta sin kompetens på 
arbetsmarknaden. 

 

3 För att få en uppfattning om vilka yrken som kräver högskoleutbildning har SACO:s 
lista över mer än 150 yrken som kräver högskoleutbildning använts. Listan finns att hitta 
på www.saco.se. Yrkesbeteckningarna stämmer dock inte till fullo överens med de yr-
kesbeteckningar som används i Arbetsförmedlingens statistik, varpå det resultatet inte 
är precist utan ska vara mer som en indikator. 

Tabell 4 visar de största  
kategorierna av högutbildade, 
arbetslösa kvinnor i Dalarna

Tabell 3 visar arbetslösa  
kvinnor inom fler mansdominerade 
yrken
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3.4 Kompetenser som sticker ut 

Det finns även en del ovanliga kompetenser att hitta i förteckningen över 
kvinnor som var öppet arbetslösa eller arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska 
program i Dalarna 2011. Exempelvis finns följande yrkeskompetenser re-
presenterade; en väderobservatör, en direktris4, en hovslagare, en brandman 
(eller snarare brandkvinna), en kvinnojoursarbetare, två musikterapeuter, 
en lekterapeut, en miljöinspektör, en landskapsarkitekt, en verkställande 
direktör och en laboratorieingenjör i kemi registrerade som arbetssökande. 
Det är bara några exempel på kompetenser som är ganska ovanliga och det 
finns fler. 

3.5 Sammanfattande diskussion 

Vid mättillfället år 2011 fanns hela 3848 arbetslösa kvinnor i Dalarnas län. 
Statistiken visar att de här arbetslösa kvinnorna följer samma mönster som 
kvinnor i landet generellt gör vad gäller utbildningsbakgrund. Majoriteten är 
gymnasieutbildade med inriktning mot traditionellt kvinnliga yrkesområden 
som handel, sjukvård och omsorg. De högskoleutbildade arbetslösa kvinnor-
na återfinns även inom de typiskt kvinnliga yrkena. Det är också inom de 
här branscherna som flest kvinnor söker jobb. Den utbildning majoriteten 
arbetslösa kvinnor har i dagsläget verkar inte göra det lätt att få fäste på 
arbetsmarknaden. Här kan företagandet vara ett alternativ för dem som inte 
har möjlighet, eller vilja att utbilda sig på nytt. Det kan dessutom ifrågasät-
tas om utbildning inom dagens samhälles bristyrken, vilka kännetecknas av 
mansdominans, är en så enkel väg att gå som det kan låta. Därmed inte sagt 
att kvinnor inte ska utbilda sig inom områden som bryter mot traditionella 
föreställningar om kön, tvärtom. Men det krävs nog mer än så. Det finns 
uppenbarligen kvinnor som går arbetslösa inom branscher som lastbilsfö-
rare, industrimontörer, truckförare, ingenjörer m fl. Varför får inte de här 
kvinnorna jobb när de har kompetens?

4 En direktris är en mönsterkonstruktör.
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4. Nio kvinnors erfarenheter av arbetslivet

Nedan återges intervjuer med kvinnor som antingen själva har erfarenhet 
av att stå utanför arbetsmarknaden eller har arbetat med kvinnor i en sådan 
situation. Inledningsvis möter vi Anneli och Lisa, två kvinnor med funk-
tionsnedsättning som har hittat sina nischer i företagande och utbildning. 
Därpå bekantar vi oss med Olga, en lärare från Ryssland som läser in sin 
lärarkompetens i Sverige. Nästa kvinna ut är Maria, vars gedigna kunskaper 
inom fordonsindustrin till trots inte får arbete inom detta bristyrke. Vi får 
sedan träffa Siv, en medelålders deltidsarbetande undersköterska med en 
önskan om heltidsarbete. Därefter får vi höra Lalitas berättelse om hur hon 
kom till Sverige från Indien med en känd universitetsutbildning som ingen 
fäste någon vikt vid. Karin Ringsby, ordförande i Företagarna Dalarna, 
delar sedan med sig av sina erfarenheter av att vara företagare och det 
motstånd som finns i samhället mot kvinnliga företagare. Kristina Nasenius 
arbetar med mentorprogram för kvinnor som har akademisk utbildning och 
utländsk bakgrund. Hon beskriver hur de här kvinnornas kompetens förbi-
ses på arbetsmarknaden på grund av förutfattade meningar. Avslutningsvis 
möter vi Eva Martinsson som är nystartad egenföretagare med stora visioner 
och en innovativ affärsidé. Anneli, Lisa, Olga, Maria, Siv och Lalita är 
figurerade namn. Samtliga intervjudeltagare har valts ut genom Stiftelsen 
Minervas nätverk. Då de här kvinnorna har erfarenheter som kan spegla 
andra kvinnor i liknande situationer kan deras röster vara talande. 
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”Vi är jätteduktiga på att hitta lösningar”

Anneli är en 45-årig kvinna med lång erfarenhet av hur det är att ha ett 
funktionshinder och kämpa för att finna en plats på arbetsmarknaden. 
Anneli börjar berätta om sin bakgrund och hon ger genast intryck av att 
vara en färgstark och energisk person. Efter en treårig ekonomisk gymnasie-
utbildning utbildade sig Anneli på eftergymnasial nivå inom systemering, 
programmering, försäljning och marknadsföring. Innan hon fick neuro-
gen smärta för ca 15 år sedan hade hon hunnit med att arbeta som säljare, 
skidlärare och med omorganisering av växeltelefoni. ”Jag har aldrig varit feg 
för att hoppa på något” förklarar Anneli. I dagsläget är Anneli arbetslös på 
grund av att hon inte definieras som sjuk trots att hennes smärta är ett hin-
der för henne att klara sina ordinarie arbetsuppgifter. Men hon har hittat en 
väg ut ur arbetslösheten. 

Anneli befinner sig i startgroparna för att komma igång med ett eget 
företag. Hon förklarar att hon under sin tid som funktionsnedsatt har 
funnit nya sidor hos sig själv och andra har uppmuntrat henne att starta 
företag. Med hjälp av Stiftelsen Minerva har hon börjat våga leta lösningar 
på hindren, något hon upptäckt sig vara skicklig på. ”Jag är kreativ och 
fenomenal på att komma på idéer” tillkännager Anneli och tillägger att hon 
tror det är egenskaper som kvinnor med funktionshinder utvecklar till följd 
av de svårigheter de stött på: ”Vi är jätteduktiga på att hitta lösningar” säger 
Anneli med emfas. Det lyser i hennes ögon när hon berättar om företaget. 
”Det är hantverk av olika slag jag arbetar med och jag har redan fått några 
återförsäljare som visat intresse”.

