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Förord
redan på mellanstadiet kallades jag kvinnosakskvinna. På b-kursen i
etnologi i slutet av åttiotalet blev jag genusmedveten och efter det blev livet
sig inte likt. Medan jag gjorde min genusresa i Umeå, påbörjades ett förändringsarbete hemma i Jämtland. Kvinnors erfarenheter och behov kom
i fokus. I Bergs kommun engagerade sig många kvinnor i miljöarbetet,
vilket gjorde det intressant att flytta hem och så småningom bli involverad
i arbetet.
Jag har fortsatt att vara involverad på olika sätt och har drivit många
projekt för att skapa möjligheter och förändring. Det roligaste och mest
inspirerande var det regionala projektet »Ett annat företagarprogram«.
År 2011 beviljades Åtigårn/Kvinnobyrån lokalt resurscentrum ett verksamhetsbidrag via Tillväxtverkets program »Resurscentra för kvinnor«.
Syftet med verksamhetsbidraget var att påverka den strukturella nivån för
ett mer jämställt näringslivsarbete i Jämtlands län. Vi satte samman en
strategigrupp bestående av tjänstemän inom det regionala tillväxtarbetet.
Till arbetet kopplades även Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Växjö
och Luleå universitet för att genomföra studier med ett genusperspektiv på
regionens tillväxtarbete. Ett viktigt resultat som framkom under arbetet var
att Jämtlands län saknar en regional riktning för vad ett jämställt tillväxt
arbete bör innebära och att var och en av tjänstemännen i sin profession endast har att utgå ifrån sin personliga bild av vad jämställdhet är och kräver.
Inför verksamhetsbidragets nya period 2013–2015 ändrade vi inriktning
med avsikt att arbeta med ett »quadruplehelix-perspektiv«, det vill säga att
involvera företagare, kvinnoorganisationer, forskare och politiker i arbetet.
Utifrån det perspektivet genomfördes Maktakademin med Gudrun Schyman samt uppbyggnad och samverkan med den så kallade Hjärntrusten,
som består av nationella experter på regional utveckling, genus samt organisation och ledarskapets betydelse i ett förändringsarbete. Vi har deltagit
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i möten och träffat många representanter från de olika grupperna ovan,
samt organiserat en jämtländsk delegation till Nordiskt forum i Malmö i
juni 2014.
Den största och mest lyckosamma satsningen under den här perioden är
bildandet av politikergruppen med representation av kvinnor på politiska
positioner från alla partier. Utifrån den gruppen har utbildningen »Demokrati, makt och genus« vuxit fram. Christina Franzén, vd för Näringslivets
ledarskapsakademi och Eva Amundsdotter, lektor i genusvetenskap vid
Karlstads universitet, har tillsammans med verksamhetsledaren utvecklat
och genomfört utbildningen.
Verksamhetsbidraget 2013–2015 gav även möjligheten att skriva en
historiebok om de senaste trettio årens jämställdhetsarbete i Jämtlands län,
vilket för mig personligen har framstått som väldigt angeläget. I arbetet
har det med åren blivit tydligt att många av de nu verksamma tjänstemännen och politikerna inte känner till vilket jämställdhetsarbete som faktiskt
bedrivits i Jämtlands län de senaste decennierna. Så när det blev klart att
Catarina Lundström ville skriva boken och att Gerd Lindgren ville bidra
med en maktanalys av jämställdhetsarbetet i Jämtland var det en högvinst – inte bara för mig.
Den här boken är en hyllning till alla de kvinnor som med sitt mod
och hårda arbete skapat förändring och framtidstro i byarna, i kommunerna och i länet. Men främst är den ett första försök att ge en bild av ett
regionalt jämställdhetsarbete med ett maktanalysperspektiv, kopplat till
den nationella jämställdhetspolitiken. Kanske kan den också ge ett svar på
varför vi inte kommit längre.
Det är med varm hand jag överlämnar denna bok till det nybildade
Region Jämtland Härjedalens fullmäktige. Jag vet att dess ordförande
Margareta Winberg – en av deltagarna i politikergruppen och via regionfullmäktiges presidium ytterst politiskt ansvarig för den regionala jämställdhetspolitiken – tillsammans med sina politikersystrar kommer att
förvalta den väl.
Margaretha Lindbäck
verksamhetsledare kvinnobyrån
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V

ad har gjorts för att skapa jämställdhet i Jämtlands län? Vilka
har deltagit och hur långt har arbetet kommit? Frågorna är många.
Det saknas en samlad bild av hur den »nya kvinnorörelsen« och
det moderna jämställdhetsarbetet vuxit fram och utvecklats. Denna bok
handlar om det som hänt i Jämtlands län under de senaste trettio åren med
ett avstamp i den nationella politiken. Vi kommer att möta frågorna via
några av dem som varit med: lokala och regionala aktivister, tjänstemän
och politiker. Fokus kommer att ligga på det som hänt inom området jämställdhet och regional utveckling 1984–2014. Vi kommer att göra nedslag i
den trettioåriga historien, vilket betyder en vandring från kvinnopolitiska
satsningar på gräsrotsnivå till breda nationella program för jämställdhet
och kvinnors företagande. En rörelse från empowerment till mainstream
ing, och sedan då...? 1
Tillvaron är könsladdad, inte könsneutral, och det har pågått diskussioner, omdefinitioner och kamp för förändring under lång tid. Sedan 1921
har vi politisk demokrati i Sverige, men villkoren handlar om mer än rösträtt. Det handlar om plats, värderingar och resurser. Men också om synlighet. En kamp om mänskliga rättigheter och villkor som inte tar hänsyn till
kön. Utbildning och arbete, företagande, fritid och familjeliv, påverkan och
inflytande. Sedan 1960-talet har forskare och debattörer väckt frågorna om
reell jämlikhet mellan könen och påtalat att diskriminering finns inbyggd i
alla samhällets områden.2
Frågor om jämställdhet har drivits underifrån och uppifrån, av politiska partier och utomparlamentariska grupper. Myndigheter och tjänste
män har genomfört politiska beslut. Vissa byråkrater har fungerat som
aktiva möjliggörare – begreppet femokrater myntades av forskningen på
1980-talet och sedan dess har en form av statsfeminism utvecklats i nära
samverkan mellan kvinnorörelse, forskning och stat.3 Ny lagstiftning och

8

G Ö R A J Ä M S TÄ L L D H E T

nationella satsningar har sipprat ned till regional och lokal nivå. Olika former av projektmedel har utnyttjats för att skapa jämställdhet i praktiken.
Där och då, på plats i den lokala myllan. Money talks. Enskilda aktörer och
grupper har kunnat göra skillnad. Men det finns ingen enkel och rak linje
mellan nationella och regionala mål för jämställdhet och regional utveckling och tillvaron på lokal och regional nivå. Politik ska inte bara planeras
och beslutas, den ska också göras. Vi kommer att visa olika exempel på hur
Jämtlands län har planerat, diskuterat och gjort jämställdhet.
Jämställdhet har setts både som ett eget politiskt område som handlar
om mänskliga rättigheter, men har lika ofta betraktats som ett medel för
att uppnå andra mål i samhället: regioners överlevnad och utveckling,
ekonomisk tillväxt och välstånd. Effekter av ojämställdhet finner vi inom
alla samhällsområden: liv och hälsa, ekonomi och försörjning, fritid och
kultur.
Om det råder jämställdhet i dag? De allra flesta som medverkar i denna
studie svarar omedelbart nej på den frågan. Däremot känner många
en glädje över att villkoren åtminstone delvis förbättrats. Det har hänt
någonting, och allt engagemang och alla insatser som har gjorts har haft
betydelse. Det finns dock en irritation över att jämställdhet i vissa sammanhang betraktas som någonting gammaldags och mossigt som redan
klarats av. Glöm det. Jämställdhet och lika villkor blir aldrig klart. Det är
inget enkelt politikområde som kan bockas av med ett »check«. Det måste
ständigt göras, omprövas och göras igen, och igen.

VA D H A R H Ä N T ?
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Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla
människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen. Det svenska ordet jämställdhet i den nu aktuella
betydelsen etablerades i samband med att frågan om lagstiftning
mot könsdiskriminering initierades politiskt i början av 1970 -talet.
År 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter
till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga
om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter
i arbetet«.
Nationalencyclopedin
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Jämställdhet och regionalpolitik på 1980 -talet
LÄNEN FÅR ETT KVINNOPOLITISKT UPPDRAG 1984

Varför börja 1984? I en regeringsproposition samma år gavs länsstyrelserna
i uppdrag att göra regionala analyser av kvinnornas villkor på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. De skulle också samordna det regionala
arbetet och redovisa åtgärder som syftade till att stärka kvinnors ställning.
Arbetet skulle avrapporteras redan året därpå och uppföljningar skulle
sedan ske fortlöpande. I samma proposition fanns andra skrivningar som
lyfte frågor om jämställdhet och kvinnors villkor. Regeringen påpekade
att kvinnor som egna företagare hade blivit allt vanligare under de senare
åren och att de regionala utvecklingsfonderna kunde fylla en viktig roll för
att stödja de kvinnliga småföretagarna. Den kooperativa företagsformen
pekades ut som en möjlighet för dem som vill etablera en egen rörelse. Så
långt regeringspropositionen från 1984.4 Nu var bollen förhoppningsvis i
rullning.
I oktober 1985 redovisade Länsstyrelsen i Jämtlands län hur de genomfört sitt uppdrag. I en analys av den regionala arbetsmarknaden konstaterades att länet av tradition har en ensidig arbetsmarknad med tonvikt på
jord- och skogsbruk, vilket innebär en sårbar situation både för kvinnor
och män. Männen var drabbade av en ökad arbetslöshet, vilket hade resulterat i en hårdare konkurrens om jobben. Trots detta hade kvinnorna ökat
sin sysselsättningsgrad, vilket i praktiken innebar att de gått från korta
deltidsanställningar till längre deltidsanställningar eller heltidsjobb. Att
jobba heltid var fortfarande ingen självklarhet för kvinnorna. Det stora
problemet för länet 1985 är att endast Östersundsområdet kan erbjuda en
välutvecklad och differentierad arbetsmarknad, vilket inte minst innebär stora svårigheter för kvinnor i glesbygdskommunerna. Kvinnorna
arbetspendlar i betydligt mindre utsträckning än män och är därmed mer
J Ä M STÄ L L D H E T O C H R E G I O N A L P O L I T I K PÅ 198 0 -TA L E T
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Jämställdhet i
lagstiftningen
År 1979 antogs Sveriges
första jämställdhetslag.
Lagen, som trädde i kraft
1980 och förnyades 1991,
gav ett lagstöd för att driva
frågor om jämställdhet inom
arbetslivet. När diskrimineringslagen trädde i kraft
2009, ersatte den jämställdhetslagen. Diskrimineringslagen ska motverka
diskriminering på grundval
av kön, könsöverskridande
identitet, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder.
Lagen gäller i arbetslivet,
inom utbildningsverksamhet,
i hälso- och sjukvården,
i näringslivet osv.
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beroende av arbete i närområdet. De könsbundna utbildningsvalen vid
gymnasieskolorna består, men vid Mitthögskolan dominerar de kvinnliga
studenterna.5
Vilka projekt hade då genomförts för att stärka kvinnornas ställning?
Länsstyrelsen angav några genomförda projekt, de flesta handlade om
att öka kvinnors möjligheter till jobb inom industrin samt om försök att
förändra de unga kvinnornas studieval. Det hade genomförts vidareutbildningar för kvinnor vid industriföretag i Östersund (Vinetta, Nordplåt och
lm Eriksson), sommarkurser för flickor vid gymnasieskolans verkstadstekniska linje, kurser i adb samt tekniska orienteringskurser med företagsförlagd praktik. Vid Jämtlands läns landsting hade ledningen tagit initiativ
till ett kommande jämställdhetsarbete. En könsuppdelad kartläggning av
yrken, löner, anställningsformer och utbildningsmöjligheter skulle ligga
till grund för ett kommande praktiskt jämställdhetsarbete med utbild
ningar, seminarier med mera. Sammanfattningsvis kan konstateras att
inga genomgripande insatser eller stora projekt hade genomförts. Landstingets påbörjade jämställdhetssatsning framstår som ett lysande undantag. Regeringens riktade uppdrag verkar med andra ord inte ha fått någon
omedelbar effekt i Jämtland.
Nutek fick regeringens uppdrag att genomföra en utvärdering av hur
länsstyrelserna hade lyckats synliggöra kvinnor i sin projektverksamhet
under perioden 1987–1990. Kartläggningen visade att en mycket liten del av
de sammanlagda projektmedlen hade avsatts till projekt för och med kvinnor. Totalt satsade länsstyrelserna tretton miljoner på kvinnoprojekt, vilket
motsvarade endast tre procent av det totala projektanslaget. Sju av länen
avsatte mer medel än andra (Kopparbergs-, Gävleborgs-, Västmanlands-,
Västerbottens-, Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- samt Älvsborgs län).
Jämtlands län tillhörde med andra ord inte de som satsat mest på området.
Nutek menade också att det behövdes könsuppdelad statistik och fördjupade regionala analyser. Långsiktiga handlingsprogram och integrerat arbetssätt rekommenderades också.6 Med andra ord verkar läget vara ganska
oförändrat vid 1980-talets mitt. Frågan är om kvinnors villkor i länen hade
väckts, men särskilt mycket har inte hänt. Problemet var dock uppmärksammat och bollen hade börjar rulla, men fortfarande ganska långsamt.
G Ö R A J Ä M STÄ L L D H E T

KVINNORS REPRESENTATION – MOT VARANNAN DAMERNAS

– När jag blev ordförande i det socialdemokratiska partidistriktet 1977 så
såg omvärlden att det var möjligt att ha en kvinna i den positionen. Jag
var den första kvinnan på den posten i Sverige. Jag tror att det var en av
anledningarna till att vi sedan fick så många kvinnliga kommunalråd i
Jämtlands län.7
Marianne Stålberg är en av de kvinnor som under sin politiska kar
riär varit något av pionjärer. Trots att kvinnor haft rösträtt sedan 1921 var
den politiska representationen länge dominerad av män. En utredning om
kvinnors representation pågick under perioden 1985–1987 och den avslutades med betänkandet Varannan damernas. Här analyserades förutsättningarna för att uppnå en fullständig demokrati. Argumentationen bygger
på det självklara faktum att kvinnor är hälften av befolkningen och därmed borde ha en motsvarande representation i politiska församlingar och
styrelser. En makt-, resurs- och intressefråga med andra ord. Utredningen
talade klarspråk:
»Vår utgångspunkt är att vi lever i ett manssamhälle, ett samhälle där
mäns erfarenheter och värderingar är norm och kvinnors avvikande.
Otaliga är vittnesmålen om hur kvinnor systematiskt har diskriminerats på grund av sitt kön.«
Utredningen argumenterar för en jämnare könsfördelning utifrån tre
huvudsakliga argument: demokratifrågan (att kvinnor är hälften), resurs
frågan (utan kvinnors erfarenheter fattas ofullständiga beslut) samt
intressefrågan (kvinnor som grupp tenderar att ha en annan inställning
i vissa frågor). Utredarna ställer sig frågan hur jämställd representation
bäst uppnås. Samtliga nordiska länder utom Sverige hade redan infört
regler som syftade till att skapa en jämn könsfördelning. Motståndet mot
tvingande åtgärder var dock massivt och utredaren valde därför, mot sin
egen övertygelse, att föreslå en »mjukare« väg. Utredningen föreslog att
jämn könsfördelning i statliga organ skulle vara uppnådd 1998 samt att ett
etappmål skulle vara minst trettio procent kvinnorepresentation 1992 och
fyrtio procent 1995.8

J Ä M STÄ L L D H E T O C H R E G I O N A L P O L I T I K PÅ 198 0 -TA L E T
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I regeringens jämställdhetsproposition 1987 slogs inriktningen fast för
de närmaste årens politik. Regeringen valde att följa förslagen i Varannan
damernas vilket innebar en tioårsplan för ökad kvinnorepresentation. I
riksdagsvalet 1991 minskade dock kvinnornas representation för första
gången och reaktionen blev stark. Nätverket Stödstrumporna bildades
och de drev frågorna hårt under parollen »halva makten – hela lönen«.
Om partierna inte kunde leva upp till varannan damernas skulle de bilda
ett eget kvinnoparti. Margareta Winberg drev frågan om kvinnors repre
sentation hårt i sin position som riksdagsman och som ordförande för
s-kvinnorna.
– Frågan om varvade listor drev jag inom partiet i min roll som ord
förande i s-kvinnorna. Inför valet 1994 hade vi framgång och det året
kom det stora genombrottet.9
Jämställdhetspropositionen 1987 innehöll också beslut om att satsa
medel motsvarande minst sextio miljoner på ett femårsprogram för jämställdhet inom arbetslivet (se kom-programmet nedan) samt skrivningar
om att regionalpolitiken skulle betona jämställdhetsmålen i sina åtgärder.
Regeringen uppmärksammade de obalanser som fanns i landets glesbygder:
»Allt fler orter i landet står inför problemet att de unga kvinnorna flyttar eftersom de inte ser några framtidsutsikter på den lokala arbetsmarknaden.« I
direktiven till den särskilda utredningen om regionalpolitiken som tillsattes
samma år angavs att jämställdhetsperspektivet skulle ges ett särskilt fokus.10
Hur kunde då den regionalpolitiska propositionen matcha kraven på
jämställdhet när den presenterades 1989? Frågorna uppmärksammades,
och på några områden togs initiativ för att stärka kvinnors villkor. Grund
inställningen är att jämställdhetsinsatser framför allt ska bedrivas inom
ramen för ordinarie verksamheter, men här öppnas samtidigt för att det
kan behövas särskilda insatser för att driva på utvecklingen i den önskade
riktningen. Det är kvinnorna i glesbygdens så kallade stödområden det
handlar om. Här lades förslaget om att särskilda medel, 25 miljoner per
år, skulle avsättas till kvinnliga kompetenscentra i Inlandet, Bergslagen
och Sydöstra Sverige. Förslaget kom inte att realiseras i detta läge, men
skulle återkomma senare. I propositionen fanns också ett första förslag om
särskilda satsningar på att stärka kvinnors företagande, även det i de så
14
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kallade stödområdena. Statens industriverk (sind), får i uppdrag att utreda
frågan om möjligheter och hinder som företagande kvinnor möter i dessa
områden. För Jämtlands del blev satsningen på de så kallade regionalpolitiska medlen till infrastrukturåtgärder viktiga. Det var en del av vinsterna
från vattenkraften som användes för att finansiera dessa insatser och de
gick främst till norra Sveriges inland, stödområde 1. Medlen kunde användas till bland annat samverkansprojekt inom offentlig sektor, turistprojekt, miljöinsatser, kultursatsningar och – märk väl – åtgärder för kvinnors
företagande! 11 Detta blir viktiga medel för de satsningar som snart skulle
komma att göras på kvinnors företagande i Jämtland. Mer om det nedan.
LANDSBYGDSUTVECKLING – ÄVEN FÖR KVINNOR?

Förutsättningarna för en levande landsbygd i hela landet var inte de allra
bästa. Sedan 1930-talet hade debatten om landsbygdens problem förts.
Efterkrigstidens politik handlade i korthet om att öka livsmedelsproduktionen och frigöra arbetskraft till industrin. Jordbrukets och skogsbrukets
mekanisering och rationalisering innebar att allt färre kunde producera
allt mer. Människor, inte minst de unga och oftare kvinnor än män, flyttade från land till stad. Urbaniseringen kulminerade på 1960-talet. Det fick
stora effekter för stora delar av landsbygden, inte minst i Norrlands inland.
Motkrafter behövdes och Europarådet startade därför 1987 en stor satsning på landsbygdsutveckling som i Sverige kom att kallas »Hela Sverige
ska leva«. Satsningen drevs i kampanjform med en kombination av brett
folkrörelsestöd och ett statligt engagemang via Glesbygdsdelegationen12
och länsstyrelserna. Det handlade om ett mobiliserande opinionsarbete för
att synliggöra landsbygden och försöka vända trenden. Landsbygdskampanjen pågick under åren 1987–1989, vilket ökade intresset för glesbygdens
problem men också för de lösningar som fanns lokalt och regionalt. Under
ifrånperspektivet var tydligt.13
I Jämtlands län placerades det praktiska arbetet med landsbygdskampanjen i Ås inom ramen för Stiftelsen Landsbygdsutveckling i inlandet
(förkortades lås). Lås drevs först i projektform från 1986–1989 och senare
som stiftelse fram till 1992, med syftet att samordna insatser på landsbygden och stimulera till utveckling.14
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Många kvinnor deltog aktivt i kampanjen och i den byarörelse som
uppstod, men samtidigt fanns det kritik mot att jämställdhetsperspektivet
inte riktigt fick fotfäste. Inez Backlund berättar:
– När jag arbetade med landsbygdskampanjen var det många kvinnor
som var aktiva i byarna, men trots det upplevde vi att det var svårt för dem
att göra sina röster hörda. Vi var nog ganska många som tyckte att kampanjen var lite gubbig. Det var också en anledning till att det bildades en
särskild kvinnogrupp inom ramen för landsbygdskampanjen.15
Ett nordiskt seminarium för kvinnor och lokal utveckling hölls i Sunne
i oktober 1987. För de kvinnor som på olika sätt var knutna till landsbygds
kampanjen blev Sunneseminariet ett viktigt avstamp för det fortsätta
arbetet med göra kvinnor mer synliga i utvecklingsarbetet. Ett konkret
resultat av seminariet blev att det 1988 bildades en informell arbetsgrupp
för kvinnofrågor inom ramen för Glesbygdsdelegationen. Särskilda medel
avsattes till kvinnogruppens arbete och ett antal skrifter och rapporter om
kvinnor på landsbygden producerades. Arbetsgruppen bestod främst av
representanter för några av de organisationer och myndigheter som var
aktiva i landsbygdskampanjen. Det var bland annat Ulla Herlitz (Styrsö),
Birgitta Wiberg (Jordbruksverket), Ulla Norberg-Ivarsson (lrf), Ulla
Gustafsson (Länsstyrelsen i Värmland) och Anita Sjöstrand (Industri
departementet).
Arbetsgruppen för kvinnofrågor utsåg februari till kvinnornas egen
månad inom »Hela Sverige ska leva«. År 1989 arrangerades en konferens
och manifestation i Stockholm, »Kvinnor på landsbygden«, där 150 kvinnor från hela landet samlades. En viktig fråga handlade om att uppvakta de
politiska partierna inför den regionalpolitiska utredning som då arbetade
på sitt betänkande. När kommittén lagt sitt förslag fick kvinnogruppen ett
uppdrag från Glesbygdsdelegationen att formulera ett förslag till program
för fortsatta insatser för landsbygdens kvinnor. Kvinnogruppen kommunicerade med kvinnogrupper och utvecklingsprojekt ute i landet via en
tvärpolitisk månadstidning, Kvinnosyn – hela Sverige. Gruppens arbete
finansierades via Arbetsmarknadsdepartementet, Glesbygdsdelegationen,
Arbetsmiljöfonden, lrf, Statens industriverk, Industridepartementet och
Länsstyrelsen i Värmland. Konferensen »Kvinnokraft på landsbygden«
16
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i januari 1991 blev arbetsgruppens sista uppdrag. En av de 180 kvinnor
som deltog var Evy Johansson från kooperativet Byssbon i Högarna, ett
av många utvecklingsprojekt på landsbygden där kvinnor var drivande.
Konferensens kvinnor hade ett tydligt önskemål för framtiden – att skapa
regionala utvecklingscentra för kvinnor.
När Glesbygdsmyndigheten inrättades 1991 övertog de ansvaret för
kvinnogruppen och jämställdhetsfrågorna. Marianne Stålberg och Inez
Backlund, generaldirektör respektive utredare vid myndigheten, betonar
båda vilken betydelse den nya myndigheten fick för att stärka och synliggöra kvinnornas roll för den regionala utvecklingspolitiken. Arbetet intensifierades och myndigheten initierade ett antal projekt med jämställdhet
och kvinnors utveckling i glesbygd i fokus, exempelvis projektet Kvinnokraft och kod-projektet (Kvinnor, omsorg och demokrati).16
– Vi hade Börje Hörnlund som ansvarig minister under de första åren.
Inför hans proposition Bygder och regioner i utveckling fick vi i uppdrag
att ta fram underlag. Det resulterade i tre idéskrifter; Landet vinner om
situationen på landsbygden generellt, Framtidens vägvisare om ungdom
i glesbygd och Den andra sidan av myntet om regional- och landsbygds
politik ur ett kvinnoperspektiv.17

Glesbygdsmyndigheten
Glesbygdsmyndigheten inrättades i Östersund 1991, och
ersatte då Glesbygdsdelegationen som tillsattes 1977 efter
initiativ från dåvarande industriministern Nils G. Åsling.
Glesbygdsdelegationen var tillsammans med Folkrörelserådet drivande bakom kampanjen Hela Sverige ska leva,
där delegationen uppmanade myndigheter att samverka
för landsbygdens utveckling. Den nya myndigheten fick
i uppdrag att samordna glesbygds- och landsbygdsprojekt. Målet var att bli ett nationellt kunskapscentrum för
glesbygdsfrågor. Man arbetade med utvecklingsfrågor,
rådgivning, information och utredningar. Kvinnors situation
i glesbygd blir en av de viktiga frågorna.
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Generaldirektör blir Marianne Stålberg. Glesbygdsdelegationens kvinnogrupp avslutade sitt arbete med konferensen
»Kvinnokraft på landsbygden« i januari 1991. Frågorna
övertogs därefter av Glesbygdsmyndigheten, bland annat
skapas ett antal projekt med jämställdhet och kvinnors
utveckling i glesbygd i fokus. Arbetsgruppen för Kvinnokraft ersatte den tidigare Kvinnogruppen, som fanns inom
Glesbygdsdelegationen. Gruppen Kvinnokraft, som hade
kansli i Stockholm, arrangerade konferenser över hela
landet, spred information, skapade opinion med mera.
Gruppen gav ut nyhetsbladet Kvinnokraft för kvinnor på
landsbygden.
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– Vi anlitade kulturgeografen Tora Friberg för skriften Den andra sidan
av myntet. Propositionen blev sedan väldigt starkt präglad av våra perspektiv. Bland annat resurscentra för kvinnor på nationell, regional och
lokal nivå var en fråga som vi drev både från myndighetens sida och från
landsbygdskampanjens kvinnogrupp. När vi tog över ansvaret för kvinnogruppen, så hade vi Kvinnum i Jämtlands län som en av förebilderna i våra
skrivningar om regionala resurscentra.18
Det var inte bara Glesbygdsdelegationen som drev frågor om landsbygdsutveckling och jämställdhet. Andra statliga satsningar utgick från
samma problematik. I det så kallade sos-projektet, som startades 1987 av
Statens industriverk (sind)19 tillsammans med sex kommuner i Norrlands
inland,20 lyftes problemet med att de unga kvinnorna i hög utsträckning
flyttade från glesbygden. I syfte att öka kunskaperna om detta arrangerades 1990 ett framtidsseminarium på temat »Unga kvinnor i Norrlands inland«. Efter konferensen fick Ann-Margret Göransson, som representerade
Bergs kommun, uppdraget att utarbeta ett förslag till handlingsprogram
som skulle motverka denna process. Handlingsprogrammet fokuserade
bland annat på behovet av mötesplatser, data-/teknikutbildning, satsningar på kultur- och fritid, kompetenshöjande insatser, metoder för att öka
återflyttning samt referensgrupper. Programmet ledde till att det så kallade
Lilithprojektet startade 1991, där Berg var en av de deltagande kommunerna
(se mer om detta nedan.)
KVINNORNA TAR INITIATIV PÅ LANDSBYGDEN

Vad hände med landsbygdsfrågorna regionalt? Vilket engagemang hade
kvinnorna och fanns det samma typ av feministiska kritik i Jämtlands län
som det fanns nationellt? Även om kritiken kanske inte var så uttalad så
finns ändå tecken på att så var fallet. I slutet av 1980-talet hade det inom
lrf startat en kampanj för att öka kvinnornas närvaro och representation, den så kallade Emiliarörelsen. Även i Jämtland tryckte kvinnorna
på underifrån. 1987 bildades ett av de allra första nätverken för kvinnor
på landsbygden i länet – »qiz, Kvinna i Jämtland 2010«. Det var ett nätverk med ett tjugotal kvinnor från hela länet med det gemensamma att de
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alla hade en stark anknytning till landsbygd och jordbruk. De bildade en
förening med syftet att stärka varandra och samtidigt påverka politiken för
landsbygdens och kvinnornas bästa. Frågorna handlade om barnomsorg,
matkvalitet, utboägande och landsbygdsutveckling i största allmänhet.
Gruppen verkade genom opinionsbildning, studiebesök, seminarier och
utvecklingsprojekt. Några av deltagarna var Liv Ekerwald i Ås, Eivor Ranbrandt i Fugelsta, Karin Andersson i Lit, Annica Persson i Lorås och Eivor
Comén i Offerdal. Kvinnorna deltog i distansutbildningen »Skapa 2010«
som arrangerades av lrf:s folkhögskola Sånga Säby utanför Stockholm.21
Våren 1989 arrangerade qiz en så kallad Morsdagsaktion som inleddes
med en demonstration i Östersund och avslutades med en bussresa till
Stockholm med syftet att uppvakta riksdagspolitiker i frågor om landsbygdens framtid och kvinnornas villkor. Morsdagsaktionen skedde i samarbete med regionala företrädare för lrf, tco, lo, Idrottsförbundet, Hembygdsförbundet, spf och pro. Nätverket Olivia i Krokom var ett liknande
kvinnoprojekt som initierades av Vuxenskolan. Verksamheten bestod av
studiecirklar, hemvändaraktiviteter och seminarier om kvinnors före
tagande bland annat.
Ett annat viktigt initiativ kom från Lantbruksnämnden i Östersund,
som arrangerade en serie kommunvisa kurser och seminarier som riktade sig till kvinnor på landsbygden. Seminarierna var ett sätt att bredda
landsbygdens näringsliv men också ett sätt att synliggöra alla de kvinnor
som var verksamma i jordbruksföretagen. Trots att kvinnor alltid stått
för en stor del av arbetet på gårdarna, hade de varit relativt osynliga och
de syntes sällan som delägare i företagen. Konsulten Kerstin Andersson
från Norrbotten ledde kurserna med början 1988. Hon hade utvecklat ett
särskilt koncept som hette Framtidsseminarier och metoden utgick från att
kvinnor först behövde utveckla och stärka sig själva, bland annat genom
personlig utveckling, för att sedan kunna satsa på utveckling och företagande på landsbygden.23
Loulou Westlund, som just hade flyttat till Jämtland, deltog i den kurs
som arrangerades i Kälarne våren 1988. Hon minns att framtidsseminariet
var en riktig kick, det gav verkligen framtidstro. Flera av de som deltog
gick vidare med sina idéer i företagsform. En annan effekt av seminariet i
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»Vi arbetar för Jämtlands och landsbygdens
överlevnad och för att få
kvinnor/flickor att stanna,
återvända eller flytta hit
till våra bygder.«22
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Kälarne var att nätverket Nornorna startade samma år. Andra exempel på
nätverk som bildades i kölvattnet av framtidsseminarierna var nätverket
Qvinnor i Berg och äldrekooperativet i Lövvik, Hoting.
När Alf Ronnby vid Mitthögskolan i Östersund presenterade sina studier om lokal utveckling i Jämtlands län tog han som utgångspunkt den
starka gräsrotsrörelse som vuxit fram under 1980- och 90-talen. Det handlade om byutvecklingsgrupper, kooperativ och kvinnliga nätverk. Ronnby
benämner dem som den nya byarörelsen, den nykooperativa rörelsen och
den nya kvinnorörelsen. Den nya byarörelsen bestod bland annat av by
föreningar, byalag, lokala intresseföreningar, bydegårdsföreningar, hembygdsföreningar och lokala utvecklingsgrupper. Den nykooperativa rörelsen bestod framför allt av ett stort antal föräldrakooperativ, inte minst på
landsbygden med start i byn Hunge 1983. En gemensam nämnare för alla
dessa rörelser var att kvinnor tog aktiv del och hade en stark representation. Av de omkring trehundra byagrupper som fanns i Jämtlands län 1992
hade omkring 28 procent en kvinna som kontaktperson. I de nykooperativa rörelserna var andelen kvinnor ännu högre, andelen kontaktpersoner
och/eller ordförande var 49 procent 1994. Med andra ord så var kvinnornas
engagemang i den lokala utvecklingen stort och det ledde också till en ny
form av organisering.24
DEN NYA KVINNORÖRELSEN TAR FORM

Våren 1989 börjar det hända saker. Flera olika initiativ och verksamheter
med fokus på kvinnors utveckling drar nu åt samma håll. Qiz har medlemmar över hela länet och ytterligare nätverk har startats i Bräcke, Berg
och Hoting. I januari 1989 tog Länsstyrelsen ett beslut om att det skulle
utarbetas ett handlingsprogram för att stärka kvinnors ställning i länet.
På kvinnodagen den 8 mars arrangerar Länsstyrelsen tillsammans med
lås, Kooperativ utveckling och nätverket qiz ett framtidsseminarium på
Torsta i Ås. Här diskuteras utflyttningen och vad som kan göras för att
förbättra jämställdheten. Deltagarna konstaterar att »bristen på utvecklingsmöjligheter vad gäller arbete och fritid är viktiga faktorer som gör att
kvinnorna flyr glesbygden«. Alla enades om att det behövdes samordning,
utbildningsinsatser och en gemensam resurs som kunde lotsa nätverkandet
22
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och skapa konkreta projekt. Eivor Comén (qiz), Katarina Grut (Kooperativ
»Jag ser det som en
utveckling), Gunilla Nilsson Edler (lås), Eivor Ranbrand (qiz) och Monika
människorörelse. Män
Göransson (Länsstyrelsen) utsågs till arbetsgrupp.25
kan inte riktigt få saker
Senare samma vår föreslår länets socialdemokratiska kvinnodistrikt att
att ske. Kvinnor måste
ett kvinnligt kompetenscentrum ska etableras som en treårig försöksverkvara med. Ofta är det de
samhet. Centret skulle ha kvinnor i länet som målgrupp, men även mynsom står för en positiv
digheter och organisationer skulle delta »för att på sikt förändra rådande
syn på landsbygden. Vi
strukturer«. Verksamheten skulle bestå av utbildning och kompetenshöjkan börja med att arbeta i
ning, rådgivning och stöd, projektverksamhet, forskning och utåtriktad
kvinnogrupper och när vi
verksamhet. Det föreslogs ett kansli, en samrådsgrupp och en styrgrupp.
känner deras stöd kan vi
Samrådsgruppen skulle bestå av kvinnor från respektive kommun.
gå ut till andra, blandade
»Lämpligt urval kan hämtas från de kvinnliga nätverk som bildats i varje
grupper och arbeta.« 26
kommun efter genomförda tvådagarsseminarier initierade av Lantbruks
nämnden.« Samrådsgruppen skulle vara en länk mellan kompetenscentret
och den lokala nivån. Verksamheten planerades att kosta omkring en miljon per år plus kostnader för projekt. Det föreslogs att kostnaderna skulle
delas mellan Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet, Länsarbetsnämnden och Statens industriverk. Här läggs med andra ord ett detaljerat
förslag som i mångt och mycket liknar det som senare ska komma att
genomföras under namnet Kvinnum.27
Trots att många krafter var positiva till ett regionalt kvinnligt kompe
tenscentrum fanns det ännu inte något samfällt regionalt stöd för tanken.
I stället skapades en samordnande funktion som placerades vid landsbygdscentret i Ås (lås).29 Länsstyrelsen finansierade en halvtidstjänst
med trehundra tusen kronor och i juli 1989 startade projektet »Kvinnor
i Jämtland« med Eivor Comén som samordnare.
»Under fyra år har de socialdemokratiska
Hennes uppgift blev att inventera behov, upprätta
kvinnodistrikten i norra Sverige arbetat tillregister över kvinnogrupper i länet och fungera
sammans för en bättre regionalpolitik, och försom rådgivare för kvinnornas aktiviteter i länet.30
sökt att skapa opinion för ett kvinnoperspektiv
Nu var bollen definitivt i rullning!
i regionalpolitiken. Många goda tankar har
I oktober arrangerades ett nytt kvinnosemina
fötts och vi har till exempel uppvaktat rege
rium, denna gång på bygdegården i Alsen. Här
ringen, länsstyrelsen och nu i vår den regionalskulle planerna på ett kompetenscentrum fortsätta
politiska kommittén.«28
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Kvinnor Kan
Stiftelsen Kvinnor Kan, som
bildades 1982, organiserade
idé- och handelsmässor för
kvinnor under åren 1984
till 2002. Eva Sternberg,
Margareta Söderbaum och
Barbro Holm-Löfgren var
några av initiativtagarna.
Mässor arrangerades 1984
i Göteborg, 1986 i Uppsala,
1988 i Jönköping, 1990 i
Västerås, 1992 i Stockholm,
1994 i Östersund, 1996 i
Karlskrona, 1998 i Norrköping och Linköping, 2000 i
Luleå och 2002 i Växjö.
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relsens handlingsprogram för kvinnor i länet. Många har minnen från detta möte där femtiofem kvinnor från hela länet deltog, från Lidsjöberg i norr
till Sveg i söder. Det var representanter från grupper och nätverk: Byssbon i
Högarna, q iz, Skärvångens byalag, Fredrika Bremerförbundet, en nybildad
kvinnogrupp i Hammarstrand, Lidsjöbergs byutvecklingsgrupp, föräldra
kooperativet Solen i Östersund och nätverket Nornorna i Bräcke. Tjänstemän från Länsstyrelsen, lås, Kooperativ utveckling, Lantbruksnämnden,
amu, Torstaskolan och Landstinget deltog också.31
En grupp diskuterade ett kvinnligt kompetenscentrum. »En stor del av
gruppens diskussioner kretsade kring kvinnors företagande och hur kompetenscentrum ska stötta kvinnor som vill starta företag eller utveckla sin
affärsidé. Men gruppen var enig om att ett kompetenscentrum inte enbart
ska arbeta med företagande utan ha en bredare verksamhet. Kvinnors
företagande ser annorlunda ut än mäns företagande. Kvinnor bär på andra
kunskaper och har andra erfarenheter. [...] Ett kompetenscentrum kan
vara ett forum för att ta tillvara dessa kunskaper.« Exempel på de aktiviteter som ett kompetenscentrum borde ägna sig åt var: starta eget-kurser,
företagarskolor för kvinnor, självförtroendeträning, företagsekonomi med
mera.32
Behovet av en egen kvinnomässa diskuterades och det väcktes en idé om
att arrangera en mässa i Ås redan våren 1990. Från Berta Magnusson kom
förslaget att mässan skulle heta Stårsmäss. Det beslutades också om en
jämtländsk delegation till Kvinnor Kan-mässan i Västerås 1990.
Projektet »Kvinnor i Jämtland« fortsatte sin verksamhet under 1990
med Eivor Comén som samordnare och rådgivare. Här läggs grunden för
det underifrånperspektiv som kom att bli en viktig del av det kommande
jämställdhetsarbetet. Eivor, som var starkt förankrad i landsbygdens folk
bildning och folkrörelser, och som dessutom hade en egen landsbygds
förankring kom att manifestera detta synsätt.
– Det som var min styrka var att jag var född på landet, jag visste hur
kvinnors situation kunde se ut och jag visste att kvinnor kunde vara väldigt starka och att de låg bakom väldigt mycket utveckling, men det lyftes
aldrig fram. Så när jag träffade kvinnorna vid något köksbord så visste jag
att jag inte kunde tala om för dem vad de skulle göra. Däremot kunde jag
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lyfta upp och synliggöra sånt som de redan hade gjort. Till exempel kunde
jag säga: »jag ser att ni har gatubelysning i byn, det har ni säkert varit med
om att ordna«. Jo, så var det ju. Sedan kunde det komma fram att de skötte
all bokföring i jordbruksföretaget. Då började de komma igång och det ena
ledde till det andra. Sedan bildade de sina nätverk. Då kunde vi direkt dela
ut små utvecklingscheckar på tio, femton tusen.33
Den stora aktiviteten 1990 blev Stårsmässan i Ås som arrangerades
under tre augustidagar. Mässan fungerade som en viktig manifestation för
länets kvinnor. Med hundrafemtio utställare och tolvtusen besökare blev
arrangemanget en succé. Programmet innehöll ett tjugotal seminarier och
verkstäder, konserter i Ås kyrka, konstutställning med ett tjugotal kvinn
liga konstnärer, löpartävlingen Tjejmilen, modevisning och barnaktiviteter.
LANDSBYGDSUTVECKLING I ÅS – EN FÖRSTA HEMVIST
FÖR KVINNORS MOBILISERING

Projektet lås (Landsbygdsutvecklingscentrum i Jämtlands län) drivs som
projekt 1986–1988, ombildas till stiftelse 1988 och pågår i denna form till
1992 (Landsbygdsutveckling i inlandet). Verksamheten bedrevs i Ås, vid
Åsbygdens gymnasieskola. Syfte var att skapa ett utvecklingscentrum för
landsbygdsfrågor med utbildning, forskning, samordning och rådgivning. Bakgrunden var dels att det fanns småskaliga livsmedelsproducenter
(trädgård, mejeri, fisk med mera) som behövde samordning, utbildning
och marknadsföring, dels att Hela Sverige ska leva-kampanjen behövde ett
regionalt sekretariat. Glesbygdsdelegationen hade gett Länsstyrelsen i uppdrag att bedriva kampanjen och de beslutade att utlokalisera arbetet till Ås.
Lås som projekt hade Landstinget som huvudman och en referensgrupp
med bred länskoppling där Länsstyrelsen, lrf, Hushållningssällskapet,
och Lantbruksnämnden deltog. Det fanns också samverkan med Mitthögskolan och Kooperativ utveckling. John-Erik Rönnlund, Nils Johnsson
och Gunilla Nilsson Edler var anställda i projektet. I stiftelsen lås ingick:
Landstinget, Kommunförbundet, länets livsmedelsindustri, Hushållningssällskapet, Lantbruksnämnden samt slu. När stiftelsen avvecklades 1992
startade i stället stiftelsen Byforum med lokala utvecklingsgrupper i länet.34
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Kvinnorna nödvändiga
om glesbygden ska
överleva
»Glesbygden är en värld
styrd av män för män.
Men om den ska överleva
måste politikerna satsa på
kvinnorna. Det har de börjat
inse nu, säger Eivor Comén,
ansvarig för LÅS kvinnoprojekt och en av dem som
flydde till Stockholm, men
som kom tillbaka. [...] När
jag var ung på sextiotalet
var det självklart att man
skulle flytta. Vi var så omed
vetna och det var politikerna också. Om någon
hade talat om för oss vad
konsekvenserna skulle bli
kanske vi hade sett oss om
efter alternativ. Men vi bara
flyttade. [...] Men i slutet av
sjuttiotalet såg vi effekterna.
Det satt bara gammalt folk
ute i byarna. Vi funderade.
En del flyttade tillbaka, som
jag, och började kämpa för
en förändring.«
Östersunds-Posten
30 mars 1990
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Hösten 1988 diskuteras under rubriken »Kvinnorollen« att det behövs en
samordnad person som kan vara placerad vid lås:
»Flera olika projekt i länet för kvinnor behöver en samlande person
som kan vara placerad på lås. Det är viktigt att den rollen är politiskt
obunden. Beslutades ansöka om projektmedel enligt upprättat förslag.
[...] Den kartläggning av kvinnoperspektiv som görs av Monica Stuguland på Länsstyrelsen borde kunna utmynna i ett kvinnoseminarium.
Februari är i l90-kampanjen utnämnd till kvinnomånad, med ett flertal
konferenser och seminarier varav några väntas bli förlagda till Östersund.«35
Projektet »Kvinnor i Jämtland« påbörjades i juli 1989 och Eivor Comén anställdes på halvtid som samordnare för kvinnoaktiviteter i länet. »Samordnaren fungerar som spindel i det nätverk av kvinnor och kvinnogrupper
som bildas i länet.« I verksamhetsplanen för 1991 anges att projekttiden
ska förlängas och att arbetet ska fortsätta:
»I samband med formuleringar av ett kvinnopolitiskt program för
länet var erfarenheter från projektet ett viktigt underlag. [...] Tills vidare
finansierar Länsstyrelsen en 75 procenttjänst lokaliserad till lås, med
projekt riktat mot landsbygdskvinnor.«
I den utvärdering som gjordes 1991 konstaterades att verksamheten vid lås
hade bestått av rådgivning och opinionsbildning, utveckling av livsmedelsprojekt, ungdomsfrågor, kvinnofrågor och informationsteknik för landsbygden. Arbetssättet hade varit flexibelt, initiativrikt, obyråkratiskt, lättillgängligt, behovsinriktat, banbrytande och hade präglats av helhetssyn och
stor projektledarkompetens. Trots detta föreslog utredaren att stiftelsen
skulle läggas ned. De argument som anfördes var att verksamheten hade en
oklar profil och var svagt förankrad i kommunerna, att personalen saknade formella befogenheter, att styrelsen var passiv och att resurserna var
för begränsade.36 Utan att gå händelserna alltför mycket i förväg så finns
stora likheter mellan detta resonemang och den analys som senare skulle
komma att göras i samband med en förändring i det regionala jämställdhetsarbetet.
G Ö R A J Ä M STÄ L L D H E T

från Linköpings universitet (Tema teknik och social förändring) kopplades
till programmet. Kom-programmet lade också stor vikt vid opinionsbildande verksamhet och använde sig bland annat av kulturprogram för att
nå ut med sitt budskap. Jämtland och Västernorrland var en av fem regioner som deltog i programmet.37
I valet av de fem regioner som skulle ingå i programmet var förekoms
ten av så kallade femokrater en del av förklaringen till varför Jämtland/
Västernorrland respektive Gävleborg/Dalarna valdes ut. Det ansågs positivt att det redan fanns existerande femokrater vid länsstyrelserna, landstingen och de större kommunerna. Förekomsten av eldsjälar och redan
existerande kvinnliga nätverk var ett annat urvalskriterium som ansågs
tala för de två nordliga regionerna. Man konstaterar att det fanns stora
skillnader mellan de båda länen, inklusive deras egna argument för att
delta. »Jämtlands stora problem är att kvinnorna flyttar. Ett jämställdhetsprojekt ses därför också som ett regionalpolitiskt projekt och tvärtom.
Många projekt rör den offentliga sektorn. Man är stolt över sina kooperativa projekt. Småskalighet uppmuntras.« I Västernorrland däremot sågs
storskaligheten och det privata näringslivet som de dominerande faktorerna. Där fanns ett önskemål om att nå framför allt lo-kvinnorna i de större
företagen.38
I det praktiska genomförandet valdes ett stort antal jämställdhetsprojekt ut där betoningen låg på organisationsförändringar och utbildnings
insatser. De arbetsgivare som deltog i Jämtlands län var bland annat Tingsrätten i Östersund, Jämtlands läns landsting, bb-avdelningen i Östersund,
Nedre Norrlands Artilleriregemente a4, Wargentinskolan i Östersund,
Riksbyggen i Jämtlands län, Hemtjänsten i Ragunda kommun, Östersunds reumatikersjukhus, Östersunds sjukhus, Kvinnliga läkares nätverk
i Jämtlands län, Polisen i Östersund, Bergs kommun, Hotell Gullbacken i
Hammarstrand samt Zätalyften ab i Bispgården. Med andra ord var det
stor dominans för de offentliga arbetsgivarna. Kom-programmet stödde
också jämställdhets- och utvecklingsprojekt vid Kvinnum resurscentrum,
Kooperativ utveckling i Jämtlands län och Hedevikens if-campingkooperativ.39
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Inger Normark blev rekryterad som regional samordnare i Jämtland.
Projektet, som pågick 1991–1993, var administrerat av Arbetsmiljöfonden
och hon hade sin arbetsplats på Länsarbetsnämnden. Det fanns en regional
styrgrupp med representanter från lo, tco, saf och sav. Regionalt fanns
också samverkan med Länsstyrelsen, Landstinget och Östersunds kommun.
– Man var som en resande i jämställdhet och jag hade en portfölj med
bilder och statistik. Scb deltog också i programmet, så vi inledde alltid med
aktuell och könsuppdelad statistik. Det var ett fantastiskt roligt arbete, det
bästa under hela min arbetstid. Vi började med en stor marknadsföringsprocess där vi skulle göra programmet känt. Sedan tog vi emot ansökningar. Det var inte svårt att skapa intresse, frågorna upplevdes intressanta och
vi valde organisationer och arbetsplatser som redan hade kommit en bit på
väg. Det kunde handla om både utbildningssatsningar och förändringsarbete i stort. Sammanlagt hade vi arton miljoner att fördela. Pengar har
alltid varit en morot för att sätta igång förändringsarbete och det här var
en tid på 1980-talet när det fanns relativt gott om utvecklingsmedel.
Vi hade en hel del kulturarrangemang. Bland annat hade vi tillgång till
en teater som hette »Helga Vrede«, där bland annat Monica Dominique,
Helge Skoog och Anders Linder ingick. Det blev väldigt uppskattat, de
gjorde föreställningar på arbetsplatser bland annat.40
HARDDA – LÄNSSTYRELSENS PROGRAM FÖR ATT
STÄRKA KVINNORS STÄLLNING 1991

Lisa Hansson, dåvarande informationschef på Landstinget, hade fått i
uppdrag att ställa samman det kvinnopolitiska handlingsprogrammet i
samarbete med länsmyndigheterna: Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden,
Kommunförbundet, Landstinget och Lantbruksnämnden. Bakgrunden
fanns dels i den nationella jämställdhets- och regionalpolitiken och de
uppdrag som regeringen ålagt länen, dels i den regionala obalansen med en
ökande utflyttning av kvinnor från länet. Bristen på kvinnor fördes fram
som en viktig regionalpolitisk fråga. Kvinnorna själva var tydliga påtryckare, vilket inte minst manifesterades i de kvinnliga nätverk som sedan 1987
hade börjat växa fram i länet. Ett gediget förarbete hade gjorts av de båda
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kvinnor i kommunstyrelsen. Jämtlands läns landsting, Bräcke och Östersunds kommuner var de politiska organ som rent numerärt hade den mest
jämställda könsfördelningen.
Vilka insatser prioriterades i Hardda? Kvinnors villkor skulle framför
allt stärkas genom samhällets basservice, kvinnors företagande samt via
särskilda insatser. Med särskilda insatser avsågs att kvinnors eget intresse,
engagemang och behov skulle vara motorn i allt utvecklingsarbete. Under
en övergångsperiod ansåg Länsstyrelsen därför att det behövdes en
»specialdestinerad resurs« som skulle gå under namnet Kvinnum.
»För den kommande treårsperioden skapas därför en länsmyndig
heternas gemensamma kvinnoresurs – inom Länsstyrelsen organisatoriskt sett – men med stor frihet att själv finna sina arbetsformer och med
rätt och skyldighet att agera tvärorganisatoriskt.«43
Kvinnum skulle finansieras via regionalpolitiska medel, det så kallade
länsanslaget, och administreras via en ledningsgrupp bestående av representanter för länsstyrelse, lantbruksnämnd, länsarbetsnämnd, kommunförbundets länsavdelning, utvecklingsfond samt landsting. Landshövdingen skulle fungera som dess ordförande. För en bred förankring i länet
skulle en referensgrupp bestående av eldsjälar och företrädare för olika
organisationer i länet tillsättas. Det lokala initiativet betonades och Kvinnums arbetssätt skulle vara fritt från byråkrati och i stället vara inriktat på
snabbhet och praktiska resultat.
»Eftersom arbetsfältet är okonventionellt är direktiven till hur Kvinnum
ska arbeta av ramkaraktär. Kvinnum får söka sig fram och insatserna
får utvärderas efter periodens slut.«44
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det kvinnopolitiska programmet. Verksamheten pågick i projektform från
1991 till 1995. Syftet var att stärka kvinnors ställning i länet och att fungera
som en samlad regional resurs. Liknande satsningar gjordes även i andra
län, men Kvinnum fick snart en särställning som nationell pilotverksamhet
när det gällde regionala kvinnopolitiska satsningar.
Rent ekonomiskt stod Länsstyrelsen för merparten av medlen, omkring
två miljoner per år i tre år var avsatta. Lokalhyran bekostades av Landstinget och projektets övriga intressenter bidrog med tjugofem tusen kronor
var per år.
Projektet Kvinnum organiserades via en ledningsgrupp som hade det
övergripande ansvaret. Där fanns representanter för samtliga deltagande
myndigheter under ledning av landshövdingen.46 I den så kallade arbetsgruppen, som var mer operativ, fanns tjänstemän från samma deltagande
myndigheter. Sist men inte minst fanns en stor referensgrupp med kvinnor
som representerade länets kommuner och kvinnogrupper. Relationen mellan ledningsgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp följde inte de etablerade
hierarkiska modellerna, vilket sågs som en fördel. Marie Forsberg som
arbetade som rådgivare berättar:
– Referensgruppen bestod av ett trettiotal kvinnor från länet och det var
egentligen de som fungerade som styrgrupp. På det viset hade vi en slags
upp- och nedvänd organisation. Det var nätverkskvinnorna ute på fältet
som organisationen skulle lyssna på. I styrgruppen ingick de högsta cheferna från samma myndigheter, men den styrde egentligen inte så mycket.

