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Sammanfattning 
EDCS (Equality Development Center West Sweden) har fungerat som processtöd för arbetet med de 

horisontella principerna i projektet Collegesamverkan VG, under perioden 2016-08-01 — 2018-08-31. 

Det huvudsakliga resultatet enligt EDCS är dels ökad kunskap och medvetenhet om individers olika 

villkor beroende på ålder, kön, etnicitet etcetera, hos projektmedlemmarna. Dessa har i olika hög 

grad integrerat genusperspektiven i sitt arbete, men några stycken har verkligen gått till ett aktivt 

”ägandeskap” för frågorna – vilket innebär aktivt arbete med perspektiven. Dels menar EDCS att 

medverkan i utformandet av kommunikationskonceptet ”True Story” har varit en viktig insats, där 

resultatet är ett kommunikationskoncept som har förutsättningar för att arbeta för jämlika villkor om 

det används på ett genusmedvetet sätt.  

 

Processtödets uppfattning är att fokus under projektets första del låg mer på strukturförändring kring 

att bredda rekryteringsunderlaget för att skapa attraktiva och inkluderande college, medan andra 

delen av projektet fokuserade mer på samverkan. EDCS upplevelse är att personalomsättning är en 

av anledningarna, men också olika tolkningar av ansökan och av vad som är ”görbart” inom 

projektets ramar. Förutsättningar som rör ägandeskap och styrning hos projektägare och styrgrupp 

kan också ha spelat roll för projektets inriktningar. 

 

En lärdom vad gäller processtödets arbetssätt är att i fortsättningen arbeta mer med projektägare, 

styrgrupp och projektledning i början av projekt för att arbeta ihop sig kring mål, mandat, arbetssätt 

och ansvar. Det behöver finnas en viss flexibilitet kring arbetssätt, men för att skapa förutsättningar 

för processtödjande insatser kring horisontella principer menar EDCS att det borde vara gynnsamt att 

klargöra roller och mandat tidigt i projektet, samt att ha regelbundna avstämningar med 

projektledningen kring processtödets roll och uppdrag.  

 

En annan lärdom handlar om utbildningsinsatser. Kanske bör dessa inte genomföras under heldagar 

– då det kan upplevas som ”för mycket teori”, utan halvdagar – men oftare – för att än bättre kunna 

anpassa innehåll efter där projektet befinner sig.  I collegesamverkan VG fokuserades 

processtödjande insatser till projektledare och delprojektledare, men då processtöd – handledning 

och stöd i det vardagliga arbetet – visat sig vara den största framgångsfaktorn i arbetet med att 

integrera horisontella principer, borde samtliga projektmedlemmar inbegripits i processtödjandet, 

vilket är en lärdom att ta med sig.  

Disposition  
Rapporten inleder med en introduktion av processtödet EDCS arbete med jämställdhetsintegrering 

och horisontella principer i Collegesamverkan VG, följt av en kort introduktion av EDCS uppdrag samt 

redogörelse för begreppsanvändning och teoretisk ansats. I efterföljande avsnitt presenteras EDCS 

insatser i projektet, på delprojektnivå, samt reflektioner kring resultat av dessa insatser och 

projektets mål. En fördjupning av EDCS uppdrag presenteras sedan tillsammans med reflektioner 

kring förutsättningar för jämställdhetsintegrering med en intersektionell ansats – som varit 

projektets teoretiska utgångspunkt. Som avslutning finns en sammanfattning av reflektioner och 

lärdomar som processtödet menar är delar som potentiellt kan skapa (bättre) förutsättningar för 

arbete med horisontella principer och jämställdhetsintegrering i projektform. 
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Introduktion 
Den här rapporten redogör för varför och hur insatser i projektet Collegesamverkan VG har 

genomsyrats av horisontella principer; jämställdhet, icke-diskriminering, och tillgänglighet, i relation 

till projektets mål. Resultat av arbetet med horisontella principer hänger samman med arbetssätt -

hur vi har jobbat och varför vi har jobbat så, av vilket skäl rapporten dels innehåller en redogörelse 

för arbetet i de olika delprojekten och dels berör arbetet övergripande i projektet. Resultat i denna 

rapport åsyftar resultat av arbetet med horisontella principer – hur processtödet EDCS har stöttat 

projektmedlemmarna till ett genusmedvetet arbetssätt.  Rapporten är EDCS slutrapport till 

projektägare, och delar av innehållet kommer, i samverkan med projektledare för Collegesamverkan 

VG, att integreras i projektets slutrapport till ESF. 

 

EDCS genusvetenskapliga utgångspunkt är att ingen kunskapsproducent kan ställa sig utanför och 

objektivt betrakta, och återge ”objektiv sanning” av företeelser, varför redogörelser, och analys i 

rapporten bör ses som så kallad ”situerad kunskap”. 1 Det betyder att rapporten inte utgör ”den 

sanna bilden” av resultat i projektet, utan bör ses som ett, av flera, bidrag till lärande av att arbeta 

med att skapa lika villkor för kvinnor och män med olika bakgrund. Som kommer att diskuteras i 

rapporten har projektet varit komplext på olika sätt, och det finns många olika analys- och 

utvärderingsingångar, varför EDCS rapport bör ses som en del, av flera, i det ”pussel” som läggs för 

att skapa lärdom inför framtida uppdrag. Extern utvärderares slutrapport samt slutrapport författad 

av projektledare kan visa på både liknande och olika analyser och reflektioner kring projektet.  