En annan kvinna med funktionsnedsättning är 27-åriga Lisa. Hon ger en 
liknande bild som Anneli av att slussas mellan sjukskrivning och arbets-
löshet. Efter vårdgymnasiet arbetade hon nio år som undersköterska innan 
smärtan blev ett för stort hinder. Liksom Anneli har Lisa planer på att göra 
comeback i arbetslivet. ”Jag ska söka en utbildning till obduktionstekniker” 
berättar Lisa. Hon förklarar att det är intresset för människor och män-
niskokroppen som lockar henne. Dessutom slipper hon de tunga lyft som 
förekom inom hemtjänsten där hon tidigare arbetat. 

Både Anneli och Lisa har samma erfarenheter av varför kvinnor, med någon 
form av funktionsnedsättning, har svårare än friska personer att komma 
ut på arbetsmarknaden. ”Vi har inte samma värde” konstaterar Anneli och 
slår ut med händerna. ”Myndigheter och arbetsgivare värderar oss inte på 
samma sätt som andra” fortsätter Anneli engagerat. Lisa är inne på liknande 
spår: ”Jag upplever att funktionshindrade kvinnor måste visa framfötterna 
mer, måste våga mer” säger Lisa. Anneli tillägger att det finns flera nack-
delar med att stå utanför arbetsmarknaden, som t ex att man tappar sin 
identitet, förlorar inkomst och går miste om vuxenlivet över huvud taget. 

Lisa och Anneli är på god väg att komma ut i arbetslivet. Anneli är väl 
medveten om att kvinnor med funktionshinder generellt har svårare att få 
fäste på arbetsmarknaden än män med funktionshinder och hon har myc-
ket att säga när jag frågar om hon tror att kvinnors kompetens tas tillvara. 
Anneli är övertygad om att kvinnor med funktionsnedsättning har resurser 

Namn: Anneli

Yrke:  Arbetslös/företagare i startgroparna

 Utbildad inom systemering, program- 
 mering, försäljning och marknadsfö-  
 ring

Brinner för: Hantverk

Namn:  Lisa

Yrke:  Arbetslös/på väg in i studier

 Utbildad undersköterska

Brinner för: Människor

”Jag ska söka en utbildning 
till obduktionstekniker.”
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som inte kommer samhället till nytta idag. Hon poängterar att samhället 
måste börja se de dolda resurserna: ”Funktionsnedsatta ska inte vara så räd-
da för att säga att saker behöver vara på ett annat sätt för att fungera” menar 
Anneli. Hon framhåller att kvinnor med funktionshinder felaktigt tror att 
de inte kan vara chefer för att det finns stereotypa föreställningar om hur 
man ska vara och se ut till de befattningarna.

Vad beträffar prognoserna för arbetsmarknaden i Dalarnas län, med ett 
stort behov av nyanställda inom de mansdominerade branscherna industri, 
bygg, jord- och skogsbruk, ser Anneli inga hinder för att kvinnor skulle 
kunna ta de jobben. 

”Kvinnor med utländsk bakgrund är kreativa och initiativrika”

Olga är en kvinna i 45-årsåldern som flyttade från Ryssland till Dalarna för 
ett och ett halvt år sedan. Trots den relativt korta tiden i Sverige talar Olga 
redan flytande svenska. Direkt när hon kom till Sverige började hon stude-
ra svenska på Komvux och hon deltog i ett mentorprogram hos Stiftelsen 
Minerva för att få stöd i etableringen på arbetsmarknaden. Under sin tid i 
Sverige har hon aldrig känt sig diskriminerad, men hon har hört om andra 
utrikesfödda som råkat ut för det på arbetsmarknaden. Olga berättar att 
hon arbetat 24 år som gymnasielärare i språk i Ryssland. I Sverige gäller inte 
hennes lärarexamen så nu är hon i färd med att läsa lärarutbildningen på nytt. 
I dagsläget studerar Olga engelska på lärarutbildningen. Att behöva sätta sig 
i skolbänken på nytt verkar inte vara något som bekommer henne nämnvärt 
och yrkesframtiden uppfattas som ljus: ”Jag vet att lärare behövs i Sverige. 
Det blir säkert inte så svårt” säger hon. 

Olga fortsätter tala om språkets betydelse: ”Jag upplever att många kvinnor 
med utländsk bakgrund är rädda för att inte tala bra svenska. För män är 
språket inte ett problem på samma sätt. De har lättare att få jobb utan att 
ha goda språkkunskaper” säger Olga.   

Olga ruskar på huvudet när hon berättar om en kurskamrat på Komvux 
som hoppat av svenskstudierna när han fick jobb som mekaniker. Hon 
berättar vidare att hon upplevt att kvinnor oftare hänvisas till de branscher 
där språkkunskapen är ett måste: ”På arbetsförmedlingen föreslogs vissa 
kurser enbart för kvinnor, t ex med inriktning mot äldrevård” säger Olga. 
Beträffande hennes erfarenhet huruvida utrikes födda kvinnors kompetens 
tas tillvara idag svarar Olga att hon inte tror det: ”Vi kvinnor med utländsk 
bakgrund är kreativa och initiativrika. Samhället måste utnyttja det bättre” 
anser Olga. Hon tycker det är synd att inte fler utrikesfödda kvinnor vill 
starta företag i Sverige, eftersom många kvinnor kommer ifrån kulturer där 
småföretagande är vanligt. 

”För män är språket inte 
ett problem på samma 
sätt. De har lättare att 
få jobb utan att ha goda 
språkkunskaper.”

Namn:  Olga

Yrke:  Studerande

Utbildad gymnasielärare ryska/engelska

Brinner för: Språk
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”För mig har det varit naturligt att meka, först med min  
moped och sen med bilar”

Maria är född och uppvuxen i en by i Dalarna. Hon bor i en större stad 
idag och söker arbete inom pendlingsavstånd. För några år sedan utbildade 
sig Maria, som nu är i 25-årsåldern, till fordonsmekaniker via en yrkes-
utbildning.  Det var inget svårt val eftersom hon mekat med bilar sedan 
barnsben. På uppfarten till hennes barndomshem stod det alltid bilar och 
motorcyklar som behövde repareras och hennes pappa lärde henne allt han 
kunde. ”För mig har det varit naturligt att meka, först med min moped 
och senare med bilar”, berättar hon.  Även om Maria har utbildning och 
lång erfarenhet så upplever hon det som nästintill omöjligt att få arbete som 
fordonsmekaniker. För Maria är det uppenbart att hennes kön är det största 
“problemet” när det gäller att hitta arbete. Vad kan det annars vara, frågar 
hon, när hon var bäst i klassen men det var de manliga arbetskamraterna 
som kom ut i arbete. “När utbildningen var slut gick killarna raka vägen 
till verkstäderna och fick jobb. Men inte jag”. Enligt Marias erfarenhet 
finns det ganska gott om kvinnor som gått fordonsgymnasiet och liknande 
utbildningar, men att det är de yrkesutövande kvinnorna som är alltför få. 
”Att ha den här utbildningen är inte så ovanligt, men du kan inte hitta någ-
ra kvinnor på verkstäderna. Du blir så ifrågasatt som tjej att det inte finns 
någon som orkar fortsätta”, säger hon besviket.

