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Forord 

GEP udsender hermed to tekster, som begge er skrevet til Udvalget vedr¢rende det fremtidige 

ligestillingsarbejde. Udvalget blev nedsat af Statsministeren i april 1996 og skulle udarbejde 

forslag til rendringer i organiseringen af ligestillingsarbejdet, som ikke var blevet rendret siden 

Ligestillingsradets oprettelse i 1975. Udvalget blev bedt om at overveje sine forslag i lyset af 

erfaringer fra de 0vrige nordiske lande. 

Tekstens f¢rste bidrag er skrevet af lektor Anette Borchorst og omhandler 

Ligestillingsradets historie. Det blev optrykt i bilagsdelen til udvalgets betrenkning. Opgaven var 

at beskrive udviklingen i radets arbejde som input til forslagene om at revurdere arbejdet. Det 

andet bidrag er skrevet af ph.d.-stipendiat Christina Fiig og rummer en evaluering af dansk 

ligestillingspolitik i 1990' erne. Dette bidrag tjente som baggrundsmateriale for betrenkningens 

afsnit 2.4.,2.8.,4.4.,4.6. og kapitel 5. Det blev rekvireret som et tre-mi'tneders forskningsprojekt 

og udarbejdet i efteraret 1997. Teksten er blevet opdateret indholdsmressigt i april-maj 2000; bl.a. 

i lyset af ny litteratur, 10vgivning og nye politiske initiativer. 

Hvis man 0nsker en profilering af Anette Borchorsts fremstilling, kan den lreses i 

sammenhreng med den analyse af de fern nordiske landes ligestillingsapparater og 

ligestillingslovgivning, som blev publiceret i bogen Ligeslilte demokralier i 1999. Det er 

interessant at se de fern landes ligestillingsapparat i en sammenhreng, fordi de i hpj grad har 

inspireret hinanden netop omkring statslige ligestillingsinitiativer om kvinde- og k¢nssp¢rgsmal. 

Analysen viser imidlertid, at der er overraskende store forskelle mellem landene. Det grelder ogsa 

mellem de tre skandinaviske lande, der normalt ligger trettest pa hinanden. Pa ligestillingsomradet 

har den danske indsats haft mindre tyngde og gennemslagskraft, og den ligestillingspolitiske 

dagsorden er mere snrever i Danmark end i Norge og Sverige. Grundlreggende 

ligestillingsproblemer som fx voId mod kvinder, prostitution og sexchikane har ikke vreret 
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inkluderet i det, som i dag formelt afgnenses som ligestillingspolitik i Danmark. Pa 

regeringsniveau har der ikke vreret gennemf0rt en samlet og koordineret indsats, og der har ikke 

vreret en synlig minister for ornradetl. Dertil kommer, at Danmark som det eneste land kun har 

haft en institution, som bade skulle tage sig af politisk-radgivende, juridisk-handhrevende og 

administrative opgaver, hvor de 0vrige fire lande har delt opgaverne ud pa flere institutioner. 

Selve lovgivningen har heller ikke vreret sa vidtgaende som i Norge og Sverige, fx i retning af 

at stille krav til en aktiv ligestillingsindsats eller kontrollere, om handlingsplansbeslutninger blev 

implementeret. Den danske ligestillingsindsats har derfor vreret prreget af symbolpolitik uden stor 

praktisk betydning 

Forklaringerne skal bl.a. s0ges i, at samspillet mellem en bred kvindemobilisering fra 

neden og respons i form af institutionaliseret ligestillingspolitik fra oven har antaget forskellig 

karakter i de fern lande. I Danmark, hvor den politiske kultur har et strerkt liberalistisk islret, og 

hvor den nye kvindebevregelse holdt sig fra at s0ge direkte pavirkning pa den statslige 

ligestillingspolitik har der vreret en svag institutionalisering. Fravreret af kvindeforbund i de 

politiske partier antages endvidere at have haft betydning for den svagere profilering af 

k0nssp0rgsmal i Danmark sammenlignet isrer med situationen i Sverige og Norge. 