EDCS uppdrag i korthet 
EDCS – regionalt resurscentrum för jämställdhetsutveckling ingick avtal avseende processtöd för 

arbetet med horisontella principer och jämställdhetsintegrering i projektet Collegesamverkan VG, 

med Skaraborgs kommunalförbund (köpare) under perioden 2016-08-01 — 2018-08-31. Under 

analys- och planeringsfas stöttade EDCS kring planering och upplägg av insatserna, men var mest 

aktiva som processtöd under genomförandefasen. Omfattningen på processtödjande insatser har 

varit på 20 % av en heltidstjänst utslaget under projektettiden. På grund av sjukfrånvaro hos den 

EDCS medarbetare, som har varit huvudansvarig som processtöd, har insatserna under en period 

varit lägre. Stöd har dock under denna tid erbjudits projektet, och en del insatser har fortgått efter 

förfrågan från projektledare. EDCS uppdrag presenteras närmre nedan under rubrik ”EDCS uppdrag 

och reflektioner kring förutsättningar för jämställdhetsintegrering med en intersektionell ansats” 

men har i huvudsak bestått av processtöd (stöd och handledning) och utbildning och workshops.  

Begreppsanvändning och teoretisk ansats  
I enlighet med Socialfondsprogrammets krav har syftet varit att projektet skulle genomsyras av de 

horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering. Principen hållbar 

ekologisk utveckling ska genomsyra vissa utlysningar, och då Collegesamverkan VG inte hade för 

avsikt att direkt arbeta med denna princip (se projektansökan s. 12) har fokus legat på de tre andra. 

Givetvis har projektet inte arbetat med de horisontella principerna för att det är ett skall-krav utan 

för att skapa förutsättningar för lika villkor för tjejer, killar, kvinnor, män och de som definierar sig på 

annat sätt – med olika bakgrund, i relation till projektets mål.  

 

                                                           
1 Jmf: Lykke Nina, 2009, Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, Stockholm: Liber.   
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För att skapa en systematik i arbetet med jämställdhet, vilket är ett skall-krav inom Europeiska 

socialfonden, har projektets huvudsakliga metod varit jämställdhetsintegrering – med en 

intersektionell ansats. Det senare innebar att projektmedlemmarna skulle utveckla förmågan att 

uppmärksamma, analysera, och agera efter hur olika maktkategorier samverkar med kategorin kön, i 

alla projektets delar. Med utgångspunkten i att en intersektionell ansats synliggör och möjliggör att 

alla diskrimineringsgrunder tas i beaktning i arbetet menar projektet att de horisontella 

principerna beaktas i allt arbete genom strategin jämställdhetsintegrering med en intersektionell 

ansats. I projektet har inte huvudfokus lagts på att projektmedlemmar ska kunna redogöra för 

genusvetenskapliga begrepp – men tillämpa ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt med en 

intersektionell ansats – således att de horisontella principerna integrerades i allt arbete inom 

projektet.  

 

Projektet har utgått från att ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt, med en intersektionell ansats, 

skapar förutsättningar att utöva det ”förändringstryck” 2 gällande jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering (horisontella principer) som projektet syftat till. Genom att synliggöra och 

uppmärksamma personers och gruppers olika villkor på grund av hindrande normer och 

föreställningar, analysera dessa - och agera på dessa, gjordes antagandet att projektet kan skapa ett 

förändringstryck. Syftet har varit att skapa nya strukturer som möjliggör inkluderande 

collegeverksamheter, för att skapa förutsättningar för en ökad attraktivitet för Collegeverksamheten 

i Västsverige – projektets övergripande mål.  

Projektets insatser, mål och resultat – horisontella principer 
Här redogörs för de insatser som gjorts i projektet kring arbetet med horisontella principer, och 

kortare reflektioner kring genomförda insatser i relation till mål och resultat. Processtödets insatser 

har varierat med delprojekt och projektmedlemmar varför redogörelse och analys skiljer sig i 

omfattning. Detta visar också på att det inte skedde någon integrering av de horisontella principerna 

i projektets alla delar, vilket var målet. Processtödets tjänstgöringsgrad (20 %) i projektet, 

personalomsättning och oklarheter kring vad projektet skulle leda till kan vara några av 

förklaringarna till detta.  

 

Delprojekt 1 – Nya val 
Mål: Bredda rekryteringsunderlaget genom att fler gör icke-könsstereotypa utbildningsval 

 

På ett övergripande plan har processtödet varit mest involverad i delprojekt 1, då arbetet med att 

förstå vad projektet skulle, och kunde, åstadkomma har diskuterats mycket på möten med hela 

projektgruppen. EDCS menar att processtödets medverkan i utformandet av 

kommunikationskonceptet ”True Story” har varit en viktig insats, där resultatet är att 

kommunikationskonceptet har förutsättningar för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval 

genom ett fokus på villkoren i utbildnings- och arbetsplatskulturen, om verktyget används på ett 

genusmedvetet sätt. Förutsättningar – som att det vid projektets slut inte finns någon klar förvaltare 

av kommunikationskonceptet – har dock stor inverkan på dess förändringspotential.  

 

                                                           
2 Förändringstryck – ett begrepp inom projektet Collegesamverkan VG som handlar om att synliggöra 
och uppmärksamma personers och gruppers olika villkor på grund av normer och föreställningar, analysera 
dessa- och agera på dessa = utöva förändringstryck avseende de horisontella principerna. 
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Målgruppen för delprojektet skulle arbetas fram under analys- och planeringsfas enligt ansökan, som 

också uttrycker: 

 
I delprojekt 1 är det i någon mening framtida potentiella sökanden till Collegeutbildningar som är 

målgrupp för aktiviteterna. Det finns dock flera aktörer i systemet som behöver bidra till en 

attitydförändring och som också vara aktuella som målgrupper. Dessa innefattar både föräldrar, 

skolpersonal av olika slag, men för projektet är också branscherna som helhet och ute på 

arbetsplatserna centrala. Delprojekt 1 kommer att avgränsa huvudmålgruppen för projektet i 

syfte att bättre kunna mäta vilka effekter som kommunikationen får och troligtvis involvera dessa 