Maria har under de senaste åren en praktik och ett sommarvikariat. Hon 
får frågan om varför det är så svårt för henne att få jobb när hon har den 
kompetens som behövs för yrket. Hon berättar att hon ibland träffar perso-
ner som antyder att det skulle vara något fel på henne som person, snarare 
än föreställningar om vad kvinnor ska ägna sig åt. Istället, hävdar Maria, 
är det arbetsgivarnas attityder som håller henne tillbaka. ”De ser mig inte 
som en riktig person. Och så är de rädda för vad kunderna ska tycka och 
säga, så har det varit förr och så är det nu” berättar hon. Under åren har 
Maria fått höra flera argument till varför kvinnor inte ska hålla på med bilar 
och en gång tog en arbetsgivare till och med upp mens som ett problem. 
”Vi (kvinnliga mekaniker – eget tillägg) förknippas inte med kvalité, även 
om vi kvinnor oftare är mer noggranna när vi mekar.” Maria tror att den 
sammantagna kvalitén på bilreparationer skulle förbättras om fler kvinnor 
anställdes, och hon är övertygad om att arbetsmiljön skulle bli bättre på 
många arbetsplatser. 

På frågan om hur Maria tror att framtiden ser ut för henne har hon inget 
hoppfullt svar. Hon tror att det kommer vara fortsatt svårt för henne att 
få jobb och är även kritisk till vissa av de satsningar som görs för att mins-
ka könsuppdelningen. Enligt Maria tjänar det inget till att kvinnor väljer 
mansdominerade utbildningar så längre arbetsgivarna väljer bort tjejer och 
kvinnor. ”Det är på arbetsplatserna som de verkliga problemen börjar”, 
säger hon. Maria vill helst inte starta eget företag, men frågan väcker ändå 
en affärsidé om en bilverkstad med enbart kvinnlig personal. ”Det skulle 
väl vara trendigt, en verkstad med bara kvinnor. Det skulle verkligen vara 
häftigt”.

Namn:  Maria

Yrke:  Arbetslös fordonsmekaniker

Brinner för: Bilar

Hon var bäst i klassen 
men det var de manliga 
arbetskamraterna som 
kom ut i arbete.
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”Jag vill verkligen jobba heltid, men det verkar omöjligt att 
få göra det”

Siv är drygt 50 år och har arbetat inom vården i hela sitt yrkesliv. Först var 
hon anställd som undersköterska på sjukhuset, därefter som undersköterska 
på ett äldreboende och nu som a nsvarig för gruppverksamheten inom en 
dagverksamhet/dagcentral. Siv berättar att det har varit slitsamt att arbe-
ta inom vården och under flera år var hon sjukskriven, eftersom hon fick 
besvär med axlar och rygg. Trots att kroppen sade ifrån så fortsatte Siv att 
kämpa på, bland annat eftersom det hela tiden var brist på personal. Arbets-
uppgifter som behövde utföras fanns det dock gott om. ”Det är nog svårt 
att förstå hur slitsamt det kan vara att jobba som undersköterska. Inte bara 
tungt rent fysiskt, utan den ständiga stressen och känslan av att inte räcka 
till bidrar till att det inte går att tänka klart. Du vet, man utför lyft och 
förflyttningar som man vet att man inte borde”. 

Till sist ingick Siv och arbetsgivaren en överenskommelse och hon slutade sin 
anställning för att vara sjukskriven ”tillsvidare”. Siv kunde inte se hur hon nå-
gonsin skulle kunna komma tillbaka till arbetslivet. ”När du har jobbat som 
undersköterska under så lång tid, och så sviker kroppen… Då känns det som 
att det inte spelar någon roll att du fortfarande kan det du kan”. 

Siv blev utförsäkrad från sjukförsäkringen år 2010 och började omgående 
arbetspröva på dagverksamheten där hon nu är anställd på deltid. Hon 
arbetar 20 timmar i veckan och har gjort det i två år. Arbetsuppgifterna på 
dagverksamheten är inte alls fysiskt krävande på samma sätt som arbetet 
som undersköterska. Det handlar mer om social kompetens och handar-
bete, att hålla grupper och att kunna visa hur man målar, broderar, etc. 
Siv tycker dock att hon fortfarande har nytta av sin yrkeserfarenhet som 
undersköterska, eftersom de flesta som besöker dagverksamheten är äldre 
som lider av diverse krämpor. ”De uppskattar mina tips och råd och känner 
att de kan vända sig till mig för enklare rådgivning”, berättar Siv. 

Sedan drygt ett år tillbaka har Siv försökt att få sin tjänst utökad. Hon 
känner sig rehabiliterad och vill arbeta mer än de 50 % som hon är anställd 
på. ”Jag vill verkligen jobba heltid, men det verkar omöjligt att få göra det.” 
Siv berättar att det rimligtvis går att utöka hennes tjänst till minst 75 %, 
men emellanåt kommer praktikanter in för att utföra vissa arbetsuppgifter. 
”Jag har ju själv blivit hjälpt genom en arbetsprövning, men jag tycker inte 
att arbetslösa ska utföra ordinarie arbetsuppgifter”, säger Siv. Hon upplever 
sig också bortprioriterad av Arbetsförmedlingen eftersom hon redan har ett 
arbete. ”Men det är ju bara ett halvt jobb. Jag vill ju ha ett jobb på heltid 
eller ett till deltidsarbete som går att kombinera med det jag har”, säger Siv 
med viss uppgivenhet.  

Om Siv inte hade sina fysiska begränsningar skulle hon förmodligen kunna 
jobba timmar inom hemtjänsten. Hon tror att det skulle gå att kombinera 
med den tjänst hon har. Helst vill Siv ha en heltidstjänst hos en och samma 
arbetsgivare, men trots att hon söker varje jobb som hon har kompetens för, 
och som inte verkar alltför fysiskt tungt, så har hon inte blivit kallad till 
en enda intervju på över ett år. ”Det kan ju vara åldern också”, säger hon. 

Namn:  Siv

Yrke:  Undersköterska. Ansvarig för grupp- 
 verksamhet på deltid

Brinner för: Människor
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”Man är ju ingen ungdom länge.” Siv blir upprörd över sin situation. Hon 
känner att hon har mycket kvar att ge, både till kunder, brukare och till 
kollegor. ”Deltidsarbetet är ett problem för många kvinnor. Att bli utsliten 
inom vården är också ett problem. Kanske behöver vi uppfinna en helt ny 
yrkesgrupp för att både förbättra vården och använda den kunskap som 
finns hos vårdpersonal som inte längre kan lyfta tungt eller jobba under hög 
stress. Bara heltidsjobb så klart…”, avslutar Siv.