Udvalgsforslagene, som blev offentliggjort i begyndelsen af 1999, tog bl.a. afsret i 

elfaringerne fra de 0vrige nordiske landes og lagde op til, at ligestillingsarbejdet skulle sikres 

synlighed og gennemslagskraft. Betrenkningen stillede forslag til en funktionsopdelt struktur, 

hvor der skulle oprettes et videnscenter for ligestilling, et klagenrevn og en departemental enhed 

for at sikre en mere effektiv organisering af arbejdet. Forslagene er med mindre rendringer 

fremlagt i forslag til en ny ligestillingslov, som er blevet behandles i Folketinget i foraret 2000. 

Den nye lovgivning blev vedtaget den 25. maj 2000. Hermed er der banet vej for en styrkelse af 

dansk ligestillingspolitik med oprettelse af ovennrevnte institutioner. 

I Christina Fiigs bidrag belyses dansk ligestillingspolitik i 1990' erne gennem en 

evaluering af akt0rer, instrumenter, rna! og strategier. Ligestillingspolitik defineres som 

foranstaltninger, som har ligestilling som eksplicit mal (Bergqvist et al. 1999). Analysens 

genstand er hermed bade lovgivning og 0vrige initiativer, som er knyttet til de formelle 

Ii gestillingsinsti tutioner. 

Ligestillingspolitik er interessant af flere arsager. Den omhandler for det f0rste forholdet 

mellem kvinder og mrend, hvilket kan betragtes som et fundamentalt omdrejningspunkt til aIle 

tider og i aile dele af samfundet. Desuden har politikken sektorovergribende karakter og pavirker 

derfor aile andre politikornrader pa linje med finans-, milj0- og socialpolitik. Af denne arsag kan 

det vrere interessant at trenke ligestilling sammen med en rrekke 0vrige politikomrader i 

velfrerdsstaten. For det tredje er ligestillingspolitikkens normative grundlag sp0rgsmalet om 

I Der er imidlertid siden blev udpeget en minister for ligestilling i Danmark. Det skete den l,juli 1999. 
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lighed mellem de to k¢n. Her er det centrale sp¢rgsmiH, om kvinder og mrend skal behandles ens 

ellerjiJrskelligt for at stilles mere !ige. Ligestilling rummer to !ighedsbegreber. 

• Mulighedslighed, hvor !ighed er synonym med lige, formelle muligheder og hermed ens 

behandling af de to k¢n. Ligestilling er hermed fravreret af barrierer, der forhindrer dette. 

• Resu!tatJighed, hvor lighed er synonym med faktiske lige muligheder udfra en betragtning om, 

at individer ikke er lige i udgangspunktet, og derfor ska! behandles forskelligt. 

Dansk ligestillingspolitik er prreget af mang!ende teoretisk og politisk afklaring af disse 

begreber, af manglende mfllfastsrettelse og af personafhrengig implementering. Disse mangler 

begrrenser politikkens gennemslagskraft. I lyset af dette rettes fokus pa en rrekke af 

ligestillingspolitikkens akt¢rer som fx amter og kommuner, ministerier, politikere og 

kvindeorganisationer samt arbejdsmarkedets parter. Akt¢rerne udg¢r vigtige krumtapper i 

implementeringsprocessen. 

Mainstreaming udg¢r et af de mest omtalte ligestillingsinstrumener i slutningen af 

I 990'erne. Strategien er endnu i sin opstartsfase i Danmark. Med vedtagelse af den nye 

ligestillingslovgivning bliver mainstreaming et af dansk ligestillingspolitiks brerende principper. 

Hermed udvides rrekken af akt¢rer til at omfatte hele den offentlige forvaltning. 

Med den nye lovgivning begynder et nyt kapitel i dansk ligestillingspolitik. Denne tekst 

skal lreses som en oversigt over de forgangne 25 ars politik pa feltet. 

Aarhus Universitet / Aalborg Universitet, maj 2000 

Anette Borchorst og Christina Fiig 

Litteratur: 

Bergqvist, Christina, Anette Borchorst, Ann-Dorte Christensen, Viveca Ramstedt-Silen, Nina C. Raaum, 

Audur Styrkasd6ttir (eds.) (1999). Likestilte demokralier? Kj@nn og politikk i Norden. Oslo: 

Universitetsforlaget (bogen er oversa! til engelsk og udgive! pi! samme forlag). 