även i genomförandefasen i olika aktiviteter (projektansökan, s. 8) 

 

Det lades mycket tid under genomförandefas på att försöka komma fram till vilka målgrupper som 

var mest relevanta för respektive delprojekt. Ur genusperspektiv är det högst relevant att arbeta 

kritiskt med hur det påverkansarbete som målet innebär ska ske, och ”vilka som ska utöva 

förändringstryck över vilka”. Processtödet uppmuntrade till dialoger kring vilka konsekvenser det kan 

få om man försöker ”locka” underrepresenterat kön (eller etnicitet) till en köns- och/eller etniskt 

segregerad bransch utan att arbeta med förändrade villkor inom branschen – villkor som möjliggör 

att man attraherar, utvecklar och behåller en mångfald och därmed breddar rekryteringsunderlaget.  

 

I projektet har vi också granskat problembeskrivningar i arbetet med att bredda 

rekryteringsunderlaget vad avser byta fokus från exempelvis föreställningen att tjejer inte är 

intresserade av teknik och istället belysa teknikanvändandet inom den kvinnodominerade vården 

(och då undersöka vidare vad könssegregeringen handlar om), eller att flytta fokus från att ”locka” 

minoriteter (kön, etnicitet med mera) till en bransch för att istället möjliggöra kartläggning (genom t 

ex kommunikationskonceptet/verktyget ”True Story”) av de olika villkor kvinnor och män, 

utrikesfödda, personer med funktionsvariation etcetera har i en bransch och som reproducerar en 

könssegregerad utbildnings- och arbetsmarknad.  

En normkritisk granskning av Teknikcollege handledarutbildning (se delprojekt 2 nedan) har också 

genomförts, i vilken arbetsplatskulturens och strukturens vikt för att möjliggöra breddad rekrytering 

diskuterats, vilket även berör delprojekt 1. Att synliggöra och arbeta med arbetsplats- och 

utbildningskulturen är viktigt för att synliggöra, och agera på, ojämlika villkor som kan leda till 

könsstereotypa utbildnings- och yrkesval, och hindra mångfald, varför processtödet har arbetat för 

att lyfta fram dessa frågor i projektet.  

Delmål 1 – Beskriva och förmedla bilden av framtidens arbetsplats 
Under utbildningstillfällen och på workshops har projektgruppen diskuterat kring föreställningar om 

bland annat unga (som ska arbeta på framtidens arbetsplatser), med syftet att synliggöra att ”unga” 

inte är en homogen grupp utan har olika villkor beroende på kön, funktionsförmåga, hudfärg 

etcetera. Detta har varit viktiga diskussioner utifrån vem/vilka som tar sig tolkningsföreträde om 

ungas utbildnings- och yrkesval, och hur arbete med inkluderande arbetsplatser är en viktig del för 

att möjliggöra breddat rekryteringsunderlag och för att bryta könssegregerade utbildnings- och 

yrkesval. Några av föreläsarna på Framtidsymposiet (se delmål 5 nedan) betonade just vikten av 

ovanstående, vilket var viktigt utifrån ett genusperspektiv. Perspektiven fanns också med i det 

material som processtödet sammanfattade efter deltagande på Framtidsymposiet, och som spreds 

till projektmedlemmarna, i syfte att få med perspektiv kring de horisontella principerna på dagens 

innehåll.  
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Delmål 2 – Ta fram ett nytt koncept för kommunikation i syfte att bredda rekryterings-

underlaget 
Delmålet har varit tongivande i projektet. Processtödet var delaktig från början i utformningen av 

kommunikationskonceptet ”True Story”. Den upphandlade kommunikationsbyrån, och 

delprojektledare, har fått kontinuerligt stöd kring tillgänglig och normkritisk kommunikation, och en 

representant från kommunikationsbyrån har deltagit på de flesta utbildningstillfällena. EDCS har varit 

ett stöd kring det ”frågebatteri” som kommunikationskonceptet består av, genom att stötta i 

framtagandet av frågor som kan synliggöra normer och föreställningar inom industri och teknik, vård 

och omsorg och gröna näringar. EDCS insats i form av basutbildning i genus och normkritik skapade 

förutsättningar för ett mer genusmedvetet innehåll i frågeställningarna. I diskussionerna i gruppen 

gavs projektmedlemmarna utrymme att vrida och vända på föreställningar och perspektiv på de 

frågor de ville ställa, och den normkritiska ansatsen gav resultat i hur frågorna ställdes och till vilka. 

Kommunikationskonceptet har testats i ett antal sammanhang, men några ”attitydmätningar” har 

inte gjorts inom ramen för projektet.   

Under utbildningstillfällen, workshops och möten med projektdeltagarna har det varit många, både 

utmanande och givande, diskussioner kring vad som krävs för att bredda rekryteringsunderlaget. 

Processtödet har erbjudit nya perspektiv och uppmanat till diskussion kring alternativa 

handlingsmöjligheter, vilka påverkas av problembeskrivningar. Det har bland annat handlat om 

föreställningar kring kön, funktionalitet, bakgrund etcetera och kompetens – ”vem kan/vill göra vad”, 

vilken arbetsplats- och utbildningskultur och struktur som behövs för att rekrytera och behålla en 

mångfald av kön, bakgrund, erfarenheter etcetera, maktrelationen mellan vuxna och unga – 

tolkningsföreträde och utbildningsval, problematiken med ”falsk marknadsföring” kring en bransch 

som ger ofördelaktiga villkor och vem/vilka man ska uppmuntra till att gå in i en sådan bransch med 

mera.  