”De ville etablera sig på den indiska marknaden, och jag var redo 
att förbereda den marknaden”

Lalita studerade flera år på universitet i Indien och tog en ”Master of Busi-
ness Administration” (förkortat MBA) innan hon kom till Sverige drygt 20 
år gammal. Lalitas examen är en av världens mest kända fortsättningsut-
bildningar för personer som vill utveckla ett affärsmannaskap. Utbildning-
en finns även i Sverige och på Handelshögskolan finns möjlighet att läsa 
utbildningen via stipendium. Lalita blev därför både besviken och förvånad 
när hon kom till Sverige och ingen tycktes fästa någon vikt vid hennes ut-
bildning. ”Folk förstod inte vad jag hade för kompetens eller för utbildning. 
Men samma utbildning erbjuds ju i Sverige, med exakt samma titel”, säger 
hon. Från dag ett fick hon kämpa på egen hand för att komma ut i praktik 
och göra upp strategier för att komma ut i arbete som hon hade kompetens 
för. ”Jag fick göra allting själv och fick ingen ledning av Arbetsförmedling-
en”, berättar Lalita om de första åren i Sverige. 

På Arbetsförmedlingen uppmanades Lalita söka lågkvalificerade jobb som 
invandrare har större chans att få, berättar hon. Samtidigt tyckte arbetsgi-
varna många gånger att Lalita var överkvalificerad för arbetsuppgifter inom 
städ, restaurang och vård. Efter ett par år lyckades Lalita få arbete som 
lärare i affärsengelska på Folkuniversitetet, vilket säger en del om hennes 
kompetens både i engelska språket och i ”business”. Arbetet var dock deltid 
och hon kände sig osäker på hur länge hon skulle få arbeta. 

Lalita minns sin SFI-utbildning i svenska som ny i landet. Hennes klass be-
stod mestadels av högutbildade kvinnor som flyttat till Sverige på grund av 
kärlek; kvinnor som hon själv. Hon undrar om det var därför deras kompe-
tens inte togs tillvara, för att de redan var ”försörjda” och inte hade samma 
akuta behov av ersättning eller inkomst som många andra invandrare. ”Vi 
var ett gäng tjejer som var gifta med svenska män. Vi fick inte samma hjälp 
som andra invandrare. Men de flesta av oss var redan högutbildade! Vi 
behövde bara en liten knuff, en push”, anser Lalita. 

Så kom Lalita i kontakt med ett projekt vars syfte var att snabba på och 
effektivisera etablering av invandare med hög utbildning på arbetsmarkna-
den. Lalita hade varit arbetslös i Sverige i nio år innan hon blev presenterad 
för ett företag som satsar på grön energi och vattenrening. Det innovativa 
företaget siktade in sig på den indiska marknaden och Lalita skulle bli den 
som lotsade dem. ”De ville etablera sig på den indiska marknaden, och jag 
var redo att förbereda den marknaden”, säger hon utan omsvep. Lalita är 

Kanske behöver vi uppfin-
na en helt ny yrkesgrupp 
för att både förbättra 
vården och använda den 
kunskap som finns.

Namn:  Lalita

Yrke:  Etablerar företag på den indiska   
 marknaden

 Utbildad inom Master of Business  
 Administration

Brinner för: Affärsmannaskap

”Folk förstod inte vad jag 
hade för kompetens eller 
för utbildning.”
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fortfarande anställd och trivs med arbetsuppgifterna samtidigt som arbets-
givaren har stor nytta av både hennes utbildning och ursprung. 

Lalita håller fortfarande kontakten med kvinnorna i SFI-klassen. Det är 
tydligt att majoriteten av dem gått till lågkvalificerade arbeten där deras 
utbildning inte kommer till nytta. Ytterst få arbetar inom de områden som 
de är utbildade för. ”De andra jobbar inom hemtjänsten, på pizzeria och så”, 
berättar Lalita. Eftersom det har gått över tio år sedan de kom till Sverige 
som högutbildade kvinnor har varken de, eller den svenska arbetsmarkna-
den, fått nyttja den kompetens de hade med sig i bagaget. 

”Många kvinnor tror att andra vet bättre, men det gör de 
ju inte”

Karin Ringsby är ordförande i Företagarna Dalarna och hon är utsedd 
av regeringen till ambassadör för kvinnors företagande. Därutöver driver 
Karin ett företag sedan 2005 som är inriktat mot affärs- och verksamhets-
utveckling. Hon är även delägare i ytterligare ett företag som arbetar med 
industrilösningar ur ett miljöperspektiv. En måndagsmorgon i Näringslivets 
hus berättar Karin om sin väg in i företagsvärlden. I grunden är Karin in-
ternationell civilekonom och hon har arbetat inom transportbranschen och 
i stora konsultorganisationer. Det var det senare som väckte tankarna på 
att starta eget: ”Jag insåg att det var bättre att jag skötte mig själv så att jag 
fick förtjänsten” förklarar Karin. Till en början samarbetade hon med några 
äldre herrar men de ville jobba med stora, internationella kunder. Själv var 
Karin intresserad av att bygga upp en marknad i Dalarna och så blev det: 
”Man ska inte tro att man har ett handikapp för att man är kvinna” tilläg-
ger Karin.

Samtalet cirkulerar kring hur det är att vara kvinna och företagare i dagens 
samhälle. Förutom att Karin själv erfarit ett ifrågasättande av sin kompetens 
så påtalar hon att hon ofta hör människor i sitt arbete uttrycka sig nedvärde-
rande om kvinnor: ”Ofta säger man om en kvinna att ’nu ska den här tjejen 
prata’, medan ingen skulle säga så om en man, att ’nu ska den här killen pra-
ta’” påpekar Karin engagerat. Något som Karin återkommer till är behovet 
att stärka kvinnors tro på sina förmågor. Hon tror att stereotypa fördomar i 
samhället kan vara en förklaring till att så få kvinnor blir företagare: ”Många 
kvinnor tror att andra vet bättre, men det gör de ju inte” poängterar Karin 
med tyngd i rösten. Folk i allmänhet bidrar till att kvinnors förmågor ifråga-
sätts: ”Andra kan säga ’hur ska du klara det här när du har barn också?’ En 
man hade inte fått den frågan” säger Karin säkert. Karin menar också att 
kvinnor har svårt att se sig själva i rollen som företagare. Hon berättar om 
frisörer och frilansare hon mött, vilka per definition är företagare, men inte 
ser sig själva så. Utöver stereotypa föreställningar om kvinnor kan en annan 
bidragande faktor till kvinnors lägre grad av företagande vara att företag 
vanligtvis etableras inom ett intresse- eller kunskapsområde: ”Det område 
kvinnor kan bäst är den offentliga sektorn och där finns ett slags tabu att 
man inte ska få starta företag för att det är fult. Det fattar inte jag. Där finns 
en oerhörd kompetens hos kvinnor” understryker Karin. 