»Kvinnums arbetssätt
och organisationsform
har rönt intresse utifrån,
bland annat från Nutek
och Civildepartementet.
Nätverk med de länsstyrelser som arbetar med
kvinnoprojekt kommer
eventuellt att bildas.
Gun är tillfrågad om att
ingå i en referensgrupp
med uppgift att planera
arbetet.«45

Kvinnum – regional samordning för jämställdhet i Jämtlands län 1991–2003
Under namnet Kvinnum har det bedrivits regionala insatser
för jämställdhet under åren 1991–2003. Huvudmannaskap,
organisationsformer och inriktning har skiftat under åren.
Från 1991 drevs Kvinnum som ett regionalt projekt med
brett partnerskap och med Länsstyrelsen som huvudman. År 1995 organiserades verksamheten via en ideell
förening, men med liknande inriktning och samma breda
partnerskap. (Del 1: 1991–1997)
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Från 1998 drevs Kvinnum som en ideell förening med
samma breda partnerskap, men med en delvis ny inriktning av verksamheten. Det talades om Nya Kvinnum, ett
projektkontor. (Del 2: 1998–2000)
Till sist drevs verksamheten i projektform via två EUprojekt med Länsstyrelsen som huvudman: Kvinnum Resurs
och Kvinnokraft i Jämtlands län. (Del 3: 2001–2003)
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De var väldigt inlyssnande och stöttande och de hade stor förståelse för det
nya arbetssättet. Samverkan och mångfald var nog det som genomsyrade
arbetet, samverkan över kommungränser och myndighetsgränser och mellan gräsrötter och myndigheter.47
I arbetsgruppen ingick tjänstemän från de medverkande myndigheterna och organisationerna. Pia Edbladh, som deltog från Almis sida, minns
gruppen som ett viktigt forum, både för den personliga utvecklingen och
för att kunna föra frågorna vidare.
– När jag tänker tillbaka så har Kvinnums arbetsgrupp betytt mycket
för min egen utveckling. Det var ett forum där man fick växa och utvecklas, där man fick ha åsikter. Vi hade otroligt livliga diskussioner om vad
vi skulle göra och vilka uppdrag var och en av oss skulle ha. Det var ett
gemensamt arbete även om vi sedan tog hem frågorna till vår egen hemmaplan, till Arbetsförmedlingen, Almi eller Länsstyrelsen till exempel.48
Kvinnum bemannades till en början av en handläggare med placering
på Länsstyrelsen, Gun From, och en rådgivare med placering på gymnasieskolan i Ås, Eivor Comén. Efter ett par år tillsattes ytterligare en rådgivare,
Marie Forsberg, som också var placerad i Ås. Eivor Comén, som sedan
1989 hade haft en rådgivarroll för landsbygdens kvinnor vid lås, fortsatte i
praktiken på den redan inslagna vägen. Att Gun From placerades på Länsstyrelsen och Eivor Comén på landsbygdscentret i Ås, kan ses som både
symboliskt och praktiskt. De båda kom att komplettera varandra såväl
organisatoriskt som kompetensmässigt. Den ena var externt placerad, med
stor kunskap om landsbygdens kvinnor och med en omvittnad pedagogisk
förmåga att inspirera och entusiasmera, den andra hade sin hemvist på
Länsstyrelsen med ett tydligt öra mot de deltagande myndigheterna och
med en funktion som engagerad byråkrat med god förmåga att översätta
gräsrotsarbetet i byråkratiska termer.
Gun From minns hur de i början av projektet träffade referensgruppen,
som bestod av kvinnor från länet, för att skapa en handlingsplan som
kunde kopplas till programmet Hardda. De jobbade processinriktat och
samlade ihop en lång lista med aktiviteter och verksamheter som sedan
presenterades för ledningsgruppen. Men ledningen var negativ och avslog
förslaget.
K V I N N U M – EN EP O K I T R E D EL A R
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skap och inspiration. I arbetet ingick också att förankra jämställdhetsarbetet hos de deltagande myndigheterna liksom att revidera och utveckla det
antagna handlingsprogrammet.
»Arbetet syftar till att stärka kvinnornas situation i länet genom att:
undanröja hinder, ge möjligheter, sprida kunskap, påverka attityder
samt frigöra kraft och kreativitet. Därmed tror vi att möjligheterna för
kvinnor att stanna kvar i, återvända eller flytta till länet ökar. Jämtlands
län blir mer attraktivt för kvinnor att leva och bo i och självklart också
för männen. Men vi tror också att ett ökat utrymme för kvinnor inom
alla områden, starkt bidrar till länets utveckling och våra möjligheter att
göra länet gällande i framtiden.«50
Strategin handlade alltså om att stärka länet genom att stärka kvinnorna.
I början av 1992 enades referensgruppen, arbetsgruppen och ledningsgruppen om en gemensam framtidsvision:
»Jämtlands län ska bli riksbekant som det län som är intressant att leva
och verka i för kvinnor (och män) [...] vi arbetar i stor utsträckning med
nätverk som organisationsprincip, vi ser till att kvinnor kan försörja sig,
vi satsar på byutveckling, småskalighet och kooperation, vi har kvinnor
som driver utvecklingsarbete för kvinnor...«51
MOBILISERING OCH SYNLIGGÖRANDE

Kvinnum arbetade utifrån ett tydligt underifrånperspektiv, vilket var väl
förankrat i dess ledning. Verksamheten bestod i hög grad av mobilisering
och synliggörande. Metoderna handlade om att utgå från kvinnornas
egna behov och därifrån erbjuda resurser och stöd i form av rådgivning,
utbildning eller stöd till företagande eller projektverksamhet. Rådgivningen skedde genom brev, telefonkontakter och besök ute i länet. Under 1995
skedde som exempel 261 enskilda möten och träffar, varav drygt 220 i
länet. Det handlade om relativt handfast hjälp – förmedla kontakter, skriva
projektansökningar och hjälpa till med myndighetskontakter. »Det viktigaste var att ingjuta mod i kvinnorna«.52
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Genom att arbeta nedifrån och upp och med otraditionella metoder
skulle fler kvinnor kunna bli engagerade. Det handlade bland annat om att
arbeta icke-hierarkiskt, med otraditionell mötesteknik, köksbordsmöten,
sökarkonferenser och kvinnomässor. Att skapa mötesplatser var viktigt. De
lokala nätverk som bildades blev i sig träffpunkter, men Kvinnums organisation skapade också nya kontakter mellan kvinnor i länet. Fler och fler
kvinnliga nätverk startade ute i länet (se mer om detta nedan) och Kvinnums roll som samordnare handlade bland annat om att samla, synliggöra
och sprida alla idéer och aktiviteter. Genom regelbundna utskick spreds
information och nyheter till en allt större skara kvinnor i länet.
Det samordnande och stödjande arbetet handlade också om att stödja
de utvecklingsidéer fanns. Lokala nätverk kunde ansöka om utvecklingscheckar på upp till femtontusen kronor för att få resurser för sin basverksamhet. Byråkratin kring dessa medel var minimal och ansökningar
prövades från fall till fall. Av nätverket krävdes att det var väl förankrat,
att verksamheten var öppen för alla kvinnor och att det fanns en målsättning som bland annat skulle handla om länets utveckling. Det skulle också
finnas en postgiromottagare och kassör och nätverket skulle i efterhand
redovisa hur medlen hade använts.53 År 1992 hade startmedel delats ut till
tio grupper i länet och 1994 till sammanlagt trettio nätverk. Några av de
som fick nätverksstöd under de första två åren var:
• Q i Berg: för att ta fram ett informationsblad om företagsamma
kvinnor i kommunen
• Jänter Gör i Överhogdal: för sin kvinnomässa sommaren 1991
• Lidsjöbergs damer: för byggande av en bagarstuga i byn
• Nornorna i Bräcke: för ett studiepaket.54
Att lyfta fram och synliggöra kvinnor och deras verksamheter var prioriterat. Särskilda kvinnomässor blev ett sätt att åstadkomma synlighet.
Tanken var att spegla mångfalden i kvinnors liv via företagande, kultur,
föreläsningar, mat, jämtländska råvaror, naturprodukter, visioner, idéer,
verkstäder och seminarier. Den första så kallade Stårsmässan hade arran
gerats i Ås genom lås kvinnoprojekt hösten 1990. Hösten 1992 var det dags
igen och mässan blev återigen en publik succé, denna gång med femton38
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norrländskt. Inspirationen kom från Norge och Kvinnum organiserade
studiebesök till de två norska kvinnouniversiteten: i Löten, norr om Oslo
och i Steigen i Nordland fylke. Verksamheten i Löten, som drevs under
ledning av Berit Ås, ansågs särskilt intressant. Det handlade om kunskapsutveckling via tvärvetenskaplig forskning om kvinnors villkor i den egna
regionen.
Av olika anledningar skrotades tankarna på ett kvinnouniversitet. I
Norge tolkades begreppet universitet som utbildning för alla, vilket inte
stämde överens med den svenska traditionen. I stället riktades blickarna
mot en bredare form av resurscentrum där olika former av kunskaper och
erfarenheter skulle kunna samlas. Här skulle kvinnor lära av varandra,
utbyta erfarenheter, inspirera och inspireras, ta del av utvecklingsprojekt,
ta hjälp av rådgivare och delta i kortare och längre utbildningar – allt under
samma tak. Tanken var också att integrera verksamheten med länets övriga
utbildningssamordnare men att skapa en slags »drivhusmiljö« genom att
placera verksamheten vid sidan av det etablerade. Röstaskolan i Ås ansågs
mest lämplig som hemvist, då den kunde komplettera redan existerande
utbildningar. Inriktningar som diskuterades var utbildningar som byggde
på kvinnohistoria och feministisk teori, fortbildningar med arbetsmarknadsmedel och skräddarsydda uppdragsutbildningar.
Kvinnum i Ås hade redan blivit något av en träffpunkt för kvinnor
i länet och formeringen av ett resurscentrum kunde därför ses som en
förlängning av den redan påbörjade verksamheten.59 Lokala och regionala
utvecklings- eller resurscentra för kvinnor fördes också fram i de natio
nella regionalpolitiska diskussionerna (se mer nedan). Hösten 1994 avslutades projektet Kvinnum och i stället invigdes Resurscentrum Kvinnum i Ås
av landshövding Sven Heurgren med orden: »Stå på er! Ta för er! Och ha
roligt!«60
Från 1995 organiseras Kvinnum som den ideella föreningen Resurscent
rum Kvinnum. Mycket är sig likt trots den nya organisationen. Medlem
mar i föreningen är Landstinget, Kommunförbundet och Almi men representanter från Mitthögskolan, Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen är
adjungerade i styrelsen, som även denna gång leds av landshövding Sven
Heurgren. Länsstyrelsen är som tidigare huvudfinansiär och ekonomin
K V I N N U M – EN EP O K I T R E D EL A R

»Gun har tillsammans
med en grupp från Jämtlands och Norrbottens
län gjort en studieresa
till Kvinnouniversitetet i
Löten, norr om Oslo. Den
pedagogik man där arbetar efter och det förhållningssätt man tillämpar
är mycket intressant och
kan ge inspiration till
vårt arbete med utbildning för olika målgrupper. Deras sätt att bedriva
undervisning ligger i linje
med olika exempel från
vårt eget län, bland annat
›Våga starta‹-kursen i
Hede och Företagar
skolan för kvinnor.«58
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JÄMSTÄLLDHET OCH REGIONAL UTVECKLING I
REGERINGSPROPOSITIONER 1993

– När Kvinnum startade var Tora Friberg igång med sin skrift Det andra
sidan av myntet. Det kom mycket ny kunskap om hur situationen i landet
verkligen såg ut där kvinnors rättigheter inte alls var jämställda männens.
När all kunskap kom ut blev vi berörda och upprörda och kände att detta
måste vi jobba med och det här vill vi förändra. Vi hade föreläsningar med
Tora här i länet, och vi gjorde studiebesök till Norge och deras två kvinnouniversitet, berättar Marie Forsberg.65
Projektet Kvinnum i Jämtland är att bra exempel på att frågor om kvinnors inflytande och jämställdhet drevs på bred front i början av 1990-talet.
Det fanns med andra ord ett starkt tryck underifrån. Men vad hände på
nationell nivå? 1994 landade den nationella politiken i två propositioner:
1993/94:147, Delad makt – delat ansvar, om jämställdhetspolitikens inriktning, samt 1993/94:140, Bygder och regioner i utveckling, om regio
nalpolitikens inriktning. I skärningspunkten mellan dessa två skulle det
lokala och regionala jämställdhetsarbetet fungera.
I jämställdhetspolitiken från 1993 etablerades integreringsperspektivet,
vilket innebar att alla delar av regeringens politik nu skulle bidra till jämställdhet i arbetsliv och samhälle. Läget var bekymmersamt. Den segregerade arbetsmarknaden med stora löneskillnader och kvinnors politiska
underrepresentation vittnade om att reell jämställdhet ännu inte hade
uppnåtts trots förändringar av lagstiftningen. Jämställdhetsintegrering
sågs som ett svar på det tidigare jämställdhetsarbetets misslyckande och
ansågs vara en strategi som skulle leda till ett samhälle som var jämställt
även i praktiken. Genom integrering skulle landet uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet
att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet lyftes upp som ett
övergripande perspektiv och varje minister fick till ansvar att arbeta för
jämställdhet inom sitt politikområde. Med andra ord skulle även regionalpolitiken verka för jämställdhet. Så blev också fallet.66
Jämställdhetsmålet skulle nu finnas med i samhällets analyser och
åtgärder. Inför politiska beslut skulle konsekvenserna för kvinnor respek
tive män tas med i beräkningen och det på alla nivåer – nationellt, regionalt
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»En regionalpolitik som
gör anspråk på att innefatta jämställdhetsfrågor
har att utgå från kvinnors situation i samhället
och ta itu med frågor
som rör försörjning, sätt
att leva, makt att tolka
verkligheten och makt att
förändra. Detta måste
göras utifrån de variationer som kan finnas
mellan olika regioner och
mellan olika ortstyper
som storstäder, mindre
städer och glesbygd.«69
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och lokalt. I propositionen hänvisas till det nya internationella begreppet
mainstreaming. För att nå effektivitet skulle detta arbetssätt kompletteras
med satsningar som uppmärksammade kvinnors och mäns skilda villkor.
Ett villkor för detta är att all statistik är könsuppdelad, vilket föreslås i
propositionen.
För att kunna genomföra jämställdhetspolitiken föreslås att länsstyrelserna tillsätter en länsexpert för jämställdhetsfrågor från och med
budgetåret 1994/95. Länsstyrelsen får därmed en vidgad roll och ansvaret
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i länen skrivs in i länsstyrelseinstruktionen. Jämställdhetsexpertens roll ska vara att följa upp
de nationella målen i länet samt att ansvara för en jämställdhetsstrategi
för det utåtriktade arbetet. De ska utarbeta metoder och modeller för att
uppmärksamma kvinnors och mäns villkor och behov i åtgärdsförslag,
strategidokument för fördelning av resurser. Vidare ska experten samordna statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet och ha en
initierande, stödjande, kunskapsuppbyggande och uppföljande roll. De ska
också vara ett stöd för regionens företag och arbetsplatser i deras jämställdhetsarbete.67
För första gången etablerades ett tydligt könsperspektiv på regionalpolitiken. Tio år tidigare hade det varit möjligt att skriva en statlig utredning
om regional utveckling utan några kopplingar till ett könsperspektiv eller
till jämställdhet som politikområde.68 Alla de feministiska påtryckningar
som skett inför den regionalpolitiska propositionen hade nu gett resultat.
Tora Fribergs rapport, Den andra sidan av myntet – om regionalpolitikens
enögdhet, som blev något av en milstolpe, sammanfattade den kritik som
fanns gentemot den dittills könsblinda regionalpolitiken. De insatser som
rekommenderades handlade inte minst om att etablera regionala utvecklings- eller resurscentra samt särskilda regionala kvinnopolitiska program.
Rapporten blev ett viktigt underlag till den nya regionalpolitiska propositionen.
I propositionen från 1993, Bygder och regioner i utveckling, finns en tydlig anpassning till de synpunkter som förts fram från kvinnliga aktivister,
forskare och tjänstemän med arbetsgruppen för kvinnofrågor och Glesbygdsmyndigheten i spetsen. I propositionen slås fast att:
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»regionalpolitiken bör formas utifrån ett könsperspektiv. Problembeskrivningar och analyser bör utgå från att kvinnor och män har olika
behov och förutsättningar och åtgärder bör formas så att de kommer
både kvinnor och män till del. Samtidigt behöver särskilda insatser för
kvinnor göras. [...] Vi förutsätter därmed även att länsstyrelsernas och
andra aktörers uppmärksamhet på kvinnors initiativ och idéer ökar.«70
Vilka insatser förslås då? Företagsutveckling ska förstärkas genom införande av ett landsbygdsstöd samt en utbyggd rådgivning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ungdomarnas och kvinnornas situation. Här poängteras att utvecklingsarbetet ska ske med flexibla lösningar och utifrån ett
nedifrån och upp-perspektiv. Särskilda åtgärder för att främja kvinnors
företagande ska prioriteras.
Med utgångspunkt i Nuteks föreslagna program ska anslås tjugo miljoner för ett treårigt åtgärdsprogram i de två stödområdena med satsningar
på rådgivning till kvinnor med kompetenscheckar, utbildning i företagande och personlig utveckling. I länsstyrelsernas regionala utvecklingsarbete
ska särskilda insatser för kvinnor prioriteras. De bör avsätta resurser för att
medverka till att regionala resurscentra för kvinnor bildas. På central nivå
gavs Nutek ansvaret för att skapa ett nationellt resurscentrum för kvinnor.71
I Glesbygdsmyndighetens nyhetsbrev för kvinnor på landsbygden
kommenteras propositionen under rubriken »Nu har vi verktygen för en
regionalpolitik ur kvinnoperspektiv!«73 Positivt var att länsstyrelserna
skulle prioritera särskilda insatser för kvinnor, bland annat medverka till
att det bildades regionala resurscentra. För Glesbygdsverket blev det dock
en besvikelse att Nutek fick ansvaret för det nya nationella resurscentret.
Marianne Stålberg berättar:
– När sedan alla våra förslag gick från proposition till praktiskt genomförande, så lade departementet huvudansvaret för det nationella resurs
centret på Nutek. Det tyckte vi blev fel eftersom vi var den myndighet som
arbetade med frågorna.
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»En av de viktigaste
uppgifterna för sådana
centra eller nätverk är
att mobilisera aktörernas
samlade resurser och att
samordna insatserna för
kvinnorna i länen så att
insatserna blir effektiva.
[...] Vi vill i detta sammanhang påpeka att vi i
jämställdhetspropositionen föreslår att särskilda
medel avsätts för en
länsexpert på jämställdhetsområdet i varje län.
[...] Länsexperten kommer att vara ett väsentligt
kompetensmässigt stöd
bland annat i arbetet med
de regionala resurscentrumen för kvinnor samt
i arbetet med att införa
ett könsperspektiv i det
regionala utvecklingsarbetet.«72
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» The last five years I
have put a lot of volontary efforts in building
womens networks – locally, within qib (Women
in Berg, the name of the
municipality) and within
the regional project
›Kvinnum‹ in my county,
Jämtland. I believe, that
this form of organization
suites women, and within
them each individual can
build consiousness and
self-esteem and through
cooperation achive common goals. I am strongly
convinced, that all kind
of development have to
start with buildning self
esteem in single human
beings.«74
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DE KVINNLIGA NÄTVERKENS TID

I den gräsrotsrörelse som växte sig stark på landsbygden under 1980- och
90-talen var de kvinnliga nätverken en viktig del. Trots att kvinnor var
aktiva i alla andra lokala sammanhang: politiska partier, byalag, barnomsorgs- och äldrekooperativ, hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar
och lokala utvecklingsgrupper så fanns det ett stort behov av enkönade
nätverk där kvinnor själva kunde sätta agendan. Efter så lång tid av ojämställdhet var föreningslivet och den politiska kulturen fortfarande manligt dominerade. Kvinnliga nätverk fyllde därför en viktig funktion både
socialt och demokratiskt.
Våren 1987 bildades qiz, Kvinna i Jämtland 2010 (se ovan) och snart
fanns det lokala kvinnliga nätverk i hela länet. I början var det mest på
landsbygden som nätverkandet växte, men från mitten av 1990-talet
startar också många yrkesnätverk i Östersund. Alla nätverk hade sin egen
profil och mångfalden var stor. Vissa nätverk drev lokala utvecklingsfrågor
som kunde handla om miljö, hälsa, hantverk eller eget företagande. Det
som förenade nätverken var deras sociala funktion där kvinnor kunde
träffas för att ha roligt tillsammans. Graden av jämställdhetspolitisk aktivism varierade, men många nätverk arrangerade föreläsningar, kurser och
utbildningar i frågor som handlade om kvinnors liv och arbete. Några av
nätverken kopplades till satsningar på kvinnors företagande och till ett mer
samlat kvinnopolitiskt arbete på kommunal nivå. Så var fallet med Nornorna i Bräcke och Q i Berg, vilket beskrivs närmare i porträtten av Raija
Edin och Ann-Margret Göransson nedan.75
Kvinnum och dess rådgivare fanns ofta med i nätverksprocessen, både
som inspiratör, samordnare och stöttepelare. Vid en sammanställning 1995
konstaterade Kvinnum att det fanns omkring sextiofem kvinnliga nätverk
i Jämtlands län. Två år senare gjordes en omfattande inventering och kartläggning där det visade sig att många av dessa hade upphört samtidigt som
nya hade tillkommit. Ett trettiotal aktiva nätverk fanns 1997. Med nätverk
avsågs både lösa grupperingar och ideella eller ekonomiska föreningar.
Flera av dem som kallade sig för nätverk var formellt sett organiserade som
en ideell förening. Trots detta valde man ofta att beskriva sig som ett nätverk. Här fanns tanken om ett mindre formellt och hierarkiskt arbetssätt.
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Nätverk som förekommer i Kvinnums sammanställningar från 1995 och 1997
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Qiz 2010
Amandorna (Gällö)
Nätverket Nornorna (Bräcke)*
Naestie (Valsjöbyn)*
Brismarksgården (Hoting)*
Fjällorna i Backe
Hotings Kvinnor kan »Kvinssen«
Nätverket i Kyrktåsjö
Lorås Bygdegårdsförening
Svaningeslöjdarna
Frostvikstoisin (Stora Blåsjön)
Tullingsåskvinnorna*
Lidsjöbergs damer
Syjuntan – Alanäs qvinnor
Nätet-företagare (Strömsund)
Emilia nätverk (Lorås/
Hammerdal)
Fårlocken (Brunflo)
Kvinnoformer (Frösön)
LitsStårschan*
Sökarverkstan (Östersund)
Q i Berg
Klövsjö kvinnor
Ljungdalens hemslöjd
ek. förening
Skålans kvinnor
Qvinnor i Storsjö
Sörbyarnas kvinnor
Qvinnor i Hackås
Slarvlisorna (Skucku)
Qvinnor i Storsjö

• Jänter gör (Överhogdal,
Ulla Persson)
• Ytterbergs kvinnor
• Kvinmör (Sveg)
• Händer i Glöte
• Härjedalsmaskorna (Hede)
• Hedevikens kvinnor
• Aahkoe (Tännäs)
• Oppsittigruppen (Ljusnedal)
• Ömse skinn – Syförening
i Hede
• Qvinnokraft i Kälom
• Bondbönor (Offerdal)
• Tullusbygdens nätverk (Rödön)
• Naturkällan Dvärsätt (tidigare
nätverket Olivia)
• Önets Olivior (Kaxås)
• Hotagsstårsan
• Aspåsstårsan
• Åsstårsan
• Krokom-Dvärsätts kvinnliga
företagarförening
• Gullöga (Föllinge)
• Stavrebyns Olivior
• Indalsälvorna (Stugun)
• Kvinnor i Borgvattnet/
Skyttmon
• Kvinnor i Höglunda
• Kvinnorna i Strömsnäs
(Stugun)
• Jäntkraft (Järpen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kallbygdens kvinnor
Ånns tjejer
Gränslösa tjejer (Storlien)*
Kvickrot (Åre)
Åran (Mattmar)
Reggio Emilia (Östersund)
Kvinnliga präster i Jämtlands
län/Deborah (Östersund)*
Kvinnliga journalister
(Östersund)
Kvinnonätverket Andrummet
(Östersund)
Kvinnliga läkare i Jämtlands län
Socionomer i samverkan
(Östersund)
Nätverket Kvinnor och
missbruk
Linorna, nätverk för unga
kvinnor
Öqtf, Östersunds kvinnliga
tekniska förening vid
Wargentinskolan
Läkarsekreterare i Jämtlands
län
Nätverket för kvinnliga
tekniker*
Nätverket Grenverket
för skogens kvinnor*
Kvinnliga studieledare
Tausabitan (Östersund)

* Se nästa sida.
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skap, att utveckla sig själva och byn och bidra till att kvinnor skulle trivas
och stanna kvar i byn. Nätverket arrangerade föreläsningar, matlagning,
friskvård och tematräffar. Man drev även ett bykafé och deltog i projektet
»Kvinnovägen« i syfte att knyta kontakter med norska kvinnor.
* LitsStårschan startade 1992 och hade 111 medlemmar 1997. Syftet var
byutveckling, miljöfrågor, hälsa och gemenskap. På träffarna arbetade
man bland annat med studiecirklar, föreläsningar, miljökvällar och klädvisningar.
* Deborah startade 1994 och bestod av femton medlemmar 1997. Syftet
var att stödja varandra som kvinnliga präster i ett traditionells mansdomi
nerat yrke. Träffarna fungerar som en mötesplats och ett bollplank där
man också hade föreläsningar, seminarier och samvaro.
* Kvinnliga läkare startade 1991 och syftet var att stödja varandra och
ha roligt. Nätverket syftade också till att skapa mer kunskap om manligt–
kvinnligt, ledarskap med mera. De arrangerade diskussioner, föreläsningar, projekt, sociala träffar och middagar.
JÄNTER GÖR I ÖVERHOGDAL

I Överhogdal höll byn sakta men säkert på att tappa livskraften då några
kvinnor tog initiativ till ett utvecklingsarbete som kom att skapa ny framtidstro. År 1991 genomfördes en kvinnomässa med ett sjuttiotal utställare
och femtonhundra besökare. Efter mässan
rullade förändringsarbetet vidare och till sist
resulterade det i en satsning på ett eget museum. Ulla Persson berättar:
– Det var via ypro 77 som det började ske en
del byutveckling. Här var det ju ganska trist,
det hände ingenting. Vi hade fått nys om Eivor
Comén och hennes arbete för kvinnor, så hon
bjöds in till ett möte i slutet av 1990. Hon berättade om den Stårsmässa som hade ordnats i Ås
tidigare samma år. Då sa jag att det skulle vara
roligt att göra något liknande i Överhogdal.
»Men sätt igång då«, tyckte Eivor.
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Jänter Gör. Stående från vänster:
Karin Blomqvist, Ulla Persson, Lilian
Blomqvist. Sittande från vänster:
Iris Sahlin, Gunilla Karlsson, Eva Holm.
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På nästa möte kom det fler intresserade och planerna på en egen mässa
tog fart. Syftet var att lyfta fram kvinnor i bygden. Nu bildades föreningen
Jänter Gör som i formell mening var en ideell förening med stadgar och
styrelse, men som trots detta arbetade väldigt fritt och ickehierarkiskt.
Kontakten med Eivor Comén och Kvinnum var ett viktigt stöd.
– Så fort det var något bekymmer så ringde vi ju till henne. Det var
synd att det lade ned. Vi hade också kontakt med Gun Myhr i Hede och
med Raija Edin i Bräcke.78
Mässan, som de också kallade för Jänter Gör, arrangerades i juli 1991.
Det blev en stor succé med sjuttio utställare och tusentals besökare. Trots
att allt gick väldigt bra och det var det lätt att få folk att ställa upp menar
Ulla att det fanns en viss avoghet gentemot nätverket. Hon har lite svårt
att sätta fingret på vad det egentligen handlade om. Kanske var det att
kvinnorna skapade en helt egen organisation som upplevdes som något
av ett hot.
Hur skulle de nu gå vidare? Redan 1985 hade Överhogdals hembygdsförening tagit initiativ till att väva en kopia av en del av den gamla vikinga

Katharina Henriksson med den
kopia av Överhogdalsbonaden
som hon vävde till forngården.
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Nätverket Jänter Gör finns fortfarande kvar rent formellt, men de har
inte längre någon verksamhet. Kvinnorna träffas i andra konstellationer.
Varje måndag möts de på symöte, det är tio–femton kvinnor som dyker
upp varje gång. Att deras nätverkande på 1990-talet fungerade så bra tror
Ulla Persson beror på att kvinnorna hade många idéer om byns utveckling.
De ville mer än männen. Kanske var männen mer nöjda med situationen
som den var. När kvinnorna organiserade sig i en egen grupp blev det enklare att driva utvecklingen framåt.
– Vi visste ju vad vi ville. Det hade inte varit lika enkelt att göra inom
bygdegårdsföreningen till exempel. Där satt det ju gubbar på högre poster
som visste hur det skulle vara.80
LITSSTÅRSCHAN – FRÅN HÄLSA OCH MOTION TILL
MILJÖARBETE OCH LOKAL UTVECKLING

Ellen Nilsson har varit med i nätverket LitsStårschan sedan starten 1992.
Det var på en fest med två av bygdens manliga Sankt Olovslag som det hela
började. Några av de kvinnor som var med på festen fick idén att starta ett
eget löparlag. Efter några telefonsamtal fanns det ett trettiotal intresserade
som ville vara med. Verksamheten inordnades i Vuxenskolans regi och
eftersom Ellen Nilsson arbetade på lokalkontoret i Lit så blev hon något av
en spindel i nätet. Det startades en studiecirkel på tema hälsa och redan vid
andra mötet var det fyrtio kvinnor som deltog.
»Aktiviteterna fortsätter, vi springer, cyklar, går, pratar och har kul. Vi
har flera föreläsningar; till exempel Att ändra kostvanor, Avspänning
och Mental träning. Personlig utveckling och studiecirklarna i Hälsa
fortsätter. Vi beställer rosa-röda overaller och raggar sponsorer. Det
är elva företag som vill ha reklamplats på våra overaller. [...] Trettio
tre stårschor springer Sankt Olovsloppet med start i Trondheim och
målgång på Stortorget i Östersund. Lagledare är Astrid Tjernström och
Monica Olofsson. Hela laget springer, går, sliter, skrattar och har kul och
kommer sist i motionsklassen, men vi får den fina Sankt Olovsstatyetten.
Kanske är det för tapperheten, glädjen och våra rosa-röda overaller?«81
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1994 hade det första året gått och både nätverket och verksamheten växte.
Sextio medlemmar fortsatte att träna men startade också andra aktiviteter. Det som fick störst uppmärksamhet var en satsning på källsortering
och kompostering. Det blev en ny studiecirkel med miljötema denna gång.
LitsStårschan arrangerade en populär miljökväll med Christl KampaOlsson som föreläsare. Året därpå, 1995, hade medlemsantalet vuxit till 86
kvinnor och nu gick miljöarbetet in i en ny fas. De skaffade egna komposteringsanläggningar, gjorde studiebesök på avfallsanläggningen i Gräfs
åsen och uppvaktade kommunpolitiker med frågan: Hur kan ni stötta oss i
vårt fortsatta miljöarbete?
Föreningen ritade upp en tankekarta för nästa steg i utvecklingen. Projektet, som gick under namnet »Lit é framtid«, innehöll visioner om lokal
utveckling med hjälp av hälsa, avfall, energi, turism och data. I cirkelns
mitt stod det »Lokaler«. Det innebar att föreningen nu började leta efter
lämpliga lokaler där idéerna kunde husera. 1996 hade nätverket 96 medlemmar. Miljötemat tog en ny riktning efter några inspirationsträffar med
Märta Högstedt från Sundsvall. Hon lärde medlemmarna att sy nya kläder
av gamla jeans och skinnjackor. Den första egna lokalen hyrdes på övervåningen i Sekelhuset. Ingrid Krylén fick en alu-tjänst för att arbeta med
sömnad och återvinning. Nu skrev nätverket sin första eu-ansökan och de
bjöd in allmänheten till ett förankringsmöte. En lyckad kväll med 130 besökare. Ellen Nilsson blev projektledare och Ingrid Krylén projektanställd.
Det handlade om hälsa, återvinning, konsumentrådgivning, miljökunskap,
kompostering, energirådgivning, kurser för ungdomar och lokal turism.
1997 hade nätverket 108 medlemmar och nästa steg handlade om att
starta ett bykontor i Lit. Det gamla kommunalhuset stod i det närmaste
tomt och behoven var många, bland annat fanns det frivilliga krafter som
ville starta en biblioteksfilial (den kommunala filialen stängdes 1996).
Politiker och företagare kontaktades och det blev positiva besked. Förutsättningarna var att det bildades en paraplyorganisation som kunde agera
hyresvärd. 1998 bildades därför Lits Byförening som fick ett trettiotal
föreningar som medlemmar, däribland LitsStårschan som då ombildades
till ideell förening. Lits Byförening äger och förvaltar kommunhuset sedan
dess. En särskild ekonomisk förening driver bykontoret och dess verksamK V I N N U M – EN EP O K I T R E D EL A R
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het, där Ingrid Krylén blev anställd som samordnare. Verksamheten handlar om by- och medborgarservice med offentlig information, lokaluthyrning, utställningar, konsumentupplysning, kursverksamhet och datastuga.
I dag är verksamheten inte lika intensiv i föreningen LitsStårschan. Men
föreningen finns kvar och Bykontoret lever vidare. Biblioteksfilialen, som
fick lokaler i Treälvsskolan, håller öppet kvällstid med frivilliga krafter, de
flesta är LitsStårschor. Ellen Nilsson minns med glädje den entusiasm som
ledde till en nytändning i bygden.
– Det hände så mycket sedan vi startade LitsStårschan. Innan dess var
det inte så mycket utveckling som skedde. Det fanns ett visst motstånd,
andra föreningar med män i styrelserna var inte alltid så positiva till oss.
Men roligt har det varit och mycket har vi gjort.82

DE NYA KVINNLIGA NÄTVERKEN
Qnet – ett nätverk för de högskoleutbildade
kvinnorna
Qnet startade som ett projekt för kvinnliga akademiker
2002–2003. Nätverket skapades och utvecklades som ett svar
på den manligt dominerade utvecklingstraditionen i regionen.
Initiativtagare var fyra kvinnor från Mitthögskolans campus
orter Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. De
ville utveckla ett nätverkande som skulle stimulera kvinnor
att vilja fortsätta att utvecklas och stanna kvar i en region
som under en lång tid präglats av skogsbruk och industriell
verksamhet. Projektet ville synliggöra och påverka problemen
med att många kvinnliga akademikers kompetens inte utnyttjades. Ett syfte var att engagera nyinflyttade och invandrade
akademiker.
Målgruppen var kvinnliga akademiker med minst 120 akademiska poäng. Även egna företagare, studerande, arbetssökande, sjukskrivna, föräldralediga och pensionärer fanns
bland medlemmarna. Medlemsantalet ökade snabbt från 70
personer till drygt 150 personer.
Projektet, som finansierades av medel från Nutek, Länsstyrelsen och Mitthögskolan hade Mitthögskolan som projektägare. Som projektledare fungerade i tur och ordning Erika
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Wall, Eva Rosén, Maria Bogren och Elsy Lindman. Projektet
skulle stärka både de enskilda medlemmarna och regionen
som helhet genom att synliggöra kvinnliga akademiker som
en utvecklingsresurs. På sikt skulle nätverket bidra till att
fler kvinnliga akademiker skulle få kvalificerade tjänster.
Fler kvinnliga akademiker skulle också utvecklas som egna
företagare. Ett viktigt syfte var att behålla kvinnliga akademiker i länet och att regionen skulle uppfattas som attraktiv för
målgruppen. De kortsiktiga målen handlade om att identifiera
behov och genomföra kompetensutveckling inom nätverket,
att öka representationen av kvinnor i styrelser, nämnder
och arbetsgrupper samt att öka medlemmarnas delaktighet
i samhällsdebatt och i regionalt tillväxtarbete. Verksamheten bestod av lunchträffar, studiebesök, föreläsningar och
kompetensutveckling. Några ledarskapsdagar genomfördes i
samarbete med Qleader.
Projektet uppfyllde sitt syfte enligt den utvärdering som
gjordes hösten 2006. Arbetet med att få fler kvinnliga akademiker på kvalificerade tjänster, ledande positioner och i
företagsstyrelser är dock ett långsiktigt arbete. För de kortsiktiga målen var uppfyllelsen mycket god och genom bildandet
av den ideella föreningen QnetZ kunde projektets verksamhet
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leva vidare. Projektets viktigaste resultat var att nätverket
synliggjorde de kvinnliga akademikernas situation och att
medlemmarna upplever sig stärkta av nätverket och att antalet kvinnliga akademiker med styrelseuppdrag har ökat.
Efter projekttidens slut 2006 bildades den ideella före
ningen QnetZ. Projektets styrgrupp blev en del av föreningens styrelse. Vi starten 2006 hade föreningen omkring 100
medlemmar och i dag finns cirka 30 medlemmar.
– Tack vare Qnet vill jag bo kvar i Östersund. Nätverket
har fungerat som en bra inkörsport, inte minst för nyinflyttade
akademiker.83
Qleader – ett nätverk för kvinnliga ledare
Bakgrunden till Qleader är bland annat en undersökning som
Länsstyrelsen i Jämtland gjorde 1999. Där konstaterades att
bland 20 undersökta större företag i länet utgjorde andelen
kvinnor i deras styrelser endast åtta procent. Många manliga
företagsledare hävdade att de inte hade kännedom om
lämpliga kvinnor och inte heller visste var och hur de skulle
söka för att finna kvinnor till styrelseuppdrag. Flera tidigare
satsningar på kvinnors ledarskap, bland annat via kurser i
ledarskap vid Mitthögskolan i början av 1990-talet, hade lett
till mentorprogram i syfte att stärka och synliggöra kvinnor
på ledande positioner.84 Det fanns ett stort behov av ett forum
för kvinnor på ledande positioner där de kunde stärka varandra och bli mer synliga. Som svar på detta bildades nätverket
»På toppen – Qleader« med Länsstyrelsen som projektägare.
Medel från Nutek delfinansierade verksamheten.
Nätverket bestod av kvinnor på ledande positioner från
Jämtlands län som sporrat varandra att ta nya uppdrag och
som hade utbytt erfarenheter med varandra och med ledare
från olika branscher. Syftet var att synliggöra kvinnliga ledare
för nya uppdrag och att inspirera fler kvinnor att blir chefer
och ledare. Deltagarna fick ökad synlighet via en egen hemsida, men också via press, radio och andra sammanhang. I
förlängningen handlade satsningen om att medverka till att få
fler kvinnor på ledande nivåer och/eller i företagens styrelser.
Qleader ville därmed bidra till utvecklingen i regionen.
Antalet medlemmar växte från omkring 40 i starten till
knappt 100 vid projektets avslut. Nätverket blev så etablerat
att rekryterare och andra tog kontakt via hemsidan. Under
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projekttiden 2003–2006 gick minst 25 nya styrelseuppdrag till
deltagare i nätverket och flera kvinnor gick till nya ledande
positioner.
Nätverksarbetet byggde på att deltagarna bildade mindre
basgrupper med 15–20 deltagare som hade regelbundna
träffar, ofta placerade på respektive deltagares arbetsplats.
Karin Hammarqvist organiserade träffarna rent administrativt
och kunde också agera samtalsledare. Nätverket samlades
också i större träffar med samtliga medlemmar. Ibland in
bjöds till offentliga seminarier och föreläsningar, exempelvis
deltog Marianne Nivert, Caroline Trapp, Karin Weiber Mattsson och Kristina Persson som föreläsare.85
Karin Hammarqvist intygar att det till en början var ganska svårt att driva frågor om kvinnor på ledande positioner.
– Det fanns mycket oförståelse och okunskap. Män i ledande positioner påstod ofta att det inte fanns några kompetenta
kvinnor att rekrytera. Vi upptäckte att begreppet kompetens
definierades utifrån männens perspektiv och erfarenheter.
Män har generellt haft lättare att byta uppgift och position i
ett företag, medan kvinnor lätt hamnat i ett fack, till exempel inom ekonomi, personal eller information. Män har ofta
informella yrkesrelaterade nätverk att tillgå och de rekryterar
gärna bland sina likar. Vi drev frågorna ganska hårt under
dessa år och vi kanske inte förändrade världen, men vi
gjorde skillnad. Många av de kvinnor som i dag har tunga
positioner i länet har passerat vårt nätverk. Pia Sandvik är
en av dem.
Efter projekttidens slut 2006 övergick nätverket till den
ideella föreningen Qleader med ett åttiotal medlemmar. De
har initierat flera större projekt med syftet att öka andelen
kvinnor i länets styrelser. I dag har Qleader en verksamhet
som främst handlar om ett intern nätverkande.
– Vi har dels verksamhet för hela föreningen med sociala
träffar och kompetenshöjande aktiviteter, men också mindre
grupper där vi kan bli mer tighta och prata om det egna
ledarskapet. Det uttalade syftet som också finns med i stad
garna är att föreningen ska vara ett utvecklande och strategiskt nätverk för kvinnor på ledande positioner i Jämtlands
län. Vi ska också verka för att synliggöra kvinnliga ledare.86
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Rôckstuggu var ett
kvinnoprogram i Härjedalens kommun som drevs mellan 1992 och 1996. Initiativtagare och projektledare var
Gun Myhr Andersson. Syftet
var att bedriva rådgivning,
utbildning och utveckling för
kvinnor i kommunen. Genom
så kallade Rôckstuggu
träffar bildades nätverk och
kvinnliga företagarföre
ningar. I en utbildningssatsning arrangerades Våga
starta-kurser som syftade till
att ge kvinnor möjlighet att
våga förändra sitt liv om de
måste eller vill, ha en positiv
livssyn och se möjligheterna
och inte hindren, våga ha
en egen positiv fritid för sin
egen skull, samt vardagskunskaper.
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I rapporten Att ta liv och arbete i egna händer gjordes en bred sammanfattning av arbetet i projektet Kvinnum under de första tre åren, 1991 till
1994. Här poängteras att projektet inneburit en kombination av ett unikt
samarbete mellan en rad myndigheter och en bred mobiliserande ansats
som riktats mot kvinnor i länet. Det har skapat en rörelse där flera olika
nivåer i samhället engagerats, »från gräsrot till landshövding«. Insatserna
har framför allt kretsat kring nätverkande, utbildning, företagande och
mässor/kultur. Enligt rapporten har nätverksarbetet resulterat i ökat inflytande för kvinnor, större gemenskap samt lokal utveckling och förändring. Som en ytterligare effekt utrycker många kvinnor att de fått större
självkänsla och självförtroende genom nätverksarbetet. En slutsats som
dras är att projektet Kvinnum bidragit till ett ökat engagemang och en ny
framtidstro i länet. Trots den ökande arbetslöshet som skett under perioden hade inflyttningen till länet ökat. »På det sättet bryts en ›arbetslöshetskultur‹ och vänds i en kultur med budskapet, ›det går att ta liv och arbete i
egna händer‹.«87
Kvinnum fungerade inte som utbildningsanordnare i egentlig mening
men samordnade och stöttade de lokala utbildningsprojekt som skett. De
tydligaste exemplen på detta var kurserna »Våga starta« i Härjedalen och
»Rikare liv« i Bräcke (se mer om dessa i porträtten av Gun Myhr respektive
Raija Edin). En annan utbildningsinsats som Kvinnum medverkat till var
kursen »Kvinnligt ledarskap« som gavs av Mitthögskolan med Ulla-Britta
Stenström som kursledare. I seminarier och sökarkonferenser hade Kvinnum belyst teman som hälsa, kultur, könsroller och kvinnors villkor med
föreläsare som Berit Ås, Anne Solberg, Agnes Bolsö, Tora Friberg och Bi
Puranen.
Insatserna för att stödja kvinnors företagande handlade om nätverkande, förstärkt rådgivning, särskilda företagsutbildningar, kompetens- och
marknadsföringscheckar, mässor och internationellt utbyte. Olika aktörer
var inblandade – Kooperativ utveckling stöttade kvinnors kooperativa
företagsidéer, Utvecklingsfonden arrangerade företagarutbildningar för
kvinnor och erbjöd utvecklingscheckar, Länsstyrelsen stöttade två kommunala företagsrådgivare – Gun Myhr Andersson i Härjedalen och Lena
G Ö R A J Ä M STÄ L L D H E T

Håkansson i Berg. Senare anställdes kvinnliga rådgivare i varje kommun
via Nuteks satsning på kvinnors företagande (se mer om dessa satsningar
nedan). Tillsammans med Norrbotten och Kronoberg hade Jämtlands län
högst andel kvinnor bland nyföretagarna 1993, 24 procent kvinnor i jäm
förelse med rikssnittet som låg på 18 procent.88
En annan sammanfattning av Kvinnum och nätverksarbetet gavs vid
det stora nordiska seminariet »Mitt i Norden« som arrangerades av Kvinnum och Q Web Sweden i Östersund 1997. Där samlades forskare och praktiker från hela Norden för att diskutera hälsa och jämställdhet. Fokus låg
på nätverkande som arbetsmetod för utveckling och förändring. Nyckelordet var empowerment. Eivor Comén från Kvinnum sammanfattade den
utveckling som skett i Jämtland.
»Eivor berättade först om bakgrunden i Jämtlands län. Under åren
1955–75 flyttade cirka 20 000–25 000 personer från länet. Många begav
sig till storstadsregioner söderut, det gjorde även Eivor. Under 1980-talet
blev hon en av många återvändare till länet och engagerade sig i landsbygdskampanjen ›Hela Sverige ska leva›. Hon mötte många desillusionerade länsbor. Männen var mer pessimistiska än kvinnorna. Kvinnorna
hade kvar ›ett hopp i sina ögon› och kom att spela en viktig roll i det
förändringsarbete som sakta började vända länsändan från pessimism
till framtidstro och livsmöjligheter. Kvinnum har varit den del av den
utvecklingskraften.«89
I Alf Ronnbys forskning om de nya gräsrotsrörelserna i Jämtland och deras
framgångar använde han sig av Reidar Almås begrepp »den nödvändiga
triangeln«, som bygger på ett förhållande mellan lokal mobilisering (förankring), extern stimulans (katalysator) och uppbackning från det offentliga (möjliggörare). När han ska svara på frågan varför gräsrotsrörelserna, i
detta fall de kvinnliga nätverken, blev så starka lyfter han ett antal faktorer,
däribland lokala initiativtagare, förebilder, offentlig uppbackning och expertstöd.90 För att förstå satsningen på Kvinnum och den underifrånkraft
den mobiliserade tror jag att dessa faktorer innebär en viktig förklaring.
Att de lokala nätverken ofta engagerade inflyttare och återvändare, vilka
blev eldsjälar i de lokala projektet; att gruppen aktiva kvinnor i nätverken,
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via organisationen Kvinnum, lyckades bli viktiga förebilder för varandra;
att de lokala initiativen ofta backades upp med stöd från kommuner, landsting och länsstyrelse och sist men inte minst att engagerade och aktiva
tjänstemän och experter på myndigheter och regionala organisationer
fungerade som möjliggörare – allt detta var framgångsfaktorer som ledde
till en period av stark mobilisering.
KRITIKEN – MÄNNEN, MOBILISERINGEN OCH MAINSTREAMINGEN