Udvalge! vedr¢rende det fremtidige ligestillingsarbejde (1999). Det fremtidige ligeslillingsarbejde. 
Betamkning nr. 1370 og bilagsdel, K¢benhavn. 
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Ligestillingsradets historie 
Anette Borchorst 

1. Baggrund 

II 

Ligestillingsradet blev nedsat den 2. september 1975 og holdt sit f0rste m0de i december samme 

ar. Beslutningen om at etablere et permanent ligestillingsorgan skal ses i sammenhaong med en 

raokke forskeIIige faktorer. Internationalt var der en pavirkning til at etablere statslige 

ligestilIingsinstitutioner.1975 var FNs kvindear og statten pil dets kvinde-tiar, og i juni 1975 

afholdtes den f0rste verdenskvindekonference i Mexico. Her blev det anbefalet, at de enkeIte 

lande skuIIe oprette regeringsinstitutioner til at sikre kvinders Iigestilling sasom kvindekontorer 

eIIer Iignende organer (UN, 1975: 66). Dertil kom en nordisk pavirkning. De nordiske Jande 

havde i mange ar inspireret hinanden omkring lovgivning angaende kvinders rettigheder, 

fors0rgerbegrebet i lovgivningen, familiepolitik osv. I 1974 havde Nordisk Ministerrrad besluttet, 

at der skulle etableres kontakt meIIem nordiske administratorer i ligestiIIingssp0rgsmal. Da det 

danske ligestillingsrild blev nedsat, havde der eksisteret perrnanente Iigestillingsorganer i Sverige, 

Norge og Finland siden 1972, og pa Island var der i 1973 etableret et Iigel0nsrad. 

Den nationale baggrund for nedsaottelsen af Ligestillingsradet var en markant tilgang af 

isaor gifte kvinder til arbejdsstyrken gennem de forudgaende 10- 15 ar, og langt fIere kvinder end 

tidligere gennemf0rte en uddannelse. I samme peri ode havde der vaoret en omfattende debat om 

kvinders samfundsmaossige placering, k0nsroIIer, nye famiIiem0nstre osv. Politisk havde der 

vaoret pres for aondringer i lovgivningen fra nogle af de st0rste kvindeorganisationer, Dansk 

K vindesamfund og Danske K vinders Nationalrad, der havde eksisteret siden slutningen af forrige 

arhundrede. Nogle af de politiske partier og isaor enkelte engagerede folketingspolitikere 

arbejdede for nye politiske initiativer. Ogsa den nye kvindebevaogelse, R0dstr0mpebevaogelsen, 
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arbejdede for nye politiske initiativer. Ogsa den nye kvindebev<egelse, R¢dstr¢mpebev<ege1sen, 

som var slaet igennem i slutningen af 1960' erne og begyndelsen af 1970' erne, rna siges at have 

spillet en rolle. Denne var dog mere indirekte i form af bev<egelsens betydning for <endrede 

holdninger til kvinders samfundsm<essige placering og for opg¢ret rned traditionelle k¢nsroller. 

R¢dstr¢rnpebev<egelsen fik aldrig og anmodede heller ikke om egentlig repr<esentation i 

Ligestillingsradet. 

Den konkrete anledning til Ligestillingsradets oprettelse var et forslag fra 

"Kommissionen vedr¢rende Kvindernes Stilling i Sarnfundet", i daglig tale kaldet 

K vindekommissionen. 

2. Kvindekommissionen 

K vindekommissionen blev nedsat den 4. februar 1965 af dav<erende statsminister lens Otto Krag 

med borgmester Edel Saunte (Socialdemokratiet) som formand. If¢lge dens kommissorium skuIIe 

den unders¢ge kvindernes stilling i samfundet og "pa baggrund heraf komme med egnede forslag, 

eventuelt i form af konkrete forslag til lovgivning, med henblik pa at skabe en reel ligestilling for 

kvinderne inden for aIle omrader af samfundslivet". I kommissoriet blev det papeget, at pa trads 

af at de to k¢n havde opnaet Iigestilling pa n<esten aIle omrader, sa svarede kvindernes virkelige 

stilling i samfundslivet ikke fuldt ud til denne Iigestilling (Bet<enkning nr. 715,1974: 7). 