Delmål 3 – Workshop - fokus kommunikation mot nya målgrupper  
Workshops har inte genomförts som planerat i den ursprunglig projektplanen. Som aktivitet under 

delmålet har dock processtödet deltagit vid ett flertal referensgruppsmöten för delprojekt 1 och 2 

samt för delprojekt 3. Dragningar, och diskussioner, om arbetet med horisontella principer i relation 

till projektets syfte och mål har genomförts, och tankar och idéer kring breddad rekrytering har 

diskuterats med referensgrupperna i workshops. Det har både varit en styrka och en utmaning med 

deltagarnas olika ingångar, men en viss kommunikationssvårighet kring delprojektet och breddad 

rekrytering kan troligen förstås i relation till den förvirring inom projektet kring vad som egentligen 

skulle åstadkommas i delprojektet. Processtödets roll att stötta i arbetet med horisontella principer 

har påverkats av otydlighet och förvirring, men samtidigt har ”ovissheten” inneburit en lär-resa där 

olika perspektiv har vridits och vänts på.  

Processtödet har även stöttat projektmedlem med normkritiska övningar som projektmedlem höll 

under workshops med tjänstemannagrupperna i Boråsregionens båda lokala VO-Collegeområden.   

Att lägga workshops som ett mål i sig, och inte som en aktivitet, kan relatera till den problematik 

bland andra Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom 3 lyfter fram – att förändringsarbete ofta tenderar 

att bli ”metodutveckling/administration” istället för strukturell förändring. Detta är dock en 

                                                           
3 Alnebratt Kerstin och Rönnblom Malin, 2016, FENISISM SOM byråkrati, Stockholm: Leopard förlag. Jmf: 
Lindholm Kristina (red.), 2011, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur Sainsbury Diane 
and Bergqvist Christina, 2009, ”The Promise and Pitfalls of Gender Mainstreaming”, International Feminist 
Journal of Politics, 11:2 
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förutsättning EDCS inte kunnat påverka, varför fokus har legat på hur horisontella principer kunde 

beaktas i de workshops som genomfördes i projektet.  

Delmål 4 - Mäta attitydförändringar 
Som beskrivet ovan har kommunikationskonceptet ”True Story” testats i ett antal sammanhang, men 

direkta ”attitydmätningar” har inte genomförts inom ramen för projektet. Frågebatteriet i konceptet 

har som nämnts ovan jämställdhetsintegrerats med stöd av EDCS och informanternas svar kan delas 

upp på kön, för vidare analys och insatser.  

Delmål 5 - Årligt framtidssymposium - förnya bilden av framtiden. Detta ska vara ett 

återkommande forum  
För att skapa förutsättningar att bredda rekryteringsunderlaget och/genom att fler gör icke-

könsstereotypa utbildningsval behöver vi beakta att villkoren ser olika ut för olika grupper av 

ungdomar. Förutom vid utbildningstillfällen utarbetade processtödet fram ett reflektionsmaterial 

med normkritiska reflektioner på innehållet i det Framtidssymposium som genomfördes i april 2018. 

Materialet spreds, som ett kunskapsunderlag, till projektmedlemmarna.   

Reflektionsdokumentet behandlar bland annat sådana problem som ansökan och ESF tar upp kring 

kompetensförsörjning: ”Den könssegregerade arbetsmarknaden utgör ett problem eftersom den 

bland annat kan leda till bristande kompetensförsörjning. Ett exempel kan vara att unga män i en 

kommun utbildar sig till yrken där det inte finns arbete, medan det i samma kommun kan vara brist 

på exempelvis sjuksköterskor.” 4  

Kunskapsmaterialet berörde även en diskussion kring konsekvenserna av att inte beakta att kvinnor 

och män med olika bakgrund, funktionsförmåga etcetera har olika villkor, vilket innebär en 

ojämställdhet och ojämlikhet kring att påverka sin framtid, och påverkar även möjligheten till 

breddad rekrytering. Materialet belyser även frågor kring tolkningsföreträde kring ”framtiden”. I 

materialet fanns även resonerande delar med tillhörande frågor att reflektera kring vad gäller bland 

annat vilken arbetsplatskultur som krävs för att behålla och attrahera nya medarbetare, länktips till 

arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, övriga länktips och en ordlista.  

På grund av sjukfrånvaro, och ingen efterfrågan på stöd från EDCS, verkade inte EDCS som 

processtöd vid utvecklandet eller innehållet av dagen.  

Delprojekt 2 – Utveckla collegeverksamheten  
Mål: Förstärka kvalitet och utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov 

 

Processtödet arbetade aktivt tillsammans med den första delprojektledaren, som verkligen 

utvecklade ett ”ägandeskap” för jämställdhetsintegrering och integrerade perspektiven i hens 

arbete. Delprojektledare 2 kom in sent i projektet och där fanns ingen samverkan med processtödet. 

Sjukfrånvaro hos processtödet påverkade dock, och förstås situationen att som delprojektledare 

komma in sent i ett projekt och hinna sätta sig in i det.  

 

Delmål 1 – Förstärka arbetsplatsförlagd utbildning -> handledarmodell 
Tillsammans med första delprojektledaren genomförde processtödet en genusgransking av 

Teknikcollege handledarutbildning. Delprojektledaren utbildar handledare, varför de nya perspektiv 

som kom fram i den gemensamma granskningen kan få spridning till handledare inom skolvärlden 

                                                           
4 https://esfsupport.esf.se/sv/Start/ESI-support/Jamstalldhet/ 

https://esfsupport.esf.se/sv/Start/ESI-support/Jamstalldhet/
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och arbetslivet. Fokus låg på hur förutsättningar kan skapas för en inkluderande utbildnings- och 

arbetsplatskultur, och på hur skola och arbetsplats kan skapa förutsättningar för likvärdig 

handledning oavsett funktionsförmåga. Det fanns en tanke om att ha en dragning för Teknikcollege 

nationellt, men med byte av delprojektledare blev detta inte av. Vård- och omsorgscollege har ett 

helt annat upplägg på sin handledarutbildning som inte möjliggjorde en genusgranskning av den 

inom ramen för projektet.   