Under 1997 kom en period av kritiska diskussioner inom organisationen
Kvinnum. Det handlar om flera olika frågor och perspektiv: om under
ifrånperspektivet kontra jämställdhetsintegrering, om kvinnor och män
i jämställdhetsarbetet samt om ledarskap, organisationsformer och ekonomi. I samband med de nya riktlinjerna för det jämställdhetspolitiska
arbetet ställdes tydligare krav på länsstyrelserna att forma arbetet efter de
nationella målen. Mainstreaming av jämställdhet var nu den metod som
förespråkades i den nationella politiken, vilket också påverkade det praktiska genomförandet på regional nivå. I den regionala jämställdhetsstrategi
som alla län skulle ta fram, och som Länsstyrelsen antog i början av 1997,
fanns därför en tydlig förskjutning från kvinnopolitik mot jämställdhet,
och där skulle även männen finnas med.
Trots framgångarna för Kvinnums mobiliseringsarbete hade det tidigt
funnits exempel på självkritiska diskussioner inom projektet. Visionen
med de dubbla strategierna var inte lätt att förverkliga och från de medverkande myndigheterna fanns ibland en frustration över ramar och regelverk
som upplevdes som hinder för satsningarna på kvinnor i länet. I en diskussion om arbetslöshet i ledningsgruppen beskriver Kerstin Thun, chef
på Länsarbetsnämnden (lan), sina tvivel och därefter följer en diskussion
mellan henne och landstingsdirektören Stefan Karlsson samt Gun From
och Eivor Comén från Kvinnum:
»... lan har satsat mycket pengar på kvinnoprojekt, men att de inte kan
satsa hur mycket som helst. Hon menar att lan hamnar i en konfliktroll
i förhållande till pengarna och det regelsystem pengarna är bundna
av. Ett problem är att kvinnornas projektförslag kanske inte passar in i
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regelsystemet. Gun [From] menar att det måste vara ett felaktigt system,
om det inte passar kvinnors behov. Kvinnum har en viktig roll när det
gäller att arbeta utanför systemet och påverka inåt. Att förändra regelsystem som inte följer kvinnors (och mäns) behov. Stefan [Karlsson]
anknyter till området kvinnor och hälsa, där problematiken verkar vara
densamma, dvs. att kvinnorna inte känner sig lyssnade till. [...] Gun
betonade vikten av att först se problematiken hos kvinnorna, genom
referensgruppen. Sedan kan det bli arbetsgruppens roll att tydliggöra
problematiken inåt, i respektive organisation. Kvinnums roll är att jobba
med de ›dubbla strategierna‹. [...] Kerstin anknyter till kulturkrockar
som i dag uppstår inom olika områden, till följd av samhällsförändringarna. Vad händer när sedan länge fungerande organisationer möter de
nya förändringarna? Eivor betonar hur svårt det är att förändra inom de
fasta organisationerna och strukturerna. Kvinnum har valt att förändra och ›pressa på‹ utifrån. [...] Gun understryker hur viktigt det därför
är, i dagens läge, att vara rädd om verksamheterna i Ås, som fungerar/
arbetar ›otraditionllt‹. Stefan instämmer och liknar Kvinnum vid ett
›bräckjärn‹.«91
Frågan om ledarskap var uppe till diskussion i Kvinnums arbetsgrupp under våren 1996. Det påtalades att Kvinnum var i behov av ett »modernt och
icke-hierarkiskt ledarskap«, ett »ideologiskt ledarskap« där projektledarens
roll skulle vara att arbeta gentemot strategier, svara mot styrelsen och kommunicera den ideologiska plattformen utåt. Diskussionen ledde fram till att
det utsågs en projektledare för Kvinnum, Gertrud Hedberg.92
Våren 1997 gjordes en utomstående utvärdering av Kvinnums verksamhet. Den byggde på en enkät riktad till Kvinnums målgrupper, inklusive
dess referensgrupp. Resultaten pekade, liksom den förra rapporten, på
Kvinnums viktiga roll som förmedlande länk mellan myndigheter och
gräsrötter. Det otraditionella arbetssättet hade erbjudit möjligheter till
många olika typer av verksamheter alltifrån professionell affärsrådgivning
eller annan typ av rådgivning till konferenser, seminarier, starthjälp för
nätverk och så vidare.
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»Kvinnum har på många sätt varit ett ovärderligt komplement till de
etablerade alternativen i samhället. Kvinnum har också bidragit till att
synliggöra kvinnorna både för varandra och för samhället, ett viktigt
steg i demokratiseringsprocessen. En annan viktig roll har Kvinnum
haft i synliggörandet av kvinnors egna frågor, som annars fortfarande
kommer i skymundan i traditionella politiska sammanhang.«93

»Så gott som samtliga i
referensgruppen är ense
om att Kvinnum behövs,
›än så måste kvinnor ha
sitt forum för att synliggöra skillnader‹. Röster
höjs om att ›så länge
behovet finns, men bredda jämställdhetsarbetet
också till män‹. Av den
anledningen borde man
›kanske hitta ett annat
namn som mer appellerar till jämställdhet‹.
›Det ska vara ett resurs
centrum för alla‹.«94
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En kritik som fördes fram var att de kvinnogrupper som i hög grad vände
sig till Kvinnums verksamhet inte nödvändigtvis var de mest resurssvaga
grupperna i samhället. Ett viktigt steg i det fortsatta arbetet borde därför
vara att fokusera på behov för olika grupper; arbetslösa, unga och invandrare. I samband med den aviserade övergången till ett resurscentrum för
både kvinnor och män vore det lämpligt att både fokusera på olikheter
inom gruppen kvinnor och mellan grupperna kvinnor och män.
De flesta enkätsvaren var positiva till det tänkta samarbetet med män,
men det fanns också kritiska röster som handlade om att män som grupp
redan är resursstark samt att det fanns risk för att männen skulle ta över
makten och definiera problemen.
Hur gick då Kvinnum vidare med frågorna om en förändrad verksamhetsinriktning? När ledningsgruppen presenterade sitt förslag till ansökan
om finansiering för Kvinnum under de kommande åren utgick den från
skrivningarna i den nya regionala jämställdhetsstrategin. Verksamheten
skulle få en ny inriktning mot ett gemensamt Kvinnum/Mannum som
skulle ansvara för ett regionalt arbete med att öka kunskapen om jämställdhet och genusfrågor. Samtidigt fanns ett förslag om att stödja etableringen av lokala resurscentra i alla kommuner dit kvinnor skulle kunna
vända sig för att få stöd och rådgivning. Med andra ord föreslogs att de
praktiska och handfasta kvinnopolitiska satsningarna skulle föras ned till
lokal nivå medan det regionala arbetet i stället skulle inrikta sig på mer
strukturella jämställdhetsfrågor.95
När Kvinnums arbetsgrupp samlas för att diskutera förslaget till ny
inriktning landar de i en diskussion om ideologi. Underifrånperspektivet
och empowerment var de metoder som Kvinnum hittills hade utgått ifrån.
Det som basverksamheten hade handlat om – att lyssna, ge stöd, finnas
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och styrelsen såg sig tvungen att varsla personalen om uppsägning. Ett av
Länsstyrelsens argument för förändringen var kopplingen till eu-inträdet
och att Länsstyrelsens projektmedel hade styrts över till att utgöra med
finansiering till eu-projekt.
De tillsvidareanställda rådgivarna meddelade att de inte önskade kvarstå i organisationen, även om finansieringen blev löst. De ansåg sig inte
kunna ställa sig bakom den verksamhet som styrelsen fattat beslut om för
1998.98
Marie Forsberg, en av de anställda rådgivarna, kommenterade i efterhand processen:
»Det blev en svår balansgång att ifrågasätta rådande maktstrukturer i
länet, och samtidigt till stor del vara finansierade av dem. I början av
1998 beslutades att Kvinnums verksamhet helt skulle förändras och bli
en ren projektverksamhet. I samband med indragningen av basverksamheten och ›uppstyrningen‹ ovanifrån valde samordnarna i Kvinnum
att avgå. Jag var en av dem. Den andra var Eivor Comén som varit med
och byggt upp Kvinnum från första början.«99
När förändringarna blev kända för allmänheten utlöstes en våg av protester,
inte minst i lokalpressen.
Insändare från Alf Ronnby, Mitthögskolan:

»Vill Länsstyrelsen lägga ned Kvinnum? Underligt att Länsstyrelsen nu
dragit in de nödvändiga resurserna till Kvinnum. Detta har lett till att
samtliga rådgivare på Kvinnum blivit uppsagda till sista februari 1998.
Hur ska vi förstå detta? Vill man verkligen lägga ned ett av de mest
framgångsrika och beprövade projekten? [...] Har Kvinnum helt enkelt
blivit för framgångsrikt och uppmärksammat? Eller är det en kollision
mellan två olika kulturer: Den byråkratiska på Länsstyrelsen och den
frigörande pedagogiska på Kvinnum? [...] Kanske är det just detta: Kvinnum är en icke-hierarkisk organisation med en flat struktur, där medarbetare lyssnar på kvinnor, tar egna initiativ, arbetar som ett team och
fattar beslut i demokratisk ordning. Alla och ingen är experter. [...] Blev
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detta för mycket för Länsstyrelsen? I så fall är det synd. I det här landet
behövs mera av den typen av verksamhet och mindre av formalism och
byråkrati. Tänk därför om och lyssna på kvinnofolket!«100
Insändare från nätverket Grenverket Skogens kvinnor:
Catharina Andersson, Marianne Eriksson och Anna Möller:

»Vi är ett av många kvinnliga nätverk som haft förmånen att ta del av
Kvinnums personella och ekonomiska resurser. [...] Vi är övertygade om
att just detta obyråkratiska arbetssätt gav oss förutsättningar att utveckla det nätverk som Grenverket är i dag. [...] Vi är därför djupt oroade
över att Kvinnums nuvarande arbetsform är hotad.«101
Skrivelse till landshövding Kristina Persson 2 februari 1998
från Nätverket Naturkällan i Dvärsätt:

»Vi vill protestera mot att Resurscentrum Kvinnum i Ås, som är ett
framgångsrikt projekt, ska lägga ned. Kvinnum har under åren stöttat
oss kvinnor ute på landsbygden, med bl.a. temaveckan ›Kvinnor på
gång‹. Kvinnum har också stöttat oss med olika aktiviteter. Kvinnum
har, med sina sprudlande eldsjälar arbetat på ett obyråkratiskt och
praktiskt sätt för oss kvinnor. Vi ute i byarna behöver Kvinnum.«102
Intervju med Berit Andnor i Länstidningen 27 januari 1998:

»Det är skandal om Kvinnum läggs ned! Det anser riksdagsledamoten
Berit Andnor, som var med när de socialdemokratiska kvinnorna i
Jämtlands län tog initiativ till att Kvinnum bildades. ›Jag ser stora möjligheter att utveckla ett resurscentrum på lokal nivå i hela länet. Rege
ringen har i särskilt beslut avsatt 16,5 miljoner på Nutek för att stimulera
utvecklandet av regionala och lokala resurscentra för kvinnor. [...] Kvinnum har varit och är en mycket viktig organisation för att stimulera och
utveckla kvinnliga nätverk och för att stärka kvinnors ställning i Jämtlands län. [...] Kvinnum skulle kunna vara en viktig kraft för att stoppa
utflyttningen av kvinnor från länet‹.«103
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EU-ansökningarnas tid
»Vilken är då denna häftiga
massrörelse som har härjat
i vårt län och som sysselsatt
fler människor än någon optimistprognosmakare någonsin kunna drömma om? Jo,
det är gruppen › ambitiösa,
optimistiska, framtidstroende
och kreativa Mål 6-ansökare‹. Den grupp som blivit en
ny folkrörelse och som fått
de i vanliga fall mest svårsamarbetade grupperingar
att gå samman i nya heliga
eller oheliga allianser, allt i
syfte att få del av › De Stora
Pengarna‹ [...] Det gäller
alltså att passa in i Mål 6dokument, se till att allt är
mätbart, söka ur rätt åtgärd,
förse sig med arbetsvilliga
samarbetsgrupper och framför allt: fortsätta att vara
optimistisk och positiv! Även
Kvinnum har försökt inordna
sig i mallarna och gjort en
ansökan enligt konstens
regler. Ambitionen har varit
att erbjuda mer av det som
uppskattas och efterfrågas i
det redan pågående arbetet. Nu vet vi att det inte blev
något större penninglyft.«
Kvinnums arkiv; Artikel
i Kvinnums nyhetsblad
Källan, juni 1996.
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Svar från Kvinnums styrelse 1998:

»Föreningens möjligheter att kunna finansiera de rådgivande och
nätverksstödjande insatserna, som vi anser är en förutsättning och bas
för Kvinnums övriga projektinriktade verksamhet, har kraftigt försämrats under hösten 1997. Det statliga regelsystemet medger inte längre
ekonomiskt bidrag till Kvinnums ordinarie verksamhet, utan kan bara
ges till – i förväg beskrivna – tidsbegränsade projekt med tydligt angivna
mål, metoder och uppföljningar. [...] Eftersom finansieringsfrågan, för
personalens löner under 1998, därför inte ansågs kunna lösas före årsskiftet tvingades tyvärr styrelsen fatta beslut i november om varsel och
uppsägningar av personalen inom Kvinnum.«104
NYA KVINNUM I EU-PROJEKTENS TID 1998–2000

Efter en extern uppföljning och översyn av Kvinnums verksamhet gjordes en plan för den fortsatta verksamheten och dess finansiering. Det nya
handlade om att minska de fasta kostnaderna, finna nya finansieringsformer, skapa tydliga administrativa rutiner samt öka länets kvinnors inflytande på verksamheten. Den nya inriktningen mot jämställdhet där även
män skulle involveras startade under våren 1997 (mer om detta i ett särskilt
avsnitt nedan).
Under perioden 1998–2000 fungerade Kvinnum som en projektägare
och administrativ resurs, ett tiotal eu-projekt bedrevs med Kvinnum som
motor och stöttepelare. Den basverksamhet som fanns kvar inriktades mot
att handleda och stödja idéer som kunde utvecklas till projektverksamheter. En ny projektledare anställdes från oktober 1998, Camilla Billdé. Ett
nytt arbetsområde blir att ingå i den regionala jämställdhetsgrupp som ska
medverka i arbetet med att ta fram ett kommande tillväxtavtal. Nytt är
också att Kvinnums kontor flyttar från Ås till Östersund. Där hölls »Träffpunkt Kvinnum,« en gång i månaden. Trots detta fanns synpunkter på
att Kvinnum förlorat sin roll som resurscentrum och att kontakterna med
gräsrötterna minskat.105
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Trots att Kvinnums basverksamhet upphört och den nya kostymen i stället
anpassats till en mer slimmad och projektinriktad modell så hade målen
för verksamheten, som de anges i stadgarna från juni 1998, inte förändrats
särskilt mycket från tidigare skrivningar. Fortfarande fanns portalparagrafen att Kvinnums ändamål var att öka kvinnors möjlighet att ta ansvar för
sitt eget liv och själva vara aktiva i att finna sin försörjning och utveckling
i länet. Detta skulle genomföras genom att samverka med myndigheter
och organisationer i syfte att kunna nå målen i länets jämställdhetsstrategi.
Nytt från 1998 är att lokala nätverk och resurscentra kan bli medlemmar i
den ideella föreningen Resurscentrum Kvinnum. I oktober 1998 hade sammanlagt tolv organisationer och lokala grupper tecknat medlemskap: 107
• Almi Företagspartner
• Kommunförbundet i Jämtlands län
• Landstinget i Jämtlands län
• Nätverket LitsStårschan
• Nätverket Nornorna
• Nätverket Kvinnor i Svenska kyrkan
• Nätverket för kvinnliga präster
• Nätverket Brismarksgården (Hoting)
• Nätverket Jäntkraft (Järpen)
• Nätverket Gränslösa tjejer (Storlien)
• Nätverket socionomer i samverkan
• Nätverket för kvinnliga journalister – Orda
Pia Edblad, som representerade Almi, var ny ordförande i Kvinnums
styrelse. Hon presenterar det Nya Kvinnum i det egna nyhetsbladet:
»Inom Kvinnum sker nu vissa förändringar som jag tycker är spännande. Tidigare har endast vi aktörer, det vill säga myndigheter och organisationer, varit medlemmar i föreningen. Nu inbjuds även nätverk samt
ideella och ekonomiska föreningar att bli medlemmar. [...] Kvinnums
roll är att stödja och samordna den initiativkraft som kommer från
länets kvinnor och med fokus på att kvinnor hittar sin egen försörjning. [...] För att komma ännu närmare kvinnorna ute i länet jobbar vi
för att lokala resurscentra ska etableras ute i kommunerna.«108
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Redan under det första verksamhetsåret för nya Kvinnum får organisationen likviditetsproblem, vilket ska bli en återkommande svårighet.
Projekten finansierades i huvudsak av eu-medel, vilket innebar att pengar
betalades ut i efterskott. Snart blir likviditetsproblemen akuta, vilket är en
av förklaringarna till att den ideella föreningen avvecklas och att personalen sägs upp under hösten 2000.
»Som mest ansvarade Kvinnum för cirka tio projekt (1999–2000) med
en totalbudget på cirka femton miljoner, där de enskilda projekten oftast
hade både tre och fyra olika finansiärer på regional, nationell och/eller
eu-nivå. De flesta finansiärer betalade ut sina beviljade bidrag först i efterskott. Vilket innebar en väntetid på allt mellan en och fyra månader.
Det var stora ekonomiska åtaganden som föreningen hade betydande
svårigheter att klara (utan eget kapital) och som blev helt omöjligt när
skattemyndigheten i länet ändrade sin tidigare tolkning av momsreglerna hösten 2000. Vilket innebar att föreningen fick använda sitt dåvarande kapital till att betala retroaktiv moms i stället för angelägen verksamhet. Vilket i sin tur innebar att föreningen lades ned hösten 2000.«109
Rollen som projektägare avslutas, men projekten Gränslösa resor och
Inpuls får fortsätta sina verksamheter. Verksamheten ska i stället inriktas
mot mobilisering och stöttning av länets kvinnor och Länsstyrelsen föreslår att Kvinnum återigen omvandlas till ett länsstyrelseprojekt.110
KVINNUM GÖR EN NYSTART I PROJEKTREGI 2000 –2003

Kvinnum ombildas återigen. Denna gång återuppstår verksamheten i form
av två eu-finansierade projekt med Länsstyrelsen som huvudman, Kvinnum Resurs och Kvinnokraft. Projekten Inpulz och Mannum fortsätter
också sin verksamhet (se nedan). Nya projektledare blir Helena Dahlin
och Gertrud Hedberg. Kvinnum fortsätter att ha sitt kontor på Storgatan i
Östersund.
Projektet Kvinnum Resurs pågick från oktober 2000 till september 2003
med Helena Dahlin som projektledare. Syftet med detta projekt påminner
om den första satsningen på Kvinnum, att länets kvinnor ska ta liv och
arbete i egna händer. Kvinnum Resurs skulle på olika sätt mobilisera och
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stötta kvinnor att delta i opinionsbildning, bevaka samhällsfrågor och
ge möjlighet att delta i den regionala utvecklingen. Det handlade om att
stärka kvinnors självförtroende, skapa mötesplatser och bidra till nätverksbildande och utveckling av projekt. I en referensgrupp fanns representanter
från Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Landstinget. En arbetsgrupp
bestod av representanter från länets kommuner, kvinnor som på olika sätt
var engagerade i utvecklingsfrågor. Projektet finansierades med medel från
Mål 1 regionalfonden (sammanlagt sex miljoner för de tre åren). Kvinnum
Resurs fungerade som ett regionalt resurscentrum och fick därför medel
från Nutek för denna basverksamhet.111
Projektet »Kvinnokraft för ökad tillväxt« pågick från december 2000 till
december 2002 med Gertrud Hedberg som projektledare. Syfte var att starta utvecklingsprojekt och företagande i Jämtlands län. Det var inget affärsrådgivarprojekt utan handlade mer om att möta och fånga upp kvinnor i
ett tidigt skede när de behövde bollplank och diskussionspartners. Tanken
var att skapa intresse för företagande och aktivera kvinnor att själva formulera och förverkliga sina projekt- och företagsidéer. Almi Företagspartner ansvarade för den direkta affärsrådgivningen, men projektet Kvinnokraft deltog dock på deras nyföretagarträffar. Projektet bestod av inledande
inspirationsträffar i kommunerna och uppföljande framtidsverkstäder för
dem som hade mer intresse. För dem som valde att gå vidare i processen
erbjöds att ingå i nätverk, i mentorprogram, få projektledarutbildningar,
rådgivning och datautbildning, studieresor med mera. Projektet finansierades med medel från Mål 1 socialfonden.112
Inom ramen för Kvinnum Resurs bildades flera kvinnliga nätverk. Det
var exempelvis flera hälsonätverk, ett nätverk för kreativa och kulturella
kvinnor, nätverk för kvinnor i byggbranschen, nätverk för invandrarkvinnor och för unga kvinnor. Hälsonätverken blev mest framgångsrika. De
uppstod i samband med en rad föreläsningar som hölls på temat kvinnors
hälsa. Många deltagare var långtidssjukskrivna kvinnor och nätverksbildande och självhjälpsgrupper var viktiga metoder för att stärka dessa
kvinnor att själva ta ansvar för sin utveckling. Helena Dahlin berättar:
– Positivt med Kvinnum Resurs var att så många kvinnor deltog. Där
lyckades vi över förväntan. Gruppen långtidssjukskrivna kvinnor fick stort
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genomslag. De blev synliggjorda och stärkta. Frågan kom upp på agendan
och nätverken blev viktiga påtryckningsgrupper. Jag tror att en av grupperna finns fortfarande, Gnistorna.113
– Negativt var att Kvinnum Resurs inte inbjöds att delta i arbetet med
det nya tillväxtavtalet. Vi tryckte på via opinionsarbete, delvis tillsammans
med kollegorna i Västernorrland. Resultatet blev att man tog med en kvinna
i processen, dock ingen från vårt projekt.114
Helena är ganska kritisk till hur de två projekten fungerade i förhållande till Länsstyrelsen som huvudman.
– Ska man arbeta med ett förändrings- och utvecklingsarbete måste
huvudmannen vilja förändra sina strukturer. Det upplevde jag inte att de
ville. Samtidigt hade vi stor frihet att forma verksamheten och utarbeta
egna metoder. Ansökningarna var ganska löst skrivna, men det var indikatorer som var tufft utformade. Det blev som pinnar man skulle fylla i.115
I förhållande till jämställdhetsarbetet som helhet upplevde Helena att
projektet Mannum hade en större uppbackning från Länsstyrelsen än
projektet Kvinnum Resurs. Hon saknade det breda angreppssättet där fler
kvinnor kunde komma till tals och bli engagerade i arbetet.
– Om det är ett stort problem att kvinnor flyttar från länet så borde man
ju vara angelägen om att de får vara med i processen på riktigt.116
DE UNGA KVINNORNA

Den kvinnorörelse som uppstod runt Kvinnum i början av 1990-talet var
inte speciellt inriktad på de unga kvinnorna. Tvärtom var det ett ganska
starkt fokus på medelålders och äldre kvinnor. Detta trots att unga kvinnors flyttmönster var ett av de glesbygdsproblem som de första jämställdhetssatsningarna utgick ifrån. Margaretha Lindbäck minns att hon inte
riktigt kände sig hemma i kretsarna kring Kvinnum på den tiden. Därför
blev satsningen på Lilith-projektet en viktig ingång för henne och andra
unga kvinnor i Bergs kommun. I Lilith uppmärksammades den manliga
struktur som dominerade landsbygden och vad det innebar för de unga
tjejerna.
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»En kvinna i Berg förklarar det hela så här: ›Vi har en oerhört manlig
struktur i de här bygderna. Innan vi började med det här fanns det väldigt lite för tjejerna att göra. Det var skotrar och Helly Hansen för hela
slanten. Av tradition har tjejerna och de unga kvinnorna tagit väldigt
lite plats. Kvinnorna har sina sektorer där de får vara – den gamla typen
av kvinnoroll helt enkelt. Tjejerna har liksom varit tvungna att vara
intresserade av det som killarna gör. Man har helt enkelt anpassat sig till
den manliga kulturen‹.«117
Lilith-projektet pågick i sex norrlandskommuner118 under perioden 1991–
1993, Berg och Ragunda var de jämtlandskommuner som ingick. Projektet
hade initierats i det tidigare så kallade sos-projektet, där Bergs kommun
ingick (se ovan). Projektet hade sitt fokus på unga kvinnor i glesbygdskommuner och utflyttningsprocessen. I handlingsprogrammet ingick
verksamheter som skulle bidra till att stärka de unga kvinnornas situation.
Det handlade om sociala mötesplatser, data-/teknikutbildning, kultur-/
fritidsaktiviteter, kompetenshöjande insatser, befrämjande av återflyttning
samt referensgrupper.119
I Bergs kommun var Margareta Lindbäck (1991–1994) och senare
Therese Kärngård (1994–1995) projektledare. I tre av kommunerna förlängdes projektet till 1995, däribland i Berg. Fokus lades på informationsspridning, opinionsledare, kultur/fritid och mentorprogram. Det handlade om
att stärka de unga kvinnorna i rollen som förebilder men också att förmå
ordinarie verksamhet att ta hänsyn till unga kvinnors behov.
I projektets utvärdering hänvisas till etnologen Yvonne Gunnarsson och
hennes forskning om unga kvinnor på landsbygden. Gunnarsson menade
att könssegregeringen generellt var större på landsbygden än i staden. Enligt henne hade glesbygdens flickor två oförenliga förebilder: den kapabla
husmodern som de kan se i sin närhet och den kapabla karriärkvinnan
som de i princip bara kunde se via medierna. För att upptäcka alternativa
livsstilar måste de flytta. Gunnarsson menade att manlig dominans och
kvinnlig underordning var tydligare på landsbygden. Flickornas skolresultat var ofta bättre än pojkarnas, ändå valde de ofta bort fortsatta högre
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studier, detta för att smälta in i en mer traditionell kvinnlighet och behålla
goda relationer i lokalsamhället. Att både få omgivningens gillande och
samtidigt hävda sin egen vilja och särart var svårt.
I Bergs kommun skulle det senare växa fram fler initiativ för och med
unga kvinnor och Therese Zetterman, som beskrivs i ett av porträt�ten länge fram, var en av de drivande aktörerna. Projektet Ella startade i
Hackås sommaren 1996 av en grupp unga kvinnor som förenades av att
de var arbetslösa och ville göra något vettigt under den tiden. De startade
därför ett eget alu-projekt och skapade därmed sin egen arbetsplats. Idén
förankrades på kommunens arbetsförmedling och Kvinnum blev huvudman för projektet. Ungdomsstyrelsen och Bergs kommun bidrog också till
projektet. »Målet är att unga tjejer arbetar tillsammans och stöttar varandra till att göra sådant vi trodde var omöjligt – möjligt! Att bevisa att man
kan utvecklas och ha en rolig vardag även i Norrlands inland, och i en liten
kommun som Berg. Att använda sin arbetslöshet till något positivt och
utvecklande är en av de viktigaste tankarna bakom detta projekt.«120
Målet var att lära sig se möjligheter och hitta vägar i samhället för
att kunna förverkliga sina idéer. Effekten blev en stärkt självkänsla och
kunskaper om projektarbete, vilket ledde till flera nya idéer, bland annat
på liknande satsningar för andra ungdomar i kommunen. Ella-projektet
präglades av en stark drivkraft att påverka den egna livsmiljön till en plats
som skulle fungera för unga kvinnor. Attityden handlade om att envist
hålla fast vid tanken på att kunna förverkliga sig själv på hemmaplan, utan
att behöva flytta från länet, eller som Therese Zetterman själv beskrev det:
»Jag känner att jag utvecklas här och jag får göra saker som jag tycker är
roliga. Och då förstår jag inte varför jag måste flytta till Stockholm!« I
samma anda höll Therese och hennes kollegor i projektet en bejublad föreläsning vid en konferens i Kvinnums regi samma år. Den kontrakterade
föreläsaren hade fått förhinder och med kort varsel ryckte Ella-tjejerna in
och döpte raskt om titeln från »Vad gör unga kvinnor sjuka« till »Vad gör
unga kvinnor friska.«121
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»Den tvekan vi kände vid -94 års mässa och under årets mässa handlar
om ett ideologiskt ställningstagande, vilket vi gav uttryck för redan under Östersundsmässan. Vi reagerar fortfarande mot Kvinnor Kan-styrelsens uttalanden och handlingar rörande Kvinnor–män, flickor–pojkar. [...] Är det inte en självklarhet att vi redan nu måste samarbeta för
en gemensam framtid? Har vi inte ett ansvar att involvera alla i samarbete för en bra framtid, genom att vara goda förebilder? Jo, vi tycker det!
Glöm uteslutandet – inneslut alla som vill och kan! Det är vårt förslag,
om mässorna inte ska överleva sig själva och tappa trovärdighet, för
både kvinnor och män.«124
Redan under våren 1992 hade Landstinget drivit frågan om en eventuell
mansmässa i länet. Kvinnum hade fått frågan och ställde sig i princip
positiv. »Vi enas om att mässan säkert fyller sin funktion om den har en
vinkling mot glesbygdsmannen och våra förändrade roller. Angelägna
ämnen är alkoholbruk och sexualitet.«125
Planerna på en särskild mässa för männen i länet förverkligades inte,
men några år senare inleddes diskussionerna om behovet av ett manligt
resurscentrum – Mannum. Gun From, som var Kvinnums projektledare
vid Länsstyrelsen, föreslog att detta skulle prövas under ett par år för att
dra lärdom av Kvinnums arbete, men att männen skulle hitta ett eget
arbetssätt.126 Planerna på att involvera männen i jämställdhetsarbetet tog
inte fart förrän något år senare och då i samband med arbetet med att ta
fram länets första jämställdhetsstrategi. Länsstyrelsens jämställdhets
expert Jeanette Boog-Harvard hade fått styrelsens uppdrag att under våren
1996 samordna arbetet med att utveckla formerna för Resurscentrum
Kvinnum i dess nya fas. En del i den nya inriktningen handlade om att
inleda ett arbete för och med män utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vid
ett möte med Kvinnums referensgrupp fördes en diskussion som visade på
stor oenighet. Flera ansåg att det fanns risker med den nya inriktningen på
jämställdhet för kvinnor och män; dels att kopplingen till breda utvecklingsfrågor skulle försvagas, dels att en del kvinnor skulle tappa intresset
för ett resurscentrum med den nya inriktningen. Å andra sidan fanns
tecken på att många också stödde samarbetet med män. I Kvinnums refe76
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rensgrupp fanns signaler om att det behövdes både ett forum för kvinnor
och ett brett jämställdhetsarbete. »Av den anledningen borde man ›kanske
hitta ett annat namn som mer appellerar till jämställdhet‹. ›Det ska vara ett
resurscentrum för alla‹.«127
Kraven på en tydligare inriktning mot jämställdhet ledde till att arbetet
för ett manligt resurscentrum tog fart under våren 1997. I samband med
utgivningen av boken Pappor ger järnet och lägger in en högre växel träffa
des ett antal män som tog initiativ till att bilda en manlig referensgrupp.
De skapade en skiss för det framtida arbetet. Tanken var att Kvinnum och
Mannum skulle jobba sida vid sida i nära samverkan. Syftet med Mannum
var att ge män möjlighet att utvecklas mot jämställdhet utifrån sina egna
förutsättningar. Män skulle inspireras att bli mer delaktiga i en utveckling
som leder till ett jämställt samhälle. Arbetet skulle bland annat handla
om att stärka pojkars och mäns identitet och självkänsla; att utveckla en
positiv manlighet, att stimulera till samtal mellan män, att stärka män till
ett närvarande och engagerat faderskap, att synliggöra manligt våld och
manlig ohälsa.128
Anders Edvinsson, som då arbetade som journalist och som hade
varit engagerad i ett projekt som dokumenterade unga pappor i länet,
blev anställd på Länsstyrelsen som Mannums förste projektledare. Hans
uppdrag var att sätta ihop en referensgrupp som i sin tur skulle arbeta
fram en verksamhetsplan för projektet Mannum. Läkaren Göran Svedin
var en av dem som deltog. Han hade drivit pappagrupper i Landstingets
regi under många år. Flera av männen i referensgruppen rekryterades från
dessa pappagrupper. Anders Edvinsson berättar:
– När vi började med projektet fick det stor uppmärksamhet i medierna.
Att vara man och prata om jämställdhet innebar också att jag som person
fick mycket positiv respons. Vi hade ett antal möten och seminarier och
min känsla är att vi grottade in oss i diskussioner om skillnader mellan
kvinnor och män. Det blev en ganska självspeglande verksamhet. Hur
värdefullt det var är svårt att säga. Om man ska vara lite självkritisk så kan
man ju konstatera att det inte har lämnat så stora spår efter sig så här tjugo
år efteråt.129
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Kvinnors företagande – ett starkt och hållbart spår
– kvinnors företagande var ett av de sista områdena i samhället där
det fortfarande var helt ojämställt. Kvinnor sågs inte som företagare.131
Kerstin Wennberg var anställd som projektledare på Nutek/Tillväxt
verket under perioden 1993–2011. Hon ansvarade för programmet Kvinnors företagande som pågick i flera olika programperioder med start 1993
och avslut våren 2015. Kerstin Wennberg betonar att få satsningar har varit
så hållbara och långsiktiga som programmen för att främja kvinnors företagande. I dag finns det många olika aktörer som arbetar för kvinnors
företagande, vilket enligt henne gör det lättare att arbeta »mainstream«.
Men arbetet har inte varit lätt och de stora satsningarna har varit nöd
vändiga för att nå förändring. Attityderna och värderingarna kring företagandet var grundmurade. Det behövdes med andra ord starka företrädare på de aktuella myndigheterna för att satsningarna skulle kunna bli
framgångsrika.
– Överallt mötte vi samma typ av motstånd som gick ut på att det som
kvinnor gör inte är så viktigt. Det har varit mer motstånd än medhåll. Just
därför har det varit viktigt att projektet drivits så länge. Droppen urholkar
stenen. Om det inte funnits femokrater, som Elisabeth Sundin döpte oss
till, så hade det runnit ut i sanden. Det fanns absolut inget intresse av frågorna på myndigheten. Jag hade få anhängare inne i huset, stödet fick jag
söka utanför. Det har gått i vågor, men det finns inget annat projekt som
har blivit så långlivat.132
VARFÖR SKA KVINNORS FÖRETAGANDE FRÄMJAS?

I början av 1990-talet fick Nutek regeringens uppdrag att kartlägga och
undersöka villkoren för företagande kvinnor. Rapporten kom 1992. Här
konstaterades att kvinnors företagande hade stor betydelse för det lokala
näringslivet men att vare sig stödformer eller nätverk var anpassade för
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Nutek drev 1993–2006
programmet Att främja
kvinnors företagande som,
i genomsnitt, disponerade
fem–sex miljoner kronor
per år. Tillväxtverket och
dess föregångare Nutek
ansvarade för en fortsatt
satsning i programmet
Främja kvinnors företagande under åren 2007–2010.
Totalt avsatte regeringen
hundra miljoner kronor per
år under denna period.
Vinnova ansvarade för
forskningsmedlen om
kvinnors företagande och
Almi Företagspartner AB
för innovationsfinansiering
och projektet Styrelsekraft.
Länsstyrelserna hade ansvar
för att fördela medel till
projekt som skulle stimulera
affärs- och innovationsutveckling. Tillväxtverket fick
i mars 2011 uppdraget att
samordna och genomföra
en fortsättning av programmet under åren 2011–2014 i
en satsning med 65 miljoner
kronor per år. Programmet
ska, liksom tidigare, bidra
till att fler företag som drivs
av kvinnor växer och att nyföretagande bland kvinnor
ökar.

79

kvinnor. Företagandet inramades av en tydlig manlig norm där såväl själva
företagandet som företagaren sågs som ett manligt kodat område. Företagande kvinnor blev därför i hög grad osynliggjorda, såväl av myndigheter
som av företagarorganisationer. Det fanns ett starkt fokus på traditionellt
manligt företagande, inte minst inom industriproduktion. Stödsystemen var ojämnt fördelade, exempelvis framkom att de regionalpolitiska
företagsstöden slog mycket olika för kvinnor och män. I de intervjuer
som utfördes med företagande kvinnor framkom brister i stödsystemen
och många kvinnor efterlyste kvinnliga affärsrådgivare, större synlighet
och respekt samt bättre nätverk.133 I den regionalpolitiska propositionen,
1993/94:140, Bygder och regioner i utveckling, fanns liknande resonemang
och där slogs fast att särskild uppmärksamhet skulle ägnas åt kvinnors
företagande.
Carin Holmquist, som forskat om kvinnors företagande sedan 1980talet, ställer sig frågan varför kvinnors företagande ska främjas. Lika gärna
kunde frågan ställas i omvänd riktning – varför ska vi inte främja kvinnors
företagande? Men, som Holmquist påpekar, de som ställer sig skeptiska till
de satsningar som gjorts kommer inte att besvara denna fråga eftersom de
utgår från att kön och genus inte är relevanta i sammanhanget. För många
av dem som verkat inom området kvinnors företagande
»Varför ska man bedriva särskild verksam- har de kritiska frågorna varit ständigt återkommande.134
het riktad till kvinnor? Hur länge ska man
Det är just denna könsblindhet som gjort kvinnors
egentligen behöva hålla på med särskilda
företagande till ett undantag från normen och som skapat
projekt riktade till särskilda grupper? Vilka dess osynlighet, vilket Carin Holmquist och kollegan
resultat ger verksamheterna egentligen?
Elisabeth Sundin så tydligt visat i sin forskning. Redan i
›Skattepengar bör inte gå till kvinnor som
deras första stora kartläggning konstaterade de att kvinnors företagande kunde sammanfattas i de tre begreppen
sitter i skogen och tovar mössor‹, var inte
135
osynlighet, mångfald och anpassning. Trots att kvinnor
ovanliga argument mot verksamheten.«
omfattade ungefär tjugofem procent av det totala antalet
företagare var det som om de inte funnits. Mångfalden innebar att kvinnors företagande var minst lika varierat som mäns företagande vad gällde
branschval, storlek och så vidare. Anpassningen handlade om att kvinnor
i högre grad än män anpassade sitt företagande till den egna familjesituationen.136
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Att kvinnors företagande betraktats som avvikande på grund av
branschval (oftare tjänsteföretag än produktionsföretag), företagsstorlek
(ofta solo- eller mikroföretag) och lägre behov av kapital är i sig ett tecken
på den manliga företagsnormen. Idéerna om mäns och kvinnors företagande skiljer sig mer än det faktiska företagandet. Normer och attityder kring
företagande har varit manligt kodade vilket inneburit att företagande
kvinnor inte haft samma villkor för sitt företagande. Den företagsrådgivning som erbjudits har i hög utsträckning varit inriktad på industri/it, har
anpassats till större företag och har haft fokus på att bedöma ekonomiska
kalkyler. Kvinnor har inte alltid känt sig väl behandlade i ordinarie system
för företagsfrämjande.137
De satsningar som skett sedan 1990-talet kan ses som ett kompensa
toriskt stöd i syfte att öka den underrepresenterade gruppen – det vill säga
kvinnorna. Kartläggningar och undersökningar visade att näringslivet
som sådant och de stödsystem som fanns inte fungerade särskilt könsneutralt. Att främja kvinnors företagande innebär i den förståelsen att samhället bör stödja kvinnors och mäns företagande i samma utsträckning, men
eftersom kvinnor systematiskt missgynnats behövs korrigerande åtgärder.138
Över tid har sättet att främja kvinnors företagande förändrats. I början
handlade insatserna i hög grad om att stödja kvinnor generellt via utbildning, coachning och nätverk, i syfte att ta liv och arbete i egna händer.
Successivt har insatserna utvecklats mot ett tydligare företagarperspektiv,
vilket inte minst företagande kvinnor på lokal nivå kan intyga.
Kerstin Arnemo är utbildad lantmästare och har bland annat arbetat
med landsbygdsutveckling på kommunal nivå. Sedan 1992 är hon före
tagare, mest i konsultbranschen, men har under en period även varit verksam inom tillverkningsindustrin då hon ägde och drev Östersunds Automatsvarv. Hon har också varit vd för Eira djurklinik. Kerstin fungerade
som projektledare för de kvinnliga affärsrådgivarprojekt som drevs i länet
under perioden 1993–1998 och har också varit engagerad i de nationella
satsningarna inom Ambassadörsprogrammet och Styrelsekraft. Kerstin ser
en tydlig trend inom kvinnors företagande:
– Ungefär lika stor andel kvinnor driver företag i dag som på 1990-talet,
däremot har det skett mycket när det gäller kvalitet. Omsättningsmässigt,
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branschmässigt och när det gäller antalet anställda har det förbättrats.
Identitetsmässigt har det också blivit bättre. Man har en tydligare före
tagaridentitet i dag. Hindren är desamma, men företagarna är starkare i
dag. Den finns kvinnor i alla branscher i dag men fortfarande finns ganska
få inom exempelvis byggbranschen.
Kerstin Armeno är själv ett tydligt exempel på de starka normer som
finns kring företagandet. När hon gick in i verkstadsindustrin upplevde
hon en tydlig attitydförändring. Plötsligt blev hon i mångas ögon betraktad
som en »riktig« företagare. Hon steg i värde helt enkelt.
DEN FÖRSTA STORA SATSNINGEN –
AFFÄRSRÅDGIVARPROJEKTET 1993–1996

Det första nationella åtgärdsprogrammet, Att främja kvinnors företagande,
startade 1993 och omfattade till en början tre år. Kommunerna i stödområde ett och två fick erbjudande om att delta. Staten via Nutek satsade tjugo
miljoner kronor, hundratusen per kommun och år, förutsatt att projekten
också gavs stöd från regionala myndigheter (länsstyrelser och/eller länsarbetsnämnder) samt från respektive kommun.
Sammanlagt 62 kommuner i de tio nordligaste länen ingick i programmet. I Jämtlands län deltog alla kommuner utom Östersund. Kvinnliga
affärsrådgivare anställdes i kommunerna, de flesta på deltid, med start
våren 1994. Uppdraget var att stimulera kvinnors företagande genom
rådgivning, utbildning, mentorskap, nätverk och visst ekonomiskt stöd. De
mål som definierades av Nutek handlade inte enbart om att bidra till att
nya företag startade, uppdraget sågs betydligt bredare än så. Det handlade
om att medverka till förändrade attityder, att synliggöra och stärka kvinnor i deras företagarroll, att öka kvinnors kompetens och bidra till ett ökat
samhällsengagemang samt att skapa ett bättre affärsklimat i de deltagande
kommunerna och bidra till fler arbetstillfällen i glesbygden. Nutek bidrog
med stöd i form av kunskap och nätverk för affärsrådgivarna. En satsning
på uppkopplade datorer och First Class för rådgivarna blev en viktig framgångsfaktor. Den för dåtiden nya tekniken innebar stora möjligheter för de
medverkande att kommunicera med varandra och med omvärlden, vilket
gav projektet uppmärksamhet och status.139
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– Vi fick egna bärbara datorer med uppkoppling via First Class vilket
innebar att vi hade ett väldigt bra internt nätverk. Man blev uppmärksammad och synliggjord. De tillhandahöll siffror, utbildning och väldigt bra
föreläsare, jag tänker på Gertrud Åström, Elisabeth Sundin, Carin Holmquist med flera. Det innebar att man blev peppad och jag kände verkligen
att det här behövdes.140
Orden kommer från Gun Myhr som var en av de kommunala affärsråd
givarna i Jämtlands län. Hon var anställd av Härjedalens kommun och
ägnade mycket av sin tid åt att besöka kvinnor ute i byarna. Kvinnors självförtroende väcktes. Många kvinnor började utbilda sig och vågade satsa
på det som de tidigare kanske bara sett som en hobby. Men Gun Myhr fick
också erfara ett ointresse från kommunledningens sida. När de kvinnliga
affärsrådgivarna skulle anställas så menade Härjedalens kanslichef att det
inte fanns någon efterfrågan på kvinnliga rådgivare. Näringslivssekreteraren kunde ta hand om alla. Men Gun Myhr var av en annan åsikt.
»Kvinnor ska vara norm för kvinnor. Det måste finnas kvinnliga
rådgivare i kommunerna tills den normen är allmängiltig. Jag vill höja
statusen i det kvinnor gör. Många behöver stöttning både för sin egen
självkänsla och för att våga registrera sitt företag och gå in i den djungel
av regler som råder.«142

Gun Myhr.

Från vänster:
Marianne Halvarsson, Elin Dahl,
Gun Mårtensson och Gun Myhr.
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I vissa kommuner fanns ett tydligare stöd för satsningen på kvinnors företagande. I den ansökan som gjordes från Bräcke kommun hösten 1993 betonades att kvinnorna redan tagit olika initiativ för att stärka sin ställning.
Nya former för vård och omsorg hade initierats, inte minst via satsningar
på föräldrakooperativ. Ett nätverk för företagsamma kvinnor, Nornorna,
hade funnits i fem år och de drygt hundra medlemmarna deltog aktivt i
olika utvecklings- och utbildningsprojekt. Målet för kommunen var att
bidra till att fler kvinnor skulle vilja och våga utveckla sina idéer, inte
minst inom företagandet. Ny kunskap och stärkta nätverk var också mål
som angavs i kommunens ansökan. Projektet skulle genomföras i ett samarbete mellan det kommunala näringslivsbolaget och nätverket Nornorna
och med stöd av den lokala arbetsförmedlingen.142
Margit Olsson, som var projektledare för affärsrådgivarprojektet i
Bräcke kommun, hade en bakgrund som lärare och var också en av initiativtagarna till nätverket Nornorna, där hon hade varit aktiv sedan starten
1988. Hon samarbetade med en av de tre företagsrådgivare på det kommunala näringslivsbolaget, Kerstin Arnemo. De skickade exempelvis ut
en enkät till alla kommunens kvinnor i åldrarna 18–60 år (1 900 kvinnor)
med frågor om deras behov av rådgivning och utbildning. Svaren visade
att det fanns intresse av utbildning i marknadsföring, bokföring, personlig
utveckling, datakunskap och starta-eget.
Rollen som affärsrådgivare för kvinnor har beskrivits med ett antal liknelser. Rådgivarna kunde ses som en kulturplog som skulle bryta ny mark
genom att förändra attityderna gentemot företagande kvinnor. De skulle
också vara en motor för utveckling genom att vara offensiv i satsningarna
på att stimulera kvinnors företagande. På många sätt agerade de som ett
bollplank genom att de skulle finnas till hands som en diskussionspartner
och resursperson för de kvinnor som behövde stöd och handledning. Det
kunde också handla om att agera som en byråkratilots där det gällde att
vägleda kvinnorna genom stödsystemet. I affärsrådgivarprogrammet växte
successivt fram nya rådgivningsmetoder som var behovsstyrda och som
satte individen snarare än företaget i fokus. Det coachande förhållnings
sättet har senare blivit vanligt i all form av affärsrådgivning.144
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»Kanske är det bästa beviset på att projektet har varit lyckosamt ändå att
man överallt känner till oss. De kvinnliga rådgivarna, som till en början
ofta ifrågasattes och blev förbisedda, har i dag en helt annan status och
legitimitet.«146
DEN ANDRA STORA SATSNINGEN PÅ KVINNORS
FÖRETAGANDE 2007–2014

Den andra stora satsningen på kvinnors företagande inleddes 2007 under
ledning av näringsminister Maud Olofsson.147 Nu satsades hundra miljoner
per år i ett paket av olika insatser där Nutek/Tillväxtverket hade program
ansvaret men där länsstyrelserna fick ansvaret för att fördela de stora projektmedlen. Vinnova fick medel för forskning och Almi fick ett uppdrag att
arbeta med innovationsfinansiering och mentorprogram, bland annat via
projektet Styrelsekraft.
En förhållandevis liten del av detta stora program var satsningen på
det så kallade ambassadörsprogrammet. Det handlade om att synliggöra
kvinnors företagande genom att lyfta fram enskilda företagare som förebilder. Att företagande kvinnor fick en ökad synlighet bland unga människor
ansågs särskilt viktigt. Ambassadörerna skulle förmedla en realistisk bild
av livet som företagare: att de finns i alla branscher och representerar både
små och stora företag men också att de finns i både tätorter och på landsbygden. På regeringen uppdrag utsåg Tillväxtverket åttahundra företagare
till ambassadörer för kvinnors företagande, femton av dem fanns i Jämtlands län. De har haft som uppdrag att väcka intresse för entreprenörskap
och sprida kunskap om hur det är att starta och driva företag genom att
berätta om sina erfarenheter som företagare. Varje ambassadör har åtagit
sig att genomföra minst fyra ambassadörsbesök per år. Besöken har främst
riktats till målgrupper som inte haft resurser att betala för en föredragshållare: skolor, föreningar, nätverk och andra ideella organisationer. Ambassadörernas uppdrag har varit helt ideellt.148
Marie Simonsson, affärskonsult med sin bas i Gåxjö utanför Hammerdal, men med hela välden som arbetsfält, är en av de företagande kvinnor
som har fungerat som ambassadör i Jämtlands län. Hon är positiv till satsningen och tror att den haft betydelse för möjligheten att sprida personliga
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berättelser om företagandets verklighet. Inte minst för gymnasieungdomar
i glesbygd kan det vara viktigt att få att träffa en företagare som visar på de
möjligheter som faktiskt finns.
– Det har varit väldigt roligt att få komma ut till gymnasieskolor och
träffa ungdomar och berätta om möjligheterna att driva företag i glesbygd
och hur villkoren har förbättrats. Däremot har ambassadörskapet inte
inneburit några fördelar för det egna företaget, vilket nog vissa trodde.
Kerstin Arnemo deltog också i ambassadörssatsningen en period, men
hon var en av dem som hoppade av:
– Ambitionen var bra men upplägget var oklart och som ambassadör
fick vi ingen ersättning. Det fanns för lite medel avsatta för att det skulle
fungera bra. Nutek och näringslivsdepartementet visste nog vad de ville få
ut av det hela, men vad vi ambassadörer ville få ut – det var det ingen som
tänkte på.
Projektet Styrelsekraft ingick också i den stora satsningen på att främja
kvinnors företagande. Programmet initierades av regeringen och har dri
vits av Almi i flera etapper under perioden 2009–2014. Syftet har varit att
öka andelen kvinnor i företagens styrelser. Deltagarna får en personlig
mentor, deltar i nätverksträffar samt får ett utbildningsstipendium på tolvtusen kronor. Uttagningsprocessen består av intervjuer och bedömning av
jurygrupper där det ingår representanter från både näringsliv och offentlig
sektor med gedigen styrelseerfarenhet.149
Kerstin Arnemo har fungerat som projektledare för den norrländska
delen av Styrelsekraft, vilken inkluderat Jämtlands och Västernorrlands
län. Hon har ansvarat för att utbilda deltagare och mentorer och har också
hållit i nätverksträffar. Mentorerna är både kvinnor och män, deltagarna
är kvinnor. Att enbart kvinnor deltagit har kommenterats av många. Vore
det inte bättre med blandade grupper, har varit en vanlig kommentar. Men
Kerstin Arnemo menar att det är viktigt att utveckla kvinnors professionella nätverk.
– Det är fortfarande tufft att driva företag och vara i ledande position.
Om en kvinna faller så finns inte det professionella nätverket där och fångar
upp henne. Samma behov finns egentligen när det går bra. Även då finns
behov av nätverk.150
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När hon har hållit i nätverksträffar brukar hon presentera den statistik
som visar att vissa förhållande faktiskt inte har förändrats. Hon visar
statistik över andelen kvinnor bland företagarna och andelen kvinnor
på ledande positioner. Att samlas i enkönade mentorsgrupper väcker en
del frågor och kommentarer av typen: Har vi inte lämnat det där stadiet?
Enligt Kerstin Arnemo hänger det ihop med en självbild som säger att vi
redan är jämställda.
– Som svensk så lever vi i en myt om att vi är så jämställda. Det gör att
vi inte riktigt klarar av att ta in siffrorna. Det är så pinsamt att inte erkänna att vi har könsroller. Lika pinsamt är det att tycka att det har hänt så
mycket, för det har det inte.151
REGIONALA FÖRETAGSFRÄMJANDE PROJEKT 2007–2014

Två av de företagsfrämjande projekt som bedrivits i länet under perioden
är »Ett annat företagarprogram« (2006–2009) och »Jämställt näringsliv i
Jämtlands län« (2011–2013). Båda dessa projektet drevs av Åtigårn, regio
nalt resurscentrum för kvinnor, med finansiering från Tillväxtverket.
Margaretha Lindbäck, som var projektledare, berättar:
– »Ett annat företagarprogram« satsade på att ge direkta effekter för de
medverkande företagarna. Företagarnas behov fick styra. Det blev mycket
fokus på att synliggöra de kvinnliga företagarna i annonser och massutskick. Mentorringar var också en viktig del av verksamheten. Det var
omkring hundrafemtio företag totalt som deltog och det blev ett väldigt
uppskattat och framgångsrikt projekt som många saknar i dag.152
En av de deltagande, Anita Munther som driver företaget kapab, intygar
att projektet hade stor betydelse för hennes fortsatta verksamhet:
– Jag hade inte varit företagare i dag om det inte varit för »Ett annat
företagarprogram«. Det var tufft att byta från ett liv i barnomsorgen till att
bli företagare inom industriproduktion.153
Projektet »Främja kvinnors företagande i Jämtland« (2011–2014) har
drivits av Regionförbundet tillsammans med Länsstyrelsen och Almi.
Utifrån erfarenheterna från den första delen av programmet Främja
kvinnors företagande beslutades om en ny modell där företagsstöd i form
av en tillväxtcheck till befintliga företag har administrerats av Länsstyrel88
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sen, medan insatser för nyföretagande hanteras av Almi inom ramen för
arena-projektet. Tanken var att hitta en efterfrågestyrd modell med stöd
i befintliga företagsstödförordningar, där kvinnor kan investera i utvecklingsinsatser för sina företag. Tillväxtchecken har finansierat femtio procent av kostnaderna som avser att höja kvaliteten på tjänster och produkter
eller att förbättra marknadsföringen eller relationer till kunder. Tillväxt
checken har också kunnat användas till olika former av utbildning. Almi
har haft i uppdrag att genomföra ett antal inspirationsseminarier särskilt
riktade till kvinnor. Dessa har även varit öppna för män, men marknadsförts mot en målgrupp av kvinnor och enligt flera intervjupersoner från
olika organisationer varit mycket uppskattade och välbesökta.154
I den förstudie som konsultföretaget Kontigo utförde 2013 på uppdrag
av Regionförbundet i Jämtlands län konstateras att bilden av arbetet för att
främja kvinnors företagande i länet inte är helt samstämmig. Många aktörer upplever att det finns ett antal hinder i samhället i stort som påverkar
kvinnors företagande på ett negativt sätt, men en vanlig synpunkt är samtidigt att ingen åtskillnad görs mellan män och kvinnor i det individuella
bemötandet hos de företagsfrämjande aktörerna. Samtidigt konstateras
att det finns en stor snedfördelning av medel som fördelas till företagande
kvinnor respektive män.
Det konstateras att de företagsfrämjande aktörerna i Jämtland hade en
väldigt varierande kompetens om genus- och jämställdhetsfrågor. Endast
ett fåtal av aktörerna hade personer med särskild kompetens anställda
inom organisationen. Det var också tydligt att incitamenten för att satsa
resurser på jämställdhet saknades. Det ställs inga tydliga krav på de aktö
rer som får finansiering, vilket innebär att jämställdhetsarbetet många
gånger uteblir.
Rekommendationerna för framtiden handlar om att arbetet för en
jämställd tillväxt och jämställdhetsintegrering borde lyftas till en mer
strategisk nivå. Enligt utredaren har insatserna hittills främst inriktas på
individnivå hos de företagsfrämjande aktörerna och i mindre omfattning
fokuserat på att förändra systemets bakomliggande strukturer. Uppföljning
av mätbara och könsuppdelade mål borde kopplas till regionala strategier
och planer. Det rekommenderas också att jämställdhetssatsningar inom
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tillväxtområdet bör riktas till regionala profil- och spetsområden som småskalig livsmedelsproduktion, turism och träindustri/bioenergi. På aktörsnivå rekommenderar utredaren att de företagsfrämjande aktörerna bör ha
jämställdhet som en integrerad del av sina arbetsmetoder och system. Det
handlar i ett första steg om ökad kunskap och attitydpåverkan och i nästa
skede om att utveckla och tillämpa konkreta metoder och verktyg för att
säkerställa ett jämställt förhållningssätt, exempelvis i form av frågebatterier för rådgivare.155
JÄMSTÄLLDA FÖRETAGSSTÖD?