Kommissionen havde 55 medlemmer, hvoraf hovedparten var repr<esentanter fra 

organisationer og politiske partier, og dertil kom et mindre antal personIigt udpegede medlemmer 

og repr<esentanter fra ministerier. Ved afslutningen af komissionens arbejde i 1974 var der i ni 

bet<enkninger stillet i alt 84 forslag, og et flertal i kommissionen var blevet enige om, at oprettelse 

af et permanent ligestillingsorgan skulle frems<ettes som kommissionens hovedforslag. Der var 

imidlertid ikke enighed om sammens<etningen af et sadan organ. Et flertal pa 16 medlemmer 

foreslog, at det skulIe besta af en formand og 12 medIemmer. De seks skul1e indstilles af 

Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Kvinders Nationalrad, 

som hver skuIIe indstille to personer. De resterende seks skulle v<elges "blandt personer, der i 

s<erlig grad har deltaget i den offentlige debat om samfunds- og Iigestillingssp¢rgsmal". Bade 

kvinder og m<end skuIIe v<ere repr<esenteret i Radet (Bet<enkning nr. 715, 1974: 96). Indtil det 

permanente organ kunne tr<ede i funktion, blev det foreslaet at oprette et tremandsorgan, hvor 

regeringen og arbejdsmarkedets parter hver stillede en medarbejder til radighed. Et mindretal pa 

12 personer anbefalede oprettelse af et permanent Iigestillingsorgan, men uden tilf¢jelsen om et 

tremandsorgan. Et mindretal pa to personer foreslog, at der alene blev oprettet et tremandsorgan. 

Et enkelt medIem gik ind for en ombudsmand til at varetage problemer med kvinders og m<ends 
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ligestilling. Endelig var et mindretal pa fire personer helt imod oprettelse af et permanent organ. 

K vindekommissionens arbejde blev diskuteret i Folketinget to gange i 1974. F0rste gang den 16. 

oktober ved Statsminister Poul Hartlings besvarelse af et sp0rgsmiU fra Meta Ditzel (Radikale 

Venstre) og anden gang under en foresp0rgselsdebat den 28. november rejst af Socialistisk 

Folkeparti. Initiativtagerne til debatterne 0nskede en opf01gning af K vindekommissionens forslag, 

og del' blev peget pa, at del' allerede eksisterede permanente ligestillingsorganer i de 0vrige 

nordiske lande, ligesom del' blev henvist til FNs kvindear (Folketingstidende 16/10 1974 og 28111 

1974). 

Statsministeren anf0rte, at hovedparten af Kvindekommissionens 84 forslag havde f0rt 

til reaktioner, og han mente, at hovedparten af resten angik forhold, "som er statsmagten 

uvedkommende, eller forhold som ikke kan fremmes ved lovgivning" (Folketingstidende 28/ II 

1974: 2378f). I relation til forslaget om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan hreftede han 

sig i begge debatter ved de mange mindretalsudtalelser og afviste umiddelbart at f0lge forslaget 

under henvisning til, at det var sendt til h0ring i ministerierne. Personligt udtrykte han stor skepsis 

over for forslaget, "fordi bureaukratiske og administrative forskrifter, papirer, dokumenter osv. 

maske ikke umiddelbart fremmer arbejdet for at skabe mere ligelige betingelser for de to k0n" 

(Folketingstidende 28/11 1974: 2427). Ved afslutningen af debatten kunne der ikke konstateres 

flertal for oprettelse af et ligestillingsrad, idet Venstre, det Konservative Folkeparti, Kristeligt 

Folkeparti, Centrumdemokraterne og Fremskridtspartiet val' imod det, mens Socialdemokratiet, 

Socialistisk Folkeparti, Retsforbundet og Danmarks Kommunistiske Parti val' positive over for 

det. 