Delmål 2 Nå ut i grundskolan -> nätverksstruktur för koordinatorer/ambassadörer för olika 

college 
Inom ramen för delmålet samverkade processtödet och delprojektledare kring tillgänglighet inför och 

under en ambassadörsutbildning som hölls för elever i Skövde inför ”Möjligheternas värld” 2017. 

Möjligheternas värld är ett event som bygger på samarbete mellan de 12 certifierade utbildningarna 

inom Teknikcollege Skaraborg, och riktar sig till elever i årskurs 8 i Skaraborg. Syftet är att potentiellt 

blivande elever ska få testa på olika stationer kopplade till teknik, att få teknikintresset att öka och 

visa på att det finns många olika arbetsuppgifter samt att alla har en plats inom teknikens värld. 

Processtödet höll också en kortare föreläsning kring vad man som ambassadör kan tänka på i mötet 

med potentiellt blivande elever för att bidra till att bryta (köns-)stereotypa utbildnings- och yrkesval.  

Delmål 3 - Ta fram arbetssätt för hur collegeverksamheten utvecklas i enlighet med de 

nationella kriterierna 
Under projektet reviderade Teknikcollege sina nationella kriterier – och dessa revideringar – som 

processledare för Teknikcollege fick ha synpunkter på och lämna till den nationella nivån – 

diskuterades under ett av utbildningstillfällena utifrån horisontella principer. Syftet var dels att få 

fram genusperspektiv på det nya förslaget, och dels att projektmedlemmar som arbetar med/för 

vård- och omsorgscollege fick reflektera över vård- och omsorgscollege nationella kriterier ur ett 

genusperspektiv. Syftet var att lyfta fram hur genusmedvetenhet kan förstärka kvalitén i 

collegeverksamheterna. Delprojektledare 3 fick med sig input kring detta i relation till ett potentiellt 

grönt college.  

Processtödets analys av varför EDCS inte arbetat mer med delmålet tillsammans med 

projektmedlemmarna är den organisering som gjordes där processtödet skulle lägga fokus på att 

stötta delprojektledare – som i sin tur skulle stötta projektmedlemmar. Som nämnts ovan är en 

lärdom att processtödjande insatser bör erbjudas samtliga projektmedlemmar för en integrering av 

arbetet med de horisontella principerna i samtliga av projektets delar.  

Delprojekt 3 – Gröna Näringar, GNC 
Mål:  Pröva förutsättningar för att starta ett College för Gröna Näringar 

 

Delprojekt 3 är det enda delprojektet som har haft samma delprojektledare projektet igenom vilket 

har inneburit en helt annan kontinuitet i processtödet. Insatserna som processtödet har genomfört 

har haft mer övergripande karaktär varför insatserna redogörs för under en rubrik som täcker in 

samtliga delmål.  

 

Delmål 1–3  
Delmål 1 - Etablera strukturer som möjliggör lokalt utvecklingsarbete och certifiering 

Delmål 2 - Etablera strukturer som möjliggör regionalt utvecklingsarbete och certifiering 

Delmål 3 - Etablera nationella strukturer 
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Delprojektets mål – ” Pröva förutsättningar för att starta ett College för Gröna Näringar” har 

inneburit att delprojektledaren har haft många kontakter med olika aktörer inom gröna näringar. 

Processtödets insatser har därför inneburit regelbundna avstämningsmöten med delprojektledare 

där vi har diskuterat hur arbetet med jämställdhet och mångfald är verktyg t ex för att skapa hållbar 

kompetensförsörjning. Vi har också diskuterat, och tillviss del, undersökt förutsättningarna inom 

några branscher och hur beaktande av horisontella principer kan vara en del av utvecklingen av 

gröna näringar. Delprojektledaren har sedan haft med sig detta i möten med olika aktörer.  

Delprojektledare har själv lyft fram att arbetet med horisontella principer har haft en framskjuten roll 

i diskussionerna med olika företrädare för såväl utbildningsanordnare som branscher, och att arbetet 

med horisontella principer är en viktig del av kvalitetsarbetet i både utbildningar och arbetsliv som 

kan bidra till attraktionskraft – inte minst hos grupper som idag är underrepresenterade i olika 

utbildningar. Vidare menar delprojektledaren att ”systematiskt arbete med horisontella principer och 

normkritik kan också bidra till att ifrågasätta normer som idag finns när det gäller jobb i gröna 

näringar och landsbygden generellt”.  

I samverkan arbetade processtödet och delprojektledaren fram ett antal frågor till 

kommunikationsverktyget ”True Story” (se delprojekt 1 ovan) som bland annat kan ifrågasätta den 

urbana normen och synliggöra föreställningar hos elever, skolpersonal och arbetsgivare kring gröna 

näringar och vem/vilka som ”kan” jobba där.  

Både processtöd och delprojektledare har haft dragningar på referensgruppsmöten om horisontella 

principer som verktyg för utveckling av branscherna.  

Delprojekt 4 - Stärka samverkan mellan KF och involverade aktörer 
Mål: En kapacitetsbyggande kunskapsutveckling och varaktig struktur för samverkan 

Insatserna som processtödet har genomfört har haft mer övergripande karaktär varför insatserna 

redogörs för under en rubrik som täcker in samtliga delmål.  