En utredning från Nutek 2007 visade att statens stöd till företagare går
till mäns företag i högre utsträckning än till kvinnors företag. Stöd ges till
branscher där fler män är aktiva.156 I Jämtlands län gjordes 2010 en beräkning av andelen företagsstöd som lämnats till män respektive kvinnor.
Resultatet var nedslående. Endast tio procent av stöden gick till företag
med kvinnor som företagsledare. I Almis lånefinansiering är andelen
kvinnor klart högre (30–49 procent) än i det regionala företagsstödet. En
anledning kan vara att Almis verksamhet inte begränsas av branschtill
hörighet utan vänder sig till alla företag.157
En fråga man måste ställa sig är om problemet ligger i att kvinnor inte
verkar i de branscher där stöden finns, eller om det är stöden som inte riktar sig till branscher där kvinnor verkar? Är det kvinnor som ska ta sig in i
mansdominerade branscher, eller utformningen och tolkningen av stöden
som behöver utvecklas och förändras?
Som ett led i att genomföra regeringens nationella handlingsplan för en
jämställd regional tillväxt har Tillväxtverket analyserat och jämfört vilka
förutsättningar som finns för kvinnor och män att få ta del av och beviljas
företagsstöd. De stöd som i första hand omfattas av uppdraget är Regionalt
investeringsstöd som innebär att företag kan söka stöd för att göra i till
växtinvesteringar. Stöd kan beviljas för investeringar i maskiner, byggnader, utbildning, konsulttjänster, informationskampanjer samt forskning
och utveckling. Regionalt bidrag till företagsutveckling kan lämnas till små
och medelstora företag i glesbygd- och landsbygdsområden i hela landet.
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I Tillväxtverkets studie framgick att 714 företag som drivs av kvinnor
ansökt om företagsstöd och 619 av dessa beviljades stöd. Det motsvarar en
beviljandegrad på 87 procent, vilket betyder att nästan nio av tio ansökningar beviljats stöd. Företag som drivs av män hade gjort 4 244 ansökningar och 3 743 av dessa beviljades stöd, vilket innebar en beviljandegrad
på 88 procent. Kvinnor driver i högre grad än män företag i servicebranscher som har en regional eller lokal marknad. Då dessa branscher av
konkurrensskäl i hög grad exkluderas från företagsstöd minskar deras
möjligheter att ta del av företagsstöden.158
Förutom att kvinnor i tjänsteföretag av formella skäl hindras från att
ta del av företagsstöden kan det också finnas andra mer informella hinder.
Kvinnor som driver företag kan uppleva kontakten med finansiärer som en
»grabbarnas värld«, vilket Jeaneth Johansson och Malin Malmström vid
Luleå tekniska universitet visat i sin studie Företagande i Norrbotten och
tillgång till offentlig finansiering. Kvinnor riskerar att inte bli tagna på allvar
av handläggare vid de finansiella institutionerna. Sådana strukturer kan
därför innebära att de avstår från att ansöka om finansiering och företagsstöd.159
Tillväxtverket konstaterar att eftersom företag som drivs av kvinnor
finns i branscher, storlekar och marknader som inte träffas av företagsstöd i
lika hög grad som företag som drivs av män måste detta innebära att det är
möjligt att föreslå åtgärder som gör att den bilden ändras. Regelverken har
den största påverkan på hur företagsstöden fördelas mellan kvinnor och
män. Även tolkningen av regelverken kan ha betydelse. I grunden handlar
det om attityder, arbetssätt, informationsspridning med mera. Förbättrad
information, riktade insatser, ökad genuskompetens och förändrade atti
tyder skulle vara kunna öka intresset och sänka trösklarna. Utvecklingen
generellt i Sverige går mot ett mer tjänsteintensivt näringsliv. Samtidigt
kan man konstatera att företagsstöden främst vänder sig till industriföretag. Eftersom det är vanligare att tjänsteföretag leds av kvinnor riskerar
stödens konstruktion att försvåra för dessa företag att söka företagsstöd.
Om det finns en ambition att företagsstöden ska bli mer jämställda bör
det också vara möjligt att utforma stöden så att fler tjänsteföretag ska ha
möjlighet att ansöka.160
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KVINNORS FÖRETAGANDE FÖR FRAMTIDEN

Intervjuer med några av de tjänstemän och forskare som medverkat i området kvinnors företagande visar på en relativt samstämmig syn på fram
tidens behov.
Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket: »När det blir ett ökat tryck från olika
håll i en fråga, både uppifrån politiskt och nedifrån via gräsrötter och
handläggare – det är då det kan ske förändringar. Kartläggningar och uppföljningar som visar på fakta och statistik och ökad kunskap är en viktig
framgångsfaktor.
Det har funnits en politisk vilja, man vill se förändring. Kanske har
droppen urholkat stenen, allt fler förstod plötsligt att företagsfrämjande
på lika villkor, jämställda företagsstöd och jämställd regional tillväxt inte
händer av sig själv. Det krävs strategier, samverkan och ett regionalt ledarskap«.
Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm: »Den dag kvinnor
startar och driver hälften av alla företag har vi nått dit, inte en dag förr.
[...] Vi måste vara ödmjuka men inte uppgivna inför att förändring tar
tid – och samtidigt komma ihåg att den är möjlig, den sker hela tiden
framför våra ögon.«161
Pia Edbladh, Almi Mitt: »Fortfarande så finns det nog behov av attitydförändringar. Det finns nog fortfarande behov av att stärka kvinnors självförtroende, men kanske inte bland de etablerade företagarna. Samtidigt
så tycker jag att även män behöver reflektera över sin egen situation i ett
nyföretagarsammanhang. Det handlar om ett coachande förhållningssätt
inom affärsrådgivningen. Det kan alla må bra av«.
Kerstin Arnemo, företagare och projektledare: »Det bästa vore om det
verkligen fungerade med mainstreaming, men det behövs nog fortfarande
vissa särskilda satsningar. Min mission är att nästa generation inte ska
börja på samma position som vi. Jag gör vad jag kan för att åstadkomma
det. Det viktigaste är att mala på och fortsätta jobba i sitt eget sammanhang. Det är också viktigt att peppa och bekräfta varandra hela tiden.
Det behövs många små myrsteg som kan göra nytta och det går långsamt framåt. Men tiden i sig kan inte förändra utan det är bara genom att
vi själva gör aktiva insatser som det kan hända något«.
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Resurscentra för kvinnor –  från bred
basverksamhet till krav på strukturpåverkan
Parallellt med satsningarna på att stärka kvinnors företagande har det också funnits nationella medel för så kallade resurscentra för kvinnor. Båda
dessa satsningar har skett i programform med Nutek/Tillväxtverket som
ansvarig myndighet. Medan kvinnors företagande hade en tydlig företagsinriktning var syftet med resurscentra, åtminstone till en början, betydligt
bredare. Det handlade om att skapa regionala mötesplatser där kunskaper
och resurser för att synliggöra och stärka kvinnors villkor kunde samlas.
Ursprunget till resurscentra går att spåra tillbaka till den kvinnopolitiska mobilisering som skedde runt om i landet i slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet. Ett av de förslag som presenterades handlade om att
skapa regionala kompetens- och resurscentra för kvinnor (se ovan). I den
regionalpolitiska propositionen från 1994 ingick förslaget om att inrätta
regionala resurscentra för kvinnor och det blev länsstyrelsernas uppgift
att inrätta dessa i respektive län. Inga särskilda medel anslogs dock utan
tanken var att länsstyrelserna skulle prioritera satsningar på resurscentra
inom de ordinarie anslagen. Samtidigt fick Nutek i uppdrag att starta ett
nationellt resurscentrum för kvinnor (nrc), vilket trädde i kraft 1995. Det
nationella centret skulle samordna befintliga regionala resurscentra samt
initiera nya.162
I Jämtland fick projektet Kvinnum status som regionalt resurscentrum
från 1995. När Kvinnum samma år omvandlas från projekt till ideell före
ning, »Resurscentrum Kvinnum«, blev det ett av landets två första regionala resurscentra (rrc). Kvinnums arbete fick stor uppmärksamhet nationellt
och andra län inspireras och vill skapa liknande verksamheter. Metoderna
handlade om att mobilisera, stärka och utbilda kvinnor på gräsrotsnivå
genom utbildning, rådgivning och projektstöd. Genom att stärka kvinnors
självförtroende kunde många ta steget till utbildning på gymnasie- och
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högskolenivå eller etablering av egna företag. Teman för resurscentras
verksamhet kunde vara hälsa, ekonomi, samhällsplanering, regionalpolitik, kultur, historia och miljöfrågor. Att skapa mötesplatser var prioriterat.
Från 1998 fick Nutek uppdraget att fördela medel till lokala och regionala resurscentra. Till en början endast projektmedel, men från 2002 även
medel för basverksamhet. Under åren 2002–2004 stöddes resurscentra med
tio miljoner per år till basverksamhet och 26 miljoner per år i projektmedel. Från 2005 inleddes en förändring av resurscentras inriktning. I de
riktlinjer som gällde under perioden 2005–2009 ställdes krav på att verksamheten skulle rikta fokus på att förbättra kvinnors villkor i de regionala
tillväxtprogrammen och strukturfondsprogrammen.
Under åren 2007–2009 utvärderades resurscentraprogrammet av följeforskare som i sin slutrapportering bland annat framhöll att resurscentras
roll och uppdrag behövde förtydligas. Följeforskningens resultat och den
översyn av verksamheten som regeringskansliet genomförde låg till grund
för en förändring av programmet inför programperioden 2010–2012. Nu
skulle målgruppen ändras från kvinnor till beslutsfattare. Det fanns en
önskan om att resurscentra ännu tydligare än tidigare skulle bidra till att
påverka det regionala tillväxtarbetet ur ett jämställdhetsperspektiv. Med
andra ord skulle resurscentra gå från verksamhet för enskilda kvinnor till
strukturell påverkan på regional nivå.163
I den nuvarande programperioden för resurscentra (2013–2015) ska
Tillväxtverket fördela 36 miljoner kronor per år. Medlen ska utgöra ett
verksamhetsbidrag med målet att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det tillväxtarbetet. Verksamheten vid
resurscentra för kvinnor ska främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling, vilket ska ske i nära samverkan med länsstyrelser, landsting och
samverkansorgan samt andra relevanta aktörer. Målet ska uppnås genom
att bedriva verksamheten inom följande fem insatsområden: entreprenör
skap och innovativa miljöer, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande samarbete samt
landsbygdsutveckling.164
Kerstin Wennberg, som arbetade på Tillväxtverket 1993–2011, intygar
att resurscentra till en början hade en bred inriktning mot stödjande och
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mobiliserande verksamhet, men fick senare en tydligare vinkel mot kvinnors företagande, vilket hon beklagar. Hon menar att regeringens jämställdhetsenhet länge kritiserade satsningen på resurscentra. Den ansågs
flummig och betraktades som ett sidoordnat projekt som inte stämde in i
mainstreamingmodellen.
– På jämställdhetsenheten var de inte glada, för det ansågs vara ett sär
artsperspektiv, och det var ett riskabelt projekt. Tyvärr ledde det till att
många regionala jämställdhetsexperter blev motståndare till resurscentra.
Om man bara hade jobbat med mainstreaming hade det inte blivit särskilt
bra. Nu fick kvinnorna i alla fall ta del av en del pengar.165
År 2008 fanns cirka hundrasextio regionala och lokala resurscentra för
kvinnor spridda över Sverige. Dessa drevs i många olika organisatoriska
former: inom regionförbund, självstyrelseorgan, länsstyrelser och kommuner eller som ideella föreningar eller företag. Den gemensamma nämnaren
för resurscentra var målet att utveckla och tillvarata kvinnors kompetens
och bevaka kvinnors intressen i det regionala och lokala utvecklingsarbe
tet. År 2014 stödjer Tillväxtverket 36 resurscentraverksamheter regionalt i
Sverige samt Winnet Sverige på nationell nivå.166
LOKALA RESURSCENTRA FÖR KVINNOR I JÄMTLAND 1999–2013

Flera olika lokala resurscentra för kvinnor bildas i Jämtlands län, det första
i Bergs kommun – Åtigårn lrc 1999. Därefter följer Hoting/Tåsjö lrc
2002, Helga lrc i Härjedalens kommun 2003 och Åre lrc 2003. Under
en period fungerar nätverket Nornorna i Bräcke också som lokalt resurs
centrum. Verksamheten liknande till en början den som bedrevs i de
kvinnliga nätverken (se ovan). Det handlade om en bred verksamhet som
bestod av allt från socialt nätverkande till kompetenshöjande aktiviteter
i form av kurser, seminarier, föreläsningar och mässor. Ibland initierade
lokala resurscentra lokala utvecklingsprojekt som kunde handla om företagande, kultur och service för den egna bygden. Alla resurscentra har dock
haft sin egen profil, vilket framgår av presentationerna nedan. Verksamheten vid resurscentra förändrades successivt i riktning mot mer företagsfrämjande och strukturpåverkande verksamhet, i linje med förändrade
nationella villkor.
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År 2002 startade ett lokalt resurscentrum i Hoting. Det var bygdeföre
ningen Bygdens Framtid som sökte medel från Nutek för att starta verksamhet för kvinnor. Solveig Abrahamsson blev anställd som samordnare.
En fysisk mötesplats skapades i form av ett kontor där man kunde slinka in
och ta en kopp kaffe. Där fanns kopieringsapparat och dator och där kunde
kvinnor få hjälp med olika frågor och problem. Solveig Abrahamsson och
Hervor Dahlén minns:
– Egentligen blev det som ett byakontor. Vi var väldigt inkluderande
och det var både kvinnor och män som kom till oss. Även om vi inte kunde
lösa alla problem så kunde vi alltid hjälpa till. Vi blev en länk till myndigheter och andra.167
Varje år arrangerade resurscentret en kvinnomässa med utställare och
föreläsare. Det utvecklades successivt till en nordisk mässa, eftersom de
hade ambitionen att ha nordiska gäster. Många av utställarna var kvinnor
som hade en aktiv hobby, men som kunde tänka sig att utveckla verksamheten till något mer.
– Det var en fantastisk tid som lyfte hela Hoting. Genom de konferenser
och mässor som vi ordnade kom det hit människor utifrån, så det blev inte
någon grupp för inbördes beundran. Det har varit många kvinnliga politiker och kulturpersonligheter som har deltagit: Ann-Britt Grünevald, Tove
Livendahl, Margareta Winberg, Elin Ek och Heidi Andersson har varit här.
Vi hade också invandrarkvinnor som deltog och samiska kvinnor.168
Efterhand upplevde kvinnorna i Hoting att resurscentras regelverk och
riktlinjer rörde sig i en riktning som inte passade in i deras verksamhet och
de behov de kunde identifiera lokalt. Det ledde till att resurscentret lades
ned 2009.
– Basmedlen försvann och då hade vi inte någon möjlighet att ha någon
anställd. Kriterierna ändrades hela tiden, ibland under resans gång. Vi
fick en känsla av att allt flyttades upp till en myndighetssfär och en akademisk sfär där vi inte hörde hemma. Det passade inte för vanliga kvinnor
på landsbygden. Vi var inne i Östersund på några möten och vi försökte
nog passa in i formerna, men det gjorde vi aldrig. Det som var bra med
basfinansieringen var att det gav en frihet att jobba med de frågor som var
aktuella.169
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I Härjedalens kommun togs initiativet till att starta ett lokalt resurscent
rum av Gun Myhr, som tidigare drivit ett kvinnoprojekt i kommunen. År
2002 ordnades ett stormöte i Hede där ett trettiotal kvinnor deltog. Frågan
som ställdes var: Vad vill kvinnorna i Härjedalen? På mötet kom det fram
att det fanns behov av egna mötesplatser. De fritidsaktiviteter som fanns
var främst för män – jakt, fiske och skoter. Det innebar att män hade ett
större socialt nätverk än kvinnor. Många upplevde att kvinnorna i Härje
dalen var ganska isolerade från varandra. Resurscentret Helga bildades
2003 och de fick ungefär hundra medlemmar.
Inga Björk, som flyttat till Härjedalen 1997, satt med i styrelsen i några
perioder och var dess ordförande den sista tiden innan Helga lades ned.
Verksamheten handlade mycket om att skapa egna sociala aktiviteter för
kvinnor. Det erbjöds till exempel teaterföreställningar och träffar med
kvinnliga ståuppkomiker. På många sätt fungerade Helga som ett socialt
nätverk som mer handlade om att må bra än att diskutera kvinnors villkor.
Lite senare blev det fokus på företagande kvinnor, vilket innebar att kvinnor presenterade sina företag och produkter. Ett år arrangerade Helga en
egen mässa för företagande kvinnor.
– Det som jag kom att sakna var att det inte fanns så mycket diskussion
om jämställdhet. Det perspektivet fanns inte. Samtidigt fick vi ju medel
från Nutek och det var så påtagligt att det var detta vi skulle jobba med.170
Under en period hade resurscentret en person anställd, vilket innebar
en stor avlastning för styrelsen. När anställningen upphörde orkade styrelsen inte driva verksamheten vidare och det fanns inga nya krafter som
ville ta vid. Villkoren för resurscentra ändrades i samma veva och det blev
mycket svårare att söka medel från Tillväxtverket, vilket medverkade till
beslutet att lägga ned Helga 2013.171
Det lokala resurscentret Åtigårn startade från början som ett kooperativt företag för småskalig turism med café och vandrarhem i det renoverade 1700-talshuset Åtigårn i byn Skucku i Bergs kommun. År 1999 övergick
verksamheten till formen lokalt resurscentrum och i samband med detta
startade projektet »Åtigårn idé- och företagsutveckling«. Resurscentret
hade fått signaler om att det behövdes en naturlig mötesplats för kvinnorna
i kommunen. Därför arrangerade resurscentret årliga träffar för att försöka
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tillgodose detta behov. Vid träffen 2000 föreslogs en inventering av företagsamma kvinnor i kommunen. Syftet var att synliggöra de medverkande
så att de skulle kunna växa genom ökat självförtroende, stöttning och
erfarenhetsutbyte vilket förväntades leda till fler nätverk och nya företag.
Omkring hundratjugo kvinnor deltog i projektet.172 År 2006 omvandlades
Åtigårn till ett regionalt resurscentrum som initierade och drev flera regionala projekt, däribland projektet »Ett annat företagarprogram« 2006–2008
(se ovan) och projektet »Mera reseanledningar« 2007–2009.
REGIONALA RESURSCENTRA I JÄMTLANDS LÄN 2003–2007

Jämtlands regionala resurscentrum, rrc-z, bildades 2003 under ledning
av Kommunförbundet i Jämtlands län. Representanter för länets lokala
resurscentra träffades under hösten 2002 för att planera för en ny regional
satsning. Syftet var bland annat att skapa en fortsättning på den verksamhet som bedrivits vid Kvinnum Resurs (se ovan), det länsstyrelseprojekt
som skulle upphöra under hösten 2003. Tanken med det regionala resurs
centret var att det skulle samordna erfarenheter från den lokala nivån. Tre
områden prioriterades: att skapa legitimitet (hemsida, manifestationer,
opinionsbildning), att vara mentorer för varandra samt att organisationsutveckla och skapa resurser. Det första årets verksamhet präglades inte
minst av arbetet med att skriva remissvar på länets jämställdhetsplan och
det regionala tillväxtprogrammet. Rrc-z lades ned år 2007.173
Ett regionalt resurscentrum för unga kvinnor, Pulz, startade 2002 och
var verksamt till 2005, från 2003 med Kommunförbundet som huvudman.
Syftet var att förbättra unga kvinnors möjligheter till liv, arbete och social
samvaro i länet. Pulz var ett av få resurscentra i landet med inriktning mot
unga kvinnor. Verksamheten bestod av inflytandefrågor, information, debatter, mentorprogram för gymnasietjejer med mera. Pulz resurscentrum
var en direkt fortsättning av arbetet inom projektet Inpuls. Therese Zetterman, en av projektledarna, beskriver arbetssättet:
– Inom Inpuls så jobbade vi med enskilda personer och personerna förändrades genom utbildning och kunskap. Personerna kan i sin tur förändra strukturerna. Så tänkte vi då. Nu har vi andra krav på oss, och det är att
direkt påverka strukturerna.174
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RESURSCENTRA – MÅNGA KRAV OCH FÅ RESURSER

Bilden av resurscentra är splittrad och många ställer krav på verksamheten.
Resurserna är däremot relativt små och behoven underifrån krockar ibland
med kraven uppifrån. Regionala resurscentra förväntas delta i det regionala
tillväxtarbetet, vilket innebär att de ska sätta sig in i planer, program och
strategier för att sedan bidra till att detta arbete tar hänsyn till jämställdhet
och kvinnors villkor. Nutek anger i sina ansökningsanvisningar för bas
finansiering att resurscentra har en viktig roll i arbetet med den regionala
utvecklingen, till exempel i arbetet med regionala tillväxt- och utvecklingsprogram. I regeringens regleringsbrev anges att resurscentra ska beredas
plats i dessa sammanhang. Trots detta har det ofta varit svårt för resurs
centra att delta i detta planerings- och strategiarbete. Eftersom resurs
centra haft relativt små resurser, har delar av verksamheten fått ske med
ideella insatser. Frågan är hur resurscentra egentligen har välkomnats i
det regionala tillväxtarbetet? Resurscentra vittnar om att inbjudningar har
tenderat att komma sent, ibland har de inte alls blivit inbjudna. Kunskapen
om resurscentra har varit begränsad och verksamheten har ibland blivit
ifrågasatt av tjänstemän vid Länsstyrelsen. För det regionala resurscentret
för unga kvinnor, Pulz, blev problemen till slut så stora att man inte såg
någon annan utväg än att lägga ned verksamheten, vilket meddelades i en
skrivelse till Länsstyrelsen.
»Vi har, liksom Nutek, sett det regionala utvecklingsarbetet som en
viktig del i detta arbete och har genom åren på en rad olika sätt försökt
påverka detta. Pulz har med Nuteks basfinansiering och medlemmarnas ideella tid genomfört detta arbete som inneburit många timmar av
läsande, skrivande, debatterande och informerande. Vi tycker dock att
gensvaret av detta arbete är alltför svagt från regering, Nutek, länsstyrelse och kommunerna i länet. Därför lämnar vi arenan för resurs
centraarbetet i länet. [...] Vem skulle svara på en annons med kraven:
Din utbildning och erfarenhet bör innehålla budgetering, redovisning,
ledarskap och konflikthantering. För att klara uppdraget krävs dessutom mycket goda kunskaper i retorik, argumentationsteknik och förhandling. Det är en fördel om du har minst 80 högskolepoäng i feminis-
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tisk teori. Du kan förvänta dig att inte bli inbjuden till de möten du ska
bevaka, din insats och kunskap kommer att ifrågasättas och du får vänja
dig vid att bli ignorerad. Vi kan inte erbjuda dig lön, arbetsplats eller
vidareutbildning. Därför är det en fördel om du har ett annat lönebringande arbete.«175
På liknande sätt försökte det regionala resurscentret, rrc-z, komma in i
det regionala arbetet med att ta fram planer och program för utveckling
och tillväxt. Även rrc-z fick problem:
»Resurscentra i länet har på många olika sätt försökt komma med i
länets utvecklingsarbete, men känner inte att vi lyckats. Under 2003–
2004 arbetade rrc hårt för att komma med i arbetet med rtp. Genom
brev, deltagande på möten och uppvaktningar av Handlingskrafts
styrelse m.m. Trots detta kom vi inte med i arbetet.«176
ViviAnn Labba Klemensson övertog 2007 rollen som koordinator för
rrc-z, men arbetet var svårt eftersom budgeten var minimal och medlemsantalet var vikande.
– Vi var för få och hade för lite pengar för att kunna påverka tillväxt
arbetet i länet. Det ledde inte till någonting som jag upplevde det. Vi på
rrc-z var inga naturliga samarbetspartners. Vi fick information alldeles
för sent. Det var svårt att få tid, utrymme och kontakter. Det tog väldigt
mycket energi. Det hade varit fantastiskt om vi hade kunnat delta mer i
det regionala tillväxtarbetet, men vi fick i det närmaste göra det ideellt. Vi
hamnade i ett underläge från början och fick kämpa oss fram.177
Det är uppenbart att det fanns en risk med den nya inriktningen av
resurscentras verksamhet. Även om möjligheten att påverka det regionala
tillväxtarbetet är viktig, kan det ses som ett problem om detta sker på
bekostnad av den lokala förankringen och med effekten att kopplingen
till länets kvinnor försvagas. Ett annat problem med de nya riktlinjerna är
att arbetet med strukturell påverkan kräver resurser och legitimitet för att
kunna nå effekt. Detta är något som resurscentra ofta saknat.
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Ett exempel från Resurscentrum Åtigårns verksamhet visar på svårigheterna med att ställa om från mobiliserande till en strukturpåverkande
verksamhet. Med syfte att närma sig de nya kraven på strukturpåverkan
initierade Margaretha Lindbäck och Resurscentrum Åtigårn ett nytt projekt 2011, »Jämställt näringsliv i Jämtlands län«, där det ingick en strategi
grupp med deltagare från Länsstyrelsen, Regionförbundet, Almi, Norrlandsfonden, Handelskammaren, Inlandsinnovation, Mittuniversitetet och
Peak Innovation. Projektet syftade bland annat till att bidra till ett jämställt
näringsliv genom att öka kapitalförsörjningen till kvinnors företagande
och förbättra kvinnors möjligheter att verka och utvecklas som innovatörer
och entreprenörer. Två forskare från Luleå tekniska universitet kopplades
till projektet. De genomförde en genusanalys av de samtal som görs i sam
band med möten mellan handläggare och företagare som söker stöd för sin
verksamhet. Den språkiga analysen av dessa möten visade att kvinnor och
män systematiskt behandlades olika. Som exempel beskrevs unga män som
unga och lovande medan unga kvinnor beskrevs som unga och osäkra.
När resultaten presenterades för projektets strategigrupp blev reaktionen
negativ, man kände sig inte bekväm med denna analys.
– Vi kunde aldrig tro att det skulle bli en sådan reaktion, det var jobbigt.
Det här var första gången vi skulle jobba medvetet på den strukturella nivån i stället för på företagarnivån med stödjande och synliggörande verksamheter. Nu skulle vi plötsligt försöka påverka den strukturella nivån,
men vi hade ju ingen legitimitet, och resultaten innebar ju att vi ifrågasatte
deras verklighetsuppfattning.178
RÖSTER OM RESURSCENTRA I FRAMTIDEN

ViviAnn Labba Klemensson, företagare och tidigare
koordinator fö RRC-Z:

– Resurscentra behövs, men man bör fundera på hur de ska organiseras. På
gräsrotsnivå har det verkligen funnits ett behov. Det behövs erfarenhetsutbyte, nätverk, ny kunskap och mobilisering. Ska man jobba med jämställdhetsfrågor måste man samla och engagera människor. Så gräsrötterna
behövs, men det är en annan tid i dag. Människor har inte tid och vill också ha något tillbaka för egen del. Det finns en skillnad i hur man engagerar
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sig i dag. Människor har andra krav och andra förutsättningar. Formen för
engagemang måste nog ändras, annars upplevs det inte attraktivt. Risken
är också stor att man bränner ut de eldsjälar som finns.
Pia Edbladh, Almi Mitt:

– Jag tycker att det är synd att det inte finns något regionalt resurscentrum
i dag. Många frågor skulle kunna landa i den typen av basorganisation. Det
finns ett behov av att samla krafterna för att inspirera och engagera till utveckling. Vissa kvinnor kanske går vidare i eget företagande, andra skapar
utveckling på annat sätt. En kvinna kan till exempel göra lika stor nytta i
ett ledaruppdrag i ett befintligt företag.
Margareta Lindbäck, Kvinnobyrån i Jämtlands län:

– Det saknas fortfarande kunskap. Om man går på ett möte som handlar
om till exempel jämställd regional tillväxt och om där inte finns med några
handläggare av jämställdhetsfrågor, då är kunskapsnivån enormt låg. Det
är ganska provocerande att sitta i dessa rum och höra samma argument
som man hörde för tjugofem år sedan. Däremot är kompetensen inom
resurscentravärlden generellt sett hög och den skulle kunna användas på
strukturell nivå, men man måste ha ett helt annat mandat. Och hur det
ska gå till det vet jag inte riktigt.
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De regionala jämställdhetsexperterna
och integreringens tid
de regionala jämställdhetsexperterna och mainstreaming som
strategi blev en del av den nationella jämställdhetspolitiken 1995. Samma
år blev Sverige medlem i eu. Vid fn:s kvinnokonferenser (från 1975–1995)
lanserades strategier för hur jämställdhet bäst skulle kunna utvecklas
inom de politiska beslutsprocesserna. Women’s Policy Agencies syftade till
att inrätta system och modeller för detta arbete. Gender mainstreaming
hade diskuterats i internationella sammanhang sedan den tredje världskonferensen för kvinnor i Nairobi 1985, men kom att bli officiell vid fn:s
kvinnokonferens i Peking 1995, då den lanseras som den stora strategin.
Sedan Amsterdamfördraget 1997 arbetar också eu efter denna strategi och
redan 1996 beslutade eu:s ministerråd att jämställdhetsperspektivet skulle
integreras i strukturfondernas insatser.
Begreppet gender mainstreaming kan översättas med det svenska ordet
huvudfåra och ska ses som ett strategiskt sätt att förflytta frågor om jämställdhet från sidoordnade sammanhang till politikens centrum. Syftet var
att höja medvetenheten om genusfrågor och öka effekterna av politiska beslut. Jämställdhet och genusfrågor skulle integreras i alla politikområden.
Begreppet användes i svensk jämställdhetspolitik redan 1994, exempelvis i
propositionen Delad makt – delat ansvar (se ovan). I Sverige har begreppet
jämställdhetsintegrering eller jämtegrering använts på ett liknande sätt.
Med det nya målet, att all politik skulle genomsyras av jämställdhetsperspektivet, behövdes mer kunskap och fler analyser av hur politiska beslut
skulle påverka villkoren för kvinnor och män. Arbetet skulle också omsättas regionalt. Detta var bakgrunden till regeringens beslut att varje länsstyrelse skulle tillsätta en särskild jämställdhetsexpert för att leda det regio
nala arbetet med att genomföra den nationella jämställdhetspolitiken.179
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Från och med 1995 finns i varje län en länsexpert inom jämställdhetsområdet.180 Länsstyrelserna och deras experter har till uppgift att samordna, initiera och stödja det regionala arbetet samt sprida kunskap och följa
upp arbetet. Gun From utsågs till länets första expert 1995. Hon följdes
av Jeanette Boog-Harvard som innehade tjänsten från 1996 till 2004 då
Lillemor Landsten tog vid.
I regeringens riktlinjer betonades att det var jämställdhetsintegrering
som skulle vara huvudstrategin för jämställdhetsarbetet. Det poängterades
samtidigt att integrering behövde kompletteras med speciella satsningar
som uppmärksammar kvinnors och mäns särskilda villkor. Inom näringsoch regionalpolitik har länsstyrelserna sedan början av 1990-talet haft ett
uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra för kvinnor. Proposition
Kvinnofrid 1997/98:55 ledde till en mängd åtgärder för att motverka mäns
våld mot kvinnor och länsstyrelserna fick ett särskilt samordningsansvar.
Vid sidan av arbetet med att jämställdhetsintegrera Länsstyrelsens egna
sakområden skulle jämställdhetsexperten också ta ett samordningsansvar
för frågorna externt i länet. Det handlade om samverkan med andra stat
liga myndigheter, kommuner och landsting, företag och arbetsplatser:
• följa upp de nationella målen för jämställdhet i länet
• svara för en jämställdhetsstrategi för det utåtriktade arbetet som
omfattar samtliga relevanta sakområden inom Länsstyrelsen
• i samverkan med ansvariga för Länsstyrelsens olika sakområden
utveckla metoder och modeller för att såväl kvinnors som mäns
villkor och behov analyseras i åtgärdsförslag, strategidokument,
fördelning av resurser med mera
• samordna statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet
på området och därvid ha en initierande, kunskapsuppbyggande,
stödjande och uppföljande roll
• vara ett stöd för regionens företag/arbetsplatser i deras jämställdhetsarbete
• samverka med Jämställdhetsombudsmannen i frågor som rör
jämställdhet i arbetslivet
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• uppmärksamma behovet att öka kvinnorepresentationen i beslutande
organ, samverkansgrupper med mera
• i berörda län uppmärksamma frågor om könskvoteringsregelns
tillämpning inom det regionalpolitiska stödet.
Jämställdhetsexpertens uppdrag kan tyckas tufft, särskilt med tanke på att
länsstyrelserna inte fick särskilt stora resurser för detta verksamhetsområde, vilket också var en återkommande kritik från länsrådens sida. Länsstyrelserna blev därför beroende av att söka projektmedel för sin verksamhet,
något som inte minst glesbygdslänen utnyttjade via eu:s strukturfonder.
Projektmedel utgjorde så mycket som åttio–nittio procent av finansieringen av Länsstyrelsens jämställdhetsarbete i Jämtland, Gotland och Västerbotten i början av 2000-talet.181
Om man ska försöka sig på att kort sammanfatta de tjugo åren med
länsexperter på jämställdhetsområdet kan man säga att det i Jämtlands
län bestått av tre faser. Den första, som kan karakteriseras som »de dubbla
strategiernas tid« (1995–1997), bestod av en stark kvinnopolitisk mobilisering via olika typer av nätverk och resurscentra, samtidigt som myndigheter på regional nivå inledde ett arbete med att integrera jämställdhet inom
sina respektive ansvarsområden. Denna fas har beskrivit ovan. Den andra
perioden kan betecknas som »jämställdhetsprojektens tid« (1997–2006),
då Länsstyrelsen och Kvinnum resurscentrum, tillsammans med lokala
aktörer, initierade och drev ett stort antal projekt (ofta eu-stödda) där
jämställdhet och kvinnors villkor stod i centrum. Den tredje fasen karakteriseras av ett tydligt uppifrån- och innifrånperspektiv där jämställdhet ska
genomföras via strukturpåverkan, exempelvis via det regionala tillväxt
arbetet, med andra ord »den strukturella jämställdhetens tid« (2006–
2014). Arbetet som jämställdhetsexpert – eller särskilt sakkunnig inom
jämställdhetsområdet, som den nya titeln benämndes – har nu förvandlats
till ett mer internt länsstyrelsearbete för jämställdhetsintegrering.
Dessa tre faser hänger förstås samman med en rad faktorer, inte minst
politiska policyer och ramverk, men är också kopplade till gräsrotsperspektivet, hur arbetet i nätverk och resurscentra har utvecklats och hur finansiering av projekt och basverksamhet för lokalt och regionalt jämställdhetsD E R E G I O N A L A J Ä M STÄ L L D H E TS E X P ERT ER N A
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För att skapa samverkan i arbetet med jämställdhet tog jämställdhetsexperten initiativ till två nya organisationer, »Nätverket för jämställdhetsansvariga i Jämtlands län« och »Jämställdhetsrådet i Jämtlands län«.
Nätverket för jämställdhetsansvariga i Jämtlands län bildades hösten 1997.
Det bestod av ett sjuttiotal personer, jämställdhetshandläggare och motsvarande inom kommuner, landsting, försvaret, Mitthögskolan och privata
företag. Nätverket hade som mål att knyta samman alla tjänstemän i ett
erfarenhetsutbyte och dessutom samordna vissa insatser, bland annat med
kunskapsspridning.
Jämställdhetsrådet i Jämtlands län bildas i april 1998. Uppgiften var
att driva gemensamma frågor till konkret handling. Rådet samordnas av
Länsstyrelsen och där ingick representanter för Landstinget, Kommunförbundet, länets kommuner, Mitthögskolan, Almi, Svenskt näringsliv,
Försäkringskassan, Polisen, Härnösands stift, lo, tco med flera. Landshövdingen är ordförande och länsexperten är samordnare. Uppgiften är
att följa och påverka utvecklingen av jämställdhetsstrategin, ta initiativ till
utbildningsinsatser, bilda opinion och synliggöra jämställdhetsområdet.
Rådet upphör på 2010-talet.
Exempel på initiativ och projekt under åren 1996–2002 där Länsstyrelsen varit huvudman eller samarbetspartner:
• Know How: jämställdhet, hälsa och lönsamhet på arbetsplatser
• Mannum: män och jämställdhet i och ii
• Pulz/Attityd: projekt för unga kvinnor i länet
• Qleader – på toppen: ledarutvecklingsprogram
• Kvinnokraft för ökad tillväxt
• Kvinnum Resurs
• Jämställdhetsintegrering av tillväxtavtalet
• 3 r-metoden i kommuner och landsting
• Vidgade Vyer – könsroller i förskolan: ett aktionsforskningsprojekt
Projektet Know How bedrevs under åren 2000–2006 med ett tjugotal deltagande företag. En utgångspunkt fanns i jämställdhetslagen, som syftade
till att kvinnor och män skulle ha lika rättigheter i arbetslivet. Trots att lagen då stadgade att alla företag med fler än nio anställda skulle upprätta en
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I den broschyr som gavs ut av Länsstyrelsen 2000 kunde man presentera
den stolta visionen om att bli Europaledande inom jämställdhetsområdet:
»Jämtlands län har goda förutsättningar att bli en av de främsta regio
nerna i eu när det gäller jämställdhet. Här finns en väl förankrad
organisation för kvinnors mobilisering och idéutveckling. Det regionala
resurscentret Kvinnums viktigaste uppgift är att verka för att kvinnor
ska få bättre möjligheter att bo kvar i Jämtlands län. Det innebär att
mobilisera och stötta projekt som kvinnor tar initiativ till. Ett exempel
är projektet Inpuls, som skapar mötesplatser och ökar de unga kvinnornas inflytande i samhället. Kvinnum har bidragit till bildandet av
ett femtiotal aktiva nätverk, lokala resurscentra i flera kommuner och
många andra framgångsrika projekt. Utvecklingen av kvinnors företagande, ledarskap och inflytande är också viktiga delar i det regionala
tillväxtarbetet. Länsstyrelsen deltar i Myndighetssamverkan om mäns
våld mot kvinnor, leder länets jämställdhetsråd som bland annat delar
ut Jämställdhetspriset, leder nätverk för jämställdhetsansvariga arbetsgivare, och driver projektet Mannum. Mannums främsta uppgift är att
sprida kunskap om jämställdhetsfrågor och bidra till ökat engagemang
bland män. Eftersom könsmönster grundläggs tidigt samarbetar många
av aktörerna med nyblivna föräldrar, dagis och förskolor. ›Vidgade vyer‹
är ett utbildnings- och forskningsprojekt med syfte att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor i förskola och skola och på lång sikt även
senare i livet. Det drivs i samarbete med Kommunförbundet.«185
STRATEGIERNAS TID

Sedan slutet av 1990-talet har regionala strategier tagits fram på jämställdhetsområdet. De har delvis haft funktionen att beskriva det regionala
genomförandet av den nationella jämställdhetspolitiken, men har också
inneburit möjligheter för länen att själva formulera de utmaningar och
möjligheter som funnits på hemmaplan. Tanken är förstås att planer och
strategier ska utgöra ramarna för det praktiska genomförandet. Problemet
har alltid varit att strategier gärna låter sig formuleras, men inte lika enkelt
implementeras i handlingar. Anna Ebenmark, som är mångfaldsstrateg på
Landstinget/Region Jämtland Härjedalen kan vittna om denna problematik.
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– När handlingsplaner och policyer är skrivna, det är då arbetet egentligen börjar. Men när det handlar om att göra jämställdhet och att få till
det i praktiken, då finns det väldigt många andra områden som är viktiga och högprioriterade. Då blir det en form av perspektivträngsel eller
sakfrågeträngsel. Den pressade ekonomin sätter sina gränser. Jag menar
att det krävs ett jämställdhetsperspektiv i de ekonomiska diskussionerna.
Hur prioriteras resurserna, vilka medborgare får ta del av resurserna, var
görs besparingarna, är det främst inom kvinnodominerade områden eller
mansdominerade områden? Det behövs både kunskap och tid för att göra
dessa prioriteringar och det är mycket långsiktigt och tålmodigt arbete.186
I samband med den första större satsningen på regionala jämställdhetsstrategier 1996 gjorde statsvetaren Malin Björk en analys av hur de förhöll
sig till regeringens riktlinjer i propositionen Delad makt – delat ansvar.
Hennes slutsats var att länens strategier ganska väl svarade mot regeringens intressen, men att strategierna hade tonat ned konfliktperspektivet, det
vill säga den omfördelning av makt från män till kvinnor som tydligt hade
kommit till uttryck i propositionen. Strategierna argumenterade oftare
för jämställdhet utifrån ett nyttoperspektiv, att kvinnors resurser behövs i
samhällsutvecklingen och både kvinnor och män vinner på jämställdhet.
Hon menade att länsstyrelserna sannolikt hade bedömt detta som en framkomlig väg som skulle öka möjligheterna till förverkligande.187
Jämställdhetsexperterna själva pekade på en rad fördelar med strategiarbetet. De menade att strategier synliggör utvecklingsbehov, kan användas för att lyfta fram goda exempel och därmed inspirerar, underlättar och
stödjer både den interna och externa jämställdhetsintegreringen. De pekade också på att strategierna fungerar som styrdokument för länets gemensamma arbete och att de därmed bidrar till samordning och kraftsamling.
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Den könsuppdelade statistik som strategin byggde på visade följande:
• Det finns nästan lika många kvinnor och män i länet, men ett
underskott av kvinnor i alla kommuner utom Östersund.
• Något fler kvinnliga utflyttare, men även något fler kvinnliga inflyttare.
• Flyttnettot är negativt i alla kommuner utom Berg, Åre och Östersund. Krokom, Bräcke, Ragunda och Strömsund har det största
negativa flyttnettot.
• I jämförelse med riket har länet färre unga, både kvinnor och män.
• Befolkningen har en lägre utbildningsnivå än riket, traditionella utbildningsval. Fler kvinnor än män studerar på högskolenivå.
• Kvinnorna i länet hade en högre förvärvsfrekvens än i riket.
• Både kvinnor och män har lägre medelinkomster än riksgenomsnittet,
kvinnor 115 000 kronor, män 150 000 kronor, skillnaderna ökar med
stigande ålder.
• 1996 var 17,1 procent av männen och 12,9 procent av kvinnorna utan
för den ordinarie arbetsmarknaden, arbetslösheten bland kvinnor
stiger snabbare än bland män. 77 procent av de deltidsarbetslösa är
kvinnor.
• De satsningar som gjorts har resulterat i att andelen kvinnor som startar företag i länet län har varit högre än i riket. År 1993: 28 procent av
de nystartade företagen (20 procent i riket). Detta försprång har hämtats in. År 1995 var 25 procent av de nystartade företagen kvinnliga i
riket, medan 21 procent i länet. Andelen kvinnor som startar företag i
länet har med andra ord minskat.
• Få kvinnor finns med i de större företagens styrelser.
• Trots att kvinnor utgör 81 procent av kommunernas anställda finns få
kvinnor på ledande befattningar.
• Andelen kvinnor i de politiska församlingarna har ökat. År 1996 finns
tre kvinnliga kommunalråd och ett kvinnligt landstingsråd. Männen
är i majoritet i kommunstyrelser, miljö- och byggnadsnämnder, tekniska nämnder.
• Ohälsotalen är högre än i riket för både kvinnor och män, kvinnor
har högre ohälsotal än män och skillnaden är större i länet än i riket.
Ohälsotalen 1995 var 49,4 dagar för kvinnor och 39 dagar för män.
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• Antalet fall av anmäld kvinnomisshandel har fördubblats under
perioden 1988–1995.
• Hittills har jämställdhetsfrågor främst varit en angelägenhet för
kvinnor och åtgärderna har varit sidoordnade.
Jämställdhetsstrategin för Jämtlands län 1997–2002 prioriterade dessa
områden:
Samverkan: Ett regionalt och lokalt arbete för att samordna myndig
heter, organisationer och kommuner. Varje kommun ska ha en jämställdhetssamordnare.
Kunskap om kvinnor och män i länet: Utbildning, statistik, forskning med
mera. Samarbete med Mitthögskolan.
Makt och inflytande: Kvinnors inflytande och representation måste öka.
Stärka och stimuleras, mentor- och ledarskapsprogram, bildande av olika
nätverk. Mentor- och ledarskapsprogram. Kartläggning av föreningar med
mera.
Skola och utbildning: Pojkar och flickor ska behandlas lika och få samma
möjligheter till utbildning. Skolpersonal ska få kunskap om genusperspektiv, åtgärder för att förändra mönster.
Arbetsmarknad, arbetsliv och företagande: Den könsuppdelade arbetsmarknaden är ett hot. Insatser för att bryta dessa mönster. Utbildning och
kompetensutveckling, långsiktig strategi för kvinnors företagande, projekt
med företagsrådgivare för kvinnor bör permanentas i kommunerna. Företag med mer än tio anställda ska redovisa hur jämställdhetsaspekter vägts
in i sina ansökningar om projektmedel och företagsstöd.
Motverka våld mot kvinnor: Långsiktigt samarbetsprojekt i länet.
Utarbeta gemensam strategi och insatser/handlingsplaner.
Män och jämställdhet: Jämställdhet måste engagera både kvinnor och
män. Uppmärksamma männens förändrade roll, föräldraskap och pappaledigheter, manliga förebilder i skolan och barnomsorgen.193
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Som en bakgrund presenteras de nationella jämställdhetspolitiska
målen med sina fyra delmål: en jämn fördelning av makt och inflytande,
ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Liksom i
tidigare strategier anges jämställdhetsintegrering som den huvudsakliga
metoden för att uppnå dessa mål.
Det är slående hur problembilden från 2014 i stor utsträckning liknar
den från 1991, 1996 och 2003. Väldigt många av de frågor som fanns med i
Länsstyrelsens första handlingsprogram »Hardda« från 1991, finns fortfarande med. Länets stora utmaning handlar återigen om den negativa
befolkningsutvecklingen. I 2014 års strategi är det dock inget tydligt fokus
på de unga kvinnorna, däremot på ungdomar i allmänhet. Unga män flyttar från länet i nästan samma utsträckning som de unga kvinnorna. Här
reflekteras över de ungdomar som faktiskt väljer att stanna kvar. Länet behöver öronmärkta satsningar som gör att både flickor och pojkar kan och
vill bo kvar. Den undersökning som Länsstyrelsen genomförde 2007, »Blir
du kvar i vårt län?«, visade att unga kvinnor inte trodde att kommunerna
hade något att erbjuda dem.
Inom arbetslivsområdet påpekas att kvinnor fortfarande arbetar deltid
och står för en större andel av det obetalda hemarbetet. Deltidsarbetet är
störst inom de kvinnodominerade branscherna, hotell och restaurang samt
vård och omsorg. Detta leder till en dold arbetslöshet för många kvinnor.
Arbetslösheten är dock större för männen. År 2012 var 2,9 procent av
kvinnorna och 3,9 procent av männen arbetslösa. Inom företagandet var
andelen kvinnor ganska oförändrat, cirka 15 procent av samtliga företag
drevs av en kvinna, medan nyföretagande fortfarande hade en relativt hög
andel kvinnor, 34,8 procent, jämfört med riksgenomsnittet på 31,2 procent.
På de ledande positionerna i företagen dominerade männen stort. Enligt en
undersökning av Almi från 2013 hade 88 procent av länets företag en man
som vd. Högst andel företag med kvinnor i styrelsen fanns i servicebranschen, där hade styrelserna 50 procent kvinnor.
Vilka insatser prioriteras då i nuvarande jämställdhetsstrategi? Här görs
en uppdelning i långsiktiga mål samt kortsiktiga mål under strategiperioden. För de senare anges aktiviteter samt vilka aktörer som är ansvariga.
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Som exempel på ett kortsiktigt mål inom området jämställd arbetsmarknad och näringsliv anges att den manliga norm som genomsyrar det
företagsfrämjande systemet ska brytas. Detta ska genomföras genom ökad
kunskap om nya branscher hos handläggare samt att andelen kvinnor som
stödmottagare ska ökas. Ansvariga aktörer är Länsstyrelsen och Regionförbundet.
Ett annat konkret exempel är ett av målen inom temat jämställda
livsvillkor, där det anges att program, strategier och utredningar ska ta
hänsyn till kvinnor och mäns villkor och möjligheter. Detta ska genomföras genom en jämställdhetsintegrering av serviceprogrammet 199 samt att
kunskaperna om jämställdhet ökas inom området klimat- och energifrågor
samt friluftsliv. Ansvarig aktör är Länsstyrelsen.
TILLVÄXTAVTAL, PARTNERSKAP OCH HANDLINGSPLAN
FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT

I slutet av 1990-talet kom en ny regionalpolitisk proposition som slog fast
att det fortfarande fanns behov av särskilda insatser för kvinnor. Därför
var resurscentra för kvinnor prioriterade, både för att förstärka kvinnors
situation på arbetsmarknaden och för att tillvarata deras initiativ och
kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Det nya i denna proposition
var satsningen på att utveckla regionala tillväxtavtal. Bakgrunden var den
minskade tillväxten, rationaliseringarna inom välfärdssektorn, den ökande
arbetslösheten och de regionala obalanserna. Länsstyrelserna skulle ansvara för dessa regionala processer som skulle resultera i ett tillväxtavtal för
perioden 2000–2002.200
Jämställdhetsexperten Jeanette Boog-Harvard fick uppdraget att
ansvara för att jämställdhet fanns med i processen i Jämtlands län. Rege
ringskansliet hade förordat mainstreaming som metod. Det handlade både
om att identifiera de områden som skulle beröras men också om vilka
metoder som kunde användas. Exempelvis skulle det utarbetas metoder
för att granska projektansökningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Tillväxtavtalet togs fram med hjälp av branschvisa arbetsgrupper. Utöver
dessa skulle några särskilda utredare följda de horisontella perspektiven,
däribland jämställdhet. Intentionen var att jämställdhet skulle genomsyra
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hela programmet – samtliga insatsområden och åtgärder. Det skapades en
grupp för jämställdhet där Kvinnum och Margareta Lindbäck, i rollen som
konsult, hade ett uppdrag att arbeta fram en förstudie och ett handlingsprogram för jämställdhet med tonvikt på mobilisering och företagande.
Målen var dels att jämställdhet ska genomsyra samtliga insatsområden i
Tillväxtavtalet och i eu:s Mål 1-program, dels att skapa riktade och öronmärkta insatser för jämställdhet inom dessa båda program.201
Ett förslag till jämställt tillväxtavtal presenterades våren 1999. Det
övergripande målet var att Jämtlands län ska vara Europas mest jämställda
region. I förslaget poängteras att regionala och lokala resurscentra fortfarande är viktiga för den regionala tillväxten. De behövs som fristående
organisationer som kan samordna verksamheter och driva jämställdhetsprojekt. Som exempel på åtgärder föreslogs: Bättre villkor för de offentliga företagsstöden, krav på jämställdhetsplaner för företag, obligatorisk
jämställdhetsutbildning för företagens ledning, nya lokala resurscentra i
kommunerna, bättre förutsättningar för unga kvinnor att ta plats i samhället, initiera och utveckla ett forum för män och jämställdhet.202
En granskning av de regionala tillväxtavtalen som gjordes av Nationellt
resurscentrum för kvinnor (nrc) visar att kvinnor hade varit underrepresenterade i genomförandet. Kvinnornas delaktighet varierade från 16 till
33 procent. Dessutom hade länen inte lyckats använda mainstreaming
metoden i någon större utsträckning. Ett av de två län som faktiskt til�lämpat integrering av jämställdhet visade sig vara Jämtland, som dessutom
konsekvent använt sig av könsuppdelad statistik. Andelen kvinnor som
varit representerade i processen i Jämtlands län var dock bara 28 procent.203
Eu:s inträde i svensk politik ledde till breda regionala partnerskap
inom ramen för strukturfonderna. Offentlig sektor, näringsliv och ideell
sektor skulle samverka för att uppnå breda beslut. Det skedde därmed en
förskjutning av den politiska processen från en hierarkisk styrning till en
partnerskapsmodell där beslut skulle tas i samverkan mellan olika aktörer;
tjänstemän, företag, nätverk och organisationer. Frågan är i vilken omfattning partnerskapsmodellen gynnat jämställdhetsperspektivet och kvinnors
medverkan i processen? Mycket tyder på att det svenska sättet att skapa
regionala partnerskap i huvudsak präglats av äldre traditioner där mansD E R E G I O N A L A J Ä M STÄ L L D H E TS E X P ERT ER N A
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dominerade eliter haft mest inflytande. I Jämtlands län har Länsstyrelsens
tjänstemän haft en dominerande roll i länspartnerskapen. Bakom många
av ansökningarna finns små och täta nätverk av projektproffs från organisationer, universitet och offentlig verksamhet. I Jämtlands län har det
dock funnits tecken på att kvinnliga nätverk och organisationer också har
kunnat navigera i dessa projektsammanhang. Kvinnors ledande positioner
i kommunpolitiken samt mångåriga projektledarerfarenheter och kompetens inom jämställdhetsområdet har lett till flera mångmiljonprojekt
med satsningar inom jämställdhetsområdet. Trots detta har majoriteten av
satsningar varit mansdominerade projekt med betydligt större budget.204
År 2009 fick Tillväxtverket regeringens uppdrag att kartlägga och
beskriva hur jämställdhetsperspektivet etablerats i det regionala tillväxt
arbetet. Resultatet presenteras 2011 i rapporten Att välja jämställdhet som
fick stor spridning. Här slås fast att arbetet med att jämställdhetsintegrera
arbetet på den regionala nivån tappat fart. Samtidigt poängterades att jämställdhet sågs som ett medel för ökad tillväxt genom att:
•
•
•
•

Jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare
Jämställdhet fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet
Jämställdhet ökar den regionala attraktiviteten
Jämställdhet ökar den regionala innovationsförmågan

Tillväxtverket rekommenderade att regionerna skulle ta fram regionala
handlingsplaner för jämställd tillväxt, att regionerna skulle se över kvinnors representation i processen med dessa planer samt att det skulle
genomföras utbildningar i könskonsekvensanalyser och jämställdhets
integrering på ledningsnivå.205
Genom den nationella handlingsplanen för en jämställd regional tillväxt 2012–2014 höjdes ambitionerna på jämställdhetsområdet. De tillväxt
ansvariga organen i varje län fick i uppdrag att ta fram och genomföra
regionala handlingsplaner för att stärka jämställdheten i tillväxtarbetet.
År 2013 antog Regionförbundet Jämtland en handlingsplan för jämställd
regional tillväxt: »Jämtlands län – en region för kvinnor och män«. Inledningsvis argumenteras för att jämställdhet behövs för länets utveckling.
»Frågan är då om en glesbygdsregion med en alltmer minskande befolk120
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ning, minskade investeringar och en hög ungdomsarbetslöshet har råd att
negligera en sådan tillväxtpotential?« En rad insatsområden presenteras.
Här följer några av dem:
• Regionen har en tydlig övervikt av män i ledande positioner
• Kvinnor tar ut föräldrapenning i mycket högre grad än män
• Andelen beviljade stöd från landsbygdsprogrammet till kvinnor
har minskat
• Andelen kvinnor som fått företagsstöd har ökat från 10 till 18 procent,
vilket är en marginell förändring
• Regionala projektmedel uppvisar tydliga skillnader vad gäller kvinnor
och män. Endast hälften av ansökningarna tar upp jämställdhet
De mål och aktiviteter som lyfts fram i handlingsplanen omfattar tio
områden där aktiviteter, uppföljning och ansvarig aktör redovisas. Region
förbundet aviserar också att kommande strategier för hållbarhet samt
innovationer ska ta fasta på jämställdhet.206 Sammantaget kan konstateras
att den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt förpliktigar till
handling. Nu återstår att se hur jämställdhet som plan kan förvandlas till
jämställdhet i praktiken.
HUR GÅR VI VIDARE – DE DUBBLA STRATEGIERNAS ÅTERKOMST?

Underlaget för denna bok består bland annat av ett trettiotal intervjuer
med aktivister, tjänstemän och politiker. De speglar en ganska stor enighet
om synen på framtiden för jämställdhetsarbetet. Till att börja med kan det
konstateras att alla framhåller det faktum att vi fortfarande inte är jämställda. Vilket kan vara väl så viktigt, eftersom det i olika sammanhang
sprids en föreställning om att frågorna redan är avklarade. Att jämställdhet skulle vara en mossig fråga som vi lämnat bakom oss. Inget kunde
vara mer felaktigt. Ojämlikheten har en förmåga att hitta nya former och
överleva från generation till generation. Även om den bitvis luckrats upp
till följd av målmedvetet förändringsarbete, i vissa avseenden kanske till
och med försvunnit, så är Jämtland och Sverige fortfarande långt ifrån
jämställt.
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Däremot finns i dag en större komplexitet och ett bättre utgångsläge
i forskningen än på 1980-talet. Kunskapen om kön och jämställdhet har
ökat, men detta har inte alltid gett effekt hos myndigheter, organisationer
och företag. Kunskap, kunskap och åter kunskap. Det poängteras av alla
inblandade!
En annan upplevelse som delas av många är att jämställdhetsarbetet
svalnat. En effekt av detta är frånvaron av nätverk och aktivister. Jämställdhet kan upplevas som en administrativ och byråkratisk teknik som
främst ska genomföras via strategier och styrdokument hos myndigheter
och organisationer. Hur åtgärder ska verkställas och hur jämställdhet ska
göras i praktiken finns inga tydliga svar på. Däremot kan den administra
tiva synen på jämställdhet leda till frustration och missmod. Om jämställdheten inte får effekter för oss alla i vardagen blir den heller inte
angelägen.
De allra flesta betonar att frågor om jämställdhet måste bedrivas som
ett strategiarbete som riktas uppifrån och ned, men också med hjälp av
särskilda insatser som kan involvera kvinnor och män i olika sammanhang. Att särskilda insatser fortfarande behövs handlar helt enkelt om att
ojämställdheten består och att insatserna kan kompensera för detta och
samtidigt driva på förändringsarbetet.
Det finns en medvetenhet om att arbetet för jämställdhet tar tid och att
det krävs uthållighet. Insatser behöver därför vara långsiktiga, det är arbetet för att främja kvinnors företagande ett bra exempel på.
Många ser ett behov av ett förnyat basarbete för jämställdhet. Det
behövs forum för att mobilisera och skapa engagemang på lokal nivå. De
gamla frågorna om mötesplatser, nätverk och social gemenskap är lika
viktiga i dag. Lika viktigt är att diskutera, debattera och ställa frågorna på
ända. Här kommer forskningen och kunskapen in i bilden. Vassa aktivister
och sociala nätverk behövs.
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Ibland har insatser riktade till kvinnor ansetts stå i kontrast till jämställdhetsintegrering, men allt oftare framhålls att integreringstanken
aldrig var avsedd att tolkas så. Mainstreaming ska inte ses som ett mål
utan som ett medel. Eu:s ministerråd har till exempel hållit fram behovet
av kompletterande insatser, inte minst för att säkerställa att jämställdhetsfrågorna inte försvinner och att politiken blir för otydlig. Det bör ses som
en parallell strategi.207
En forskare inom styrning och jämställdhet, Carol Bacchi, menar att
mainstreaming bör ses som ett verb – något som görs! Här finns tanken att
samhället skapas av en mängd större och mindre beslut och handlingar
som sker varje dag. Samhället »görs« och konstrueras genom alla dessa
beslut, åtgärder, rutiner och insatser som styrs av regler, normer och attityder. Den som vill mainstreama behöver därför ändra på alla de större och
mindre beslut och handlingar som skapas i samhället.208
För att återkoppla till handlingsprogrammet »Hardda«, som togs fram
i Jämtlands län på slutet av 1980-talet och som låg till grund för projektet
Kvinnum, så talar många om behovet av ett både-och-perspektiv. Kvinnums bärande tanke var de dubbla strategierna – att samtidigt arbeta
underifrån och uppifrån. Strukturer bärs upp av aktörer, de existerar inte
i ett vakuum. De dubbla strategierna kanske kan komma till användning
igen i framtiden? •
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ANN-MARGRET GÖRANSSON
Nice girls get to heaven, the rest of us get ahead
– jag har tillbringat trettiofem år av mitt liv i tron att svenska kvinnor
har samma möjligheter som män. Det var ett hårt slag att upptäcka att jag
hade fel. Jag har också tillbringat femton år av mitt liv som kvinnlig politiker med rätt mycket makt och där jag varit djupt involverad i lokal och
regional utveckling. Mest angeläget för mig har varit kvinnors situation
i den landsbygd där jag själv bor. En bygd med mycket konservativa och
manliga traditioner, där kvinnor i århundraden fört hårda liv. Osynliga i
det offentliga livet.209
När Ann-Margret Göransson och hennes man flyttade från Eskilstuna
till byn Österåsen utanför Åsarna 1975 inleddes en period som för AnnMargrets del kom att innebära ett starkt engagemang för kvinnor och lokal
utveckling. Ann-Margret är tandläkare och hennes man hade tidigare arbetat som fältflygare. När hans kontrakt gick ut ville de flytta ut på landet.
De hade en gemensam önskan om att ha en gård och börja driva jordbruk.
Av en slump hamnade de i Jämtland eftersom det just då fanns en ledig
tjänst som tandläkare på folktandvården i Åsarna. Ann-Margret arbetade
där fram till 1983, då det tidigare engagemanget som deltidspolitiker inom
Centerpartiet alltmer övergick till heltid med en rad olika uppdrag; ord
förande i flera olika nämnder och vice ordförande i kommunstyrelsen.
Kvinnofrågorna mötte hon först via kommunpolitiken. Bergs kommun
var med i det så kallade sos-projektet under några år i slutet av 1980-talet.
Projektet, som drevs av Statens industriverk, handlade om villkoren för
små glesbygdskommuner, bland annat om företagande och skolfrågor.
Man drev exempelvis tanken på att gymnasieutbildningar skulle kunna
förläggas till den egna kommunen. En gren av projektet handlade om
kvinnors villkor och möjligheter. År 1990 deltog Ann-Margret och hennes
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politikerkollega Britt Boldén, som var socialdemokrat, i seminariet Unga
kvinnor i Norrlands inland. Ann-Margret minns att seminariet blev en
ögonöppnare.
– Sos-projektet var väldigt grabbigt från början, men sen kom kvinnoprofilen in och då blev det bättre. När jag ser tillbaka inser jag hur viktigt
detta seminarium var, både för mig personligen och för processen i dess
helhet. Det blev en aha-upplevelse när jag plötsligt kunde se hela sammanhanget.
Seminarierna ledde till att Ann-Margret skrev ett förslag till program
för ett kommande projekt som skulle ha fokus på de unga kvinnorna i
glesbygdskommunerna. Resultatet blev Lilith-projektet som döptes efter
Adams första fru Lilith som inte stod ut med att underordna sig och gav
sig iväg. En av de norrländska kommuner som deltog i projektet var Berg.
Margaretha Lindbäck blev anställd som projektledare och en rad olika
aktiviteter startade med inriktning på de unga flickorna i kommunen.
Trots goda resultat och positiv respons fanns det också motstånd.
– Det fanns de som tyckte att det var orättvist att det skulle satsas resur
ser på de unga kvinnorna. Trots att vårt projekt var väl förankrat i den
politiska ledningen fick vår projektledare Margaretha Lindbäck ägna tid
åt att övertyga många av de övriga politikerna om att projektet var viktigt.
Vi var lyckliga nog att ha ett kommunalråd, Olle Nord, som var väldigt
tillåtande och han var nog ganska stolt över oss. Hade han inte funnits så
hade det varit betydligt svårare. Han tog liksom loven av skitsnacket.
Ann-Margret tog på sig rollen som mentor för de yngre kvinnorna i
kommunen. Bland dem föddes många idéer och ett starkt politiskt enga
gemang. Bland annat gjordes en satsning på ett lokalt ungdomsparti.
– Vi lyckades förlänga Lilith-projektet med ytterligare ett år och vi engagerade en ny projektledare, Therese Kärngård. I samma veva tog Margaretha
Lindbäck och Therese Kärngård initiativ till att starta ett eget politiskt
parti i kommunen, Ung Profil. För mig var det väldigt roligt att få möjlighet att stödja dem genom att fungera som mentor.
Samtidigt med satsningen på de unga kvinnorna i kommunen hade de
äldre kvinnorna börjat engagera sig i nätverksform. Lantbruksnämnden
erbjöd ett seminarieprogram för kvinnor där fyrtiofem kvinnor i kommu
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nen deltog under våren 1990. Plötsligt hade det skapats en mötesplats där
kvinnor kunde ses och hitta gemensamma intressen. Ann-Margret var
en av tre kvinnor som beslutade sig för att fortsätta organisera möten och
träffar. Sommaren 1990 bildades därför nätverket Qvinnor i Berg, qib.
Varför var det viktigt att starta egna nätverk?

– Vi kände alla väldigt starkt att vi inte ville skapa en »vanlig« organisation där energin skulle ägnas åt det formella. Vårt mål var att utveckla oss
själva och samhället i en vidare mening. Vi hade inga pengar men mycket
skaparkraft och vi trodde starkt på en positiv framtid. De första åren fokuserade vi på att mobilisera och knyta kontakter. Vi anordnade möten med
olika teman. Det kunde vara poesi, fina middagar, kvinnors hälsa, eller
andra kvinnorelaterade ämnen. Även mötesformerna var nya. Vi fokuserade ibland på flärd, till exempel ordande vi en kvinnornas dag i simhallen
med massage, skönhetssalong, levande ljus och champagne. Och det här
lockade fram kvinnorna.
Qib inspirerade kvinnor i kommunen att bilda egna nätverk. I slutet
av 1993 fanns det ett tiotal grupper och nätverk i Bergs kommun. Qib
bidrog också till att kvinnor startade företag, de ingick bland annat i det
nationella affärsrådgivarprojektet. Det söktes också medel för flera lokala
utvecklingsprojekt och en av nätverkets medlemmar, Lena Håkansson, blev
anställd som projektledare. Verksamheten växte och allt fler kvinnor engagerades. De samordnade sig också med andra nätverk i länet. Via Kvinnum
och deras seminarier lärde de känna varandra och började samarbeta. De
kvinnliga nätverken började bli en maktfaktor i kommunen. Ann-Margret
är övertygad om att nätverksformen var en framgångsfaktor.
– Jag tror att denna form av organisation passar kvinnor. I nätverken
kan varje deltagare skapa en självkänsla och höja sitt medvetande genom
samarbetet med de övriga. Jag är övertygad om att all utveckling måste
börja med att man bygger upp sin egen självkänsla. För egen del har det
gett mig egenmakt och framgång men jag har också träffat många olyckliga
kvinnor som inte haft modet att förändra sina liv. Där innebar nätverken
en möjlighet till förändring.
År 1992 bildades Hjärntrusten som en samverkansgrupp mellan olika
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projekt och satsningar. Ann-Margret hade där sällskap av Britt Boldén,
Lena Håkansson, Birgitta Westgard, Margaretha Lindbäck, Lena Dahl och
Britt Jacobsson. Successivt hade medlemmarna i gruppen blivit något av
experter på att skapa projekt och hitta möjliga vägar till finansiering. Den
första satsningen, som finansierades med hjälp av infrastrukturmedel,
bestod av ett it-projekt för kvinnor i kommunen. Lena Håkansson funge
rade som projektledare.
– Alla som deltog fick egna datorer, skrivare och modem. Det var ganska
häftigt på den tiden. Det roliga var att tjejerna blev först med det här. Grabbarna tyckte nog att det här var lite hotfullt.
Efter några år med egna lokala projekt ville kvinnorna i Hjärntrusten
utöka sina kontakter. De började då engagera sig i olika eu-sammanhang.
År 1994 startade The European Union Telematics Programme. Kvinnorna
i Hjärntrusten sökte stöd för sitt Vise versa-projekt och började samarbeta
med liknande kvinnogrupper ute i Europa. Programmet var egentligen
anpassat för stora projekt, men kvinnorna i Berg började skaffa sig kunskap om denna nya värld och om hur de kunde utnyttja alla kontakter.
Efter Sveriges inträde i eu 1995 började kvinnorna i qib lobba för att det
nationella programmet för Norrlands inland, Mål 6, skulle skapa nya
möjligheter för kvinnors projekt. Via ytterligare europeiska kontakter blev
Ann-Margret inbjuden till Moskva för att berätta om qib och deras arbete.
Detta blev starten för ett större samarbete. De formade Eurasianakonsortiet vars första projekt blev Business Incubators – Women in the Electronic
Age, vilket antogs av eu-kommissionen under hösten 1995.
På hemmaplan insåg qib att de behövde skapa en mer formell organisation för att kunna driva större projekt som också skapade arbetstillfällen i kommunen. Detta var bakgrunden till att informationskooperativet
Agendum bildades i januari 1995. Att det blev ett företag i kooperativ form
var inte så konstigt, med tanke på att den nykooperativa rörelsen hade
vuxit sig stark i Jämtlands län. Agendums mission var att skapa lokal och
regional utveckling genom att fokusera på kvinnor, it och eu-samverkan.
Som mest hade de tio anställda inom projekten.
– Vi skapade våra egna jobb på glesbygden i en bransch som egentligen
inte alls var särskilt glesbygdsanpassad, säger Ann-Margret med stolthet i
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rösten. Med våra it-kunskaper och eu-kunskaper som vi skaffat oss själva
så blev vi ganska snabbt bäst i länet, det skäms jag inte för att säga. Vi fick
hem ganska många stora internationella it-projekt till kommunen. Man
kan säga att vi lärde oss eu-systemet via våra partners. Det här innebar
ju att vi blev heltidsengagerade med dessa projekt och vi hann inte riktigt
med det lokala nätverkandet i kommunen. Vi försökte hitta nya personer
som kunde ta över och starta en andra våg, men vi lyckades inte med det.
Vilken betydelse hade Kvinnum som organisation?

– Det hade väldigt stor betydelse, säger Ann-Margret. Det var ett ovanligt
lyckat projekt inte minst för att det fanns offentligt anställda, som Gun
From till exempel, som kunde dra i trådar och jämna vägen. Själva konstruktionen tror jag var väldigt bra. Kvinnum kunde ha blivit ett konventionellt projekt med den vanliga top-down-inriktningen, men eftersom
kvinnor hade börjat engagera sig på bred front i länet kunde de påverka
processen. Dessutom fanns det ett antal starka och medvetna kvinnliga
tjänstemän involverade som bidrog till att utveckla ett flexibelt arbetssätt
där gräsrötterna fick stort utrymme. Kvinnum blev ett regional nätverk
som fick stor betydelse för alla oss som var inblandade.
Vilka effekter fick nätverksarbetet?

– På kort sikt skapade vi en massa arbetstillfällen, internationella kontakter
och datakunskaper. Jag tycker att vi gjorde en insats. Sen hade vi ju jäkligt
kul själva och pengar tjänade vi också. Det fanns år då vi omsatte fem
miljoner. Det var ju projektpengar direkt från eu. Vi satte i system att inte
jobba med Mål 6-projekt, för där skulle vi ha behövt konkurrera med alla
andra. Utan vi jobbade med andra eu-pengar som nästan inga andra visste
om att de fanns.
Det projekt som fick mest långsiktiga effekter tror Ann-Margret var
det som handlade om kulturindustrin, där kom idéerna från Manchester.
Då slog Agendum sig samman med Yran-gruppen, de förstod vad Culture
Industries kunde betyda. De hade också partners i Milano och Barcelona.
Det ena projektet gav det andra. Agendum avslutades 2003, i samband med
att Ann-Margret gick i pension. De kvinnliga nätverken har också upphört.
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– Vems är ansvaret för att de kvinnliga nätverken och projekten inte
längre blommar som de gjorde på 1990-talet? Är det bara kvinnornas ansvar, undrar Ann-Margret lite resignerat.
För egen del gjorde Ann-Margret slut med politiken 1995. Det blev för
lågt i tak och tog för mycket av den egna energin. Istället gjorde hon en
egen personlig resa. Via Nutek och sos-projektet, som fortfarande fanns
kvar, öppnade sig en möjlighet för Ann-Margret att delta i en mastersutbildning i usa vid Springfield College i Massachusetts. Det handlade om
Human Relations med en inriktning mot personlig utveckling. De hade
regelbundna träffar i Stockholm och avslutade med en sexveckors vistelse på plats. Ann-Margret valde att skriva om sitt feministiska arbete och
sina kvinnopolitiska projekt i Bergs kommun. Uppsatsen fick namnet Nice
girls get to heaven – the rest of us get ahead, vilket känns som en väl vald
titel med tanke på att Ann-Margret själv valde att gå vidare. I uppsatsen
konstaterade hon att lokalsamhället hade lärt sig mycket av de kvinnliga
nätverken och deras arbete för utveckling.

• Kvinnor vill ta del av samhällsutvecklingen. Kvinnor har synliggjorts
•
•
•
•

som aktörer
Män med makt har blivit mer medvetna om strukturer kring kön
och makt
Kvinnor har, via sina projekt, synliggjort problem i samhället –
satt upp nya frågor på agendan
Projektledarna har blivit viktiga som isbrytare för att peka ut nya
möjligheter
Att arbeta med ett nedifrån och upp-perspektiv har visat sig framgångsrikt

En fråga som ställdes då och som fortfarande ställs i olika sammanhang
är om det verkligen behövs särskilda insatser för kvinnor eller om det är
en mer strukturell förändring som ska till? Som så många andra svarar
Ann-Margret att det behövs både och. Ja, kvinnor behöver stöd i en konservativ och maskulin värld och ja, det behövs ett strukturellt jämställdhetsarbete i skolan, inom idrotten, i politiken där kvinnor och män arbetar
tillsammans. Bara så kan vi gå vidare. •
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GUN MYHR
Ett liv med arbete för kvinnokraft och företagande
är det någon som kan symbolisera begreppet kvinnors företagande i
Jämtlands län så måste det vara Gun Myhr. Hon har jobbat med jämställdhet och kvinnors företagande i stora delar av sitt arbetsliv, men i grunden
är hon utbildad mellanstadielärare. Gun växte upp i Hedeviken i Härjedalen med en skogsarbetande pappa och en mamma som var vårdbiträde.
Gun blev ensamstående mamma under sin tid på lärarhögskolan i Luleå.
Det var en tuff tid, men det lärde henne att vara positiv och se till möjligheterna. Efter en månad hemma i Härjedalen tog hon med sig sonen till
Luleå och fortsatte sin utbildning. Gun har funderade på vad det var som
fick henne att gå vidare i livet. Tre saker tror hon har haft betydelse – ett bra
självförtroende, en positiv livssyn och en förmåga att ta reda på och strida
för sina rättigheter.210
Gun Myhr började tidigt engagera sig politiskt. Hon startade en social
demokratisk kvinnoklubb i Hedeviken 1978, då var hon 26 år gammal.
Ganska snabbt avancerade hon inom partiet, både på kommunal- och
landstingsnivå. Gun blev styrelsemedlem i kvinnodistriktet och parti
distriktet, ledamot i landstingets fullmäktige och sociala nämnd och satt
med i skolstyrelsen i Härjedalens kommun under några år. Det politiska
engagemanget kulminerade med att hon var ombud på partikongressen i
Stockholm 1990.
– Jag kom hem och var peppad och tänkte att nu jäklar skulle jag satsa
på politiken. Men jag möttes av tystnad och ointresse. Det slutade med
att jag sa upp kontakten. Det blev ett rabalder eftersom jag fick tillfälle att
skriva en krönika i Länstidningen där jag skrev om kaffekokerskorna i partiet och om hur det var att bli osynliggjord. När jag fick ta del av teorierna
om härskartekniker var det många tioöringar som ramlade ned. Då fick jag
ord för att beskriva maktstrukturerna.
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I samma veva hade Gun gått en utbildning i vuxenpedagogik och hon
hade blivit anställd som lärare på Komvux. Efter partikongressen hade
hon fått många idéer om vad som skulle behövas för kvinnor i kommunen
och hon satte sig ned och skrev en studieplan som utgick från i första hand
långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnor. Det var en grupp som
hon tyckte var osynliggjord i samhället. Gun presenterade planerna för
rektorn på Komvux och han nappade direkt. En första kursomgång hölls
i Hede 1991 och det gick väldigt bra. Detta blev sedan en rad kurser för
kvinnor under namnet Våga-kurserna. Målgrupp var arbetslösa kvinnor
med kort utbildning och kvinnor i lågstatusyrken som behövde självkänsla
och kraft att förändra sina liv. Kurserna innehöll undervisning i svenska,
matematik, ordbehandling och vardagsjuridik med inslag av studiebesök
och praktik. En viktig del av kurserna handlade om egen personlig utveckling – att få egen tid, att utveckla egna fritidsintressen och inte minst, att
lära sig att tro på sig själv och tänka positivt.
Ungefär samtidigt fick kommunen, via Kvinnum och Länsstyrelsen,
kännedom om att det fanns möjlighet att söka särskilda infrastruktur
medel för kvinnor i glesbygden. Gun fick sätta ihop ett förslag på hur dessa
skulle kunna användas i Härjedalens kommun. Hon kallade programmet
för »Rôckstuggu«, med referenser till den traditionella arbetsgemenskap
för kvinnor som länge funnit i Härjedalen. Det handlade om en mötesplats
för arbete och samtal. Gun skissade på en turné där hon skulle åka runt
i byarna i kommunen och träffa kvinnor för att kartlägga behoven och
intresset hos kvinnorna. Förslaget gick igenom och hon blev anställd av
Härjedalens kommun för att organisera och leda detta kvinnoprogram,
vilket skedde parallellt med Våga-kurserna. En del i arbetet handlade
om att initiera och starta lokala nätverk. Det bildades många nätverk i
kommunen och Gun nämner bland annat Jänter Gör i Överhogdal och
nätverket i Hedeviken, som senare övergick i en byutvecklingsgrupp. Den
pedagogik som Gun Myhr utvecklade handlade mycket om att lyssna och
stödja kvinnor till egen utveckling.
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– När jag kommer till en grupp kvinnor börjar jag med att fråga hur
de har det i byn, hur det ser ut. Jo, de har det bra och är nöjda. Då har jag
märkt att många inte ens har tänkt på att de skulle kunna ställa krav utifrån
sina egna behov. Vävstuga och bakstuga för tunnbröd är typexempel. Det
är av »snällhet« man upplever sig få pengar till ett sånt projekt, medan det
är av byns intresse att lägga pengar i en jaktskyttebana.211
År 1994 började Nutek-projektet med kvinnliga affärsrådgivare och
Gun blev en av dem som anställdes i Jämtlands län. Kollegorna var bland
annat Gunilla Schröder i Strömsund, Lena Håkanson i Berg, Christina
Agdler i Åre, Britt Eriksson i Ragunda och Raija Edin i Bräcke. Gun var
placerad i Härjedalens kommun och hade sin arbetsplats på kommunalkontoret i Hede, men valde att arbeta mycket på resande fot.
– Man kunde inte sitta inne på ett kontor hela tiden. Det är ute i byarna
kvinnorna finns.212
Affärsrådgivarprojektet fungerade bra, tycker Gun. Hon uppskattade
satsningen på egna bärbara datorer med uppkoppling via First Class som
innebar att affärsrådgivarna runt om i landet kunde ha ett bra internt nätverkande. Det var en modern satsning med ny teknik och mycket kunskap
och erfarenhetsutbyte. Det innebar också att de blev uppmärksammade
och synliggjorda.
– Nutek tillhandahöll siffror, utbildning och väldigt bra föreläsare. Jag
tänker på Gertrud Åström, Elisabeth Sundin, Carin Holmquist och många
andra. Det innebar att man blev peppad och jag kände verkligen att det här
behövdes. Vi fick en del motargument redan då, det var många som ifrågasatte oss på hemmaplan runt om i länet. Man tyckte att det inte behövdes
jämställdhet, vi behandlades ju redan lika – så varför skulle kvinnor ha en
gräddfil? Det fanns mikrolån för kvinnor en period, det tyckte man var för
små summor, det kunde väl kvinnorna satsa själva.
Plötsligt blev Gun varse att kommunen, utan att i förväg informera
henne, planerade att lägga ned kvinnoprogrammet Rôckstuggu. Ungefär
samtidigt, i slutet av 1990-talet, hotades satsningen på Kvinnum av nedläggning. Som Gun ser det var båda dessa händelser ett tecken på att det
inte längre fanns förståelse för behovet av särskilda insatser för kvinnor.
För Gun innebar det att hon tappade lite av sin entusiasm för frågorna om
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kvinnors utveckling. Hon saknade Kvinnum i den ursprungliga formen
och kände sig aldrig riktigt hemma i den nya organisationen. Istället
satsade hon på ett eget företagande inom småskalig turism. Hon var bland
annat med om att utveckla ett av de första eu-projekten som handlade om
byturism.
– Den stående frågan var ju hur vi skulle kunna tjäna mer pengar på
turisterna.
År 2008 såg Gun en annons i Bergsbladet där Almi sökte en nyföretagarcoach i Bergs kommun. Det var inom eu-projektet Arena för entreprenörskap och de sökte någon som hade erfarenhet av kvinnors företagande.
Gun fick jobbet. Efter en tid blev hon erbjuden jobbet som projektledare
för hela Arena-projektet. Trots att projektet inte handlade om en renodlad
satsning på kvinnors företagande så tilltalade det många kvinnor. Närmare
femtio procent av de nya företag som startade inom ramen för projektet
drevs av kvinnor. Gun tror att det som kvinnorna uppskattade var småskaligheten, att projektet fanns på lokal nivå och att det fanns en ansvarig i
varje kommun. Det var också en bra bredd på seminarierna, vilket många
kvinnor efterfrågar.
– Kvinnor vill ha mycket information innan de drar igång. Vi gör lite
olika, men det kan bli lika bra företag.
Gun Myhr har fortsatt arbeta med företagsrådgivning i Almis regi. Hon
har bland annat arrangerat inspirationsseminarier inom nyföretagandet,
detta som en del i Länsstyrelsens och Regionförbundets gemensamma
satsning på tillväxtcheckar för befintliga företag. Målgruppen för inspirationsseminarierna är kvinnor, men män har också varit välkomna. Seminarierna har arrangerats från 2011 till 2014 och är en del av det nationella
programmet Främja kvinnors företagande. Gun har också fungerat som
koordinator och administratör för de femton kvinnliga ambassadörer som
finns i länet. Maud Olofsson lanserade projektet 2007 och det har förnyats
några gånger. Ambassadörerna arbetar ideellt för att inspirera och berätta
om sitt företagande.
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Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre under de år du varit
engagerad i frågor om jämställdhet och kvinnors företagande?

– Jag tycker inte att det är något som blivit sämre, förutom det hårdare
klimatet, inte minst inom medierna. Där klyftorna finns, där har de blivit
djupare. Om man tittar på Jämtland och de satsningar som gjorts på kvinnors företagande och tittar på statistiken, så ligger faktiskt Jämtlands län
på tredje plats, efter Kalmar och Gävleborg, när det gäller andelen kvinnor
som startar företag, 35 procent. Snittet ligger på 31 procent.
– När jag såg siffrorna så tänkte jag att alla satsningar som gjorts ändå
måste ha gett resultat. Visserligen är Jämtlands län ett småföretagarlän, så
en del av förklaringen ligger nog där. Men viljan att växa bland etablerade
företag ligger också högt bland kvinnor, och även viljan att anställa.
Fördelningen av statligt stöd till företagande kan vara ett problem
enligt Gun. Mycket har att göra med synen på vad som är ett stödberättigat
företag. Även män som driver företag på en lokal marknad kan bli diskriminerade.
Hur har motståndet förändrats över tid?

– Jag vill nog hellre kalla det ifrågasättande. Om man går tillbaka till 1980talet, när jag hade mina värsta dueller med kommunalgubbarna hemma,
då var det en av de högsta inom mitt eget parti som, när jag föreslog att vi
skulle ha en barnomsorgsplan i Härjedalens kommun, tyckte att kvinnorna
kunde stanna hemma och ta hand om sina barn själva.
Gun hade då drivit frågan att kommunen skulle avsätta en del av en
skattehöjning till att bygga ut barnomsorgen, men beslutet revs upp och
när hon då avgick blev det stora rubriker. Resultatet blev så småningom att
det antogs en barnomsorgsplan.
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PERSONLIG UTVECKLING SOM EN DEL AV JÄMSTÄLLDHETEN

Den personliga utvecklingen, som en del i den bredare samhällsutvecklingen, har alltid varit viktig för Gun. Det var en viktig del i hennes Våga-kurser på 1990-talet. Nu är det en viktig del av de inspirationsdagar hon arran
gerar för blivande företagare. Då var det ganska ifrågasatt, det kallades för
flum, men i dag är det mer etablerat och självklart.
– Ofta när jag sitter som affärsrådgivare och pratar om affärsplaner och
marknadsplaner så händer det efter ett tag att jag måste backa och ställa
frågan »vem är du som ska starta det här företaget?«. Inspirationsdagarna
handlar om just detta. Vem är du, kopplat till företagandet? Det handlar
om dina resurser och värderingar, din bakgrund och uppväxtmiljö. När
du bestämt vad du vill göra, då finns det hur mycket hjälp som helst att
få i form av Nyföretagarcentrum, Skatteverket, rådgivare och revisorer,
bokföringsbyråer, internet och verksamt.se. Offentliga insatser är väldigt
viktiga, inte minst för att legalisera och tala om hur det ska vara.
I början av 2000-talet bidrog Gun till att det startades ett lokalt resurs
centrum i Härjedalen. Det fick namnet Helga efter legenden om Härje
dalens första inbyggare Härjulf Hornbrytaren och hans hustru Helga.
Nätverket Helga hade mycket aktiviteter under en period. Målgruppen var
alla kvinnor i kommunen, inte bara företagande kvinnor. I dag finns det
inte längre några resurscentra i länet, vilket Gun beklagar. Enligt henne
behövs de fortfarande, men intresset och acceptansen har minskat.
– Några måste gå före och slåss. Det behövs nätverk med ett kontor och
en spindel i nätet. Någon måste ha frågan på bordet. Jämställdhet är som
satsningar på en hållbar miljö, det borde vara en självklarhet.
KUNSKAP, KUNSKAP OCH ÅTER KUNSKAP

När Gun ser tillbaka på alla år av insatser för jämställdhet och företagande
så tycker hon att takten och tempot har avstannat.
– Jag är en person som vill att det ska hända saker och om man ska vara
ärlig så har det gått ganska långsamt. Visst har det gått framåt, men det
är fortfarande mycket kunskap som saknas. Alla föreläsare som vi fått via
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Nutek och Tillväxtverket har verkligen synliggjort varför vi måste fortsätta
att satsa på kvinnor, bland annat på kvinnors företagande. Kvinnor måste
få ta plats.
Hon nämner bland annat två viktiga föreläsningar hon varit på den senaste tiden, dels med Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsson, dels
med den så kallade Genusfotografen. Det är viktigt att fortsätta problematisera och ifrågasätta. Ny kunskap behövs ständigt.
– I mina ögon är det kunskap, kunskap och åter kunskap som behövs,
och där gör ju siffrorna ett väldigt bra jobb. I de politiska rummen och i
myndighetsrummen, bland experterna, så är det i dag ett starkt fokus på
strategiarbete, rup och rus och allt vad det heter. Hur kvinnor bjuds in till
dessa rum törs jag inte säga. Det kanske handlar mer om enskilda individer, men det borde finnas en tydligare koppling till gräsrötterna. •
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RAIJA EDIN
En kraftfull Norna
raija edin är född i Finland, men familjen flyttade till Svaningen i norra
Jämtland när hon var tolv år. Svaningen var en väldigt speciell plats, en så
kallad skogsarbetarby där skogsbolagen hade byggt upp ett litet samhälle
för sin personal. Det var en tuff och ganska manlig miljö. Raija var äldst av
sex syskon, och efter grundskolan fanns det egentligen bara ett alternativ
och det var att själv hitta sin försörjning. Efter ett jobb som hembiträde
började hon arbeta inom handel. Raija gifte sig, fick en dotter och familjen
flyttade till Stockholm och senare till Gävle. Där fick hon anställning i en
butik och började göra karriär inom företaget Qvinny, först som butiksansvarig och senare som inköpsansvarig. Det var inte lätt att vara småbarnsförälder och arbeta inom handel, särskilt inte sedan hon blivit ensamstående mamma. Heltidsanställningar var ovanliga, lönerna var låga,
man arbetade kvällar och lördagar och barnomsorg var ingen självklarhet.
Raija började engagera sig inom sitt fackförbund, Handels, och stred för
bättre villkor.213
– Jag hämtade alltid min dotter sist av alla på dagis.
Raija flyttade tillbaka till Jämtland 1974 och blev ansvarig för några
butiker i länet. Tillsammans med sin nye man Åke Edin, som blivit er
bjuden jobbet som kommunalråd, flyttade hon till Bräcke 1978. Där startade hon senare sin egen butik, Raijas Mode, som specialiserade sig på
herrkläder. Satsningen höll bara i några år. Kundunderlaget var för svagt,
inte minst för att utflyttningen tilltog. Detaljhandel var en svår bransch i
ett litet samhälle som Bräcke.
Hur började ditt engagemang för kvinnor och jämställdhet?

– Jag har nog alltid varit engagerad i kvinnors villkor, inte minst i arbetslivet. Redan som ung kvinna var jag väldigt uppkäftig. Jag hade inga bra
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förebilder hemifrån. Tvärtom såg jag hur min mamma fick slita och hur
kvinnorna hade det ute i byarna. Där föddes mitt engagemang.
I Bräcke blev Raija aktiv i den socialdemokratiska kvinnoklubben och i
s-föreningen lokalt. Det innebar ett feministiskt uppvaknande för henne.
– Det var tuffa tag mellan kvinnoklubben och s-föreningen ibland. Vi
var tuffa och försökte förändra politiken, och en del lyckades vi med. Jag
stred på barrikaderna för att vi skulle få en ridhall till tjejerna i Bräcke. Då
läste jag lusen av våra manliga politiker. Men när vi ställde kravet på en
ridhall då kom motkravet att killarna skulle få en ishall. Jag såg det som
en rättvisefråga för tjejerna och till slut lyckades vi.
Hur startade Nornorna?

– Det var efter ett framtidsseminarium i Kälarne 1988 som ordnades av
lantbruksnämnden och som leddes av Kerstin Andersson från Norrbotten.
Vi samlade kvinnor från olika grupperingar en helg. Marianne Stranne,
som drev tomatodling i Görvik, var inbjuden som inspiratör. När jag
beskrev vad jag ville ha i framtiden så var det ett nätverk för kvinnor, jag
hade den målbilden. Och då kommer jag så väl ihåg att Kerstin Andersson
sa: »Men gör det då!«. Och på den vägen är det.
Nornorna formaliserades så småningom till en ideell förening som blev
ett starkt fäste för kvinnorna i Bräcke kommun. Sedan några år tillbaka är
föreningen vilande.
Vilka frågor enades ni om?

– Från början var det kvinnligt företagande i fokus, men vi skulle också
öka kunskapen om jämställdhet, det var viktigt. Vi ville skapa förutsättningar för kvinnor att bo kvar på landsbygden, och det var antingen
genom arbete eller företagande. Men det var också viktigt att det fanns
rimliga villkor för gemenskap. Vi hade väldigt mycket trevligt som organiserades genom Nornorna. Det var hantverk och studiecirklar till exempel.
Vi kunde söka utvecklingsmedel från Kvinnum, jag minns att jag ringde
till Gun From och fick femtontusen per telefon. Så enkelt var det då, det var
en väldigt viktig start för oss.
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Nornorna och Bräcke kommun ingick i den första nationella satsningen
på kvinnors företagande. De hade en kvinnlig affärsrådgivare under åren
1993–1995 och deltog också i det regionala fortsättningsprojektet från 1996.
Raija fungera själv som affärsrådgivare under några av de åren.
RIKARE LIV-PROJEKTET

I början av 1990-talet, under lågkonjunktur, var det en brytningstid när
it höll på att etableras i alla samhällsprocesser. Kunskapssamhället var
på ingång, och Raija bjöd in en framtidsforskare från Kairos Future som
föreläste för Nornorna om framtidens yrken och utbildningar. Det blev
startskottet till en egen utbildningssatsning för kvinnor i kommunen.
– Var fanns kvinnorna i det nya kunskapssamhället? Ingenstans.
Resultatet blev att jag tog jag initiativ till projektet Rikare liv och det blev
helt fantastiskt. Sen fick jag höra talas om Gun Myhr och att hon drev en
liknande utbildning i Härjedalen. Vi började samarbeta. Utbildningen
startade och Arbetsförmedlingen anställde mig som projektledare. Vi hade
tjugofyra deltagare och tolv datorer. Hållands folkhögskola blev också en
viktig samarbetspartner.
Rikare liv anordnades under två omgångar i mitten av 1990-talet. Sammanlagt deltog ett femtiotal kvinnor, de flesta hade varit arbetslösa innan
utbildningen. Varje kurs pågick under ett år. Utbildningen hade stort
fokus på datakunskaper, men även svenska, matematik och historia ingick,
liksom etik och personlig utveckling. En av de unga kvinnor som deltog är
i dag en kreativ företagare som bland annat tillverkar choklad.
– Hon var den som allra snabbast tog till sig datakunskaperna. Det var
många som sa att utbildningen var det bästa de någonsin varit med om.
Ur Rikare liv-projektet föddes tankarna på att utveckla ett skrivarprojekt för kvinnor. Flera av dem som deltagit i Rikare liv var lite äldre
kvinnor som var intresserade av kvinnors historia. Inspiration fick de från
Föreningsarkivets bok Livstycken och Nornorna bestämde sig för att göra
ett liknande projekt i Bräcke kommun. Det resulterade i boken Kanelros
som gavs ut på eget förlag 1995.
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KULTURFRÅGORNA I CENTRUM

För Raija var kulturfrågorna viktiga och hon drev dem inte minst i nätverket Nornorna. Via Kvinnum blev Raija erbjuden att medverka i en nationell
kulturutbildning som organiserades av Nutek. De var tre kvinnor från länet
som deltog. Utbildningen innehöll seminarier och studiebesök. De besökte
bland annat det arkeologiska museet i Voullerim i Norrbotten. Kursen
inspirerade Raija att dra igång ett stort teaterprojekt i kommunen som
utgick från legenden om en norsk kvinna, Bodda, som lät bygga socknens
första kyrka på 1200-talet. Spelet tog form i anslutning till Boddas bönhus
i Bodsjö, som är länets äldsta träbyggnad. Boddaspelet skrevs av Berta
Magnusson och den första föreställningen hölls sommaren 1996. Projektet
fortsatte i närmare tio år, och efter en period kunde aktörer i Bodsjöbygden
själva ta över. Några år senare startade Nornorna projektet Söka gammalt
– skapa nytt, som ägdes av Kvinnum resurscentrum och finansierades med
eu-medel. Projektet syftade till att utveckla hantverk och kulturhistoria till
nya företag med textil och turistisk inriktning.
Under en period fungerade Nornorna som ett lokalt resurscentrum för
kvinnor. Enligt Raija var skillnaden inte så stor mellan att vara nätverk och
resurscentrum, men det fanns möjlighet att söka särskilda medel för bas
verksamhet, vilket var positivt. Det sista projektet som Nornorna startade
var ett invandrarprojekt som de drev med stöd av Nutek under perioden
2005–2006. Efter det började engagemanget och kraften avta.
– Många av oss i Nornorna blev trötta och det var svårt att mobilisera
krafterna igen.
Vilken betydelse hade Kvinnum för er i Bräcke?

– Det hade jättestor betydelse, inte minst för den egna utvecklingen, för att
våga stå upp och ta tag i saker och ting. I Kvinnum fick vi kraft och argument. Vi kunde också dela erfarenheter med varandra och det fanns alltid
någon att rådfråga. Hur gör ni? Den kontakten var väldigt viktig, från
Bräcke till Hoting och Härjedalen och Berg.
Raija var med i Kvinnums referensgruppen under flera år. Hon satt
också med i styrelsen i samband med att den ideella föreningen Kvinnum
tvingades lägga ned.
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– Vi hade inget val, vi ställdes inför ett faktum. Rent ekonomiskt gick
det inte att gå vidare.
I och med eu-inträdet kunde Kvinnum skapa större projekt, Söka gammalt – skapa nytt var ett sådant projekt.
– Ibland satt jag ju och svettades med dom där ansökningarna, och det
var inte alltid så kul, men jag lyckades ibland få ihop en hel del pengar.
Hur såg du på utvecklingen av Kvinnum från en basorganisation
till en mer projektinriktad organisation?