Bland många framgångs-
rika företag i Dalarna är 
mannen vd, men frun har 
drivit upp företaget och 
har hand om det administ- 
rativa.

Namn:  Karin Ringsby

Yrke:  Konsult inom affärs och verksam- 
 hetsutveckling 

 Äger företaget ”Ringsby Partners”.  
 Delägare i företaget ”Safe X System”

Brinner för: Kvinnors företagande
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På frågan varför det är så få företagskvinnor som syns i samhället behöver 
Karin inte fundera länge: ”Bland många framgångsrika företag i Dalarna är 
mannen vd, men frun har drivit upp företaget och har hand om det admi-
nistrativa. Det kommer i skymundan” hävdar Karin. Och det är oftast vd:n 
som syns när företaget framhävs. Karin anser att svensk media är ett stort 
problem: ”Jag tycker inte media uppfyller sin roll att spegla hur samhället ser 
ut” säger Karin och fortsätter tala om storföretagens utrymme i media, när 
det egentligen är de små företagen som spelar en avsevärd roll i byggandet av 
morgondagens Sverige. Vad företagandet i Dalarna beträffar så menar Karin 
att det behövs fler kvinnor inom de idag ”gubbiga” branscherna: ”En bland-
ning mellan könen gör att man når mycket längre” förtydligar Karin. Karin 
tror absolut inte att vissa yrken passar bättre för kvinnor respektive för män: 
”det finns bara nackdelar med en könssegregerad arbetsmarknad” betonar 
Karin. Karin fortsätter berätta att hon upplever att gamla föreställningar om 
kön fått en ”backlash” i dagens samhälle och uttrycks mer sublimt än för 
30-40 år sedan, något som gör dem svårare att bekämpa. Fördomarna kan t 
ex visa sig när kvinnor som tänkt starta företag kontaktar myndigheter som 
enligt Karins egna erfarenheter kan vara mer ifrågasättande än vad som är 
adekvat. Kvinnor har mycket resurser att tillvarata inom företagsvärlden: 
”Kvinnor idag utbildar sig mer än vad män gör och kvinnors kreativitet och 
erfarenheter behövs inom företagandet” avslutar Karin.

”Förutom att de här kvinnorna har utbildningar som det är 
brist på i Sverige så har de speciell kunskap om de länder de 
kommer ifrån och de har viktiga yrkesmässiga kontakter”

Kristina Nasenius har en bakgrund som utbildningsplanerare och lärare och 
har erfarenhet av internationellt arbete. Hon har dessutom gått en coachut-
bildning som hon haft nytta av i sitt arbete som processledare för utrikesföd-
da kvinnor med akademisk utbildning. Genom de stora fönstren på hennes 
kontor i Falun ser man gruvan och Kristine kyrka på avstånd. Samtalet leds 
ganska omgående in på det Kristina brinner allra mest för av det hon sysslat 
med genom åren: ”Det allra roligaste är att arbeta med invandrade kvinnor 
med akademisk bakgrund” säger Kristina. Hon berättar att de kvinnor hon 
haft kontakt med är mycket seriösa och motiverade personer som ibland väljs 
bort slentrianmässigt på arbetsmarknaden. 

Under intervjuns gång återkommer Kristina till hur föreställningar i samhäl-
let blir ett hinder för kvinnor som kommer från andra länder: ”Det finns väl-
digt mycket stereotypa bilder av vad kvinnorna passar till och man har låga 
förväntningar” framför Kristina och fortsätter: ”Det förväntas inte att utri-
kesfödda kvinnor med akademisk bakgrund ska jobba inom sitt yrke i Sveri-
ge”. Kristina berättar om hur kvinnor ofta blir erbjudna vårdyrken och män 
yrken som lastbils- eller busschaufför. ”I samhället talas det ofta om utrikes-
födda män med akademiskt utbildning som kör taxi, men vi pratar aldrig 
om kvinnorna” poängterar Kristina. Ett sätt att råda bot på att utlandsfödda 
akademiker snabbare kan komma in på arbetsmarknaden är yrkesanpassa-
de mentorprogram. Kristina ger ett exempel från en asiatisk kvinna i ett av 

Namn:  Kristina Nasenius 

Yrke:  Processledare i mentorprogram för  
 invandrqade kvinnliga akademiker. 
 Utbildad lärare och coach

Brinner för: Att stötta arbetssökande att hitta  
  rätt i arbetslivet.
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Stiftelsen Minervas mentorprogram som blev erbjuden vårdpraktik trots att 
hon var byggnadsingenjör i grunden. De kvinnor hon mött är inte bekanta 
med den könssegregering som finns, t ex inom ingenjörsbranschen. Kristina 
berättar att 30 till 40 procent av de kvinnor som deltar i mentorprogrammen 
är ingenjörer: ”Kvinnor från exempelvis Irak och Ryssland är vana från sina 
hemländer vid att många kvinnor är ingenjörer och de blir förvånade över 
hur det ser ut i Sverige” säger Kristina.

Kristina vill lyfta fram den dubbla kompetens som arbetsmarknaden riskerar 
att gå miste om. ”Förutom att de här kvinnorna har utbildningar som det är 
brist på i Sverige så har de speciell kunskap om de länder de kommer ifrån 
och de har viktiga yrkesmässiga kontakter” berättar Kristina. För att dessa 
kvinnor lättare ska komma in på arbetsmarknaden tror Kristina att det 
behövs ny kunskap om svenskt arbetsliv och hur det specifika yrket fungerar 
i Sverige. Medvetenheten hos arbetsgivare behöver också höjas för att inte 
diskriminera vid rekrytering. ”Blir man behandlad som att det inte förvän-
tas något av en så påverkar det självkänslan negativt” fortsätter Kristina. I 
de mentorprogram Kristina arbetat med går det till så att kvinnorna istället 
matchas med en mentor inom det egna yrket: ”Det är först då det kan bli ett 
möte mellan olika kulturer, när man har något gemensamt intresse och kun-
skap inom det specifika yrket” förklarar Kristina. I mentorprogrammet blir 
kvinnorna också introducerade till möjligheten att starta företag i Sverige: 
”Flera av dem har en riktig entreprenörssjäl” berättar Kristina och tillägger 
att hon vet några som startat företag inom sitt yrke. Alla kvinnor som gått i 
mentorprogrammet har fått jobb efteråt: ”De blir förebilder för andra kvin-
nor och bryter de föreställningar som finns i samhället” säger Kristina. 