Delmål 1–3  
Delmål 1 - Stötta branscherna, att de träffas med en gemensam agenda 

Delmål 2 - Genomföra ett strukturerat erfarenhetsutbyte 

Delmål 3 - Erbjuda en mötesplats för samtliga college inkl GR och Halland med VGR som värd 

Det har inte funnits någon delprojektledare för delprojekt 4, utan ansvaret har legat på 

projektledaren. Processtödets upplevelse är att det inte har funnits något speciellt strukturerat 

arbete med delprojektet, utan ”samverkan” har skett på flera plan i övriga delprojekt. Processtödet 

har stöttat projektledare, delprojektledare och projektmedlemmar i hur horisontella principer kan 

beaktas i olika möten och själv deltagit vid referensgruppsmöten. Framtidsymposiet i april 2018 var 

också det ett forum för samverkan och erfarenhetsutbyte.  

I juni 2017 genomfördes ”ERFA-seminarium Collegeprojekten”. Temat för dagen var ”Hur kan man 

utsätta könsstereotypa utbildningsval för förändringstryck?”. Under dagen gjordes en workshop kring 

”vad skulle hända om de könssegregerade utbildnings- och yrkesvalen upphörde på arbetslivs-, 

samhälls-, utbildnings- och individnivå?”. Syftet var att, genom visionärt tänkande, också synliggöra 

nuläge – och därmed varför arbetet med horisontella principerna är viktigt för 

Collegeverksamheterna.  
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EDCS uppdrag och reflektioner kring förutsättningar för 

jämställdhetsintegrering med en intersektionell ansats 
 

Utbildning och workshops 
Utbildningarna har bestått av teoriavsnitt, baserade på forskning och empiri, som varvats med 

praktiska övningar, workshops och diskussioner, kopplat till projektets syfte och mål. Utbildningarna 

och kunskapsspridande insatser kan övergripande sammanfattas i följande tema: 

 

▪ Systematiskt jämställdhetsarbete 

▪ Genus som verktyg för kartläggning, analys och förändringsarbete 

▪ Tillgänglighetsarbete 

▪ Diskrimieringsfri elevrekrytering 

▪ Diskrimieringsfri kommunikation 

▪ Förändringsprocesser och jämställdhetsutveckling 

▪ Arbetsplats- och utbildningskultur och struktur 

 

Processtödets upplevelse är att en kunskapshöjning kring att arbeta för lika villkor, oavsett kön, 

ålder, funktionsförmåga, etnicitet etcetera, är ett av det mest synliga resultatet av EDCS insatser, 

tillsammans med framgångsfaktorn ”processtöd” som beskrivs i kommande avsnitt.  

 

Av de sex utbildningsdagar som beslutats om har fem heldagsutbildningar genomförts med 

projektgruppen, och en halvdagsutbildning har genomförts med nyanställda i projektet. 

Projektledare, delprojektledare, och projektmedlemmar har genomgått utbildning och workshops. 

Vid de flesta tillfällen har även en medarbetare från den upphandlade kommunikationsbyrån 

deltagit, för att möjliggöra integrering av horisontella principer i kommunikationsarbetet. Styrgrupp 

erbjöds delta vid utbildningstillfällena, med en önskan om deltagande vid de flesta tillfällen, då 

utbildningarna byggde på varann och anpassades efter vart projektet befann sig, men ingen 

styrgruppsmedlem hade då möjlighet, eller valde då, att delta.  

 

Under utvärdering har flera projektmedlemmar uttryckt att de önskat mindre teori och mer 

”praktiskt kunskapsstöd” som checklistor. Som det kunskapsstöd EDCS är har dock utgångspunkten, i 

enlighet med avtal, varit att en gemensam teoretisk bas är nödvändig för att kunna applicera denna i 

deltagarnas olika arbetsuppgifter i vardagen. En reflektion är att utbildningsinsatser kanske inte bör 

genomföras under heldagar utan halvdagar, men oftare, för att än bättre kunna anpassa innehåll 

efter där projektet befinner sig. Projektmedlemmarna har fått checklistor kring fysisk tillgänglighet 

och tillgänglig kommunikation. Under avslutningskonferens i juni 2018 framhöll några 

projektmedlemmar att EDCS processtöd och kunskapsöverföring fått genomslag i deras förhållnings- 

och arbetssätt i projektet.  

 

Ur ett genusperspektiv vill EDCS, i enlighet med Alnebratt och Rönnblom 5, betona att ojämställdhet 

inte enbart kan lösas genom ”ökad kunskap” då ökad kunskap i sig inte rår på den maktordning som 

skapar olika villkor. Det viktiga arbetet sker i ”görandet” som tar hänsyn till maktrelationer och 

agerar på de problem och utmaningar som finns. 

 

                                                           
5 Alnebratt Kerstin och Rönnblom Malin, 2016, FENISISM SOM byråkrati, Stockholm: Leopard förlag 
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Processtöd 
Processtödjandet, som varit kärnan i EDCS stöd, baserades på lärande samverkan och har syftat till 

att stötta projektets personal i att tillämpa och utveckla de metoder och kunskap som introducerats 

under utbildningsavsnitt och workshops.  

 

Processtödet har, vid möten och genom mailutskick, försett projektets medlemmar med aktuella 

kunskapsunderlag, uppmärksammat projektmedlemmarna vid ändringar i diskrimineringslagen med 

mera. EDCS har också funnits tillgängliga för möten och via telefon som bollplank, och detta har 

använts för att rådfråga om tillgänglig kommunikation vid inbjudningar, tips på övningar att göra i 

samverkans sammanhang med mera. I processtödets roll har också ingått att stötta i att göra 

genusmedvetna granskningar av olika material som projektmedlemmarna använt i det dagliga 

arbetet. För att skapa förutsättningar för integrering av horisontella principer har processtödet även 

stöttat projektledaren i arbetet med att ta fram strategier och planer, så som kommunikationsplan. 