Fire maneder senere kom der regeringsskifte efter et folketingsvalg. Den efterf01gende 

socialdemokratiske regering under Anker J0rgensen nedsatte i september 1975 Ligestillingsriidet 

administrativt efter en beslutning pa et ministerm0de. Statsministeriets pressemeddelelse 

fremhrevede, at ministeriernes arbejde med ligestillingssp0rgsmal pa denne made kunne 

koordineres og effektiviseres (Statsministeriet, 1975). Dermed markerede han, at statsligt 

ligestillingsarbejde allerede var en realitet. I sin efterf0lgende nytarstale sagde statsministeren, 

at FNs kvindear havde "tvunget os til at dr0fte og tage stilling til ulighedsproblemerne". Han 

lagde samtidig vregt pa Radets opgave som vagthund (Ligestillingsriidet, 1977: 109). 
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3. Radets ressortmalssige placering og sammensaltning 

LigestiIIingsradet blev nedsat under Statsministeriet, og frem til dets lovfrestelse i 1978 bestod 

dets sekretariat af personale udlant fra forskellige ministerier. Radet er forblevet under 

Statsministeriets forretningsomrade, som bl.a. omfatter det Jigestillingsarbejde, der skal 

koordineres mellem ministerierne. Derudover har de enkelte ministre ansvaret for 

ligestillingsarbejde inden for deres ressort. 

Ved LigestiIIingsradets nedsrettelse kom det til at besta af 

• En formand udpeget af regeringen 

• Et medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark 

• Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening 

• Et medlem indstillet af Frellesradet for danske Tjenestemands- og Funktionrerorganisationer 

• Et medlem indstiIIet af de Gr¢nlandske K vindeforeningers Sammenslutning 

• Tre medlemmer indstiIIet af Danske K vinders Nationalrad 

Radets medlemmer blev udpeget for perioder af fire ar ad gangen. 

Radets sammensretning svarede altsa i store trrek til f1ertalsforslaget fra 

K vindekommissionen, dog med den afvigelse, at det ikke rum me de uafhrengige eksperter. 

Ligestillingsradet blev lovfrestet i Lov nr. 164 af 12. april 1978 om LigestiIIingsradet. 

Ved fremsrettelsen begrundede statsminister Anker l¢rgensen behovet for en lovfrestelse med de 

administrative funktioner, som Radet havde faet i forbindelse med Lov om Ligebehandling af 

mrend og kvinder med hensyn til beskreftigelse m.v., som blev vedtaget ved samme lejlighed 

(Folketingstidende 10/1 1978: 4112). Sammensretningen af Radet forblev den samme. 

Statsministeren begrundede Danske Kvinders Nationalrads reprresentation ved tre medlemmer 

med, at nationalradet var en sammenslutning af 42 kvindeorganisationer, der tilsammen drekkede 

meget vide synspunkter, og samtidig fungerede det i mange henseender som officielt taler¢r for 

disse foreninger (Folketingstidende, 10/1 1978: 4 I 12f) 

I 1978 var der en st¢rre grad af konsensus mellem pmtieme om behovet for et permanent 

ligestillingsorgan, end der havde vreret i 1974. Socialdemokratiet, det Radikale Venstre, det 

Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Centrumdemokraterne stemte for 

lovfrestelsen. Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti stemte imod. Retsforbundet, Venstre og 

Venstresocialisterne stemte hverken for eller imod. 

Ligestillingsradets sammensretning blev rendret i forbindelse med Lov nr. 238 af 20. 

april 1988 om LigestiIIing mellem mrend og kvinder, og den erstattede den tidligere Lov om 
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Ligestillingsn'idet. De griZSnlandske K vindeforeningers Sammenslutning udtradte af Radet, hvilket 

i bemrerkningerne til lovforslaget blev begrundet med etableringen af Hjemmestyret i GriZSnland. 

Radet blev samtidig udvidet med en reprresentant fra Dansk K vindesamfund, som siden 1980 

ikke lrengere var medlem af Danske K vinders Nationalrild, samt en kvindeforsker udpeget af det 

iZSvrige rad. Dermed realiseredes planen om at inddrage uafhrengige eksperter i radsarbejdet, dog 

i langt mindre malestok, end man havde trenkt sig i K vindekommissionen. Der var pa dette 

tidspunkt en udstrakt konsensus om Ligestillingsradet, idet alle partier stemte for forslaget bOliset 

fra Fremskridtspartiet, som stemte imod. Socialistisk Folkeparti havde foreslaet , at 

Akademikernes Central organisation blev optaget i Radet, og Frelles Kurs foreslog, at Dansk 

Arbejdsgiverforening udgik, men ingen af disse forslag kunne samle flertal. 