– Det gick inte att undvika, jag tror att det var en naturlig utveckling på
grund av det som hände i samhället. Med satsningarna på kvinnors företagande från Nutek kom ju både pengar och kunskap. Det var naturligtvis
politiskt styrt detta med företagandet. Vi skulle inte ha så mycket pengar
till mys. En period fanns det väldigt mycket aktiviteter på gräsrotsnivå.
Sen kom det en del kritik mot att det inte hade skapat så stora resultat, att
det hade varit lite flummigt. Då blev det istället större projekt med krav på
mätbara resultat.
MOTSTÅND OCH MÖJLIGGÖRANDE

– Vi var ju beroende av kontakterna med myndigheter hela tiden. I min
kommun fick jag slåss ganska mycket. Motståndet handlade om att det
var flum det vi höll på med, inte minst näringslivsdelen av kommunen var
emot våra projekt inom kvinnors företagande.
Projektet Rikare liv dock mötte inget motstånd, tvärt om. På den tiden
fanns det ganska många kvinnor på ledande befattningar i Bräcke kommun. Kerstin Wallin var kommunalråd och Harriet Jorderud var en annan
ledande politiker. Chefen för Arbetsförmedlingen i Bräcke var också kvinna, även hon bidrog till det positiva klimatet.
– Men det var inte alltid positivt i mötet med myndigheterna. Jag kommer framför allt ihåg de här pojkarna som jobbade med näringslivsfrågor
på Länsstyrelsen. De var faktiskt motståndare till jämställdhet. Det sken
igenom hela tiden, vid sammanträden till exempelvis. Det var tydligt vem
som hade ordet och makten.
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Hur hänger frågorna om jämställdhet och regional utveckling ihop?

– De hänger ihop väldigt mycket. Man måste vara medveten om villkoren
när det gäller skola, utbildning och barnomsorg. Allt hänger ihop. Hur
mycket har vi att säga till om när det gäller samhällsplanering på lokal
nivå? Som kvinna måste man ta för sig och våga uttrycka det man tycker.
I de kvinnliga nätverken tror jag faktiskt att vi lyckades stärka kvinnors
självkänsla så att de fick en insikt om att de själva kan påverka sina liv.
Är vi jämställda i dag?

Raija skrattar:
– Nej, det är vi då inte alls. Det ser jag exempel på varje dag. Det beror
i och för sig på var man tittar, men om man ser på min generation så har
vi väl inte lyckats för egen del, men kanske med våra döttrar. Dagens unga
pappor har jag stor tilltro till, där har det verkligen hänt någonting. Sen
har vi de stora strukturella problemen och där det finns fortfarande väldigt
mycket att göra. I pensionssystemet till exempel finns det stora orättvisor.
Får vi inte ekonomisk jämställdhet, då är vi inte jämställda. Alla partier
behöver en blåslampa, så Fi behövs. Alla partier som suttit vid makten har
ju haft chansen. •
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EIVOR COMÉN & MARIE FORSBERG
Eldsjälar och möjliggörare i epoken Kvinnum
– tänk vad mycket vi faktiskt gjorde, säger Eivor Comén, som har städat
i sina förråd och hittat en mängd gamla urklipp och skrivelser från tiden
med Kvinnum. Vi botaniserar i buntar med färgglada broschyrer och enkla
stenciler.
– Det var så fantastiskt roligt, och på många sätt var vi före vår tid. Vi
jobbade ju med kvinnofrågor på ett helt nytt sätt. Vi bars av en ideologi
och ett underifrånperspektiv som var väldigt tydligt för oss. Kanske var
vi också lite naiva, för vissa myndighetspersoner förstod nog aldrig vad vi
höll på med. Som en man uttryckte det, han trodde att det handlade om
tvättstugan. Men det handlade om regional utveckling och att stärka kvinnor på den nivå där de befann sig.214
För Eivor började engagemanget för landsbygdens kvinnor med arbetet
inom landsbygdskampanjen Hela Sverige ska leva på 1980-talet.
– Jag var anställd på Vuxenskolan och fick jobba med landsbygdsfrågor
tillsammans med John-Erik Rönnlund. Vi reste mycket i länet och träffade
människor ute i byarna. Då märkte jag hur mycket kunskap det fanns hos
kvinnorna som aldrig togs tillvara.
När jag frågar Eivor om det fanns något jämställdhetsperspektiv i landsbygdskampanjen skrattar hon till och skakar på huvudet.
– Vi hade faktiskt bildat ett eget nätverk just av den anledningen. Vi
kallades oss för Kvinnor i Jämtland 2010 och det förkortades till qiz 2010.
Det var arton kvinnor från olika delar av länet, till exempel så var Liv
Ekervald med. Vi hade stöd av både lrf och Sånga Säby folkhögskola. Det
handlade om livsmedel, skola, barnomsorg och mycket annat. Vi var starka
och orädda och gjorde oss hörda på många sätt.
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– Egentligen var det först när jag gick en sjuveckors kurs på Sånga Säby
som jag fick tankar om att utveckla verksamhet för kvinnor på landsbygden. Rent konkret ville jag starta en kvinnofolkhögskola i Jämtland, det
var min idé. Först skulle jag utbilda mig till folkhögskolelärare, det var
vid universitetet i Linköping. Jag gjorde praktik vid kvinnolinjen på Åsa
folkhögskola.
– Så en kväll var det paneldebatt om landsbygdsfrågor på församlingshemmet i Ede i Offerdal. Det var under hemvändarveckan i juli. Sven
Heurgren, som var landshövding då, var också där och vi skulle båda sitta
med i panelen. Det var fullt med folk och några från qiz var där för att
peppa mig. Och jag var riktigt bra, det märkte jag efteråt, eftersom det hade
spelats in av lokalradion. Efter debatten kom Sven Heurgren fram och ville
att jag skulle boka in en tid med honom via hans sekreterare. Och redan då
förstod jag att det var något stort på gång. Det visade sig att han erbjöd mig
att jobba med kvinnoprojekt i länet. Det var så det började.
Erbjudandet från Sven Heurgren innebar att Eivor Comén från och med
hösten 1989 fick leda ett kvinnoprojekt som finansierades av Länsstyrelsen
men som var placerat vid Landsbygdsinstitutet i Ås, lås. Här började hon
bygga upp den verksamhet som några år senare skulle omvandlas till Kvinnum. Det var ett mobiliseringsarbete som handlade om att möta landsbygdens kvinnor i deras vardag. Många bilresor, många möten och många
samtal över ett köksbord.
– Det som var min styrka var att jag var född på landet, jag visste hur
kvinnors situation kunde se ut och jag visste att kvinnor kunde vara väldigt starka och att de låg bakom väldigt mycket utveckling, men det lyftes
aldrig fram. Så när jag träffade kvinnorna vid ett köksbord så visste jag
att jag inte kunde tala om för dom vad som skulle göra. Däremot kunde
jag lyfta upp och synliggöra sådant som de redan hade gjort. Till exempel
kunde jag säga: »jag ser att ni har gatubelysning i byn, det har ni säkert
varit med om att ordna«. Jo, så var det ju. Sen kunde det komma fram att
de skötte all bokföring i jordbruksföretaget.
Från 1991 blev arbetet som rådgivare organiserat genom projektet Kvinnum, även det finansierat via Länsstyrelsen. Eivor fortsatte ha sin bas på
kontoret ute i Ås, vid Torsta folkhögskola. Gun From blev också anställd
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som projektledare, men med placering på Länsstyrelsen. Eivor och Gun
kompletterade varandra väldigt bra och de hade ett nära samarbete. Medan
Gun hade en tydlig myndighetskoppling blev Eivors roll att ha ett nära
samarbete med de kvinnliga nätverken ute i länet.
Kvinnum hade en tydlig organisation med ledningsgrupp, arbetsgrupp
och referensgrupp. I ledningsgruppen satt cheferna för de myndigheter
som deltog och i arbetsgruppen satt tjänstemän från samma myndigheter.
Referensgruppen bestod av kvinnor från de olika kommunerna, bland annat från nätverk som hade bildats. Att landshövdingen Sven Heurgren var
ordförande i ledningsgruppen menar Eivor var en avgörande faktor för att
organisationen fungerade så bra som den gjorde. Han var ett väldigt stöd
och han förstod potentialen i verksamheten. Att Kvinnum lokaliserades
till Ås var naturligt eftersom det hade utvecklats till något av ett landsbygdscentrum. Där fanns också Kooperativ utveckling och Hushållningssällskapet. Kvinnum tog emot många besök och det upplevdes enkelt att ta
en kontakt. En stor del av arbetet som rådgivare handlade om möten och
samtal. Det var många kvinnor som ville mötas och prata om sina tankar
och idéer.
Efter några år kom Marie Forsberg in i Kvinnums verksamhet. Hon var
nyutbildad kulturvetare och betydligt yngre än Eivor. Marie började som
projektanställd 1993 i planeringsarbetet inför den stora Kvinnor Kan-mässa
som skulle arrangeras i Östersund året därpå. Även om det var kulturfrågorna som var Maries hemvist så väcktes hennes intresse snart för verksamheten i hela dess bredd. Efter mässan fick Marie fortsatt anställning
som rådgivare och hon arbetade sida vid sida med Eivor ändå fram till
1998. Marie imponerades av den kraft som fanns i utvecklingsarbetet.
– Det var en sådan förmån att få jobba de fem åren på kontoret i Ås,
berättar Marie. Vi delade lokaler med Kooperativ utveckling och det fanns
ett stort nytänkande inom arbetet med landsbygdsutveckling. Det var också väldigt många internationella kontakter. Jag visste inte ens om jag ville
bli kvar i länet, men det var fantastiskt att få vara med om den utveckling
som skedde i Ås under de åren. Vi jobbade verkligen med att bryta upp
strukturer. Jag tror inte riktigt att vi fattade hur stort det var. Att myndigheter på det sättet vågade släppa på kontroll och makt och ge utrymme för
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utveckling med en stor tillit till dem som drev frågorna. Vi förstod nog inte
hur stort det var och kanske heller inte hur hotfullt det till slut uppfattades.
Kvinnum organiserades bland annat via en referensgrupp som bestod av
ett trettiotal kvinnor från länet. Enligt Eivor och Marie var det dessa kvinnor som egentligen fungerade som styrgrupp. Det var nätverkskvinnorna
ute på fältet som organisationen skulle lyssna på. I styrgruppen ingick de
högsta cheferna från länets myndigheter, men de fungerade inte enbart
styrande.
– De var väldigt inlyssnande och stöttande och de hade stor förståelse
för det nya arbetssättet. En stor förtjänst var också att Gun From, som
arbetade på Länsstyrelsen, blev en naturlig länk mellan myndighetsvärlden
och arbetet ute bland kvinnorna. I ekonomiska termer var Sven Heurgren
väldigt tydlig med att länet vinner på att jobba med kvinnorna på det sätt
som vi gjorde. Redan då fanns det stora problem med sjukskrivningar och
kvinnors arbetslöshet. Jag minns att han tog exemplet att rent ekonomiskt
så kunde man motivera Kvinnum bara genom att två långtidssjukskrivna
kvinnor kom tillbaka i arbete.
Antalet nätverk växte ganska snabbt. Från början handlade det mest om
landsbygdsnätverk men snart bildades också yrkesnätverk med en tydligare
koppling till Östersund. Kvinnum kom att fungera som ett resurscentrum
redan innan begreppet var formellt lanserat. Verksamheten blev uppmärksammad både inom och utom landet, Kvinnum fick ta emot många studiebesök och de föreläste vid konferenser ute i Europa.
MAINSTREAMING OCH MOTSTÅND

I början av 1998 beslutades att Kvinnum skulle lägga ned sin basverksamhet och förändras till ett projektkontor. I samband med detta valde de
anställda att avgå. När Eivor Comén och Marie Forsberg ser tillbaka på
tiden i Kvinnum kan de se en process som gick från expansion och framgång till en period av kritisk diskussion och ökat motstånd. Det handlade
bland annat om eu-medlemskapet, förändrade villkor och en ny syn på
jämställdhet. Marie berättar:
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– Det skedde en förändring som delvis handlade om synen på jämställdhet. Mainstreamingbegreppet kom starkt, och det var ganska tydligt kopplat till eu. Redan när Sverige gick med i eu 1995 blev det lite svårare för
Kvinnum, som hade varit ganska beroende av medel från Länsstyrelsen.
Myndigheterna började prata med delvis nya termer. Vi fick inte längre
samma sympatier för underifrånperspektivet. Behöver vi verkligen särskilda kvinnosatsningar? I så fall ska vi väl också satsa på männen. Vi var
ganska beroende av att det fanns starka chefer som stod upp för Kvinnums
perspektiv.
Som Eivor minns det kom motståndet ganska plötsligt i slutet av
1990-talet. Fram till dess upplevde hon att arbetet blev väl emottaget.
– I början mötte det inte alls något motstånd, tvärtom. Att det gick så
bra i början berodde nog mycket på att vi hade myndigheterna med oss.
Sen började det komma viss kritik, exempelvis från dåvarande chefen på
Almi. Han tyckte helt enkelt inte om det vi gjorde. Det kom också vissa
signaler från Länsstyrelsen, och det gjordes så småningom en utvärdering
som handlade om vår ekonomi och administration. Vi blev ganska chocka
de eftersom vi upplevde att vi hade gjort ett väldigt bra jobb som fick posi-
tiv respons, både från länet och utifrån. Till slut fanns det ingen annan
utväg än att hoppa av. Det blev en liknande utveckling i Norrbotten, deras
regionala resurscentrum blev också hårt kritiserat.
En anledning till att den nya inriktningen på jämställdhet istället för
kvinnoperspektiv blev problematiskt för Kvinnum kan delvis bero på
språkbruket och begreppen. För rådgivarna på Kvinnum hade det närmast
varit en taktik att inte tala så mycket om jämställdhet. De ansåg att deras
arbete i praktiken kunde leda till samma effekter. Marie ser det som en
framgångsfaktor samtidigt som hon också inser att det fanns visst fog för
kritiken.
– Vi var nog inte särskilt genusmedvetna på Kvinnum och vi pratade
egentligen inte så mycket om jämställdhet över huvud taget. Vi pratade
istället om att vi »gjorde« jämställdhet. Och det fick vi också kritik för. Där
fanns det förstås fog för kritiken. Men kanske var det just för att vi var lite
otydliga i vår genusanalys som vi också lyckades hålla samman arbets
gruppen och referensgruppen så bra som vi gjorde. Vår gemensamma
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överenskommelse var tydlig och handlade om att det var rätt att satsa på
kvinnorna och det i sig var vårt sätt att satsa på jämställdhet. Demokrati
aspekten lyftes upp ibland, för i nätverksgrupper kan det handla om att
några starka personer styr verksamheten, så frågan om allas delaktighet
var uppe till diskussion.
– Jag använde faktiskt aldrig ordet feminist, instämmer Eivor. Särskilt inte ute på landsbygden och om det fanns män med, för det kunde
upplevas väldigt hotfullt. Men vi är ju faktiskt hälften och ska ha samma
rättigheter som män.
I Kvinnums ideologi fanns tanken på att jobba med dubbla strategier,
både underifrån och uppifrån. Hur lyckades ni med det?

– Det strukturella perspektivet lyckades vi inte alls med på samma sätt som
underifrånperspektivet, menar Marie. Vi lyckades stärka kvinnor underifrån, men vi lyckades inte stärka kvinnors makt i de deltagande myndigheterna. Där kan man verkligen fundera över varför det misslyckades. Det
var ju förstås lättare och mer glädjefyllt att arbeta med underifrånperspektivet. Att jobba med starka patriarkala myndighetsstrukturer är mycket
svårare. Det hade kanske behövts fler kvinnonätverk även inom de deltagande myndigheterna, inte enbart ute i byarna. Fortfarande så tror jag på
att ha dubbla strategier. Självklart kan man inte bara arbeta underifrån.
Kan ni säga något om effekterna av Kvinnums arbete?

Eivor Comén och Marie Forsberg är eniga om att effekterna av deras arbete
handlade om att kvinnorna själva började ta initiativ för att utveckla sina
sammanhang. Det blev ringar på vattnet när kvinnor stärkte sig själva
genom sina nätverk. I förlängningen skapade det samhällsutveckling.
– Många av de kvinnor som var aktiva i nätverk och grupper har fortsatt
att vara aktiva, både med utvecklingsarbete och jämställdhetsarbete i och
utanför länet. Inte minst på landsbygden startades väldigt många lokala
projekt och verksamheter, barnomsorgs- och äldrekooperativ men också
satsningar på unga kvinnor. Under den här tiden blev kvinnor väldigt
duktiga på att driva projekt, inte minst i Bergs kommun fanns det exempel
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på det. Många projekt var ganska visionära. Det ledde till mer samverkan
i samhället och att kvinnor vågade ta del och vara aktiva. Till exempel så
startades flera lokala resurscentra runt om i länet.
På sätt och vis handlade det också om ett generationsöverskridande
arbete, säger Marie.
– Jag tror att de starka kvinnor som var aktiva i Kvinnum visade oss
yngre att det var möjligt att förändra patriarkala strukturer, just genom
att samverka. Det fanns många synliga och tydliga förebilder att låta sig
inspireras av. Det var viktigt. Det gav både mod och kraft och det är något
som jag burit med mig sedan dess. •
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THERESE ZETTERMAN
Alltid på barrikaden, alltid för jämställdhet
och rättvisa
– min mamma har alltid sagt att jag var emot orättvisor redan som liten.
En annan drivkraft är att jag aldrig var särskilt duktig i skolan, så jag fick
utveckla andra sidor av mig själv istället. Jag hade tidigt ett driv att genomföra saker. Det var jag som höll i insamlingar till skolresorna, jag klev upp
tidigt varje söndagsmorgon och bakade frallor som vi sålde. Kanske föddes
viljan förändra och rädda världen redan där.215
Therese Zetterman har varit engagerad för unga kvinnor och för länets utveckling i stora delar av sitt liv. Alltid med Hackås i Bergs kommun som sin
bas. En tidig förebild var Stig Bahlenberg som drev Hackås teaterverkstad.
– Jag var tio år när den startade och jag upptäckte direkt att där fanns
plats för mig. Stig var helt fantastisk, han kunde få varje unge att känna att
just deras roll var den viktigaste. Jag har spelat teater hela tiden sedan dess.
En annan viktig inspirationskälla för Therese är de äldre kvinnorna
inom politiken och nätverksrörelsen.
– Egentligen har jag nog fostrats av kvinnorörelsen i Jämtland. Efter att
jag slutat skolan så drogs jag ganska snabbt in i projektet Lilith för unga tjejer i Norrlands inland och jag arbetade då med Margaretha Lindbäck. Runt
projektet fanns den så kallade Hjärntrusten och Ann-Margret Göransson
var en av dem. Det jag lärde mig där var att allt var möjligt.
ELLA

– Mitt första egna projekt hette Ella. Då levde vi i en tid med hög ungdomsarbetslöshet. Det fanns någonting som hette alu, Arbetslivsutveckling, och
vår idé var att skapa vår egen utveckling. Det största stödet fick vi genom
Kvinnum. De lyssnade och engagerade sig, men framför allt trodde de på
oss som grupp.
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Ellaprojektet hade som mål att unga tjejer skulle stötta varandra till
egen utveckling. Rent konkret handlade projektet om att använda sin
arbetslöshet till något positivt och utvecklande. Det fanns också en vilja att
bryta med normen om att utvecklingen fanns någon annanstans. De ville
visa att det gick bra att utvecklas och ha roligt även i en liten kommun i
Norrlands inland. Under projekttiden hann de med mängder av aktiviteter.
De ordnade en nyårsfest för kvinnorna i bygden, arrangerade en modevisning, producerade informationsmaterial, sammanställde utvärderingar,
agerade debattledare, höll föredrag, utbildade andra unga arbetslösa,
utvecklade nya projektidéer och skrev ansökningar. Efter projekttiden ville
de gå vidare, hellre med uppdrag än bidrag, som de uttryckte det.216
I utvärderingen av projektet beskrev Therese Zetterman hur hon upplevde sin situation som ung kvinna i glesbygd: »Jag känner att jag utvecklas
här. Jag utvecklas och jag får göra saker som jag tycker är roliga. Då förstår
jag inte varför jag måste flytta till Stockholm!«217
Med erfarenheterna från Ella-projektet började Therese och hennes kollegor skissa på en rad nya projekt, men inget av dem gick igenom. Istället
började Therese arbeta som lärare en period. Hon deltog också i en resa
som Ungdomsstyrelsen arrangerade.
INPULS

– När jag kom hem från resan kände jag sig mogen att dra igång något nytt.
Då fanns det plötsligt särskilda pengar för satsningar på unga kvinnor.
Eivor Comén och Marie Forsberg på Kvinnum hörde av sig till mig och
berättade om vilka möjligheter som fanns. Jag satt på Kvinnums kontor
och skrev utkastet till det första Inpuls-projektet.
Projektet Inpuls fick finansiering 1998 och Therese blev projektledare
tillsammans med Karin Danielsson. De hade var sin halvtidstjänst. Helena
Stridh ersatte Karina Danielsson efter en tid. Målgruppen var unga kvinnor i Jämtlands län i åldrarna tjugo–trettio år. Inpuls fick en fortsättning
några år senare, då med Länsstyrelsen som huvudman.
– Det var en stor bredd i aktiviteterna, allt från aktivistiska saker som
demonstrationer till seminarier och föreläsningar och helt ofarliga trivselaktiviteter. Vi hade till exempel en talk-show med Alice Bah på Filmstaden.
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En av de första aktiviteterna var en utbildning som gick under namnet mil: makt, inflytande och ledarskap. Det handlade om jämställdhet
och samhällsutveckling. När de hade avslutning skulle alla bjuda in en ny
person, vilket innebar att gruppen ständigt fördubblades. Som mest var det
ungefär tvåhundra kvinnor involverade i projektet.218
– Det var alla typer av kvinnor, det var högt och lågt och allt från väns
ter till höger. Allt var väldigt tillåtande. På slutet kom det många unga
kvinnor från Mittuniversitetet som inte hade sin bakgrund i Jämtland,
men som hade börjat studera här. Vi blev ett spännande forum där frågor
som berörde unga kvinnor blev viktiga. Man kunde välja den typ av engagemang som passade bäst, antingen skrika i en megafon eller sitta med på
en konferens eller en föreläsning. Den kritik som brukar komma från unga
kvinnor i länet är att det inte finns utrymme att utvecklas, att ramen är för
snäv. Men vi kunde lätta på ramarna och det gav mer plats. Jag är jättestolt
över det vi gjorde då, säger Therese.
Aktivistdelen av projektet hade stöd från genusforskaren Ulrika Dahl
och AnnaCarin Andersson som var journalist och aktiv i Tjejjouren i
Östersund. De bidrog till att höja nivån på verksamheten och de var båda
väldigt orädda personer.
I boken Coola bönor tog de upp frågor om kön, plats och identitet. Bland
annat ifrågasatte de den jämtlandsbild som ofta lanserades. Bokens avslutningsord är: »Jämtland är inte bara ett resmål, det är ett hem för oss.«219
Therese minns tydligt deras irritation:
– Jag kommer ihåg broschyren som hette Jämtlandsbilden, där fanns det
fler getter än människor med på bild. Det är inte konstigt om folk tycker
vi är galna som vill bo här om man målar upp den bilden av länet. Boken
Coola bönor handlade mycket om att vi som valt att bo här inte är misslyckade på något sätt, utan att det kan vara ett aktivt val. När vi tog upp
detta var länet inte riktigt redo för den diskussionen, men nu hoppas jag
att det är annorlunda.
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EN ANTIPORRDEMONSTRATION I ÖSTERSUND 1999

Inpuls hade en demonstration mot porr våren 1999. Den skulle gå från
Badhusparken till Stjärntorget. De hade bokat en plats på torget där demonstrationen skulle avslutas med bokbord och möte. Eftersom Therese var hög
gravid skulle hon själv inte gå med i demonstrationståget utan hade istället
ansvar för bokbordet. När hon dök upp på Stjärntorget var Motormännen
där med bilar och tält. De skulle också ha en manifestation och hade också
bokat plats, men på andra sidan av Prästgatan. De hade tagit fel plats.
– Jag brusade upp direkt och kollade med polisen, och mycket riktigt så
hade de tagit vår plats. I dag så hade jag nog sagt att det var okej att byta
plats med dem, men då blev det en symbolfråga och jag talade om för dem
att de fick flytta.
Vilken var er agenda, vad vill ni uppnå?

– Det var att unga kvinnor skulle få ta mer plats i länet. Vi vet att det är när
vi bildar familj och skaffar barn som ojämställdheten visar sig på allvar.
Om de unga kvinnorna har skaffat sig mycket kunskap innan så kanske vi
kan mota det i grind. Inpuls fick stor uppmärksamhet och vi syntes verkligen. Att det var möjligt tror jag berodde på att vi var unga kvinnor. Men
viktigt var också att Jeanette Boog-Harvard på Länsstyrelsen var så modig
att hon tog in oss som projekt.
Hur har varit att gå från ung aktivist till mogen politiker?

– Den unga Therese blev ständigt inbjuden att delta på konferenser. Jag fick
till och med sitta med i tv-sofforna med Sverker Olofsson. Jag fick tycka
till om unga kvinnor på landsbygden i alla möjliga sammanhang. Jag fick
alltid många applåder. Jag blev som en clown, en ung tjej som är orädd och
spontan och säger vad hon tycker. Sen kom det till en gräns när jag inte
längre blev inbjuden. Jag blev äldre och fick egna barn. Jag kanske började
ställa motfrågor. Då var det inte lika kul längre.
När projektet Inpuls avslutades 2002 startade de istället den ideella före
ningen Pulz, som så småningom utvecklades till ett regionalt resurscent
rum för unga kvinnor i länet under Kommunförbundets ledning.
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– Med Pulz ville vi driva frågorna vidare. Men vi hade ganska små
medel och vi förvandlades till en slags remissinstans, ett alibi, som man
kunde skicka handlingar till. Det var en av anledningarna till att det senare
lades ned. Med ena handen så gav man oss legitimitet som remissinstans,
men med andra handen blev vi stoppade eftersom vi hade så få resurser att
det var svårt att leva upp till kraven. Då bestämde vi oss för att inte ställa
upp på de villkoren, så vi valde att lägga ned verksamheten.
Vilket motstånd har du mött?

– Som privatperson har man i många sammanhang kallats för manshatare,
det har nog alla feminister drabbats av. Det hände ofta om det var fest
och folk hade druckit. I mer officiella sammanhang mötte vi inget direkt
motstånd. Vi åkte alltid ut till kommunerna för att informera om Inpuls,
minst en gång per år. Det var ofta kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen vi träffade. Då ville vi berätta om vårt arbete, om plats och
inflytande för unga kvinnor. Tyvärr var vi inte så strategiska att vi bad dem
återkoppla till vad de i sin tur kunde göra. I dag, med den erfarenhet jag nu
har, hade jag nog ställt tydligare krav. Under Inpulsprojektets tid mötte vi
inte så mycket motstånd från myndighetshåll, vi var ganska påhejade. Sen
när vi blev Pulz, ett eget resurscentrum som skulle påverka strukturerna,
då blev vi inte lika ofta inbjudna. Vi fick bjuda in oss själva.
– Efter Inpulsprojektet så upplevde vi att det inte fanns någon som ville
stödja oss i vårt fortsätta arbete. Vi hade byggt upp en arena, vi hade skaffat
oss erfarenheter och vi hade folk med oss, men då rycktes förutsättningarna
bort.
Hur har det fungerat att ständigt jobba i projektform?

– Om man inte vet något annat så går det bra. Jag har aldrig haft en fast
anställning och då vet man inte hur det ser ut om ett eller två år. Och så
måste det vara. Det kan aldrig vara för min egen försörjnings skull som
vi driver projekt. Syftet måste vara större och man kan inte driva förändringsprojekt om man inte äger frågan och har den inombords. Vi blev
väldigt duktiga på att driva projekt, men det blev på vår egen bekostnad,
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vi hade aldrig heltidstjänster. Vår strategi var att anlita andra kvinnor i
våra projekt, kvinnor som var proffs inom sina områden, journalister och
formgivare till exempel. Det har varit en framgångsfaktor tror jag.
Hur kan förändringar som skapas inom ramen för ett projekt
leda vidare till förändring i ordinarie verksamheter?

– Inom Inpulsprojektet så jobbade vi med enskilda personer och tanken var
att de skulle utvecklas genom utbildning och kunskap. Personerna kan i sin
tur förändra strukturerna. Så tänkte vi då. Nu har vi andra krav, och det är
att direkt påverka strukturerna. Jag tror inte att det ena sättet är bättre än
det andra. Men det är väldigt svårt att ändra strukturer i ett projekt som
pågår i ett och ett halvt år och jag tror inte att man klarar det om man inte
jobbar med individerna. Man måste göra både och. Strukturerna består ju
av personer som måste vara med på båten. När man jobbar individinriktat
kan det se ut som om inget har hänt, men det har hänt väldigt mycket.
Hur ser du på förhållandet mellan jämställdhetsarbetet och tillväxtarbetet?

– Jag tänker så här: För mig kan vi aldrig sätta likhetstecken mellan jämställdhet och tillväxt. Om allt går ut på tillväxt då är det svårt att bedriva
ett jämställdhetsarbete som handlar om människors vardag. Vi som hade
kunskap om jämställdhet försökte hitta beskrivningar på hur ekonomiskt
lönsamt det var att kvinnor var en del av tillväxtarbetet. Samtidigt skulle
de som arbetade med tillväxtfrågorna lära sig att uttrycka sig politiskt
korrekt om jämställdhet. Det är inte konstigt att vi har haft svårt att förstå
varandra. Självklart finns det studier som visar på den ekonomiska nyttan
av jämställdhet, men det är ändå bara en del av syftet.
När började du jobba partipolitiskt?

– Om man hoppar över den korta period då vi drev Ung profil i Bergs
kommun så var det 2006 som jag klev in i politiken som socialdemokrat.
Länge trodde jag att jag måste hålla med ett parti till hundra procent. Det
var anledningen till att jag inte började tidigare. När listorna skulle göras
för valet 2006 så träffade jag Mona Modin Tjulin och Marie Nordén och då
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sa de till mig att nu var det dags. Jag kom in i kommunstyrelsen i det valet.
Det var väldigt positivt att gå in i politiken i Berg. De var glada att det kom
in någon som var aktiv och drivande.
– Politik är fantastiskt kul för man kan skapa förändring. Jag kommer
ihåg min första motion, då var vi i opposition, men den gick igenom.
Det handlade om att kommunen i många år hade avsatt medel för att
idrottsanläggningar skulle investera i underhåll. Jag som har spelat teater i
alla år vet hur mycket bygdegårdarna betyder och de har samma behov av
underhåll, men fick inte ta del av dessa medel. Min motion gick ut på att
stödet skulle delas mellan idrottsanläggningarna och samlingslokalerna, så
de skulle få en miljon var. När det gick igenom så började jag förstå att det
är här man ska vara. Här kan man göra skillnad. Jag tror inte att jag hade
varit lika bra politiker om jag inte haft mina tidigare engagemang i ryggen.
Jag törs säga att det sitter i ryggmärgen att tänka på jämställdhet.
Hur lätt är det att driva jämställdhetsfrågor i politiken?

– Jag ställer mig ibland frågan varför jag inte har stångats mer för jämställdhet i politiken, men samtidigt så måste jag vara en överlevare. Jag
skäms ibland för att jag hittills inte drivit fler jämställdhetsfrågor i kommunpolitiken, men jag tror att jag vet varför. Först behöver jag skapa mig
en position där människor tar mig på allvar och då får jag bättre genomslagskraft. Men jag har också bidragit till jämställdhet. Under förra mandatperioden var jag med om att driva igenom rätten till heltid, och det är
en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Det finns fler frågor som jag har
på agendan nu. Till exempel så har Bergs kommun skrivit på cmr-deklarationen, och nu kommer jag kräva att vi ska arbeta aktivt med den. Jag tror
att jag omedvetet har tonat ned frågorna eftersom det står skrivet feminism
och jämställdhet i min panna. Sen handlar det också om att jämställdhet
ska finnas med i alla beslut – hur ser det ut i skolan till exempel. Jämställdhet behöver inte ses som en särskild fråga. •
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HERVOR DAHLÉN & SOLVEIG ABRAHAMSSON
Eldsjälar för bygdens och kvinnornas bästa
eldsjälar finns överallt och de behövs. I Hoting har Hervor Dahlén
och Solveig Abrahamsson varit drivande i arbetet för att synliggöra och
stärka kvinnors situation. År 2002 startades ett lokalt resurscentrum för
kvinnor i Hoting, nu är verksamheten nedlagd sedan några år tillbaka. Det
var bygdeföreningen Bygdens framtid som sökte medel från Nutek för att
starta verksamhet för kvinnor. Hervor har varit ideellt engagerad och
Solveig har periodvis varit anställd som samordnare. När de tänker till
baka på den tiden blir de både stolta och glada.220
– Det var en fantastisk tid som lyfte hela Hoting, säger Hervor. Genom
alla konferenser och mässor som vi ordnade så lockade vi hit många
människor utifrån. Vi ville inte bli en grupp för inbördes beundran. Det
är många kvinnliga politiker och kulturpersonligheter som har besökt
oss – Ann-Britt Grünevald, Tove Livendahl, Margareta Winberg, Elin Ek
och Heidi Andersson. Det var en stor bredd i våra aktiviteter. Vi satsade
mycket på företagande kvinnor, inte minst inom mathantverket, vi sam
arbetade med invandrarkvinnor och med samiska kvinnor.
Varje år arrangerade Hotings resurscentrum en kvinnomässa med ut
ställare och föreläsare. Det utvecklades till en nordisk mässa eftersom de
hade ambitionen att ha nordiska gäster. Många av utställarna var kvinnor
som hade en aktiv hobby men som kunde tänka sig att utveckla verksamheten till något mer.
– Vi ville att kvinnor skulle hitta glädje i livet, det kan ge en styrka att
ta itu med andra saker, inflikar Solveig. Man pratar ju om ett lokalt genus
kontrakt. Här fanns ingen tradition av eget företagande bland kvinnor.
Samtidigt så brukar vi lyfta fram att det funnits många starka kvinnor i
bygden, politiker och yrkeskvinnor.
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– Det låg i tiden att lyfta fram kvinnors företagande, menar Hervor. Vi
hade lämnat tiden med Hela Sverige ska leva och istället pratade vi mycket
om kvinnors företagande. Vi såg också behovet. I det här området är de
flesta kvinnorna anställda inom vård och omsorg eller i servicenäringar.
Att driva något eget var inte vanligt. Det ville vi försöka förändra.
Förutom den årliga kvinnomässan hade de två större offentliga arrange
mang varje år, internationella kvinnodagen 8 mars och landsbygdskvinnornas dag 15 oktober. Åldersmässigt lockade de främst medelålders och
äldre kvinnor med sin verksamhet. Vissa aktiviteter riktade sig medvetet
till de lite yngre kvinnorna. De startade exempelvis träffar för nyblivna
mammor. Att fungera som mötesplats där kvinnor kunde lära känna
varandra och börja samarbeta var viktigt. Solveig intygar att det fanns ett
stort behov av en träffpunkt.
– Vikten av en fysisk mötesplats hade vi med oss. Vi skapade ett kontor
där man kunde slinka in och ta en kopp kaffe. Där fanns dator och kopie
ringsapparat, vi kunde hjälpa till med kontakter och ge handfasta råd.
Egentligen blev det som ett byakontor. Vi var väldigt inkluderande och det
var både kvinnor och män som kom till oss. Även om vi inte kunde lösa
alla problem så kunde vi alltid hjälpa till. Vi blev en länk till myndigheter
och andra.
I kölvattnet efter Hotings resurscentrum bildades andra kvinnliga
nätverk, Flåsjöjäntorna till exempel. Kvinnorna i Hoting fungerade som
mentorer. De hade också kontakter med det regionala och nationella
resurscentret för kvinnor. Det blev ett nät av engagerade kvinnor.
OM MOTSTÅND

Hervor erkänner utan omsvep att det fanns ett visst motstånd mot resurs
centret och deras verksamhet:
– Det är väl ingen hemlighet att det har varit ett starkt patriarkat här,
särskilt inom företagarvärlden. Om kvinnor kom med idéer eller ville bilda
en styrelse så blev de ofta motarbetade. Man använde sig av de typiska
härskarteknikerna. Om en kvinna höll i ett möte så kunde karlarna till
exempel sitta och prata sinsemellan. Solveig fick ibland ta rollen som bollplank för kvinnor som blivit tillplattade i olika sammanhang.
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Det fanns en kombination av nyfikenhet och misstänksamhet som Hervor beskriver med sitt eget uttryck »snedsneglare«. Hon syftar till exempel
på ordföranden i den lokala företagarföreningen som kritiskt iakttog vad
de sysslade med utan att själv vilja delta.
–Man ville inte befatta sig med det vi gjorde, för det var ju bara kvinnor,
men samtidigt var man nyfiken. Då blir man en snedsneglare enligt mig.
En annan kritik handlade om att resurscentret blev stämplat som ett
sossefäste. Egentligen förstår de inte vad det berodde på. Kanske var det för
att de så förbehållslöst ville inkludera alla i verksamheten.
– Vi jobbade till exempel tillsammans med de invandrare som kommit
hit. När det flyttade in en irakisk familj så bjöd vi in till middagar för att
samla in pengar till dem. De lagade maten och vi skötte det övriga. Det
kom massor med folk. Av vissa sågs det kanske inte som rumsrent. Överhuvud taget betraktades det som vänsterinriktat det vi gjorde, säger Hervor.
Det mest allvarliga är nog den vedertagna synen på kvinnor. Kvinnor i
allmänhet får inte vara framgångsrika, och framför allt inte i grupp.
Solveig håller med om att det fanns kritik på hemmaplan, men där
fanns samtidigt ett stort behov och många stöttepelare. På länsplanet var
det svårare. De upplevde att det var svårt för det regionala resurscentret att
få legitimitet för sin verksamhet. Där fanns ett annat fokus och de kände
sig ibland främmande i de sammanhangen.
– Om vi ska vara ärliga så upplevde vi oss inte riktigt hemma i den
miljön. Min upplevelse var att det regionala resurscentret väldigt mycket
handlade om att komma in i maktens korridorer. Vi jobbade inte så. Vi ville
lägga en bra grund för kvinnor så att de själva kunde ta makten. Genom
ett bra självförtroende skulle man kunna ta för sig i föreningslivet och i
företagandet. Vi hade inte heller den befolkningsstrukturen. Man måste ju
ha folket med sig. Om det ska hända något så måste man försöka själv.
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Varifrån har ni fått er initiativkraft?

Hervor skrattar:
– Det har varit så roligt. Ren och skär glädje. Genom gruppen har vi
stärkt varandra. För mig personligen har det alltid varit viktigt att få jobba
med andra människor. Fortfarande är det så. Ska jag åstadkomma något
så måste det vara tillsammans med andra. Sen knöt vi till oss kvinnor
utifrån, det var inspirerande.
Varför lades verksamheten ned?

– När det inte längre var möjligt att ansöka om medel för basverksamheten så hade vi inte längre någon möjlighet att ha en anställd. Kriterierna
ändrades hela tiden, ibland under resans gång. Vi fick en känsla av att
allt flyttades upp till en myndighetssfär och en akademisk sfär där vi inte
hörde hemma. Det passade inte för vanliga kvinnor på landsbygden. Vi var
inne i Östersund på några möten och vi försökte nog passa in i formerna,
men det gjorde vi aldrig. Det som var bra med basfinansieringen var att det
gav en frihet att jobba med de frågor som var aktuella, säger Hervor.
Är det viktigt att driva särskild verksamhet för kvinnor?

– Man skulle önska att det inte behövdes, menar Solveig. Ibland fick vi den
synpunkten, att det inte är någon skillnad på kvinnor och män. Vi hade till
exempel en kvinnlig företagare som inte ville höra talas om några särskilda
insatser för kvinnor. Givetvis ska vi sträva efter att allt ska ske på samma
villkor. Det vi gjorde var att synliggöra och uppmärksamma de skillnader
som trots allt finns. Vi ville också höja statusen på det som kvinnor ägnar
sig åt, att baka tunnbröd till exempel. Det har setts som pyssel och något
som hör till hemmet. Ska man jobba i ett litet samhälle som det här så måste man ha lite fingertoppskänsla. Det finns till exempel en viss rädsla för
jämställdhetsordet. Man får gå försiktigt fram. Det gäller att bygga upp ett
förtroende. •
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GUN FROM, JEANETTE BOOG-HARVARD
& LILLEMOR LANDSTEN
Jämställdhetens regionala experter
sedan 1995 finns i varje län en länsexpert inom jämställdhetsområdet.
Deras uppgift har varit att samordna, initiera och stödja det regionala
jämställdhetsarbetet. Gun From utsågs till länets första expert 1995. Hon
följdes 1996 av Jeanette Boog-Harvard som innehade tjänsten till 2004
då Lillemor Landsten tog vid.221

Gun From
När Gun From 1995 fick uppdraget som jämställdhetsexpert hade hon
redan en etablerad position i det jämställdhetsarbete som drivits i länet
sedan slutet av 1980-talet. Gun hade varit anställd på Länsstyrelsen som
projektledare för Kvinnum sedan 1991. Innan dess hade hon varit med om
att arbeta fram det första kvinnopolitiska programmet Hardda. Hon var en
av de kvinnliga tjänstemän som Elisabeth Sundin beskrev som femokrater.
– Jag blev intervjuad av forskaren Elisabeth Sundin en gång. Hon skrev
en bok där hon kallade oss som jobbade med jämställdhetsfrågorna på en
myndighet för femokrater. Det tyckte jag var ett bra ord. Hon såg att vi
spelade en roll. Det gällde att vara utvecklingsinriktad, ha vissa kunskaper
och vara intresserad av frågorna. Att vara engagerad och drivande var också viktigt. Vi var väldigt aktiva och drivande på den tiden och vi fick också
ett stort utrymme för detta.
Gun är utbildad förvaltningssocionom som tidigare hade arbetat både i
kommunal verksamhet och i den ideella sektorn. När hon kom till Länsstyrelsen arbetade hon först med statistik innan fick möjlighet att arbeta
med utvecklingsfrågor. Hon blev tillfrågad om att bli projektledare för det
regionala kvinnoprogram som nyss hade antagits.
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– Jag uppfattade inget motstånd mot handlingsprogrammet. Men samtidigt var det ett projekt som sköttes lite vid sidan av den ordinarie verksamheten på Länsstyrelsen. Andra tjänstemän på Länsstyrelsen var ju inte
direkt inblandade, jag tror inte att jag var så duktig på att involvera dem.
I efterhand kommer jag ändå ihåg att det inte alltid var så lätt att ta upp
frågor om jämställdhet, det blev lite förlöjligat ibland.
Efter fem års projekttid med Kvinnum blev Gun erbjuden tjänsten som
länets första jämställdhetsexpert. Det var lite motvilligt som hon tackade
ja eftersom rollen var en delvis annan än den hon haft som projektledare.
Uppdraget var tydligare uppifrånstyrt. Det som var spännande var att
jämställdhetsexperterna i landet skapade ett gemensamt nätverk som också
fick stöd från Statens förnyelsefond. Det blev ett sätt att skapa en gemensam plattform och att fortbilda sig i frågorna.
OM MOTSTÅND

– När man skulle diskutera med kollegorna på den regionalekonomiska
enheten när det gällde stödfrågor behövde man verkligen vara påläst, för
där blev man många gånger ifrågasatt. Det vanligaste argumentet var att
det inte var någon skillnad på kvinnor och män, det är företag de driver.
»Vi har våra regler när det gäller företagsstödet, och det är samma regler
för kvinnor som för män.« Länge var det så. När jag ställde frågor om vad
det beror på att kvinnor inte startar företag i samma utsträckning som
män och inte uppnår samma framgång när det gäller omsättning och vinst
då tyckte de att det hade att göra med att kvinnor var mindre riskbenägna.
Man nöjde sig med den nivån på analys. I de situationerna kände jag mig
ganska ensam och på den tiden hade man inte lika mycket stöd i forskningen. Det kom senare.
Hur jämställt är det i dag?

– Arbetet med jämställdhet kan aldrig stanna upp. Det är som Monika
Boëthius sa, om man har uppnått ett mål så öppnas en ny dörr. Kvinnor tar
mycket större plats i arbetslivet i dag, på ett självklart sätt. Jag menar att
det har gjorts framsteg och ett exempel på det är i arbetslivet, men inte på
något område, inte heller i arbetslivet, är det jämställt.
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Jeanette Boog-Harvard
Jeanette Boog-Harvard började arbeta som personalchef på Länsstyrelsen
1992. Fyra år senare blev hon erbjuden tjänsten som jämställdhetsexpert
och tackade ja. Det blev åtta intensiva år med jämställdhet i olika former.
Det allra första som hände var att hon ställdes inför uppgiften att ta fram
en jämställdhetsstrategi för länet. Det var ett regeringsuppdrag som skulle
redovisas bara några månader efter att hon tillträtt på tjänsten.
– Det var en väldigt stor utmaning och jag kände mig otroligt ensam
i det arbetet. Jag hade noll koll på hur en jämställdhetsstrategi skulle tas
fram och det behövdes en organisation där vi kunde jobba tillsammans
och processa detta. Det kom samtidigt en jämställdhetsproposition, Delad
makt – delat ansvar, och det blev Länsstyrelsens uppdrag att påverka andra,
i första hand myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv att också
jobba med jämställdhet. I propositionen myntades begreppet mainstream
ing, och det var det perspektivet vi skulle ha. Myndigheten fick plötsligt ett
uppdrag att jobba med jämställdhetsfrågorna, det var ett unikt och viktigt
steg.
– När jag började bli varm i kläderna insåg jag att det skulle vara omöjligt att bedriva ett utåtriktat jämställdhetsarbete med inriktning på mainstreaming utan ekonomiska resurser. Mitt uppdrag blev då att ta initiativ
till projekt som låg i linje med jämställdhetsstrategins förslag. Så småningom kom Länsstyrelsen att initiera många projekt där både Länsstyrelsen
och andra aktörer stod som projektägare.
Innan Sveriges inträde i eu hade Länsstyrelsen något som kallades
länsanslaget. Efter eu-inträdet skulle dessa medel användas som medfinansiering till eu-projekt. Senare skedde det en förskjutning där Länsstyrelsen
inte längre ville åta sig rollen som projektägare.
– Man ville att andra skulle driva utvecklingsarbetet i sin egen verksamhet, men det var efter min tid som expert. Inriktningen har därefter haft
fokus mot att integrera jämställdhet inom sin ordinarie verksamhet i den
egna organisationen. Det har gått från mainstreaming till integrering.
Jeanette visar några av Länsstyrelsens årsredovisningar där det tydligt
framgår hur satsningarna inom jämställdhetsområdet växte kraftigt under
hennes tid. Om man räknar samman projektanslag och ramanslag så sat
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sades drygt tre miljoner 1999 och 2001 var summan uppe i sju miljoner.
Med andra ord skedde en fördubbling inom loppet av några år. Ungefär
åttio procent av resurserna handlade om medfinansiering till olika projektsatsningar.
– Under den period som sammanföll med mitt uppdrag som jämställdhetsexpert hade Länsstyrelsen en utåtriktad roll. Det var kul och det passar
mig eftersom jag tycker om att driva utvecklingsfrågor. Jag utgick från
vår strategi och försökte hitta områden där vi kunde satsa för att också
få igång andra. Många projekt initierades och drevs genom Kvinnums
organisation eller från andra resurscentra i länet, andra drevs med Länsstyrelsen som huvudman. Vi hade också satsningar där Mitthögskolan och
Kommunförbundet tog på sig uppdrag.
– En annan viktig fråga som blev resultatet av processen med jämställd
hetsstrategin var att öka mäns engagemang i jämställdhetsarbetet. Det
resulterade i projektet Mannum som finansierades av bland annat eu,
Länsstyrelsen, Arbetsmarknadsdepartementet, Landstinget, Östersunds
kommun och Försäkringskassan. Satsningen hade även ett starkt stöd av
vår landshövding Kristina Persson, som gärna såg att jämställdhetsarbetet
breddades.
Hur förändrade Länsstyrelsens roll gentemot satsningen Kvinnum?

– Länsstyrelsen fick ett uppdrag att jobba med jämställdhet och Kvinnum
hade uppdraget att jobba utifrån kvinnors perspektiv. Jämställdhetsperspektivet innefattade förstås arbetet med att stärka kvinnors situation, men
det innebar också ett bredare perspektiv och framför allt skulle vi arbeta
gentemot andra aktörer än de som var Kvinnums målgrupp. Länsstyrelsen
skulle stärka myndighetstänket. När vi startade projektet Mannum var
ambitionen att män och kvinnor skulle jobba tillsammans, men det kändes
som att projekten gick skilda vägar där. Man var nog inte så intresserad av
att jobba med varandra. Sen uppfattades det nog från Kvinnums sida att
det var fel att Länsstyrelsen stödde ett arbete bland män.
Jeanette tycker att gräsrotsperspektivet fanns kvar under hennes tid
som jämställdhetsexpert. Dels fanns Kvinnum som organisation kvar, dels
bildades det flera lokala resurscentra runt om i länet.
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– Jag försökte stötta både gräsrotsperspektivet och myndighetsperspek
tivet, men självklart var min funktion en viktig motor för att få igång
andra myndigheter, och där var jag ju rätt ensam även om jag hade landshövdingens stöd hela tiden.
– Under den tid jag jobbade med frågorna utvecklades ett bra engagemang från andra myndigheter, bland kommunerna och i Landstinget, men
också från några av de större företagen. Därför är det synd att Länsstyrelsen inte har fortsatt med utåtriktade satsningar. Vi blev till slut rätt många
aktörer och det var positivt att ha engagerade kollegor runt om i länet.
Bland kommunerna fanns ingen tydligt utpekad mottagare av jämställdhetsfrågor. Därför startade Länsstyrelsen ett jämställdhetsnätverk för
hr-funktioner vid kommuner, myndigheter och Landstinget där vi bland
annat samarbetade med Jämo. Det blev en bra uppslutning och närverket
levde rätt många år. I arbetet med mäns våld mot kvinnor utvecklades
också ett stort engagemang från dåvarande landstingsdirektören och med
länspolismästaren.
Hur har du sett på din roll som tjänsteman med ansvar för jämställdhet?