En plan för arbetet med horisontella principer arbetades fram, och reviderades efter behov, 

tillsammans med den första projektledaren.  

 

Regelbundna avstämningar med projektledare och delprojektledare var en del av de processtödjande 

insatserna. Vissa avstämningsmöten har också genomförts med projektmedlemmars arbete med 

frågorna. Dessa rutiner förändrades dock vid byte av projektledare och delprojektledare, och det blev 

mindre regelbundenhet för dessa möten. Avstämningarnas syfte var att skapa regelbundenhet kring 

stöd för integreringen av de horisontella principerna.  

 

Processtödet fick i början av projektet i uppdrag av projektledaren att fokusera på delprojektledarna i 

de processtödjande insatserna, vilka i sin tur skulle verka som länk till projektdeltagarna. Vid 

utvärdering har framkommit att vissa av projektdeltagarna önskat mer direktkontakt med 

processtödet - stöd i det vardagliga arbetet. När önskan kring processtöd framkom från vissa 

projektmedlemmar fanns viss tid kvar för detta, något som också talar för vikten av lärande 

utvärdering. Då det visat sig vara en framgångsfaktor att processtödet arbetar nära dem hen ska 

stödja, i deras ordinarie verksamhet, är en lärdom att samtliga projektmedlemmar bör ha lika tillgång 

till processtöd.  

 

I avtalet med Skaraborgs kommunalförbund framgår det att processtöd innebär att integrera 

jämställdhet i arbetssättets alla faser, och alla delar. Detta är i enlighet med Socialfondsprogrammets 

metod jämställdhetsintegrering:   

 
Jämställdhetsintegrering innebär i socialfondsprogrammet att jämställdhetsperspektivet 
systematiskt ska införas i alla verksamheter och i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla 
faser av programmet. Det är ett sätt att se till att jämställdheten inte blir något separat eller 
tillfälligt. Det ska också införas systematiskt i varje projekt, från ansökan till genomförande och 
utvärdering.6 

 

EDCS uppfattning är att man inte har lyckats med integreringen i projektets alla delar, av flera olika 

orsaker. Att jämställdhets- och mångfaldsarbete tenderar att bli ett sidospår, och inte integrerat i 

verksamhetens mittfåra, liksom att de som arbetar med frågorna upplever en ”perspektivträngsel”, 

                                                           
6 https://esfsupport.esf.se/sv/Start/ESI-support/Jamstalldhet/  

https://esfsupport.esf.se/sv/Start/ESI-support/Jamstalldhet/
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där inte sällan jämställdhets- och mångfaldsarbetet bortprioriteras, är ett välkänt problem som lyfts 

fram i forskningen kring jämställdhetsintegrering.7   

 

Projektet har dragits med utmaningen att skala ner och konkretisera projektansökan, och 

processtödets uppfattning är att en gemensam målbild aldrig funnits, vilket har påverkat 

förutsättningarna för processtödets uppdrag, och troligtvis också projektmedlemmarnas uppfattning 

om nytta av processtödet. Jämställdhetsintegrering och integrering av horisontella principer innebär 

ett förändrings- och utvecklingsarbete, och det hade troligtvis varit gynnsamt att diskutera 

drivkrafter för förändring på fler nivåer. Processtödet har arbetat mycket kring ”varför arbeta med 

frågorna” med projektmedlemmarna, men kanske hade projektmedlemmarna haft en annan 

förståelse för nyttan med processtödets roll och insatser om drivkrafter för förändring diskuterats 

och förankrats på ledningsnivå tidigt i projektet.   

 

Utvärdering 
EDCS har en lärande ansats där uppdrag och metoder kontinuerligt diskuteras och revideras. Den här 

rapporten är en del av EDCS lärande utvärdering, och utmaningar, framgångsfaktorer och tips 

diskuteras i samverkan med projektledare för Collegesamverkan VG för att införliva dessa i 

slutrapporten till ESF.  

 

Projektet och därigenom också processtödets insatser utvärderas av extern leverantör. EDCS har 

dock genomfört vissa stödinsatser till extern utvärderare kring vilka frågor som varit relevanta att 

ställa i intervjuer kring horisontella principer och jämställdhetsintegrering.  

 

Könsuppdelad statistik 
Då projektet inte haft egentliga deltagare, förutom projektarbetsgruppen (projektmedlemmar), har 

EDCS rekommenderat att projektet inte ska föra statistik över deltagare utifrån kön. Detta för att det 

har varit mindre återkommande arbetsgrupper, som referensgrupper, och vi ansåg att det fanns en 

risk att ”hänga ut” hur deltagarna identifierar och/eller definierar sig snarare än att det fyllde en 

funktion. Könsuppdelad statistik är annars ett viktigt verktyg för att synliggöra ojämställda villkor, 

vilket projektet har skapat förutsättningar för i delprojekt 1 genom verktyget ”True Story”.  

 

  

                                                           
7 Jmf. Lindholm Kristina (red.), 2011, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur 



 
 

 

13 
 

Sammanfattning - förutsättningar för jämställdhetsintegrerat 

arbetssätt 
Nedan följer en sammanfattning av reflektioner och lärdomar som processtödet menar är delar som 

potentiellt kan skapa (bättre) förutsättningar för arbete med horisontella principer och 

jämställdhetsintegrering i projektform. 

Avgränsning, problembeskrivningar och förankring 
Projektet har brottats med att projektansökan var ”maffig” – med mycket som skulle åstadkommas 

inom ramen för projektet, och delprojekt och delmål spände över en rad områden och insatser. 

Mycket tid har gått åt till att avgränsa projektet, förstå vad som ska åstadkommas, definiera 

målgrupper med mera. Även om viss tolkning är ofrånkomlig, upplever processtödet 

tolkningsbarheten och vad projektet ska göra, hur och varför, som en försvårande omständighet, 

både för projektresultat och vad gäller stödet för arbetet med horisontella principer.  