”Jag kan allt, nästan, och det låter jättekaxigt, men man 
skulle kunna sätta nästan vad som helst i händerna på mig”

Eva Martinsson utstrålar energi och det märks att hon brinner för sitt 
företag när hon börjar berätta om sin bakgrund och hur hon fick idén att 
starta företaget. Eva är utbildad systemvetare och har en lång yrkeskarriär 
inom Banverket och Dellner Couplers där hon arbetat som chef. I arbetet 
ingick internationella kontakter och Eva såg att det fanns mycket hjälp 
för svenskar som jobbar i andra länder, men väldigt lite stöd för affärsmän 
från andra länder som kommer till Sverige. Eva såg speciellt ett behov hos 
de företag och privatpersoner som kommer till Sverige från Kina för att 
göra affärer. Hon bestämde sig för att starta ett företag. ”Jag ville göra allt 
själv och ingenting kändes svårt. Det finns så bra stöd och information 
på nätet” förklarar Eva och berättar att hon haft stor nytta av webbsidan 
verksamt.se för att komma igång med företaget. Dessutom har Eva haft 
nytta av att ha arbetat inom mansdominerade branscher: ”Mina kolle-
gor har inspirerat mig och jag har sett att man kan skapa vad som helst” 
säger Eva. Nu är företaget Myrtall igång sedan drygt ett halvår tillbaka. 
Som tolkar i kontakterna med Kina har Eva anställt före detta deltagare 
i Stiftelsen Minervas mentorprogram, deltagare från Kina. De är numera 
egna företagare inom affärsbranschen med internationell tolkning och 
marknadsföring som specialiteter. 

Namn: Eva Martinsson

Yrke:  Driver företaget ”Myrtall”

 Utbildad systemvetare

Brinner för: Hjälpa kinesiska företag att  
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När Eva får frågan om hon upplevt någon könsdiskriminering från myn-
digheter svarar hon att hon inte har det. Men däremot har omgivningen 
inte varit helt positiv: ”Kanske blir andra lite avundsjuka när någon vågar” 
tror Eva och tillägger att hon definitivt inte ångrar att hon tog steget: Jag 
tror stenhårt på min idé och jag är en så kreativ person så om Kina-idén 
inte fungerar kommer jag att komma på något annat. Driva företag, det 
kommer jag att fortsätta med. Jag kan allt, nästan, och det låter jättekaxigt, 
men man skulle kunna sätta nästan vad som helst i händerna på mig, säger 
Eva resolut.         

Eva ser en stor frihet med att vara företagare och hon tror att de framtids-
prognoser som spås om att företagandet blir allt mer tjänsteinriktat kan 
gynna kvinnor. Speciellt därför att hon inte tror att industrin blir kvar i 
Dalarna.

Eva tycker det är viktigt att lyfta fram förebilder för att det inte finns så 
många. Hon berättar om ett projekt Region Dalarna driver nu som heter 
KVINT (kvinnor, innovationer och tillväxt) där kvinnliga företagare lyfts 
fram: ”Det är bra att få ta del av kvinnors berättelser och få höra spänn-
vidden av hur många olika typer av företag man kan driva” anser Eva. För 
tillfället ser Eva mest fördelar med att vara kvinna och företagare eftersom 
det är så mycket ljus på kvinnors företagande just nu: ”Jag fick faktiskt ett 
handskrivet brev från vår näringsminister Annie Lööf härom veckan, där 
hon önskade mig lycka till och att hon tyckte min affärsidé är bra” berättar 
Eva med stolthet i rösten. 

”Jag fick faktiskt ett 
handskrivet brev från vår 
näringsminister Annie 
Lööf härom veckan, där 
hon önskade mig lycka till 
och att hon tyckte min  
affärsidé är bra.”
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5. Sammanfattning 

Dalarnas län står inför kompetensförsörjningsproblem inom en rad bran-
scher de kommande åren. Prognoser för Dalarnas arbetsmarknad pekar 
på tillväxt inom industri, bygg, jord- och skogsbruk, vård och omsorg, 
varav alla utom den sistnämnda branschen är mansdominerade. Statistik 
pekar på att kvinnor står utanför arbetsmarknaden och är deltidsanställda 
i högre utsträckning än män, trots att de har både vilja och kompetens att 
arbeta. Om i synnerhet män efterfrågas vid rekrytering till mansdomine-
rade yrken går en hel del kompetens förlorad, liksom könsfördelningen 
blir snedvriden när främst kvinnor rekryteras till kvinnodominerade 
yrken som vård och omsorg. 

Tendensen att män har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än 
kvinnor går igen i företagsvärlden, där dubbelt så många nya företag star-
tas av män enligt senaste mätningen. De här könsskillnaderna blir än mer 
påtagliga för utrikesfödda personer och för personer med funktionsned-
sättning. Stereotypa föreställningar om kvinnor och män är den främsta 
orsaken till att det ser ut så här. Därtill förekommer ett osynliggörande i 
samhället av kvinnornas lyckade framgångar i arbetslivet, vilket gör  
utbudet av förebilder magert. 

Samtliga kvinnor vi intervjuat upplever att kvinnors kompetens inte tas till-
vara på dagens arbetsmarknad. Kvinnorna påtalar resurser hos sig själva och 
andra som arbetsmarknaden borde bli bättre på att fånga upp. Kompeten-
ser som kvinnorna Anneli och Lisa med funktionsnedsättning lyfter fram 
hos sig själva och hos andra kvinnor i liknande situation är kreativitet och 
förmåga att lösa problem, som en följd av svårigheter i vardagslivet. Den ut-
rikesfödda kvinnan Olga talar om kreativitet och initiativrikedom. Maria, 
utbildad fordonsmekaniker utan arbete, nämner utbildning som en viktig 
kompetens. Den deltidsarbetande undersköterskan Siv menar att kvinnor 
inom vården har mycket erfarenhet som samhället går miste om genom 
att inte erbjuda heltidstjänster. Utrikesfödda Lalita ser höga utbildningar 
som en viktig resurs hos kvinnor, som i likhet med henne själv, kommit till 
Sverige från andra länder. Företagaren Eva tar upp kreativitet som känne-
tecknande för henne. Kristina som arbetar med utrikesfödda kvinnor på 
arbetsmarknaden nämner dessa kvinnors utbildningar inom det som idag är 
bristyrken i Sverige, kunskap om hemländerna, samt affärsmässiga kon-
takter som viktiga kompetenser hos de här kvinnorna att tillvarata. Karin, 
som bland annat arbetar med att stötta kvinnor i företagsvärlden, menar att 
eftersom kvinnor arbetat länge inom offentlig sektor så finns där en mängd 
kunskap samhället kan ha nytta av.