Med etableringen af Ligestillingsriidet var det fiZSrste gang, at kvindeorganisationerne 

opnaede en mere permanent reprresentation et statsligt organ, hvorimod 

arbejdsmarkedsorganisationerne var reprresenterede i en lang rrekke organer. Der fandtes pa dette 

tidspunkt ikke mandeorganisationer, der kunne reprresenteres, men der var en vis kiZSnsbalance 

i Ligestillingsrildet, idet arbejdsmarkedsorganisationerne var meget mandsdominerede. 

Ligestillingsradet har haft fern formrend siden, det startede: 

2.9.1975 - 21.1.1982 

21.1.1982 -1.1.1987 

1.1.1987 - 16.3.1993 

16.3.1993 - 31.12.1994 

11.1.1995 -

Karen Dahlerup, MF for Socialdemokratiet 

Helle Degn , MF for Socialdemokratiet 

Grethe Fenger MiZSlIer, MF for det Konservative Folkeparti 

Anne Grete Holmsgaard, Kontorchef i DSB 

Ingrid Rasmussen, MF for Socialdemokratiet 

Formrendene har altsa med en enkelt undtagelse vreret folketingspolitikere. Anne Grete 

Holmsgaard var ved sin udpegning tidligere med1em af Folketinget for Venstresocialisterne og 

Socialistisk Folkeparti. Ser man pa udskiftningen af formrend, fremgar det, at begyndelsen af 

1990'erne blev en mere turbulent peri ode end den foregaende med to formandsskift uden for den 

normale udpegningsperiode og inden for en peri ode af to ar. 

4. Ligestiliingsradets arbejdsopgaver og kompetence 

Ligestillingsriidets arbejdsopgaver blev i 1975 fastlagt som: 

I. FiZSlge udviklingen i samfundet, herunder lovgivningen, samt fiZSlge udviklingen pa 

arbejdsmarkedet, undersiZSge forhold, som modvirker ligestillingen, og foresla foranstaltninger 

til rendring af sadanne forhold. 
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2. Virke som radgivende organ for statslige myndigheder og kommuner i sp¢rgsmal om 

ligestiIling mellem m<end og kvinder. 

3. Frems<ette forslag til forskning vedr¢rende ligestiIling mellem m<end og kvinder samt fremme 

oplysningsvirksomheden om ligestiIlingssp¢rgsmru, bl.a. gennem udsendelse af publikationer 

m.v. 

Disse arbejdsopgaver blev fastholdt ved lovf<estelsen i 1978 og gjaldt frem til 1988. 

Arbejdsmarkedsorganisationerne fik fra starten en s<erlig rolle i Ligestillingsradets 

arbejde. Pa sit f¢rste m¢de nedsatte Radet et arbejdsmarkedsudvalg bestiiende af formanden og 

repr<esentanterne fra Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening. 

Repr<esentanten fra F<ellesriidet for danske Tjenestemands- og Funktion<erorganisationer deJtog, 

nar der var sager af s<erlig interesse for denne organisation (Ligestillingsradet, 1977: 2,3) og var 

i 1978 fast medlem af udvalget (Ligestillingsradet, 1979). I de f¢rste ar arbejdede udvalget med 

problemet om den h¢je kvindearbejdsl¢shed. Det udarbejdede bl.a. en redeg¢relse om m<ends og 

kvinders besk<eftigelse og arbejdsl¢shed. Den ledte til henvendelser til regeringen og flere 

ministerier med henblik pa at rette op pa k¢nssk<evhederne (LigestiIlingsradet, 1978: 5ff.). I 

forbindelse med lovf<estelsen fik Radet en forretningsorden, som blev fasts at af statsministeren. 

If¢lge denne skulle Ligestillingsriidets udtalelser angiiende "tiIladelse til foranstaltninger til 

fremme af lige muligheder for m<end og kvinder ved afhj<elpning af de fakti ske uligheder, som 

pavirker adgangen til besk<eftigelse, erhvervsuddannelse m.v.", eller sakaldt positive 

s<erforanstaltninger, godkendes af arbejdsmarkedsudvalget. Dermed blev arbejdsmarkeds

organisationerne helt afg¢rende for Ligestillingsradets udtalelser pa dette omrade. 