 

Med byte av projektledare blev det mer fokus på samverkan, och i flera samverkansinsatser var det 

svårt att stötta kring horisontella principer. Det ska betonas att det är svårt att komma in i ett projekt 

sent, och processtödet var frånvarande under en tid pga. sjukdom, men en lärdom är att 

genomarbeta och förankra projekt, syfte och mål i ledningsfunktioner i projektets start. Forskning 

visar att ledningens stöd vid förändringsarbete är en förutsättning.8 Betydelsen av projektägares och 

styrgrupps frånvaro av insyn och aktivt arbete har diskuterats i projektet, och berörs i extern 

utvärderas slutrapport.  

 

Ur ett genusperspektiv ser processtödet också en risk med för vaga målformuleringar, och för många 

olika delar i ett projekt, som syftar till att nå strukturella förändringar, som att bryta könsstereotypa 

utbildnings- och yrkesval. Då problembeskrivningar villkorar förändringspotentialen är det viktigt att 

målen bygger på en problembeskrivning som skriver fram det aktuella problemet. 9 Vid oklarhet och 

osäkerhet finns dessutom en risk att fokus blir på aktiviteter som är genomförbara och kan visa på 

resultat, men som inte leder till strukturella förändringar. När det inte finns tydliga 

problembeskrivningar bakom målformuleringar är en känd risk att fokus ligger på ”administration” - 

metoder, tekniker – och att dessa blir själva praktiken i projektet istället för åtgärder som leder till 

strukturella förändringar. 10 Som processtöd har EDCS därför arbetat mycket med diskussioner kring 

”varför” horisontella principer ska beaktas i projektet, och i respektive delprojekt.  

 

Ägandeskap 
En annan utmaning i projektet handlar om ansvar och ägandeskap, där processtödet har tenderat att 

bli ”bärare” av frågorna, varav ett ägandeskap av arbetssättet således inte landat hos 

projektdeltagarna. Det finns givetvis variationer i projektgruppen, där ett flertal projektmedlemmar 

                                                           
8 Jmf: Lindholm Kristina (red.), 2011, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur 
9 Jmf: Alnebratt Kerstin och Rönnblom Malin, 2016, FENISISM SOM byråkrati, Stockholm: Leopard förlag, 
Sainsbury Diane and Bergqvist Christina, 2009, “The Promise and Pitfalls of Gender Mainstreaming”, 
International Feminist Journal of Politics, 11:2 
10 Jmf: Ahmed Sara, 2007, “You end up doing the document rather than 
doing the doing”, Diversity, race equality and the politics of documentation, Ethnic and 
Racial Studies, 30:4, Alnebratt Kerstin och Rönnblom Malin, 2016, FENISISM SOM byråkrati, Stockholm: 
Leopard förlag, Lindholm Kristina (red.), 2011, Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur 
Sainsbury Diane and Bergqvist Christina, 2009, ”The Promise and Pitfalls of Gender Mainstreaming”, 
International Feminist Journal of Politics, 11:2 
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har genomgått en ”kunskapsresa” och allt eftersom självständigt initierat praktiska insatser för lika 

villkor, och har sökt mer kunskap både genom EDCS och på egen hand. 

 

I ”Plan för de horisontella principerna” formulerades processtödets roll som att: ”Den resurs som 

knyts till projektet kommer att ansvara för kontinuerligt stöd till projektpersonalen. I enlighet med 

ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt ska processtödet arbeta för att projektmedarbetarna på sikt 

ska ”äga” arbetssättet”. Uppdragsgivaren förfogar över resultatet enligt avtal, medan processtödets 

uppgift är att bidra till slutresultatet genom att stödja arbetet med horisontella principer. En lärdom 

EDCS har dragit genom projektet är att det vore gynnsamt att ha möten med projektledning och 

styrgrupp i projektets uppbyggnadsfas. Dels för att skapa en gemensam kunskapsbas kring hur 

jämställdhetsintegrering relaterar till just det specifika projektet, för att klargöra mandat och 

arbetssätt, samt för att skapa förändringsagenda där drivkrafter för förändringsarbetet diskuteras. 

Något att betona vad gäller ”ägandeskap” är att förändringsarbete tar tid, och ny kunskap och 

insikter behöver bearbetas, vilket i sig är en utmaning i ett tidsbegränsat projekt. 

 

Processtöd för jämställdhetsintegrering och arbete med horisontella principer 
Processtödets analys av EDCS insatser har mynnat ut i ett antal lärdomar. En är att innan 

genomförandefas, i samverkan med projektägare, tydliggöra vad ett jämställdhetsintegrerat 

arbetssätt och ett arbetssätt som beaktar horisontella principer, innebär för projektets medlemmar, 

projektägare och styrgrupp. Samverkan bör också ske kontinuerligt kring roller och mandat, även om 

detta skrivs fram i avtal. EDCS uppdrag har i huvudsak omfattat processtöd och utbildning, och en 

lärdom är att vara tydligare i rekommendationer till projektledning vad gäller processtödjande 

insatser för samtliga projektmedlemmar då processtöd visat sig vara en framgångsfaktor. Vad gäller 

utbildningsinsatser bör processtödet se över om halvdagsutbildningar ibland är bättre lämpade än 

heldagsutbildningar, för att kunna anpassa teori till där projektet befinner sig. Det skulle potentiellt 

kunna minska risken för att projektmedlemmar upplever utbildning som ”för teoretisk”. Slutligen vill 

processtödet betona vikten av att initialt skapa en förändringsagenda tillsammans med projektägare 

och projektledning för att arbetet med horisontella principer ska in i projektets mittfåra.  

 

 

 

 

 

 