Kvinnorna i intervjuerna är samtidigt medvetna om stereotyper om 
kvinnor och män i samhället, men de känner inte igen sig själva i dem. 
Föreställningar om att människor ska vara och se ut på ett visst sätt för att 
passa till ett visst yrke beskrivs som ett betydande hinder för kvinnor att 
nå framgång. 

Föreställningar om att 
människor ska vara och 
se ut på ett visst sätt för 
att passa till ett visst yrke 
beskrivs som ett betydande 
hinder för kvinnor att nå 
framgång.
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Kristina och Karin som arbetar med kvinnor i deras väg till arbete och 
företagande tycker att huvudproblemet är de slentrianmässiga förväntningar 
som finns i samhället på kvinnor. De lyfter fram kvinnors höga utbild-
ningar, olika livserfarenheter hos kvinnor och män och allt det kan bidra 
med på arbetsmarknaden, som motiv till att motarbeta könssegregeringen. 
Fordonsmekanikern Maria är av samma uppfattning. Kristina, Karin och 
utrikesfödda Lalita menar vidare att den viktigaste förändringen som måste 
till är att berörda parter i samhället ser kvinnornas kompetenser. Det som 
tas upp som orsak till kvinnors beskrivna brist på mod är den nedlåtande 
attityden mot kvinnor som florerar i samhället. Klichéartade föreställningar 
på arbetsmarknaden måste därför motarbetas. Kristina och Karin poäng-
terar att kvinnor behöver fler förebilder, något som företagaren Eva instäm-
mer i. Maria ser det största hindret finnas hos arbetsgivarna, vilka måste bli 
bättre på att anställa kvinnor inom de branscher som anses manliga. Under-
sköterskan Siv påpekar att det behövs ett nytänkande gällande vårdarbeten, 
där personer ges möjlighet att ägna sig åt det de är bra på.

Angående prognoserna för arbetsmarknaden i Dalarnas län, med ökade 
rekryteringsbehov inom vård och omsorg, industri, bygg, jord- och skogs-
bruk och vad det innebär för kvinnor framöver, tror de intervjuade att 
arbetsgivarnas och samhällets förutfattade meningar om kvinnor är det 
största hindret för kvinnor att ta sig in i de här branscherna. För utrikesföd-
da kvinnor ser Dalarnas arbetsmarknadsprognos ljusare ut, eftersom flera 
redan i dagsläget har kompetens inom de nämnda yrkesområdena. 
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6. Diskussion om dold kompetens bland kvinnor

I bakgrundstexten framkom fakta som visar på att kvinnor i allmänhet, och 
i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund eller något funktionshinder, 
står utanför arbetsmarknaden i högre grad än vad män gör. Vad säger det 
här? Är det verkligen så att kvinnor generellt är mindre kompetenta än män 
i yrkeslivet? En betydligt mer rimlig förklaring är att det handlar om för-
väntningar i samhället på vad kvinnor och män lämpar sig att arbeta med, 
förväntningar som kan införlivas till sanningar hos myndigheter och övriga 
i samhället. De intervjuade som arbetar med att stötta kvinnor till att tro på 
sina förmågor har bevittnat, både för egen och för andras del, vad ogrunda-
de föreställningar om kvinnor och män kan ställa till med. Överlag finns 
flera problem med könsstereotypa uppfattningar i samhället, även hos våra 
myndigheter. Det blir ett allvarligt hinder för en jämställd arbetsmarknad, 
eftersom människor är tämligen utlämnade åt råd och direktiv därifrån. 

De kvinnor som intervjuats i den här rapporten, och som själva står eller 
har stått utanför arbetsmarknaden, har upplevt att de ej anses kompetenta 
för att de har någon funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund. Själva 
anser de tvärtom att de har speciella resurser att erbjuda arbetsmarkna-
den. Flera av dem har deltagit i program som främjar individens tro på sin 
kapacitet. Kvinnorna med funktionshinder beskriver hur deras livssituation 
utvecklat deras kreativitet och initiativrikedom. En ser sitt nystartade före-
tag som ett utmärkt sätt att få utlopp för denna kreativa förmåga. En annan 
har tänkt utanför könsstereotypa ramar och ämnar utbilda sig till obduk-
tionstekniker. De skildrar en stark inre drivkraft och vilja att utvecklas som 
de även sett finnas hos andra som befinner sig i liknande situationer. Trots 
uppenbar kompetens hos de intervjuade kvinnorna vittnar de om svårighe-
ter i kontakter med myndigheterna. De har fått kämpa för att komma dit 
de är idag, inte så mycket genom att utöka sin kompetens, som med att inse 
att de redan äger den och få andra att också inse det.

I intervjuerna lyftes kvinnors kompetenser fram och flera av de intervjuade 
kvinnorna talade positivt om sina egna förmågor. Samtidigt som de talar 
om kvinnors förmågor som utmärkande för kvinnor är de medvetna om 
stereotyper om män och kvinnor som finns i samhället. Att se positivare 
på sina egna förmågor överensstämmer med fynd i tidigare forskning som 
visar att människors bedömningar om kön inte alltid överensstämmer med 
deras egna självskattningar (Martin 1987, Spence & Buckner 2000, Swim 
1994). Det kan vara av vikt att förtydliga att de positiva egenskaper som 
lyfts fram hos kvinnor också ägs av män, och omvänt. Men kanske inte i 
samma utsträckning på grund av att kvinnor och män sedan tidig ålder i 
livet introduceras till olika uppgifter.  

När vi lär oss redan från barnsben att kvinnor t ex är omvårdande, och 
när kvinnor presenteras för uppgifter där de får möjlighet att träna upp 
denna förmåga, är det inte konstigt att kvinnor har förmånen att bli mer 
omvårdande än män, vilka inte ges den här möjligheten i lika hög grad. 
Det betyder alltså inte att kvinnor blir omvårdande som en följd av att de 
är just kvinnor. En man har samma förutsättning att vara omvårdande 
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och en kvinna kan mycket väl vara teknisk och logisk. Bara vi i egenskap 
av människor, och inte i egenskap av män och kvinnor, får möjlighet att 
introduceras till olika uppgifter, så att vi inte per automatik väljer bort vissa 
arbeten. Eftersom de typiskt manliga egenskaperna värderas högre, blir det 
som inledningsvis påtalades, kvinnor som konserveras i underordning. Och 
det här avspeglar sig i högsta grad på arbetsmarknaden. Några kvinnor i 
intervjuerna menar att kvinnors och mäns olikheter kompletterar varandra. 
Med ett sådant synsätt kvarstår faktum att det ligger nära till hands att 
vidhålla vissa egenskaper som lämpligare till vissa ändamål, och så förblir 
könssegregeringen orubbad och möjligheten till utveckling begränsad. Vi 
har inte råd att begränsa människors kunskap på det här viset!  