– Det är mycket svårt att åstadkomma något utan resurser, med bara den
egna arbetstiden som insats. Från början var jag mycket ute i länet för att
informera om jämställdhetsstrategin. För att kunna åstadkomma förändring behövs det pengar och det behövs långsiktighet och ett stort tålamod.
Det gäller också att arbeta med de möjliga istället för de omöjliga. Att hitta
ambassadörer för jämställdhet. Det behövs många som går i bräschen för
frågorna och som ständigt gör dem synliga. Det var en av mina målsättningar, att göra frågorna synliga. Jag jobbade mycket med informations
material och med medierna. Ofta när vi hade en utåtriktad aktivitet så
skrev vi ett pressmeddelande. Vi fick ett jättestort gensvar.
Vilka hinder har funnits?

– Pengar har varit ett hinder. För att öka kunskapen och skapa medveten
het bland nya målgrupper behövs resurser. Om allt ska finansieras via
projekt blir insatserna tillfälliga och kortsiktiga. Vi fick ständigt söka
finansieringar för att nå ut med frågorna och det var inte alltid enkelt att få
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projektplanerna att passa in i traditionella regelverk. Jag och många andra
blev experter på att skriva projektansökningar. Därför bör det finnas mer
permanenta resurser för länen som kan synliggöra frågorna. Sen tror jag
också att det fortfarande behövs en gräsrotsrörelse, kanske framför allt
bland unga kvinnor. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas på bred front och
med många perspektiv – och som en ständigt utmanande och synliggjord
fråga.
Är Jämtlands län jämställt?

– Nej, vi är långt ifrån framme. Men jag tror att det har betydelse på lång
sikt att det finns många kvinnor på ledande positioner. Det innebär att
andra kvinnor, inte minst unga, har förebilder och kan ta för sig. Jag tror
också att kvinnor på ledande positioner i politiken och i näringslivet har
en större medvetenhet i dag om behovet av egna nätverk och att vi måste
fortsätta jobba för ökad jämställdhet.

Lillemor Landsten
Lillemor Landsten har en bakgrund som barnmorska, vårdlärare och verksamhetsutvecklare på Jämtlands läns landsting. Hon har också arbetat med
samverkan av insatser mot våld i nära relationer. Sedan 2004 har hon haft
rollen som jämställdhetsexpert vid Länsstyrelsen, eller särskilt sakkunnig i
frågor om jämställdhet, som det formellt sett heter sedan några år tillbaka.
– Jag har nog alltid haft klart för mig kvinnors och mäns olika värde,
men kunde inte riktigt formulera det i ord. När jag började läsa genus
vetenskap med inriktning mot psykologi så kunde jag sätta ord på det som
jag redan hade upplevt och förstått. Att det finns en maktordning och en
kultur som förväntar sig vad vi ska göra och inte göra.
När Lillemor ska beskriva den nuvarande inriktningen av Länsstyrelsens jämställdhetsarbete återkommer hon till den nya titeln, särskilt sakkunnig. I begreppet ligger integreringstanken, att jämställdhetsperspektivet ska integreras hos alla andra sakkunniga i deras respektive sakområde.
Varje sakkunnig har ansvar för att se till att man utformar verksamheter
som motsvarar både kvinnor och mäns villkor och behov. Det framgår av
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länsstyrelsernas instruktion och förordning att all verksamhet ska jämställdhetsintegreras. På senare tid har uppdraget handlat alltmer om att
stödja tillväxtaktörer och genomföra strategier.
– Uppdraget att jämställdhetsintegrera Länsstyrelsen innebär också att
vi styrs från det externa till det interna arbetet. Vi ska integrera jämställdhet i alla Länsstyrelsens verksamhetsområden: inom samhällsplanering, i
krisberedskap och i alla andra ansvarsområden. En person på Länsstyrelsen kan ju inte fixa detta utan det måste göras i all daglig verksamhet. Men
det behövs också ett engagemang utanför myndigheten om jämställdhet
ska kunna integreras i andra verksamheter i länet, i kommunerna till
exempel.
– Jag tror på integrering som metod, men det krävs ett väldigt stor arbete
och det krävs en förändring på alla nivåer. Om jämställdhetsintegreringen
lyckas så kommer det att leda till maktförskjutningar i hela samhället.
– Det har trots allt blivit lättare med åren att integrera jämställdhet. Inte
minst för att perspektivet också förankras uppifrån inom olika verksamheter. Det kommer propåer om jämställda bomiljöer från Boverket, inom
kulturmiljöområdet har man gjort en ny handlingsplan där man riktar
fokus mot kvinnors kulturmiljöer.
Det första som hände när Lillemor anställdes på Länsstyrelsen var att
hon fick delta i ett utvecklingsprogram för alla särskilt sakkunniga i landet.
Det var en utbildning i jämställdhet som finansierades av närings- och
finansdepartementet. Anledningen var att regeringen inte ansåg att länsstyrelserna hade hittat rätt i arbetet med jämställdhetsintegrering. Utbildningen pågick under mer än ett år och den ledde bland annat till att de blev
ett sammansvetsat och starkt kollektiv nationellt.
– Vi behöver stärka och stödja varandra i den ganska ensamma och
utsatta positionen som jämställdhetsexpert.
Har jobbet med jämställdhet inneburit mycket motstånd?

– Absolut. Ofta är det väldigt subtilt, saker kan rinna ut i sanden. Män
niskor kan vara positiva, men man stöter på och man stöter på. Är man
inte med och ligger på och håller handen hela tiden, då rinner det ut i sanden. Det är den värsta typen av motstånd. Egentligen vittnar det om dålig
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styrning från ledningen. Det är inte så lätt för ett länsråd att säga att det
här är en viktig uppgift och det här ska vi göra. Det behövs ett stort kurage
och mycket kunskap i frågan för att kunna göra det. Men man kan bestämma sig för att det är en fråga som alla andra, det står i vår instruktion och
det är något vi ska göra. Då krävs också ett mod att kunna ta de konflikter
som kan uppstå.
– Jag tror inte att jag tog så många strider under de första åren. Rent
konkret kunde det handla om projektstöd och företagsstöd. Det var ju
tjänstemän som satt på samma enhet som jag och det kan ibland vara svårare att ta strid med dem som finns nära i organisationen. Jag försökte nog
med mycket lock och pock och jag servade med mycket kunskap.
– När man ska jobba praktiskt med jämställdhet är det väldigt bra att
kunna visa att det är lönsamt och leder till tillväxt. Samtidigt handlar det
förstås om att gemensamma resurser ska fördelas på ett rättvist sätt, en
rättvisefråga med andra ord. Som myndighet är det förstås väldigt viktigt.
Har vårt län haft svårare än andra att jämställdhetsintegrera?

– Ja, jag tror det. Man säger ju att det finns så många kvinnliga kommunal
råd till exempel. Men det finns någonting under ytan som beror på att det
är ett skogslän. Det kan handla om gamla släkter och gamla kontakter.
Kanske handlar det också om basket, hockey, jakt eller något annat. Jag har
funderat jättemycket på det.
– Många handläggare har ju haft personer som återkommande sprungit
in och ut i korridorerna. Då kan det vara besvärligt att ställa krav på jämställdhet. Man kanske inte själv har kunskapen och argumenten för att
driva perspektivet. Många har nog sett det som att tillväxtarbetet och
jämställdhetsarbetet står i motsättning till varandra. Det har varit svårt att
argumentera för att rekryteringsunderlaget breddas om man har insatser
som riktas till både kvinnor och män.
Vad finns det för jämställdhetsinsatser som skulle
kunna matcha detta motstånd?

– Om man tänker på olika kvinnliga nätverk, till exempel inom skogsnäringen eller inom jordbruket, så hittar man inga sådana grupperingar
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längre. Tidigare var det ju ett myller av engagemang. När jag började 2004
så fanns det till exempel flera resurscentra. Nu verkar det väldigt dött. Är
det för att man är rädd för att utmana? Ser man att någonting håller på att
förändra strukturer, då ökar väl motståndet. Jag brukar alltid säga att om
motståndet ökar så har man antagligen nått en bit på väg. Men det kanske
handlar om att jag inte hittar de grupperingar som finns. Jag kanske sitter
för instängd på Länsstyrelsen.
Vilken problembild finns i länet i dag och vilken roll har jämställdheten där?

– Jag tycker att Regionförbundet är väldigt tydliga med att jämställdhet är
en överlevnadsfråga för det här länet. De är mycket tydligare med det än
vad Länsstyrelsen någonsin varit. Men det måste också ske åtgärder, det
räcker inte att prata om jämställdhet. Det tror jag är den stora utmaningen.
Ett sätt kan vara att bjuda in till dialog med medborgarna, med ungdomar
till exempel. Vi gjorde en liten undersökning, »Blir du kvar i vårt län?«, för
att få lite input. Men när den ansvarige skulle resa runt i kommunerna och
förankra rapporten så fanns det tyvärr inte så stort intresse.
Hur gick arbetet med att ta fram en ny jämställhetsstrategi för i länet?

– Jag använde mig av de planer och strategier som redan fanns, till exempel den regionala utvecklingsstrategin och handlingsplanen för jämställd
regional tillväxt. Jag sammanfattade de problem och strategier som redan
fanns formulerade.
Det jämställdhetsråd som Länsstyrelsen administrerade lades ned för
några år sedan. Lillemor upplevde inte att det hade en bra funktion. Där
emot skulle hon gärna se en ny gruppering i länet som kunde fungera som
en genomförargrupp för jämställdhetsstrategin.
Har vi jämställdhet i dag?

– Det finns inget som tyder på det vare sig i statistiken, i medierna, i skolan,
i hemarbetet eller i rättssalen. Det enda som visar på något annat verkar
vara Vasaloppet. Eller kanske inte, om mediebevakningen granskas. •
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ANNA EBENMARK
Med regionen för jämställdhet och jämlikhet
anna ebenmark har arbetat som mångfaldsstrateg på Jämtlands läns
landsting/Region Jämtland Härjedalen sedan 2009. I uppdraget ingår
frågor om jämställdhet och jämlikhet samt frågor om våld i nära relationer.
Innan dess arbetade Anna med diskrimineringsfrågor på Röda Korset. När
hon tillträdde tjänsten på Landstinget hade den ändrade diskrimineringslagstiftningen lett till att det behövdes en tjänsteman som kunde arbeta
med flera olika diskrimineringsgrunder. Efter en tid lades det till ytterli
gare områden, nationella minoriteter och bevakning av barnkonventionen.
Nu arbetar en annan person med dessa frågor på halvtid och Anna kan
koncentrera sig på jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna.222
– Vi väljer att prata om jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Om man
bara pratar om jämlikhet så har jämställdhetsfrågorna en tendens att
försvinna. Då blir det mycket fokus på socioekonomiska och geografiska
faktorer. Kön försvinner mer eller mindre. Om man till exempel pratar om
problem för funktionsnedsatta så blir det oftast könlöst och hbtq-frågor
kan också bli könlösa.
Anna ser att det på sista tiden blivit mer fokus på jämställdhet än på
jämlikhet.
– Det beror på att vi har mycket statistiska underlag när det gäller kön.
Det är mycket svårare att följa upp frågor inom andra diskrimineringsgrunder. Kön, ålder och geografisk hemvist går bra att registrera, men
annars är det svårt och det krävs mer av kvalitativa uppföljningar. Det är
också viktigt med tanke på ett intersektionellt perspektiv. Kvinnor är ingen
homogen grupp exempelvis, där spelar en rad andra faktorer in: utbildning, socioekonomi och så vidare. Det är en utmaning för hela hälso- och
sjukvårdssektorn.
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Hur mycket fokus finns det på folkhälsofrågor i dag och finns
det ett jämställdhetsperspektiv på de frågorna?

– Jag har inte själv jobbat så mycket med frågorna, det finns andra som
gjort det. Det är lite problematiskt med sjukskrivningsstatistiken. Det finns
inga undersökningar, så vitt jag vet, som visar att länets befolkning är
sjukare än andra, däremot har vi väldigt höga sjukskrivningstal. Det är en
gåta varför vi har så höga sjukskrivningstal om befolkningen inte är sjukare
än andra. Där tvistar många om olika förklaringsmodeller. Landstinget
har precis beslutat sig för att genomföra en så kallad lup, en långsiktig
utvecklingsplan när det gäller sjukskrivningstalen. Sedan hjälper det inte
enbart att ta fram en plan, men den kan vara ett gott stöd i arbetet. Den
stora uppgiften är att genomföra de aktiviteter som föreslås för att sjukskrivningstalen faktiskt ska minska. Här krävs säkert samverkan med flera
aktörer. Sjukskrivningstalen är komplexa. Det handlar inte nödvändigtvis
bara om Landstingets uppdrag utan även andra förutsättningar i livet kan
spela in.
– Det finns en stor skillnad på mäns och kvinnors sjukskrivningar och
det har bland annat att göra med genus och traditioner och att vissa typer
av sjukdomar är kvinnligt eller manligt kodade. Har en patienten depression eller blir en patient tillskriven en depression? Som exempel uppger
unga kvinnor sämre psykisk hälsa än unga män. Kvinnor mår sämre av lite
olika anledningar och förklaringarna handlar ofta om stress och sociala
krav utifrån, att man ska vara en duktig flicka. Men det finns också ett
problem som handlar om att vi med stor sannolikhet missar många män
när det handlar om depression. Många män tar livet av sig, och det sker ju
inte utan en problematik bakom. Kvinnor har också många diagnoser som
handlar om muskulära sjukdomar, och det kan ju hänga ihop med hög
belastning och dålig arbetsmiljö.
Lyckas ni arbeta strukturellt med jämställdhetsfrågorna?

– Både och. Jag styrs en del av politiska beslut och jag är beroende av att
politiken och ledningen är med på banan. Det upplever jag att man är,
åtminstone till en viss nivå. Man säger att jämställdhet är viktigt och det
finns tydliga mål i våra styrdokument. Vi arbetar med att jämställdhets
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integrera alla våra policyer. Det är inte svårt att få gehör för. Det handlar
i och för sig om att ge och ta. Det går inte att få igenom alla skrivningar
eftersom det också finns många andra faktorer att ta hänsyn till. Däremot
är det mycket kvar för att kunna säga att vi faktiskt gör jämställdhet i
vardagen.
Anna är väl medveten om att det inte räcker med att skriva fina strategier. För att klara av att genomföra jämställdhet i praktiken krävs politiska
prioriteringar, inte minst handlar det om ekonomi.
– När handlingsplaner och policyer är skrivna, det är då arbetet egentligen börjar. Men när det handlar om att göra jämställdhet och att få till
det i praktiken, då finns det väldigt många andra områden som också är
viktiga och högprioriterade. Då blir det en form av perspektivträngsel eller
sakfrågeträngsel. Den pressade ekonomin sätter sina gränser. Jag menar
att det krävs ett jämställdhetsperspektiv i de ekonomiska diskussionerna.
Hur prioriteras resurserna, vilka medborgare får ta del av resurserna, var
görs besparingarna, är det främst inom kvinnodominerade områden eller
mansdominerade områden? Det behövs både kunskap och tid för att göra
dessa prioriteringar och det är mycket långsiktigt och tålmodigt arbete.
Ett annat område som verkligen handlar om strukturella förändringar
och som kräver stort tålamod är arbete med beteendeförändringar.
– Vi är präglade av strukturerna sedan länge och de är svåra att bryta.
Det handlar om att komma bort från åsikter och istället utgå från fakta.
Men det finns ibland en idé om att vissa fakta är åsikter. Därför är det en
stor utmaning och väldigt viktigt att agera professionellt och inte känslomässigt. Jag försöker få med många handläggare i det arbetet. Jag kan inte
ändra på detta själv, även om jag har ansvar för sakområdet. Jag är enormt
beroende av att alla verksamhetsutvecklare inom läkemedel, patientsäkerhet och så vidare också har de glasögonen på sig. Jag försöker också att ha
en ödmjukhet med mig i arbetet. Det måste få ta sin tid. Som tjänsteperson
med ansvar för jämställdhet är det viktigt att ha kommit förbi eldsjäls
stadiet. Det fungerar helt enkelt inte att vara arg och upprörd.
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Hur mycket styrs landsting och regioner av den nationella
jämställdhetspolitiken?

– Just den frågan ställde jag mig när jag började jobba här. De nationella
målen för jämställdhet tänker man nog inte så mycket på. Det är den regio
nala politiken som är mest styrande. Det är upp till enskilda politiker att
påtala detta. Jag får ibland frågan från politiker om hur Landstinget jobbar
med kvinnokonventionen och det gör vi i princip inte. Hittills har Landstinget sagt att barnkonventionen ska implementeras i våra styrdokument,
men man har inte sagt något om kvinnokonventionen. När vi pratar om
jämställdhet och definitionen av det så utgår vi givetvis från de jämställdhetspolitiska målen. När det gäller våldsfrågorna så har vi en bra samverkan på länsnivå.
Hur ser du på frågan om att jobba med särskilda insatser för
kvinnor respektive att arbeta med integrering av jämställdhet?

– Jag tror att det just nu behövs både och. Det behövs både mainstream
ing och särskilda aktiviteter. Frågorna försvinner så väldigt lätt och därför
behövs särskilda aktiviteter för att lyfta och synliggöra. Det kan handla om
utbildningar, utställningar eller studier av olika slag. Jämställdhet måste
också komma in i alla verksamhetsområden: i fastighetsfrågorna, i ärende
hanteringen och så vidare. Vi har en övergripande handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet men försöker också ta med dessa perspektiv i andra
styrdokument. I handlingsplanen finns både särskilda insatser och delar
som är mer jämställdhetsintegrerande. Det kommer att vara nödvändigt
under en ganska lång tid framöver.
Anna hänvisar till genusforskaren Malin Rönnblom som brukar säga
att det finns en risk för att myndigheter administrerar bort jämställdheten
genom att bara fokusera på rutiner och skrivningar i olika dokument.
– Det kan jag hålla med om. Men jag frågade henne en gång vad vi ska
göra istället, och de hade hon inga svar på. Här trevar vi oss fram, alla vi
som jobbar med frågorna. Hur ska man gå tillväga för att uppnå det jämställda samhället?
– Att jobba i projektform med jämställdhet kan förstås ha sina risker,
och det gäller inte bara jämställdhetsfrågorna, det kan lika gärna handla
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om till exempel miljöfrågor. Det finns en risk att det blir det lilla rummet
som man jobbar i, den lilla friggeboden, och det kanske resulterar i väldigt
bra saker, men det kommer aldrig vidare i den ordinarie strukturen. Då
faller allting när projektet är slut. Det viktiga är att skapa en hållbarhet i
arbetet. Inom Landstinget har vi beslutat oss för att inte söka fler särskilda
medel just nu, för då riskerar vi att projektdriva arbetet. Istället fortsätter
vi att gneta på med de pengar vi har inom ordinarie budget. Vi tror att det
är mer långsiktigt hållbart.
Hur jämställda är vi?

– Vi lever i tron att vi är så fruktansvärt jämställda i Sverige och det ställer
till problem för oss. Vi vill så gärna tro att vi är schyssta och jämställda och
vi kan lätt missa att vi gör könsskillnad helt omedvetet. Det som förvånar
mig många gånger är att det finns en sådan otrolig okunskap i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Folk har åsikter om jämställdhet, men det
betyder inte att man är kunnig i frågorna. Journalister kan knappt ställa
kritiska frågor, våra politiker har många gånger en minimal kunskap. Det
finns givetvis undantag, men generellt sett är kunskapsnivån väldigt låg.
Det behövs många olika utbildningsinsatser, dels riktade utbildningar,
men också ordinarie utbildningar som tar till sig detta perspektiv. En
utbildning om läkemedel bör till exempel ha ett genusperspektiv. Läkar
utbildningen har stora behov av detta.
Hur ser du på jämställdhetsarbetet i framtiden?

– Rent visionärt så upplever jag att det finns ett stort intresse för jämställdhet. Det har hänt väldigt mycket inom Landstinget. Men i genomförandet
så haltar det. Kostymen skulle behöva bli större och resurserna kunde bli
fler. Det finns ett glapp mellan stolta ambitioner och praktiskt resultat. Det
har gjorts en revisionsrapport när det gäller jämställd vård och där påtalas
att det inte syns i protokollen att frågorna har diskuterats. Det framgår
också att frågorna inte når ända ned i organisationen. Vi har precis börjat
med ett arbete där vi ska jämställdhetsintegrera en hel enhet inom Landstinget. Det är spännande men svårt.
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– För egen del så är jag intresserad av en organisation som heter Forum
för feministiska föräldrar, det skulle behövas här i länet. Jag känner ett
behov av sammanhang där man inte behöver bli ifrågasatt om man har
ambitioner att leva jämställt. Att kunna lyfta frågan om klädfärger utan
att det blir ett ramaskri. Det handlar om många olika saker – hur hushållsarbetet fördelas hemma, om lekar och uppmuntran, om förhållandet till
flickor och pojkar på många olika sätt. •
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MARGARETA WINBERG
Ett politiskt liv med feministiska glasögon
margareta winberg flyttade till Jämtland 1969 och arbetade som
lärare i tio år. Det var här som hennes politiska resa inleddes. Hon var riksdagsledamot för Jämtland under perioden 1981–2003. På 1980-talet blev
hon ordförande i det socialdemokratiska kvinnodistriktet i länet och drev
då frågor om jämställdhet och regional utveckling. Margareta Winberg
var ordförande för s-kvinnorna i landet 1990–1995 och under perioden
1998–2003 var hon jämställdhetsminister. Efter en period som ambassadör
i Brasilien 2003–2007 flyttade hon hem till Jämtland och har då bland
annat varit ordförande i organisationen un Women Sverige. I valet 2014
kandiderade hon till regionfullmäktige och blev dess ordförande från
november 2014. Återigen ser hon frågorna om jämställdhet som strategiskt
viktiga för länets utveckling.223
MARGARETAS FEMINISTISKA BAKGRUND

Margareta startade sin partipolitiska karriär inom det socialdemokratiska
partiet för att efter några år övergå till dess kvinnoorganisation. Vaplans
kvinnoklubb blev hennes politiska hemvist och är så alltjämt. Hon ansåg
sig inte vara feminist från början. Det var först när hon för sig själv definierat ordet feminist, i början av nittiotalet, som hon anammade det. Sedan
dess har alla politiska områden hon sysslat med setts med feministiska
glasögon. Samma glasögon användes vid ambassaden i Brasilia.
– På åttiotalet när jag var ordförande i kvinnodistriktet så gjorde vi
själva en undersökning av kvinnors villkor, vi ville skapa en länsplan för
kvinnorna. Det intressanta är ju att de frågor som vi pratar om i dag, de
strukturella frågorna, de är ju lika giltiga i dag som de var då. Man blir ju
lätt frustrerad när man tänker på det.
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Jämställdhet över partigränserna, finns det?

– Det har varit så och det har jag väldigt många exempel på. När jag var
ordförande i kvinnoförbundet så började vi organisera oss i riksdagen och
det mötte först motstånd inom partiet, med det gick över. Snart började vi
organisera oss med de andra partierna, särskilt med Folkpartiet, men även
med de andra. Till exempel så skrev vi motioner tillsammans. Det förekommer inte i dag. När man kan sitt parti, och det gäller ju i alla partier,
så vet man exakt när man går över gränsen, man vet vad man inte kan
samarbeta om. Vi skrev till exempel om kvinnors hälsa, om alkohol och
tobak, om konsten i riksdagen. Sen gjorde vi en resa tillsammans, vi åkte
till Norge och Island för att träffa deras kvinnliga ledare. Gro Harlem
Brundtland var ju statsminister i Norge och Vigdís Finnbogadóttir var president och ledare för Islands kvinnoparti. Vi umgicks, och det är en väldigt
bra sak för då blir det lättare att arbeta med varandra. Detta förekommer
inte alls i dag och det är blockpolitiken som hindrar det. Min ambition är
att försöka hitta tillbaka till den typen av samarbete. Jag är inte säker på att
det går, men det vore väldigt bra.
På vilka områden inom jämställdhetsarbetet har du kunnat göra skillnad?

– Jag tycker att jag har gjort avtryck inom fyra områden. Frågan om varvade listor drev jag inom partiet i min roll som ordförande i s-kvinnorna.
Inför valet 1994 hade vi framgång och det året kom det stora genombrottet.
Sexköpslagen är en fråga som jag varit med att driva under lång tid. Redan
i Vaplans kvinnoklubb skrev vi motioner, sedan fortsatte vi inom partiet på
distriktsnivå och förbundsnivå. Till sist lades motionen i riksdagen. Som
minister 1998 fick jag implementera lagen till alla myndigheter och vi har
också exporterat lagen till en rad andra länder. I rollen som jämställdhetsminister bestämde jag mig för att driva några egna frågor, bland annat om
kvinnors representation i näringslivet och om delad föräldraförsäkring.
Hur bekämpas motståndet?

– Motståndet mot jämställdhet kan man bara bekämpa med opinionsbildning och lagstiftning. Jag minns till exempel när vi drev frågan om en
individualiserad föräldraförsäkring. Jag var med i en radiodebatt 1999 och
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det var bara Expressen som stödde mina åsikter då, ingen annan. Nu är de
allra flesta medier med på den sidan och partierna börjar vakna. Opinionsbildning är a och o, men det tar tid. Det arbetet måste också bedrivas på
regional nivå. Det måste vi bli bättre på.
Hur tycker du att mainstreaming som metod har fungerat?

– Varierande bra. Tillämpningarna av mainstreaming var inte utarbetade
då, och verkar inte vara det nu heller. Jag genomförde utbildningar på
regeringsnivå för ministrar och statssekreterare. Målet var att alla skulle
tillämpa metoden, men visst var det trögt. Varje år skulle departementen
redovisa hur det gått och Socialdepartementet lyckades ganska bra.
Hur vill du driva jämställdhetsfrågorna i Region Jämtland Härjedalen?

– Som region ska vi tillämpa gender mainstreaming både inom sjukvården
och i det regionala tillväxtarbetet. Som princip kan det handla om före
tagsstöd, projektstöd och partnerskap. Jag hoppas det ska bli förändring.
Dessutom kan det behövas särskilda insatser för kvinnor eller män.
– Jag vill samla alla kvinnor och organisationer på 8 mars för att mobilisera. Det behövs både prat och verkstad, inte minst i vårt län. Fortfarande
har kvinnor inte självklart samma värde som män.
Var bör frågor om jämställdhet placeras?

– Precis som i en regering så tycker jag att man ska lägga jämställdhetsfrågorna högt upp i organisationen. Man kan inte ha ett särskilt departement
för dem – de finns ju överallt. Lönefrågan, våld mot kvinnor, kvinnors
arbetsmiljö, allt ligger på olika departement. Någon måste samordna och
följa upp dem. På samma sätt tycker jag att man i en region ska samla frågorna i ett övergripande organ.
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Finns det behov av kvinnors egna rum?

– Å ena sidan behöver kvinnor ha egna arenor som samhället ser ut dag.
Å andra sidan måste vi tänka att vi inte kan genomföra förändring av samhället utan att männen är med. Det viktigast är att frågorna över huvud
taget diskuteras och drivs. Under den tid jag var jämställdhetsminister
upplevde jag inte att det fanns någon blåslampa underifrån. Jag kan sakna
ett tydligt aktivistarbete och tänker mycket på allt vi gjorde i kvinnoklubbarna på sjuttio- och åttiotalet. •
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KRISTINA ERNEHED, CLARA BODÉN
& ANNA OLOFSSON FRESTADIUS
Framtidsspaning om jämställdhet och urban norm
en eftermiddag träffade jag Kristina Ernehed, Clara Bodén och Anna
Olofsson Frestadius som alla tre funderat mycket på plats, identitet och
kön. Vi börjar vårt samtal med att prata om att det inte finns så många
feministiska grupperingar i länet i dag och att det inte längre finns något
aktivt nätverksarbete som handlar om kvinnors livsvillkor på landsbygden.
Jag undrar vad det kan bero på?
– Eftersom arbetet inte har fortsatt så är det kanske där strukturerna
kommer in, säger Kristina Ernehed. Min uppfattning är att de patriarkala
strukturerna fortfarande fanns kvar. Visst, det är väl bra om vi kan bo och
arbeta här, men hur många unga tjejer i dag köper gamla könsroller? Jag
tror att det är svårt att få en hållbar utveckling om man inte kan förändra
på strukturell nivå.
Anna Olofsson Frestadius, som är aktiv i »Hela Sverige ska leva«, menar
att arbetet med jämställdhet måste utvecklas och förnyas.
– Inom Hela Sverige ska leva jobbar vi väldigt mycket med jämställdhet.
Tidigare har man tyckt att jämställdhet handlar om att det ska vara lägst
fyrtio procent och högst sextio procent av endera könet i styrelser, vilket är
ganska provocerande för mig. Det är en bit på väg och det är mycket mer
än andra organisationer gör, men det är ett statistiskt sätt att skapa jämställdhet, det behövs mer praktiska sätt att utöva jämställdhet på. Just nu
håller vi på att ta fram en enkät om kvinnor på landsbygden. Hur upplever
kvinnor på landsbygden det är att leva och bo där?

VA D H Ä N D ER N U ?

Kristina Ernehed är journalist
och projektledare som för
några år sedan valde att
flytta hem till Jämtland efter
ett antal år i Stockholm och
Göteborg. Hon har startat
Jämtlands Kulturkompani
tillsammans med Martin
Johansson och driver där
egna kultur- och utvecklingsprojekt. I sitt arbete vill de
bland annat ifrågasätta den
urbana normen.
Clara Bodén är filmare
som har arbetat med temat
glesbygd – lämna eller stanna
kvar, i sin film Lägenhet +
bil + allt jag har och äger.
Hon är engagerad i frågor
om plats, identitet och urban
norm och har bland annat
haft uppdrag i länets skolor
för att diskutera dessa frågor.
Anna Olofsson Frestadius
flyttade till Östersund från
Stockholm för att studera på
socionomprogrammet på
Mittuniversitetet. Hon gjorde
sin praktik på Coompanion
Jämtland och är anställd som
rådgivare där sedan 2011.
Anna bor i dag i byn Stavre
i Offerdal och är ordförande
i »Hela Sverige ska leva«
i Jämtlands län. Hon sitter
också med i styrelsen för
riksorganisationen.
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Vad betyder jämställdhet och regional utveckling för er?
Är det viktiga begrepp?

– Ja, det är det, absolut, svarar Clara Bodén. För mig är både regional
utveckling och jämställdhet viktigt. Om man med jämställdhet menar att
syna normer och strukturer kring genus. Det är inte bara viktigt lokalt
utan också utifrån hur bilden av platsen ser ut från omvärlden.
Samtalet fortsätter att kretsa kring begreppen urbana maktordningen
och könsmaktsordning. Kanske hänger de ihop. För Kristina kommer den
patriarkala ordningen först.
– När vi började dela upp människor och ge dem olika värde så tror jag
att det första som hände var att män och kvinnor separerades. Sen kom
etnicitet och flera andra perspektiv. Staden är ju från början en handelsplats, en plats för konsumtion och utbyte av varor. I vårt samhälle är det
kapitalismen som styr och den är direkt sprungen ur patriarkatet. Att man
har rätt att med våld ta mark och människor i bruk. På så sätt går den ur
bana maktordningen hand i hand med den patriarkala.
Kristina fortsätter:
– För mig blir det så konstigt med alla dessa kloka och insiktsfulla feminister som anser att det bara är i staden som man kan vara en fri kvinna,
att det är där det sanna livet finns. En känd svensk feminist påstår till
exempel att alla näthatare består av män på landsbygden och i små städer
som inte har något jobb. Då förstår man inte sin egen priviligierade position, de maktordningar som staden bär på.
Kan det vara så att urbana feminister menar att det finns fler sätt
att vara kvinna och man på i en storstad?

– Absolut, den föreställningen finns, säger Kristina. Däremot tycker jag
inte att det stämmer. Det viktigaste kan inte vara vilken outfit man kan
ha. Det kanske inte sitter i klädstilen om du är fri eller inte. I Göteborg
och Stockholm hade jag hela tiden en känsla av att jag inte kunde vara hela
min person, men här kan jag vara allt. Här får allt plats – bondedelen och
feministdelen.
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Har ni mött exempel på patriarkala normer här i länet?

Clara tar upp det faktum att Jämtland profilerar sig väldigt tydligt mot fjäll
och skog, fiske och jakt.
– Men var finns tjejerna i detta? Ta till exempel tidningen Magasin Åre.
I flera år har jag tänkt på att det är en väldigt patriarkal tidning, i den
meningen att män dominerar och får representera vad det innebär att vara
människa i Åre. De kan säkert vara intresserade av att diskutera detta, men
jag tror inte att de ännu har förstått hur de vinklar och skapar en kvinnobild som kan beskrivas som en smurf. »Här har vi tjejsmurfen i smurfbyn«,
lite så. Alla andra smurfer har olika roliga egenskaper och talanger, men
tjejsmurfen figurerar mest i egenskap av att representera »tjej«. Det kan finnas en eller två pliktskyldiga reportage om tjejer och då handlar det gärna
om mat eller hantverk eller hon som är undantaget som bekräftar regeln att
tjejer inte sysslar med actionsport. Vem skriver man den historien för? Inte
för de tjejer som bor här just nu. Jag håller ibland en föreläsning på temat
»Bara de dumma tjejerna stannar«. De stereotypa bilderna är inte fördelaktiga för någon, de stärker bara den urbana normen och de patriarkala
strukturerna.
Kristina kommer ihåg ett tillfälle när hon ställdes inför en massiv
patriarkal tradition. Det var på en slutkonferens för projektet Midscand,
och temat var behovet av stora investeringar i länet.
– Det var bara män på scenen och i panelsamtalen. I publiken var det
ungefär sjuttiofem procent män, många på ledande positioner. I tilltalet
handlade det mycket om »Bosse« och »Lennart« som alla självklart skulle
känna till. Det var den ultimata exkluderingen och det upprätthölls inte
minst genom språket. Jag funderade mycket på om jag skulle ta upp detta
och ställa några kritiska frågor. Samtidigt kände jag att det fanns en risk att
det skulle fälla mig för all framtid. Det kanske är bättre att bida sin tid. Det
var nog mitt första möte med »gubbarna vid makten«.
Anna Olofsson Frestadius ser hur talet om jämställdhet många gånger
kan provocera, samtidigt som det också finns tillfällen där hon överraskas
av en växande genusmedvetenhet.
– Jag upplever ibland att det är anses provokativt att prata om jämställdhet. Ordet hen anses provokativt, det orkar folk störa sig på fast det inte
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påverkar deras tillvaro över huvud taget. I mitt privatliv och arbetsliv och
på fritiden är det mer jämställt bland yngre än bland äldre. Jag tycker att
det är lättare att prata jämställdhet med kvinnor än med män. Det kan ju
vara så att jag omger mig med många människor som är engagerade i jämställdhet och därför kanske min bild inte är särskilt representativ. Ibland
blir jag positivt överraskad av män i övre medelåldern som tycker att det
är superviktiga frågor och som tycker att det var synd att Fi inte kom in i
riksdagen.
Hur kan man skapa förändring?

Anna upplever att hon möter en slags trötthet i frågor om jämställdhet,
därför kan det behövas nya sätt att jobba med frågorna.
– Om vi försöker anordna konferenser eller seminarier på tema jämställdhet så »säljer« det inte. Tyvärr kan det vara redan frälsta personer
som kommer på sådana event. Min upplevelse är att folk är ganska trötta
på att delta i projekt och aktiviteter där det talas om jämställdhetsintegrering. Därför tror jag att det är viktigt att få in det som en praktisk fråga i
det vanliga arbetet. Jag tycker att jämställdhet ska integreras i allting, det
ska inte vara en fristående del som man kan bocka av. Vi försöker ha ett
genusperspektiv på allt vi gör utan att det för den skull blir enskilda aktiviteter. Det kan handla om hur vi skriver texter, vilka vi riktar oss till, att
notera vilka som kommer till våra möten – att faktiskt analysera det vi gör.
Kristina är inne på att förändringen kan ligga i det egna beteendet.
– Det gäller att själv skapa den förändring man vill se. Genom att ta
tolkningsföreträde och skapa sin egen berättelse så kan jag bli normbrytande och förändra strukturer. När jag är ute och håller föredrag i länet så
pratar jag inte om feminism och jämställdhet. Istället berättar jag om mig
själv och min verksamhet med en stark övertygelse. I och med att jag är en
relativt unga kvinna som tar den platsen så ändrar det strukturer i sig. Jag
tror på att skapa sammanhangen och samtalen där människor själva får
komma fram till sina slutsatser.
– Det finns ingen annan grupp som delar en underordning och som
samtidigt är så splittrad som den som bor på landsbygden. I den gruppen
finns allt ifrån akademiker, feminister, bönder, flyktingar, socialdemo196
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Anna Olofsson Frestadius, Clara Bodén och Kristina Ernehed.
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krater till nazister. Kan jag bidra till att den gruppen upptäcker att landsbygdens underordning är strukturell, då tror jag att det kan öppna upp
för att se även andra underordningar och andra strukturella problem. På
landsbygden och i mindre samhällen är man närmare varandra och det är
inte lika lätt att skapa egna starka subkulturer. Det tror jag är positivt för
möjligheten att skapa strukturell förändring. Det kanske är intersektiona
litetens heliga graal, säger hon med ett leende.
Tycker ni att det behövs särskilda satsningar för och med unga tjejer?

– Spontant skulle jag säga att det inte behövs, säger Clara. Men jag är inte
helt säker. Vissa satsningar som inte har varit uttalade jämställdhetsprojekt
kan ändå få den effekten. Jag tänker till exempel på projektet Drivkraft och
på det arbete som Filmpool Jämtland gör. Eva Aspling har varit väldigt
viktig för mig genom att uttrycka att det jag gör är viktigt. Om ledande
kvinnor berättar för unga tjejer att det är helt okej att bo här och vara
välutbildad karriärkvinna så tror jag att det kan ha stor betydelse.
Kristina håller med:
– Jag tror inte det behövs för kvinnor i vår ålder, men för de yngre kanske det behövs, men det måste de själva avgöra. Det kan vara en stor poäng
med separatistiska rum. Men det behövs för både tjejer och killar.
Att prata om unga kvinnor som en homogen grupp känns inte bekvämt,
det är vi rörande eniga om. Det gäller ungdomar som helhet. Med en
intersektionell blick blir det viktigt att hålla koll på alla andra perspektiv
som också kan ha betydelse. Anna menar att ungdomar inte självklart har
samma behov.
– Det går lite i cykler vad som upplevs aktuellt. I dag är det mycket fokus
på integration, ungdomar och psykisk ohälsa på landsbygden. Unga kan
vara kvinnor och män, med funktionshinder eller med annan bakgrund.
Men det glömmer man och ser istället unga som en homogen grupp. Vad
krävs för att ungdomar ska vilja bo på landsbygden, och då menar vi ofta
gruppen mellan arton och trettiofem. Det är fruktansvärt stor skillnad
inom den gruppen. De yngsta har just lämnat gymnasiet och de äldsta är
mitt upp i familjebildandet. De har inte samma behov. För mig är unga de
som är mellan sexton och tjugo.
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Clara påminner om att även killar kan bli osynliggjorda genom de
stereotypa bilderna av livet på landet. Det märker hon när hon åker runt
och diskuterar sin film.
– Bilden av människan på landsbygden får ju ofta representeras av män.
Det är en snäv och enkelspårig bild som inte alla känner sig bekväm med.
Efter att ha pratat med många unga killar om plats och identitet är min
upplevelse att många har ett komplext förhållande till den stereotypen.
Delvis är det en bild som skapats för att vara en motpol till idén om mannen i det urbana.
Inom organisationen Hela Sverige ska leva kan de se ett ökat intresse för
landsbygden bland ungdomar, säger Anna.
– Det som är intressant är att fler och fler inom den yngre generationen börjar tycka att det är attraktivt att bo på landsbygden. Det är viktigt
att komma närmare rötterna, närproducerat är viktigt till exempel. Det
innebär att många ensamstående också flyttar ut på landsbygden. Men det
är fortfarande inte självklart att omgivningen ser det som »normalt« för en
kvinna att bosätta sig ensam på landet. Det är ganska spännande att lyfta
den typen av frågor.
Kristina Ernehed avslutar diskussionen med ett konstaterande som på
många sätt kopplar tillbaka till 1980- och 90-talens nätverksengagemang.
– Det jag verkligen ser behov av är kompetens och kunskap om de här
frågorna. Så länge vi inte har kunskap om strukturerna så är vi inte jämställda. Jag tror också på att bygga egna nätverk och se till att vi blir fler
och fler. Vi måste bygga underifrån och skapa de nya strukturerna. Men
det går långsamt och det tar tid. •
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NOTER
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våld i nära relationer, för hälsa och jämställdhet, för jämställd forskning och utbildning samt hela den feministiska utveckling som rört sig mot perspektiven genus och
intersektionalitet samt normkritik. Det får vänta till nästa bokprojekt.
2. En av pionjärerna var liberalen Eva Moberg som i sin essä Kvinnans villkorliga
frigivning från 1961 satte igång en intensiv och långvarig debatt om mäns och kvinnors
ställning i familjen och i samhället i stort. Vid mitten av 1960-talet blev hon medlem
i Grupp 222, en löst sammansatt påtryckningsgrupp i jämställdhetsfrågor där både
socialdemokrater och liberaler ingick. Se även Hirdman, Yvonne, Vad bör göras? Jämställdhet och politik under femtio år, Stockholm 2014.
3. Hernes, Helga, Welfare state and women power, Oslo 1987; se även Ahl, Helene,
»Politik för kvinnors företagande i Sverige och usa«, i: Kvinnors företagande –mål eller
medel, Stockholm 2011.
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Pm från Arbetsmarknadsdepartementet till samtliga länsstyrelser 6/12 1984.
5. Länsstyrelsen i Jämtlands län. Redovisning av uppdraget att sammanställa
program m.m. för att främja kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningssystemen – pågående och planerade projekt. Skickades till Arbetsmarknadsdepartementet 30 oktober 1985.
6. Länsstyrelsernas projektverksamhet. Kartläggning av insatser för kvinnor perioden 1987/88-1989/90, Nutek r 1992:15.
7. Intervju med Marianne Stålberg.
8. Varannan damernas, sou 1987:19, Stockholm 1987. Citatet återfinns på s. 24.
9. Intervju med Margareta Winberg.
10. Regeringens proposition 1987/88:105, Jämställdhetspolitiken inför 90-talet.
11. Regeringen proposition1989/90:76, Regionalpolitiken för 90-talet.
12. Glesbygdsdelegationen var en kommitté vid Industridepartementet som 1977 fick
i uppdrag att behandla glesbygdens speciella problem. Under1980-talet och ägnade
delegationen åt ett flertal olika projektverksamheter och tillsammans med Folk
rörelserådet var delegationen den drivande kraften bakom kampanjen »Hela Sverige
ska leva«, där delegationen uppmanade myndigheter att samarbeta för landsbygdens
utveckling.
13. Mot en ny landsbygdspolitik, sou 2003:29, s. 43 ff.
14. Lås arkiv, protokoll, verksamhetsberättelser m.m. 1986–1992.
15. Intervju med Inez Backlund.
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E

fter den historiska genomgången i tidigare kapitel har vi fått en
rik bild av aktiviteterna och aktivisterna kring jämställdhetsfrågan.
Många kvinnor och en del män har under de senaste decennierna
skaffat sig djup kunskap om genusfrågor, och de har därför med stor glädje
tagit på sig uppgiften att främja jämställdheten i regionen. Men det har
varit motigt trots kunskaper och expertis och i dag är de flesta eniga om att
mycket återstår att göra. I dagsläget finns det därför goda skäl att fundera över vad för slags motstånd jämställdhetskravet möter och hur vi kan
försöka synliggöra och minimera hindren mot jämställdhet, så att nästa
generation eldsjälar kan gå in i förändringsarbetet med nya strategier och
utrustade med bättre metoder.
Underlaget för den följande analysen består av utdrag från tre källor.
Källorna är dels de redovisade porträtten i denna bok och Annika Jonssons
två rapporter, nr 3 och 5 i Jämställt.com, Rapportserie. I framställningen
benämns de intervjupersoner/informanter som citeras från boken »aktivisterna« och de som citeras från rapportserien (nr 5) kallar vi »aktörerna«.
Redan på 1970- och 1980-talet var vi många som studerade motståndet
mot jämställdhet. Då var regionnivån ännu inte aktuell, så vi studerade
kvinnliga inbrytare i andra mansdominerade sammanhang, och då
framför allt i arbetsorganisationerna. Vi intervjuade till exempel kvinnor i
mansdominerade organisationer, som berättade om sina försök att bli fullvärdiga medlemmar i gruppen av män (Lindgren 1985). I analysen av intervjuerna och observationerna i organisationerna framträdde en genusordning som tvingade kvinnorna att ta till individuella strategier, som innebar
att de tog avstånd från varandra. När kvinnorna kom in på arbetsuppgifter
som varit förbehållna män lyckades de bäst om de framställde sig som ett
»undantag« eller en otypisk kvinna.
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De flesta kvinnor föredrog att dra sig undan de manliga reviren på
arbetsplatsen, de passades in – och passade in sig – i de arbetsuppgifter som
männen gärna avstod ifrån. Här kunde kvinnorna bygga gemenskap med
varandra utan att det »hotade« männens bild av sig själva och sitt arbetsområde, som något som kvinnor inte ville, kunde, skulle utföra (välbetalt,
manligt, tekniskt och tungt). Vi kunde följa processen när arbetsplatserna
könssegregerades och vi såg att detta skedde med hjälp av både kvinnor
och män. Kvinnor som konkurrerade med männen var »fel«. Trots detta
kunde de ibland lyckas, kanske som bidrottningar, det vill säga som »undantaget« med beredskap att »stinga« den kvinna som närmade sig. Vi såg
att normen »detta är arbete för en man« var stark och den kunde därför
tåla några avvikande exempel som inte var »som andra kvinnor«. Medan
den kvinna, som agerade för fler kvinnor i de lönsammare arbetsuppgifterna snabbt förlorade sin position och särställning bland de manliga arbetskamraterna. Vi tolkade detta som ett tecken på att undantaget inte rubbar
regeln, men flera undantag blir en hotfull översvämning. Detta visste
kvinnorna – sällan uttalat dock – men de visste/kände ändå var gränsen
för deras medlemskap gick. De var männens arbetskamrater eller kollegor
men bara på vissa villkor.
Strukturerna görs således genusordnade av såväl kvinnor som män och
det är enklast för de anställda att passa in sig i de vardagliga samhandlingspraktiker som upprätthåller genusordningen med kvinnorna relativt
underordnade männen på arbetsplatsen. Alla får bekräftelse som normala
representanter för sitt kön under förutsättning att kvinnorna låter männen
få behålla sina revir intakta och sina avancemangvillkor för sig själva.
Insikterna från våra studier kan sammanfattas som processer som ger
upphov till arbetsdelningen mellan könen, skapandet av symboler, interaktionsformer och tankar och föreställningar som utgör genusordnandet i
organisationerna. (Acker 1992 s. 252ff)
När vi nu undersöker motståndet inom en större enhet, som regionen,
och förstår denna som en form av organisation på en mer övergripande
nivå tar vi med oss kunskapen om genusordningen i arbetsorganisationerna. Vi känner igen fenomenen från tidigare studier i våra nu aktuella
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intervjuer med jämställdhetsengagerade kvinnor i Jämtland. En aktivist
berättar att: »Kvinnor som är kompetenta och talar klarspråk hamnar i
problem i ›den lilla sandlådan i Jämtland‹«. Männen, fortsätter hon: »blir
illa omtyckta om de är omständliga och röriga. Kvinnor råkar illa ut om
de för sig med pondus för att de inte är tillräckligt undfallande« (Jonsson
(5) s. 11).
Vi kan på goda grunder anta att alla inblandade som under trettio års
tid verkat för en jämställd region har haft att kämpa mot genusordnande
i flera lager, både vertikala och horisontala inom regionens verksamhetsfält. Vår historiegenomgång visar att de jämställdhetsengagerade (till 99
procent kvinnor) har, vare sig de varit tjänstemän, experter, aktivister
eller forskare, på olika sätt förr eller senare upplevt att de fastnat i tröga
och ovilliga »strukturer«. Detta har skett, trots att alla ansvariga instanser
upp till regeringen framhåller att jämställdhet är bra för alla därför att:
humankapitalet används effektivare; demokratin fördjupas; regionen blir
attraktivare och; innovationsförmågan ökar. Men eftersom alla jämställdhetsengagerade uppenbarligen möter motstånd så måste någon vara emot
jämställdheten, eller?
Hur skall vi förstå detta motstånd mot något, som antas vara gynnsamt
för alla? Det är den utmanande frågan för detta avslutande avsnitt. Vi
börjar med att titta på de förutsättningar som ges i de centrala styrdokumenten.
MOTSTÅND I PLANER OCH PRAKTIK

Regionens utveckling planläggs och diskuteras av olika aktörer i partnerskap. Det betyder att politiker tillsammans med privata, offentliga och
ideella organisationer kommer överens om vad som skall stå i de styrande
planerna och strategierna. I dessa dokument bör vi alltså kunna läsa oss
till hur parterna ser på jämställdhetsproblemet och hur parterna tänker
realisera det horisontella målet jämställdhet.
I rapporten För ökad rättvisa eller ökad tillväxt – Om jämställdhetens
oklara roll i regionalt utvecklingsarbete (Jämställt.com/Rapportserie Nr 2)
gör Annika Jonsson en grundlig genomläsning av fem dokument – Regio
nal utvecklingsstrategi för Jämtlands län, Verksamhetsplan och budget för
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Regionförbundet Jämtlands län 2013, Regionalt tillväxtprogram för Jämtlands län 2009–2013, Östersunds omvärld 2017 – en omvärldsanalys med de
mest centrala omvärldsfaktorerna för Östersunds kommun samt Handlingsplan för jämställd regional tillväxt.
Annika Jonssons läsning visar att »problemet« med jämställdheten inte
får någon genomlysning och därmed inget substantiellt innehåll i de fyra
första dokumenten, här hennes slutsatser: »I samtliga dokument förutom
handlingsplanen för jämställd regional tillväxt, så formuleras inget problem, även om jämställdhet nämns. Det saknas i utvecklingsstrategin,
verksamhetsplanen och tillväxtprogrammet beskrivningar av och förklaringar till den asymmetriska relationen mellan kvinnor och män. Överlag
präglas formuleringarna om kvinnor, män och jämställdhet i dessa texter
av luddighet och oklara syftningar. Detta får t.ex. som konsekvens att de
unga kvinnorna som flyttar från Jämtland tycks utgöra jämställdhetsproblemet, dvs. jämställdhet kopplas på ett lite obestämbart sätt ihop med
kategorin kvinna. Överlag förefaller jämställdhetsambitionen tämligen
obegriplig, eftersom inget problem pekas ut.« (ibid. s. 20).
Jonsson undersöker också om de formuleringar, som trots allt förekommer, kan förstås som inkluderande eller exkluderande när de granskas ur
ett genusperspektiv. Uttrycket »för både kvinnor och män« tycks vara ett
åldersdiffust uttryck som nästan tvångsmässigt återkommer, noterar
Annika Jonsson i sin läsning av utvecklingsstrategin, verksamhetsplanen
och tillväxtprogrammet. Formuleringen skall vara inkluderande förstås,
men den ger i »avsaknaden av jämställdhetsproblem istället ett nästan
könsblint intryck«.
»Det borde inte gå att tala om att utvecklingsstrategin, verksamhetsplanen och tillväxtprogrammet exkluderar kvinnor, ändå dröjer sig intrycket
av att de faktiskt gör det kvar. Detta beror på ett antal samverkande faktorer – jämställdheten som titt som tätt är blott ett medel för ökad tillväxt,
det sociala (jämställdheten) som liksom hakas på det ekonomiska, avsaknaden av beskrivningar av jämställdhetsproblematik, frånvaron av opposition och konflikterande synsätt, siffrorna som talar sitt tydliga språk och
det könsmedvetna/blinda ›för både kvinnor och män‹-formuleringarna«
(ibid s. 21). Jonsson konstaterar också att det är oförsvarbart ur jämställdK V I N N O R, M OTSTÅ N D O C H M A K T

219

hetssynpunkt att finansiera en omvärldsanalys som helt saknar genus
vetenskaplig insikt och förankring (Östersunds omvärld 2017).
Handlingsplan för Jämställd regional tillväxt är det enda dokumentet
som tydligt hanterar såväl jämställdhetsproblemet som den asymmetriska
relationen mellan män och kvinnor. Men det finns också en motsägelse i
dokumentet. Det har med anpassningen till tillväxtbegreppet att göra. Hur
kan man enas under parollen tillväxt utan att tro på den som en väg mot
jämställdhet? Nej, det kan man givetvis inte, så handlingsplanen förblir
klämd mellan konsensustänket att alla kommer att gynnas av jämställdhet/
tillväxt, och övriga skrivningar som tydliggör förekomst av makt, underordning och våld det vill säga konflikttänket. Här finns alltså ett dokument
som lyfter fram konflikten i skuggan av »huvudlinjens« konsensuspräglade
styrdokument, det finns alltså »ett« dokument som visar att makt kopplas
ihop med jämställdhetsproblemet, men det blir också uppenbart att de personer som arbetat fram detta dokument har försökt/tvingats passa in sig i
den konsensusdiskurs som präglar huvuddokumenten.
»Jämställdheten är intrasslad i det regionala utvecklingsarbetet och i det
övergripande tillväxt- och effektiviseringsprojektet. Den (planen, vår anm.)
fyller en mängd olika funktioner och i första hand så verkar det alltid vara
regionen, organisationen eller nationalstaten som tjänar på ökad jämställd
het. Människorna, i synnerhet kvinnokollektivet, har i en bemärkelse för
svunnit ut ur ekvationen« (Jonsson (5) s. 3).
När olikhet och makt ignoreras i förståelsen av jämställdhetsproblemet
utesluts samtidigt all form av förändringspotential. Uttryckt annorlunda,
ingen vet nu vad som skall göras, det finns ingen legitimitet för åtgärder.
De som får jämställdhetsuppdraget måste därför själva legitimera sitt
arbete, de kan inte ta stöd i dokumenten. Jämställdhetsproblemet blir då i
praktiken en tolkningsfråga, möjlig att omtolka eller bortse ifrån för den
som så vill. »Jag tror inte att jag tog så många strider under de första åren.
Rent konkret kunde det handla om projektstöd och företagsstöd. Det var
ju tjänstemän som satt på samma enhet som jag och det kan ibland vara
svårare att ta strid med dem som finns nära i organisationen. Jag försökte
nog med mycket lock och pock och jag servade med mycket kunskap«
(porträtt, aktivist).
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VAD SÄGER OLIKA AKTÖRER OM JÄMSTÄLLDHET?