När kvinnor och män har socialiserats in i olika könsroller, hur kan vi då 
lösa det på bästa sätt med arbetsmarknaden i åtanke? För kvinnors del, 
där merparten befinner sig inom områden som ekonomi/försäljning/admi-
nistration, hälso- och sjukvård, vård och omsorg, samt utbildning, skulle 
de erfarenheter de bär med sig därifrån kunna komma väl till pass som före-
tagare. Det råder delade meningar i samhället om huruvida det är bra eller 
dåligt att privatisera den offentliga sektorn. Utan att gå in i den debatten 
anser flera av kvinnorna som här intervjuats att företag inom de här kvinno-
dominerande branscherna skulle vara samhället till nytta och möjliggöra för 
kvinnor att bli självförsörjande. Den förmodade övergången i samhället till 
ett allt mer tjänsteinriktat företagande skulle då kunna gagna de här perso-
nerna. Samtidigt behövs en förändrad syn på kvinnan som företagare. 

Bakgrundstexten tydliggjorde att färre kvinnor än män blir företagare och 
att stereotypa föreställningar försvårar för kvinnor att få gehör och eko-
nomiskt stöd för sina idéer. I synnerhet är det uppfattningen om kvinnan 
som ansvarig för hem och hushåll som leder till ett ifrågasättande av hennes 
möjligheter att hinna med att sköta ett företag. De kvinnor som intervjuats 
ger en helt annan bild. De upplever stora fördelar med att kunna ägna sig åt 
det de brinner för och de som har barn ser inte det som något hinder. Vem 
skulle förresten se barn som ett hinder för en man som vill starta företag? 
De som har en partner är dessutom inte ensamma om ansvaret för hem-
met. Att driva företag beskrivs ge kvinnorna som här intervjuats mer tid att 
umgås med familjen, utan att det sker på bekostnad av företaget. Snarare 
än kompetensbrist hos kvinnor handlar det om brist på stöd och tilltro från 
samhällets sida. 

Företagande är vidare ett alternativ för många kvinnor som saknar arbete. 
Kvinnor som befinner sig inom yrken på deltid mot sin vilja, med låg lön 
och/eller dåliga arbetsvillkor, och som kanske blivit ekonomiskt beroende av 
en partner eller myndighet, skulle kunna ta sig ur en sådan situation genom 
att starta företag. Det kan bana väg mot ett självständigt, icke ekonomiskt 
beroende liv. Samhället förlorar på att i olika sammanhang framställa fö-
retagandet som riktat till män. Årets Dalaföretagare 2011 är en man inom 
skogsbranschen. De kommunalt utsedda Årets företagare är alla män, utom 
i Rättviks kommun där ett par (kvinna och man) är gemensamma ägare. 
Det de vinnande företagen ägnar sig åt är yrkesområden som traditionellt 
förknippats med män, t ex grävning, schaktning, plåt för olika ändamål och 

Vem skulle förresten se 
barn som ett hinder för en 
man som vill starta företag?
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eldstäder. Falu kommuns årliga företagare kan ses som en utbrytare i det 
mönstret i och med ett företag som är inriktat på träning och hälsa. 

Fler av kvinnorna i intervjuerna betonar hur viktigt det är med förebilder. 
Genom att lyfta fram fler kvinnor som är företagare skulle många kvinnor 
kunna börja se företagande som ett alternativ. En ny forskningsstudie har 
visat på sambandet mellan jämställdhet och minskade könsskillnader i 
kognitiva förmågor. De länder som är mest jämställda har exempelvis minst 
skillnad mellan män och kvinnor vad gäller mattematikkunskaper. Det 
här indikerar att pojkar och flickor föds med lika goda förutsättningar att 
utveckla kognitiv kapacitet (www.dn.se). Så varför utestänga en del av be-
folkningen genom förutfattade meningar från något som kan vara till nytta 
för hela samhället? Tänk bara hur reaktionerna skulle bli om det nästan 
enkom skrevs om rödhåriga företagare i media. Det är svårt att se hur den 
dominans av män som råder i media, när företagare omskrivs idag, skiljer 
sig från ett sådant exempel.  

Förlegade föreställningar kan som sagt ställa till med mycket. Exempelvis 
är en av de intervjuade kvinnorna en skicklig fordonsmekaniker som går 
arbetslös och hon upplever det faktum att hon är kvinna som det som utgör 
hindret för henne att få jobb i 2000-talets Sverige. Som om det vore en an-
nan könstillhörighet som krävdes för att reparera fordon. Är det inte verk-
tyg som används till sådant? En av de intervjuade har noterat att det finns 
flera ingenjörsutbildade utländska kvinnor som blir hänvisade praktik inom 
vård och omsorg istället för arbete inom sitt utbildningsområde, vilket är 
ett lika upprörande exempel. Det här är yrken med brist på arbetskraft och 
det är slöseri med resurser att inte tillvarata de här kvinnornas kompetens!

Intervjuer och statistik som den här rapporten bygger på visar att det finns 
en hel del kompetens att tillvarata bland kvinnor som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden. De intervjuade framhåller kvinnors utbildning inom 
bristyrken, hög utbildningsnivå, kreativitet och initiativrikedom, yrkeskon-
takter i andra länder, samt erfarenheter, som kvalifikationer de själva äger 
eller har sett hos andra kvinnor. Det gäller att myndigheter, arbetsgivare, 
beslutsfattare, rekryterare, rådgivare och utbildningsanordnare m fl försöker 
medvetandegöra grundlösa uppfattningar om kvinnor och män och lägga 
dem åt sidan, så att Dalarnas län inte går miste om de här dolda resurser-
na och fler därtill. Fördomar drabbar inte bara individer – de får negativa 
konsekvenser för hela samhället.  

Som om det vore en an-
nan könstillhörighet som 
krävdes för att reparera 
fordon. Är det inte verktyg 
som används till sådant?
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Jämställdhet i samhället ger utveckling och tillväxt. Dalarnas 
arbetsmarknad behöver tillskott på kompetens framöver.  
I rapporten ”Jag kan allt, nästan” , belyser projektet Winnet 
Dalarna, att det finns dold kompetens bland kvinnor som inte 
nyttjas på arbetsmarknaden.

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i företagande.
Kvinnor har svårare att få heltidsarbete.  
Kvinnor har svårare att återkomma på arbetsmarknaden 
efter en tids frånvaro. 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden är fortfarande ett 
faktum. Synligast är den bland kvinnor som har någon form 
av funktionsnedsättning och/eller är utrikes födda.

Här berättar några kvinnor med egna ord om sin erfaren-
het och kunskap om arbete och företagande. I kvinnornas 
berättelser framkommer det motstånd som finns i form av 
könsstereotyper på arbetsmarknaden. Men det finns ock-
så en stark tro på den egna förmågan och på framtiden. En 
framtid där all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden 
oavsett kön.