För att få en djupare förståelse av hur olika aktörer förstår jämställdhetsproblemet när det tolkas och hanteras i det regionala utvecklingsarbetet,
intervjuade Annika Jonsson och Gerd Lindgren (aktörerna) tjänstemän,
jämställdhetsarbetare, politiker, företagare och nätverkskvinnor i Jämtland
(Jonsson, A. Jämtland och jämställdheten – Om rättvisa i regionalt utvecklingsarbete, Jämställt.com/Rapportserie nr 5). Forskningen visar att det går
att urskilja sex olika betydelser av jämställdhet i den allmänna debatten
(Magnusson 1999). Betoning på konsensus (vilket, som framgått, karaktäriserar de centrala styrdokumenten och regeringens formuleringar);
betoning på skillnadstänkande; betoning på individualism; betoning på
kvinnors förhållande till jämställdhet; betoning på mäns förhållande till
jämställdhet; och jämställdhetens gränser mot det extrema. Vi skall i det
följande undersöka hur Magnussons olika betoningar på jämställdhet visar
sig i vårt intervjumaterial.
Betoning på konsensus uttrycks, som nämnts, tydligt i dokumentet
Jämtlands län – en region för kvinnor och män. Handlingsplan för jämställd
regional tillväxt (2013:2). Jämställdhet tolkas som något som hela samhället
och regionen kan vara ense om, jämställdheten antas vara självklart bra
och lönsam för alla, ingen kommer att förlora på en utveckling mot jäm
ställdhet. Underförstått i en konsensusdiskurs är att kvinnor tillför något
som annars inte finns, kvinnor har andra synvinklar och kompetenser,
som kompletterar mäns synvinklar och kompetenser, till exempel kommer
kvinnor att bidra med nya och annorlunda innovationer. Jämställdheten
kommer inte att medföra någon förlust för någon annan. Underförstått är
också att kvinnor och män skall samarbeta med varandra eftersom de vill
samma sak – jämställdhet. I skymundan kan vi då ana att det föreligger
någon form av skepticism mot kvinnoorganisationer som till exempel nätverk för enbart kvinnor eller annan organisering i enkönade konstellationer (Magnusson 1999). Sådana organisationsformer kan antas skada enigheten och samarbetet kring jämställdheten. I enkönade sammanhang kan
kvinnor tänkas gräva upp de omsorgsfullt »dolda« konfliktdimensionerna i
jämställdhetsfrågan bland annat att de som kvinnor är underordnade män
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på ett stort antal arenor, och att detta också kommer att materialisera sig i
det »jämställda« samarbetet med män kring jämställdhetsfrågan.
Detta är också något som kommer upp som en kritik när vi läser vad
aktörerna uttrycker i Annika Jonssons rapport, för nu får vi andra tolkningar av innehållet i jämställdhet. Av Magnussons sex kategorier föredrar
informanterna att endast betona fyra, och nu är konsensus inte längre
med, inte heller alternativet individualism får någon framträdande plats i
intervjusvaren.
Vad som däremot framhålls i Jonssons undersökning när informanterna talar om jämställdhetsproblemet är betoningen på skillnader mellan
könen. »Det finns en skillnad i lönesättning för samma jobb, en kvinnlig
läkare har ett par tusen mindre i lön än en manlig läkare [...] Det är det
som är problematiken, tror jag« (man, tjänsteman, s. 8). Andra skillnader
som framkommer i intervjumaterialet pekar på sjukförsäkringssystemet
och obetalt hemarbete. Men skillnadsbetoningen uttrycks också som en
genomgripande orättvisa i termer av villkor och livschanser. »Jag tänker på
samhällsstrukturen, de olika förutsättningar vi har i samhället beroende
på vilka vi är, om du är man eller kvinna, ung eller gammal [...] du har olika
möjligheter att ta dig fram och få makt och inflytande beroende på vem du
är« (Jämställdhetsarbetare, s. 10).
För det andra betonas mäns förhållande till jämställdhet. En kvinnlig
tjänstemans beskrivning av struktur kan tjäna som exempel. »Det står
för gubbar (skrattar), all gammal struktur i en sån här region, det är ju
gubbstruktur, det är de som har byggt den. Det är de som sitter där« (s. 10).
En manlig tjänsteman riktar uppmärksamheten på hindrande informella
strukturer. Sådana strukturer uppkommer enligt honom bland »alla gubbar som gick på Lundsberg -72 (skrattar), det är ju en struktur också, att
de känner varandra och träffas ofta och hanterar vissa saker kan innebära
ett hinder, men det är djävligt svårt att ta på« (s. 10). Många informanter
ser mansdominansen i näringslivet och i nätverken kring regionledningen
som hinder och som huvudproblemet i jämställdhetsfrågan.
För det tredje betonas kvinnornas förhållande till jämställdhet. Det är
den missgynnade kontrahenten som tar på sig uppgiften att driva jämställdhetsfrågan. Men att försöka överkomma de hindrande strukturerna
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kan upplevas övermäktigt, »jag tänker liksom utifrån min drivkraft att
göra det, skulle jag tänka att jag gör det för att utöva en strukturell påverkan då blir det för stort och för ouppnåeligt, det är som att säga att jag
skall resa till solen« (kvinna i nätverk, s. 10). I nätverken vill kvinnorna
jobba med det som ligger nära deltagarnas villkor, det som ger energi och
är hanterbart, det vill säga inte ge sig på något Sisyfosuppdrag. Jämställdheten handlar om relationen mellan kvinnor och män men »problemet« är
bara synligt för kvinnorna, män behöver inte kännas vid det. »För många
är jämställdhet, jamen de har aldrig haft någon relation till det [...] Man
förstår inte vad det handlar om« (kvinna, tjänsteman, s. 8). Därför blir det
en uppgift som läggs i kvinnornas händer, i alla typer av organisationer, de
är motiverade (och anses lämpliga) att ta ansvaret för jämställdhetsarbetet.
»Det krävs ett visst intresse för intellektuell dialog, för att diskutera om
jämställdhet är ett mål i sig [...] Den dialogen, det finns inte riktigt intresse
för den här« (kvinna, tjänsteman, s. 15). Kvinnorna får i uppgift att övertyga alla andra (oftast män) om att det skall råda konsensus i jämställdhetsfrågan (ironiskt kan man tycka). Kvinnorna förväntas skaffa sig kunskaper,
statistik och argument som inte kan ifrågasättas. Men ignoransen är utbredd bland dem som inte ser »lönsamheten« i jämställdheten, och om den
kvinnliga tjänstemannen (oftast ensam) inte lyckas övertyga så sker ingen
förändring. Och risken att misslyckas är överhängande, för i praktiken
råder alltså inte någon enighet om värdet av jämställdhet! »Om man ser
på Jämtlands län, så är det en icke-fråga. Det skall vara praktiskt, det skall
vara att ›kan du visa att vi kan tjäna pengar på det eller att vi får en bättre
verksamhet så gör vi det, men vi ska inte ha jämställdhet för jämställdhetens skull‹« (kvinna, tjänsteman, s. 15).
Jämställdhetens gränser mot det extrema aktualiseras inte i Jonssons
studie, dessa ligger utanför syftet med undersökningen. Icke desto mindre
är gränsen mot det extrema påtagligt aktuell bland regionens politiskt
engagerade kvinnor. Detta framgår tydligt i ett aktuellt debattinlägg på
www.ltz.se undertecknat av tretton kvinnor som representerar regionens
politiska ledning inkluderade s, m, c, mp, v, kd och fp. Partiernas representanter deklarerar att de gemensamt skall arbeta för att motverka mäns våld
mot kvinnor. »I dag inser vi att mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt
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problem [...]. Problemet finns i alla sociala grupper och i olika etniska och
religiösa grupper. Man kan inte se utanpå vem som är drabbad. Misshandeln utförs, ofta, på ett sätt som inte ger synliga blåmärken. Mäns våld mot
kvinnor är en fråga om makt.« (5 mars 2015)
Debattinlägget står i stark kontrast till föreställningen om jämställdheten som ett makt- och konfliktfritt område, likt det framträder i de
regionala styrdokumenten, inte bara i Jämtland och Härjedalen, utan i
hela landet (Forsberg & Lindgren 2010, 2013, Rönnblom 2001, Hudson &
Rönnblom 2007).
NÄTVERK OCH MOTSTÅND

Annika Jonssons intervjupersoner har funderingar kring vilken roll rela
tioner och nätverk spelar i regionalpolitiken. Vad finns det för nätverk
och är det inte så att mansdominerade nätverk har för stort inflytande?
Kan det vara så att jämställdhetsfrågorna faller mellan stolarna eller helt
enkelt medvetet motarbetas när de stora besluten tas? Finns det platser och
sammanhang som exkluderar alla som inte sjunger i samma »mans«-kör?
Funderingarna kommer till uttryck i följande exempel:
Annika: Och så når man kanske en punkt när de börjar stötta varandra
på ett sätt så att andra människor
tjänsteman: inte kommer in
Annika: inte kommer in, och så tippar det över så att det som var fint och
bra, ja, att det tippar över och blir ett bekymmer
tjänsteman: Ja, det ska man inte blunda för, men ofta är det ju de där
som bondar som arbetar fram nån idé och sen får man ju se hur det är gjort.
Startar de ett eget företag av det och drar igång någonting, och sen ser man
hur det är gjort
Annika: Ja, det här är verkligen ett mynt med flera sidor
tjänsteman: Ja, det är inte två sidor, det är många sidor. Så ibland behöver du det, men det är ju när man bondar och utestänger andra på lång sikt
när man får samhälleliga resurser som
Annika: Precis
tjänsteman: som det kan gå lite fel, men du måste tillåta att de här får
komma ihop sig och med tiden så byts ju folk ut, de gör ju det.« (Jonsson s. 12).
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Som framgår av dialogen ovan så är det inte nätverket i sig som ifråga
sätts, utan det faktum att det kan vara exkluderande. Och om det är
exkluderande blir det särskilt allvarligt om nätverket har stort inflytande
på frågor som får konsekvenser för flertalet medborgare. I sådana situationer blir alla grupper med intressen, synsätt och erfarenheter som inte har
representation i nätverket exkluderade. Här uppkommer alltså ett demokratiskt underskott som blir svårt att få grepp om, eftersom nätverk med
starka – och ibland dolda – intressen som regel är informella och opererar i
skuggan av organisationerna (Forsberg & Lindgren 2010).
Nätverk består av människor med relationer till varandra. Alla män
niskor ingår i relationer. Vi föds in i relationer och under uppväxten utvecklar vi nya relationer och de flesta av oss söker fler. Regional utveckling
i partnerskap innebär att ett stort antal relationer och nätverk blir inblandade i politiken. Tanken är att besluten blir hållbarare om fler får inflytande på vilka frågor som skall prioriteras. Därför är det viktigt att undersöka
om det förekommer skevheter i representationen av medborgarnas intressen, om det är vissa grupper som dominerar och vilka intressen som i så
fall aldrig kommer upp på dagordningen? Här är vi särskilt intresserade av
kvinnornas inflytande på de regionala prioriteringarna. En individs status
och position har avgörande betydelse för vilka relationer och nätverk som
hon eller han får tillgång till. På en starkt könssegregerad arbetsmarknad
blir det därför ganska självklart så att kvinnor och män i stor utsträckning
har skilda nätverk, men också så att kvinnor får svagare anknytning till
maktens nätverk, eftersom dessa historiskt dominerats av män och deras
verksamhetsområden.
Inom forskningen finns ett stort antal studier som beskriver och ana
lyserar begreppet manlig homosocialitet (Kanter 1977, Lindgren 1996,
Holgersson 2003). Vilket betyder att män har en särskild förkärlek för att
välja andra män som liknar dem själva till styrelser, arbetslag etc. (jmf de
mansdominerade näringslivsstyrelserna). Här spelar deras befintliga nätverk givetvis en avgörande roll. Tillsammans med människor som liknar
en själv blir livet enkelt, konsensus blir lätt att uppnå och lojaliteten kan
garanteras och stabiliseras över tid, eftersom intressen delas av medlemmarna i nätverket (Forsberg & Lindgren 2010).
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Vad som är intressant med de manliga homosociala interaktionsprocesserna är just att de är så vardagliga och att de bygger på till synes oförargligt och osökt normalt socialt handlande. Kanske är det denna lågmäldhet
och diskretion som gör att mäns genvägar till makten kan reproduceras
utan motstånd över lång tid (Jonsson & Lindgren 2013). I sin yttersta beståndsdel består makt och inflytande bara av något så banalt som bekräftelse från andra som man har relationer till. Inom nätverken har deltagarna
olika inflytande, vissa är mer beroende av relationerna än andra. Det uppstår därför en hierarkisk ordning i form av en kedja av utbyten, som base
ras på gåvor uppåt och gentjänster nedåt i positionernas rangordning.
Seniorer, det vill säga de som är överordnade (har mer makt och är mindre
beroende av de andra) mottar bekräftelse och tillit och stärker därmed sin
position. Juniorer (mindre makt och mer beroende av de andra), det vill
säga de som är underordnade, ger gåvor i form av nickningar, lojalt handlande och ställer sin arbetsförmåga och kompetens till seniorernas förfogande. Genom dessa handlingar tryggar junior sin egen plats och stärker
samtidigt seniors överordnade position. Samhandlandet resulterar alltså i
en stark vinn-vinn-relation. Om man således aspirerar på att bli kronprins
till en senior måste man lyckas med att ge de »rätta« gåvorna, och dessa är
de gåvor som leder till att senior relativt »sina« överordnade eller rivaler
stärker sin position. När detta sker så kan junior räkna med belöning i
form av en plats i den skara som avancerar i hierarkin. Junior blir älskad
och lönsam.
Många vill vara i närheten av makten, även kvinnor givetvis. Det finns
inget som hindrar att junior är en kvinna, och det är inte ovanligt att så
är fallet. Vi har ovan beskrivit hur en kvinna kan demonstrera sin lojalitet genom att ifrågasätta andra kvinnor och agera som en »bidrottning«.
Kvinnor som arbetar med jämställdhetsfrågan är inte alltid överens med
varandra. De kan kämpa mot varandra om de överordnades stöd för sina
olika perspektiv på jämställdhet. Sådana inbördes motsättningar och
ifrågasättanden bland kvinnor får som regel stor uppmärksamhet och
rubriker i medierna. Det uppstår lätt bittra strider när underordnade konkurrerar om individuellt utrymme och prestige och de överordnades roll är
sällan oskyldig i sammanhanget. Detta är ett generellt fenomen, som gäller
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alla underordnade kategorier oberoende av vad som orsakat deras underordning (funktionsnedsättning, etnicitet, fattigdom, kön etc.). Uppväxtvillkor, utbildning, karriär, värderingar och så vidare gör att skillnaderna
mellan kvinnor är lika stora som skillnaderna mellan män. Genusordningen är närvarande för alla kvinnor men alltid intrasslad i övriga livsvillkor
och det leder till att de prioriterar olika aspekter av jämställdhet.
Det blir därför inte automatiskt mer jämställt för att det sitter fler
kvinnor i maktens korridorer. Det handlar om vilka kvinnor som sitter
där och vilka kunskaper de har och vilka intressen de representerar. Celis
m.fl. (2008) har betonat variationen av intressen bland kvinnor. Kvinnor
är ingen enhetlig grupp som kan representeras av vilka kvinnor som helst.
Variationen bland kvinnor och deras behov och intressen talar tvärtom för
att i många lägen har kanske vissa män bättre förutsättningar att tillgodose
vissa kvinnors intressen. Detta kommer att variera från plats till plats och
från situation till situation. Vi skall återkomma till denna problematik i
avslutningen av detta kapitel.
Vi måste utgå från att en genusordnad verklighet har sina försvarare
i den jämtländska regionalpolitiken och att detta försvar ibland skymtar
som härskarmetoder men oftast bara kan utläsas som ointresse för jämställdhetsfrågan. När aktivisterna beskriver motståndet som »subtilt, saker
rinner ut i sanden. Människor kan vara positiva, men man stöter på och
man stöter på. Är man inte med och ligger på och håller handen hela tiden,
då rinner det ut i sanden. Det är den värsta typen av motstånd« (porträtt,
aktivist) så illustrerar de vårt resonemang. Motståndet erkänns inte öppet
men det utövas genom ett icke handlande och det blir därför svårt att ringa
in och att utmana.
I intervjuerna får vi namn på personer som sitter centralt i de viktiga
nätverken, alla vet vilka som cirkulerar i maktens centrum. Det är vissa
etablerade personer och nätverk som är involverade intressenter i region
bygget. »Problemet är ju att de som engagerar sig där, det är de som får det
som de vill [...] En lite äldre generation, företrädesvis män« (kvinna, tjänsteman). Och sedan blir det så att »samma folk som bildade regionförbundet kommer att jobba i den nya regionen« (Jonsson (5) s. 9). Det framgår av
intervjuerna att det finns grupperingar som förekommer på många arenor
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och håller sig framme. Vissa familjer, intressen och vissa branscher är
överrepresenterade när regionens framtid skall planeras. »De intervjuade
resonerar om vilka som har pengar och vilka som är respekterade i länet
och som därmed har mycket inflytande. Bilar, trav, fastigheter och skog
nämns som viktiga resurser. Även släktskap pekas ut som betydelsefullt,
vilket exemplifieras genom utsagor som ›det är ju en stark familj‹ och
›visste du att den var kusin med den?‹. Jämtkraft karaktäriseras av någon
som ›snuskigt manligt‹ och Åre nämns upprepade gånger när samtalen
handlar om var de konkreta mötesplatserna finns« (ibid s. 21).
Jämtland som alla andra regioner i landet har sina historiska eliter, och
dessa har byggt upp sina verksamheter och sin status i en genusordnad
praktik. Deras nätverk är mansdominerade och respekterade, och de har
många mötesplatser i och utanför det offentliga livet. Jämställdheten blir
alltså hotfull om den inkräktar på dessa gruppers intressen och på deras
sätt att reproducera och bygga förtroenden och resurser. Här närmar vi oss
den knepigaste maktfrågan!
MAKTEN SLÅR TILL NÄRA MÅLET

Yvonne Hirdmans (2014) aktuella bok om den svenska jämställdheten
under femtio år har titeln Vad bör göras? Utgångspunkten är fortfarande
densamma, menar Hirdman, även om kvinnors möjligheter blivit allt bättre; »›Ojämställdhet‹ är inbyggd i samhällets alla institutioner, från familj
till företag, från skola till universitet, i idrott, teater, kultur, ekonomi, sjukvård, politik – ja, i princip allt. Och denna ojämställdhet finns inte där till
följd av mäns allmänna övervåld och svinaktighet (utom i viss radikalfeministisk ideologi) utan till följd av långa processer, vilka i sin tur på ett självklart sätt utgått ifrån en ordning byggd på särskildhet och manlig överhöghet som traderats genom vanor, lagar, traditioner, religion, bekvämlighet
osv. osv., dvs. genusordningen« (ibid s. 11). Att bryta denna ordning innebär
en strävan efter revolutionära mål, påpekar hon, men i ett demokratiskt
samhälle skall detta göras genom reformarbete. Ingen lätt uppgift, menar
Hirdman utan rena dynamiten som måste hanteras med varsamhet. »Alla
försök att ändra i ordningen frigör med automatik vissa mekanismer som
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slår till om medlen kommer nära målet. En sådan mekanism skulle kunna
vara att hela problemet formuleras om, görs mindre laddat. En annan att
frågan förpassas bort, uppåt« (ibid s. 11).
Låt oss starta här med Hirdmans två mekanismer, omformulering
respektive förpassning uppåt. Hur kommer dessa till uttryck i vår Jämtlandsberättelse. Ja, en omformulering blir uppenbar i samband med att
jämställdheten krymper till en beståndsdel i mångfaldsfrågan. Etnicitet,
ålder, funktionsnedsättning, hbqt m.fl. trängs nu in under samma hatt
som jämställdheten. På Länsstyrelsen, i Landstinget, kommunerna och i
regionen har jämställdhetsarbetet blivit liktydigt med mångfaldsstrategiskt
arbete. Genus blir bara en del av hela frågekomplexet trots att genus utgör
en grund i de övriga »diskrimineringskategorierna». Omformuleringen
leder till att mindre kraft nu kommer att läggas på jämställdhetsfrågan och
att det skapas konkurrens om resurserna och konstruerade motsättningar
vilket minskar legitimiteten för seriöst arbete med jämställdhetsfrågan.
Många grupper behöver förvisso särskild uppmärksamhet i regionalpolitiken, men övergången till en diskrimineringslag och en do som skedde
2009, signalerade »ett perspektivbyte från jämställd/struktur till mångfald/individ. Från ›alla‹ till ›många‹ alltså« (ibid s. 117). Nedtrappning av
jämställdheten yttrade sig bland annat i att kraven på årlig redovisning av
jämställdhetsplan i företag med minst tio anställda, ändrades till redovisning vart tredje år och företagen skall nu ha minst tjugofem anställda.
En annan omformulering som vi redan konstaterat, innebar att jämställdhet kategoriseras som en tillväxtfråga. Jämställdheten skall kliva ut
på marknaden »där kvinnor som egenföretagare tar hand om kvinno
sysslorna hem, vård, skola, omsorg« (ibid s. 117). Problemet är dock att
satsningsmedlen inte passar kvinnornas företag. »Vi har regler när det
gäller företagsstödet, det är samma regler för kvinnor som för män« säger
tjänstemännen vid Almi. Aktivisterna upplevde att de blev begränsade av
den regionala tillväxtdiskursen, man kan »aldrig sätta likhetstecken mellan
jämställdhet och tillväxt [...] självklart finns det studier som visar på den
ekonomiska nyttan av jämställdhet, men det är ändå bara en del av syftet«
(porträtt, aktivist). När kravet på tillväxtanpassning sätter gränser för
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finansieringen av lokala initiativ och förslag, går luften ur många aktivister.
Rättvisefrågan går därmed förlorad.
Mekanismen förpassning uppåt exemplifieras också av aktivisterna.
Efter några års framgångsrikt arbete i nätverk blev en central aktivist erbjuden tjänsten som jämställdhetsexpert. Ett uppdrag som, visade det sig,
kom att hamna lite på sidan av den ordinarie verksamheten vid Länsstyrelsen. Samtidigt blev uppdraget tydligt styrt uppifrån, och innehavaren
kunde lätt sidsteppas och ifrågasättas. Det blev en kamp om legitimitet och
resurser. Jämställdhetsuppdraget kontrollerades och underordnades i en
maktapparat som försvårade förändring. Andra aktivister jobbade intensivt på heltid med projektansökningar för att finansiera sin verksamhet
och »blev experter på att ta hem eu-medel [...] och hann inte med det lokala
nätverksarbetet i kommunen. Vi försökte hitta nya personer som kunde
ta över och starta en andra våg, men vi lyckades inte med det« (porträtt,
aktivist). Basfinansieringen minskade eller försvann och nu skulle allt
jämställdhetsarbete finansieras med tidsbegränsade projektmedel, det
blev inget utrymme och ingen kraft över för att organisera lokala grupper
och nätverk. De kvinnor som ville åstadkomma förändring tvingades in i
jakten på pengar – många blev mycket framgångsrika med att ta hem resurser, men det kostade på att passa in sig i mallarna. Jämställdhetsprojekten
måste godkännas av medfinansiärer och moduleras in i ansökningsformulären vilket slipade bort alla konflikt- och maktfrågor som ju var initiativ
tagarnas drivkraft från början. Bland annat blev projekten så tillväxtorien
terade och »problemfria« som de regionala styrdokumenten förebådat.
Detta ledde till att gräsrotsrörelserna efterhand dog ut helt och hållet. »Vi
fick ständigt söka finansieringar för att nå ut med frågorna och det var inte
alltid lätt att få projektplanerna att passa in i traditionella regelverk.« Rent
allmänt upplevde nätverken och aktivisterna att »kriterierna ändrades hela
tiden, ibland under resans gång. Vi fick en känsla av att allt flyttades upp
till en myndighetssfär och en akademisk sfär där vi inte hörde hemma. Det
passade inte för vanliga kvinnor på landsbygden. Vi var inne i Östersund
på några möten och vi försökte nog passa in i formerna, men det gjorde
vi aldrig. Det som var bra med basfinansieringen var att det gav frihet att
jobba med de frågor som var aktuella« (porträtt, aktivist). En följd av denna
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förflyttning in i etablissemanget blev att den förr så proaktiva gräsrots
rörelsen försvann och aktörerna fick ägna sig åt att reagera på skrivningar
i planer och dokument – »mainstreaming«. Olika kvinnors behov och
intressen som prioriterades genom den proaktiva rörelsen i nätverken – den
förändringsdrivande aktiviteten – kvävdes. Det blev bara utrymme för
jämställdhet lika med tillväxt. Kravet på delad makt och inflytande som är
jämställdhetens demokratiska huvudfråga, ströks från agendan.
Maud Eduards (1992) menar att det finns underliggande normer eller
regler som utesluter kön som en dimension i den svenska etablerade formen
av politik. En sådan underförstådd regel är kravet på att kvinnor och män
skall samarbeta, vilket också innebär att en konfliktdimension mellan
kvinnor och män inte erkänns. Det finns också en dold gränsdragning
mellan vad som skall betraktas som offentligt (politiskt) och privat och det
som inte går att gradera från vänster till höger anses vara politiskt ohanterligt. Slutligen visar Eduards att kvinnors särorganisering, historiskt och i
dag, förr eller senare stöter på politiskt motstånd.
I vårt material ser vi tecken på att Eduards regler spelar roll. Kravet på
samarbete i politiken innebär att personer som vill arbeta för jämställdhet
måste väga sina ord på guldvåg. De måste räkna med det motstånd som
automatiskt uppstår om intressekonflikter och maktskillnader mellan könen kommer på tal. Utgångspunkten är att det råder samarbete och enighet rörande jämställdheten. Konsensus är som vi flera gånger påpekat av
stor vikt i just regionalpolitiken. »Jag tror att jag omedvetet har tonat ned
frågorna eftersom det står skrivet feminism och jämställdhet i min panna«
(porträtt), menar en aktivist som gått från nätverksbyggare till partipolitiker i sin kommun. Samarbetsfrågan kommer upp i flera av aktivisternas
berättelser. När Länsstyrelsen fick uppdraget att jobba med jämställdhet
måste också männen vara med. Kvinnum hade uppdraget att koordinera
utifrån kvinnornas perspektiv, då måste Länsstyrelsen ta ett bredare grepp
och arbeta mot andra grupper än de som var Kvinnums målgrupp. Därför
startades Mannum på initiativ av Länsstyrelsen. Ambitionen var att män
och kvinnor skulle arbeta tillsammans »men det kändes som att projekten
gick skilda vägar. Man var nog inte så intresserad av att jobba med varandra« (porträtt, aktivist).
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Jämställdhet handlar givetvis om båda könen och om relationen mellan
dem, men eftersom relationen oftast bygger på maktsymmetri blir samarbete mellan män och kvinnor oerhört komplicerat. Om avsikten är att
ändra på den maktskillnad som råder måste konflikter uppstå. Kvinnums
ointresse för Mannum och vice versa, kan förstås mot denna bakgrund.
Samarbete i konfliktläge leder ibland till vad som kallas Pareto optimum.
När kontrahenternas utgångslägen är olika, och om båda parter skall vinna
(konflikt undvikas), så sker förskjutningar uppåt så att skillnaden kvarstår, som i den eviga likalönefrågan, där relativa förskjutningar uppåt inte
minskar avståndet mellan könen (Pareto 1973).
Eduards regel om uppdelningen i privat och offentligt återkommer också som tema. I vissa fall övertydligt som till exempel när en kvinnopoliti
ker under 1990-talet hade sina »värsta dueller med kommunalgubbarna
hemma, då var det en av de högsta inom mitt eget parti som, när jag före
slog att vi skulle ha en barnomsorgsplan i Härjedalens kommun, tyckte att
kvinnorna kunde stanna hemma och ta hand om sina barn själva«. Barnomsorgen hamnade i detta fall i det privata, ett bekymmer för enbart kvinnor att lösa själva, här har utvecklingen sedan gått framåt. Jämställdheten
hänvisas ofta till det privata, till familjen och till relationen mellan makar,
föräldraförsäkringen kan styra mot jämställdhet men användandet av den
sitter fast i vänster-högerdimensionen. Det gjorde länge också »familjevåldet«, men på senare år har det fått plats i politiken som »mäns våld mot
kvinnor«, med stora satsningar som följd under åren 2007–2010. Och detta
kunde genomföras beslutsamt av en »icke-feministisk« jämställdhetsminister (Hirdman s. 111). Det om något visar att vänster-högerskalan inte kan
härbärgera jämställdheten. Politiken måste breddas om den skall hantera
denna typ av ojämlikheter. Bristande jämställdhet på många viktiga samhällsarenor (den regionala till exempel) utgör ett demokratiproblem som,
visar erfarenheten, bäst hanteras partiövergripande.
Organiserade kvinnor i form av Fi eller nätstrumpor betraktas med
misstänksamhet i svensk politik, om detta vittnar en lång historia. Våra
aktivister berättar också om erfarenheter av denna oskrivna regel i politiken. De unga Inpuls-tjejerna blev omkramade i början men när de blev
varma i kläderna började det blåsa kallt. »Kvinnor i allmänhet får inte vara
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framgångsrika och framför allt inte i grupp«. »Under Inpuls-projektets tid
så mötte vi inte så mycket motstånd, vi var ganska påhejade. Sen när vi
blev Pulz, ett eget resurscentrum som skulle påverka strukturerna, då blev
vi inte lika ofta inbjudna. Vi fick bjuda in oss själva. Efter Inpuls-projektet
så upplevde vi att det inte fanns någon som ville stödja oss i vårt fortsatta
arbete. Vi hade byggt upp en arena, vi hade skaffat oss erfarenhet och
vi hade folk med oss, men då rycktes förutsättningarna bort« (porträtt,
aktivist). Aktivisterna minns när det sjöd av verksamhet på gräsrotsnivån,
men varför upphörde stödet? »Ser man att någonting håller på att förändra
strukturer, då ökar väl motståndet. Jag brukar alltid säga att om motståndet ökar så har man antagligen nått en bit på väg. Men det kanske handlar om att jag inte hittar de grupperingar som finns. Jag kanske sitter för
instängd på Länsstyrelsen« (porträtt, aktivist).
Kvinnums betydelse som koordinerande, inspirerande och stödjande instans för de lokala nätverken lyfts fram av aktivisterna. Här var en samlad
rörelse på gång tycker många. Kvinnum samordnade och gav bekräftelse
till olika grupper av kvinnor ute i kommunerna. Verksamheten i nätverken
hade successivt lett fram till att det mobiliserades runt omkring i regionen,
och nätverken började bli synliga utåt i medierna. Via Kvinnum samlades
behov och intressen upp och det formulerades och framställdes krav på
resurser för förändring. Kraven uppfattades och togs om hand av de femokrater (tjänstemän som var kunniga i jämställdhetsfrågor) som fanns inne
i etablissemanget och med opinionen i ryggen fick de mod och styrka att
agera. Men då, när strukturerna började utmanas och det krävdes förändringar, ifrågasattes uppdragen för alla inblandade och resurserna blev omdirigerade. Ingen vet riktigt hur detta gick till men det hänvisades till nya
direktiv, mainstreaming, brister i rättvisa, representativitet eller demokrati
eller vad det nu kan vara som inte tillgodoses när kvinnor i grupp driver
på. Kvinnor anses aldrig ha, till skillnad från män i grupp, det politiska
och gemensamma bästa för ögonen. Jämställdheten är något som inte alla
vill ha, och det gemensamma bästa som det definieras i politiken, är inte
alltid vad kvinnor vill ha.
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STRUKTURERNA LEVER

Strukturer som hindrar jämställdhet är förstås bemannade av de aktörer
(samhandlande män och kvinnor) som utgör motståndet, aktörer som
är okunniga, omedvetna eller konservativa och några som inte tycker
att fler intressen än deras egna bör tillgodoses. »Men de här, vad ska jag
säga, strukturerna bakom, eller den här praxisen att använda nätverk, den
förändrar man ju inte enbart genom att avsätta ett par personer, kulturen
bakom finns ju, hålen fylls igen. Utan det kanske är mer att synliggöra och
peka på sättet att jobba« (Jonsson (5), kvinna, tjänsteman, s. 25). Oberoende
av vilka motiv som motståndsaktörerna har, så saknar de inte stöd från
centralt håll. För det är ju en tillväxtpolitik som regeringen vill se i regio
nerna, och såsom denna definierats går det ganska lätt att komma förbi
jämställdhetskravet utan att framstå som bakåtsträvare.
Ett bra exempel utgör reglerna kring företagsstöd. I dessa regelverk finns
inbyggt en spärr som slår hårt mot företagarkvinnorna, och det är inget
som man måste hymla med, eller be om ursäkt för, utan dessa regler är
följden av ren och skär tillväxtpolitik. Reglerna är dessutom inget som de
lokala tjänstemännen på till exempel Almi hittat på, de kommer »uppifrån«.
Två förhållanden gör det svårt för företagarkvinnor att få stöd för tillväxt,
dels finns de som regel på en lokal marknad (icke konkurrensneutrala)
och dels finns de i fel bransch. Spärren drabbar givetvis också män som
befinner sig i liknande verksamheter, tänkbara allianspartners kanske?
Företagarkvinnornas konkreta jämställdhetsproblem blir att förändra
spelreglerna för finansiering.
»Det är inte snedfördelat mellan män och kvinnor efter de regler och
verksamheter som är stödbara, till exempel så tror jag att det fortfarande
gäller att många kvinnliga företagare fortfarande är verksamma inom
verksamheter som är inom lokal marknad och är serviceyrken, och utifrån
de regler som har satts upp i storstan då, så är inte de stödbara. Då blir det
ju en jäkla snedfördelning när det gäller vilka som får stöden« (ibid, man,
tjänsteman s. 17).
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Tjänstemännens anser att de inte kan göra något för att förbättra siff
rorna. Fördelningen av företagsstöd måste diskuteras på en högre nivå.
Som det är nu får de som bara gör sitt jobb ta kritik för en snedfördelning
som de inte har möjlighet att ändra på.
»Tyvärr så finns det regler och förordningar och praxis och strukturer
på en högre nivå, och det gör att människor som har idéer och som kommer och vill ha finansiering behandlas olika [...] Det är inte könet som
diskrimineras, utan vi får inte hjälpa dem om det är en konkurrerande
verksamhet« (ibid, kvinna, tjänsteman s. 17).
Tjänstemännen menar att strukturmakarna sitter i »storstan« och bestämmer om hur reglerna skall tillämpas. Icke desto mindre bidrar verksamheten till att kvinnor exkluderas från att delta i den regionala utvecklingen, sådan som den definierats.
I samtal med Annika Jonsson menar en företagarkvinna att en jämnare
fördelning av företagsstöd skulle bli en »strukturförändring som verkligen
fick genomslag« (ibid s. 12).
Uppenbart är att tjänstemännen inte vill ta på sig ansvaret för snedfördelningen mellan kvinnor och män vad gäller företagsstödet, problemet
hänvisas istället till regler och avlägsna beslutsfattare. Men tolkningen av
lokal marknad kan dock diskuteras, och gränsen mellan en lokal och en
regional marknad är flytande och föränderlig. Förekomsten av företagar
kvinnor inom typiskt manliga områden är heller inte obetydlig, de är fler
än vad stödfördelningssiffrorna antyder. »Det är bara att skylla ifrån sig
egentligen, man skulle kunna ha uppsökande verksamhet för visst sjutton
finns det kvinnor i de branscherna« (jämställdhetsarbetare). Slutligen, vem
vet om ett nytt företag blir ett tillväxtföretag, »ingen kan avgöra det när det
kommer ett nytt företag [...] det går att gissa men inte mer« (tjänsteman).
Några aktörer påpekar också att det är lättast att bedöma det man kan och
känner igen, företagarkvinnornas branscher är inte lika kända bland företagsstödjarna och därför är det sannolikt att kvinnor missgynnas.

K V I N N O R, M OTSTÅ N D O C H M A K T

235

SÅ, VAD ÖNSKAR VI OSS NU?

Aktivisterna är entydiga om att nätverksarbetet är värdefullt och framgångsrikt. Den lokala mobilisering som nätverken skapar behövs för att
jämställdhetsfrågorna skall hållas levande och utvecklas. När det finns
en rörelse bland olika grupper av engagerade människor, som kommer
till uttryck i uppvaktningar och skriverier i lokalpressen så får politiker
och andra ansvariga inspel att agera utifrån. Jämställdhetsfrågor är dock
komplicerade och det finns motstånd och konflikter som måste hanteras,
det har vår historiska genomgång visat. Därför är det viktigt att det finns
kunskap inne i etablissemanget och en stark mottagare som har mandat att
handla. Mottagarna och jämställdhetsexperterna måste därför vara placerade i regionens ledning, inte vid sidan om.
Mainstreaming skall vara ett viktigt medel i förändringsprocessen.
Människor som har kunskaper om hur genus görs måste delta i och ha
inflytande på allt strategiskt arbete i regionen. Om detta realiseras kommer
föreställningen om att jämställdhet är lönsamt för alla att raseras. Konflikterna kommer att dyka upp och det kommer att utvecklas intressanta
allianser över köns- och partigränserna.
Historien visar att det behövs påtryckningar underifrån och kvalificerat
arbete uppifrån. Den dubbla strategin betyder ett nytt »Kvinnum« som har
länkar in i etablissemanget och som samordnar och inspirerar de lokala
nätverken. Det skall finnas finansiering garanterad så att verksamheten
kan bedrivas långsiktigt, inte i projektform. Gör om och gör bättre alltså,
men vad finns det som ännu inte provats?
I en spännande artikel i Dagens Nyheter (15 april 2015) diskuteras politisk korrekthet inom filmbranschen. Det pågår en ständig diskussion bland
filmskapare om mångfald och jämställdhet och vilka människor som blir
representerade i filmer. Förutom Bechteltestet som tillämpas för jämställdhetscertifiering, har »flooding« tillämpats i till exempel superserien The
Wire (alla roller spelas av svarta). Översvämning är en metod som innebär att istället för att peta in lite mångfald i filmen så byter man ut hela
persongalleriet. Vad som då händer är att stereotypen om en viss grupp, till
exempel afroamerikaner, upplöses. Skillnader, särdrag och personligheter
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framträder och det blir uppenbart att »de« är som »vi«. De kan representera
majoriteten, för det finns lika många skillnader inom gruppen »svarta«
som det finns inom gruppen »vita«.
Det behövs kanske lite fler experiment i regionalpolitiken. Vad skulle
hända om kvinnor från olika verksamheter och fält får översvämma stra
tegiarbetet i regionen?
Vad skulle hända om kvinnor från olika branscher och företag utarbe
tade nya regler för företagsstöd med tonvikt på hållbar utveckling istället
för tillväxt? Vad skulle hända om kvinnor översvämmar... •
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NATIONELL NIVÅ

NÄR HÄNDE VAD? ETT AXPLOCK AV JÄMSTÄLLDHETSARBETET UNDER TRETTIO ÅR
1984: Länsstyrel
serna får i uppdrag
av regeringen att
samordna det regio
nala arbetet och
redovisa åtgärder
som syftade till
att stärka kvinnors
ställning på arbets
marknaden.

1987: Utredningen
om kvinnors repre
sentation avslutas
med betänkandet
»Varannan
damernas«.
Regeringens jäm
ställdhetsproposition
om jämställdhetspoli
tiken inför 90-talet.

1988: Den informella
kvinnogruppen inom
Glesbygdsdelega
tionen bildas.
Länsstyrelsen
beslutar att ett
handlingsprogram för
att stärka kvinnors
ställning i länet
ska utarbetas.

1989: Regeringens
proposition om
regionalpolitiken
inför 90-talet.

1988: Lantbruks
nämnden i Jämtlands
län arrangerar
kommunvisa
framtidsseminarier
för kvinnor med start
1988.

1989: Regionala
kvinnoseminarier i Ås
(8 mars) och i Alsen
(21 oktober).
Projektet Kvinnor
i Jämtlands län
startar vid LÅS. Eivor
Comén anställs som
samordnare.

1988: Nätverket
Nornorna i Bräcke
bildas.
Nätverket Olivia i
Krokom bildas.
Äldrekooperativet
Lövvik i Hoting
bildas.

1989: Nätverket
Q i Berg bildas.
Nätverket Indalsälvorna i Stugun
bildas.
Bondbönorna i
Hammerdal bildas.

LOKAL NIVÅ

REGIONAL NIVÅ

1987–1989: Den
nationella kampanjen
»Hela Sverige ska
leva« pågår.

1987: Föreningen
Q i Z, Kvinna i Jämt
land 2010, bildadas.

1991: Handlings
programmet »Hardda
– att stärka kvinnors
ställning i Jämtlands
län« antogs av Läns
styrelsen i mars.
1991–1993:
KOM-programmet
pågår i Jämtlands
län.

1990: Den första
Stårsmässan i Ås
arrangeras på Torsta
i augusti.

1991: Jänter Görmässa i Överhogdal.
1991–1993:
Lilith-projektet pågår
i Bergs kommun.

1992: Den andra
Stårsmässan
arrangeras i Ås.
Rôckstuggu –
kvinnoprogram i
Härjedalen startar.

1993: Tora Fribergs
1994: Nationell
»Den andra sidan av Kvinnor Kan-mässa
myntet – om regional- i Östersund.
politikens enögdhet«
publiceras.
1993–1994: Rege
ringens proposition,
Delad makt – delat
ansvar.
Regeringens proposition, Bygder och
regioner i utveckling.

1995: Alla länsstyrelser ska tillsätta
regionala jämställdhetsexperter.
Nationellt Resurs
centrum NRC bildas.

1999: Svenska Riksförbundet Nationellt
Resurscentrum för
kvinnor bildas.
1999–2009:
Tillväxtverket utlyser
projektmedel och/
eller basverksamhetsbidrag till resurs
centra för kvinnor.

1993–2006:
Programmet Affärsrådgivarinsatser för
företagande kvinnor,
Nutek/Tillväxtverket.
1993
Kurs i Kvinnligt
ledarskap, 10 p,
utarbetas av
Mitthögskolan.
Företagarutbildning
för kvinnor erbjuds i
Utvecklingsfondens
regi från hösten
1993.

1995: Kvinnum omvandlas från projekt
till ideell förening,
»Resurscentrum
Kvinnum«, och blir
ett av Sveriges två
första regionala
resurscentra RRC.
Gun From utses till
jämställdhetsexpert i
Jämtlands län.

1996–1998: Det
regionala projektet
»Företagande
kvinnor« bedriver
affärsrådgivning för
kvinnor i länets alla
kommuner.
1996: Nätverket
Grenverket bildas
med syfte att verka
för fler kvinnor i
ledande positioner
och stötta kvinnligt
ledarskap inom
skogsbranschen
i Jämtlands och
Västernorrlands län.

1995: Ett 70-tal
1996: Projekt Ella
kvinnliga nätverk
startar i Hackås.
finns i Jämtlands län.

1997: Kvinnum ideell
förening läggs ner
och blir ett projekt
med Länsstyrelsen i
Jämtlands län som
projektägare.
Länsstyrelsen
antar en regional
jämställdhetsstrategi
för åren 1997–2002:
»Delad makt – delat
ansvar«.
Nätverket för jämställdhetsansvariga i
Jämtlands län bildas.
Länsstyrelsens årliga
statistisk är från
1997 könsuppdelad.

1998: Inpuls –
projekt för unga
kvinnor i Jämtlands
län startar.
Jämställdhetsrådet i
Jämtlands län startar.

1999: Jämställdhetspriset delas ut
för första gången i
Jämtlands län – går
till Therese Kärngard
(nu Zetterman).

2002: Pulz resurs
centrum för unga
kvinnor i Jämtlands
län bildas.

1999: Åtigårn lokalt
resurscentrum (nu
Kvinnobyrån) blir
ett resurscentrum
för kvinnor i Bergs
kommun.

2002: Hoting
LRC bildas.

2007–2014:
Tillväxtverkets
satsning Främja
kvinnors företa
gande startar.

2007–2010:
Projektet »Ett annat
företagarprogram«
för företagande
kvinnor i Jämtlands
län bedrivs av
Åtigårn LRC (nu
Kvinnobyrån).

2003: RRC-Z
bildas – ett regionalt resurscentrum
för Jämtlands län,
med kommunförbundet som
projektägare.

2003: Helga
LRC bildas – ett
resurscentrum
för Härjedalens
kommun.
Åre LRC bildas –
ett resurscentrum
för Åre kommun.

2006: Nät verket
Qnet för kvinnor med
akademisk utbildning
i Jämtlands län
bildas.
Nätverket Qleader för
kvinnor på ledande
positioner i Jämtlands
län bildas.

2008:
Diskrimineringslagen
beslutas, träder i
kraft 2009.

2010–2015:
Tillväxtverket
utlyser verksamhetsbidrag inom ramen
för programmet
Resurscentra för
kvinnor.

2011:
Svenska Riksförbundet Nationellt
Resurscentrum för
kvinnor byter namn
till Winnet Sverige.

2011–2015:
Åtigårn/Kvinnobyrån bedriver ett
jämställdhetsarbete
på strukturell nivå
med finansiering av
Tillväxtverkets program Resurscentra
för kvinnor.

2011–2015:
Åtigårn/Kvinnobyrån
bedriver verksamhet
med bidrag via
Tillväxtverkets
program Resurscentra för kvinnor.

2013: Regionförbundet Jämtland antar
en handlingsplan för
jämställd regional
tillväxt: Jämtlands
län – en region för
kvinnor och män.

2014: Länsstyrelsen antar en
jämställdhetsstrategi för Jämtlands
län 2014–2016.
Kvinnobyrån
initierar och
genomför en
politikerutbildning
för kvinnor på politiska positioner
i Jämtlands län
som finansieras
av Tillväxtverkets
verksamhets
bidrag.

»I do not wish women to have
power over men; but over themselves«
mary wollstonecraft, 1759–1797

vad har gjorts för att skapa jämställdhet i Jämtlands län? Vilka har deltagit och hur långt har
arbetet kommit? Frågorna är många. Denna bok handlar om det som hänt i Jämtland under de
senaste trettio åren, med ett avstamp i den nationella politiken. Detta är tiden då den »nya kvinno
rörelsen« och det moderna jämställdhetsarbetet växer fram. Vi får möta frågorna via några av
dem som varit med: lokala och regionala aktivister, tjänstemän och politiker. Fokus ligger på det
som hänt inom området jämställdhet och regional utveckling 1984–2014. Det är en vandring från
kvinnopolitiska satsningar på gräsrotsnivå till breda nationella program för jämställdhet och
kvinnors företagande. En rörelse från empowerment till mainstreaming som lika mycket handlar
om engagemang och satsningar som motstånd och motvind.

isbn 978-91-637-8630-3