Med Lov om Ligestilling mellem m<end og kvinder i 1988 blev der som noget nyt 

formuleret en formalsbestemmelse, der kort og godt sagde, at "Lovens formal er at fremme 

ligestiIlingen mellem m<end og kvinder". I bem<erkningerne tilloven blev det pr<eciseret, at der 

ved ligestilling forstas "m<ends og kvinders lige integration i samfundet og ligestiIling i 

familielivet. Bl.a. skal m<end og kvinder have lige indflydelse og lige muligheder i alle 

samfundets funktioner, det viI sige lige adgang til samfundets styrende organer, lige adgang til 

arbejdsmarkedet, lige muligheder for at fa uddannelse og undervisning". 

Ligestillingsradets kompetence blev udvidet i forbindelse med denne lov<endring, som 

var en opf¢lgning af en motiveret dagsorden vedtaget i Folketinget i januar 1987. If¢lge loven 

kunne Ligestillingsradet "af egen drift eller efter anmodning unders¢ge forhold, der vedr¢rte 

lovens formal". Arbejdsmarkedets parter fik nu forpligtelse til at give oplysninger til 

Ligestillingsradet og kunne straffes med b¢de, hvis de n<egtede del. Lovrendringen indebar, at aile 

offentlige myndigheder blev forpligtet til at arbejde for ligestilling, hemnder ogsa kommuner og 

amtskommuner. Ligestillingsradet fik ogsa styrket sin indflydelse, da kompetencen til at give 

tiIladelse til positive s<erforanstaltninger blev flyttet fra arbejdsministeren til Radet efter h¢ring 
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fra de ben2lrte ressortministre. Denne rendring var signaleret i 1988-loven og blev i 1989 indf0rt 

i Ligebehandlingsloven. Med udvidelsen af Radets kompetence fik Arbejdsmarkedsudvalget 

vetoret i forhold til tilladelse af positive srerforanstaltninger, og formuleringerne i 

forretningsordenen angaende udvalgets kompetence blev skrevet ind i loven. Ved en amdring af 

Ligestillingsloven i 1992 kunne Ligestillingsradet inddrage srerligt sagkyndige i forbindelse med 

behandling af konkrete ligel0nssager, og det fik mulighed for besigtigelse af virksomheder. 

Gennem Ligestillingsradets historie er udviklingen altsa gaet fra, at Radet ingen 

selvstrendig kompetence havde ved starten i 1975, mod at det i 1978 fik en vis kompetence, som 

igen blev udvidet i 1988. I de f¢rste ar la hovedvregten i Radets arbejde pa behandling af 

individuelle klagesager aff0dt af enkeltpersoners henvendelser (Ligestillingsradet, 1977). I 

perioden efter lovfrestelsen fik generelle og principielle ligestillingssp0rgsmal en st0rre vregt. I 

takt med vedtagelse af ligestillingslovgivningen har udtalelser i forbindelse med vurdering af brud 

pa ligebehandlingsloven og i mindre grad ligel0nsloven faet en stigende vregt i Radets arbejde. 

Ligestillingsradet har med disse udtalelser haft en vresentlig rolle i forbindelse med fastlreggelsen 

af praksis og fortolkning af ligestillingslovene, som dog er blevet afgjort endeligt ved domstolene. 

Til illustration af udviklingen i Radets arbejdsopgaver gives her eksempler pa dagsordenspunkter 

piiradsm¢der i 1976, 1986 og 1996. 

November 1976 

• Formandens beretning 

a. beretning fra arbejdsmarkedsudvalgets mede den. 15. November 

b. radsmedlemmernes bemcerkninger til beretningen 

• Forslag fra radsmedlemmerne, herunder forslag til dreftelse med statsminister 

Anker Jergensen 

September 1986 

• Formandens beretning 

• Betcenkning om ingenier- og teknikeruddannelsens fremtid 

• Nordisk Forum i 1988 

• Graviditets- og barselsbetingede problemer for lenarbejdende kvinder 

• Ligestillingsradets m@de om "Ligestillingen i fremtidens Danmark" 

Juni 1996 

• 1ndstilling af nyt medlem til Nordisk Institutfor Kvinde- og K@nsforskning 

• Udtalelse til Justitsministeriet pa h@ring vedrerende betcenkning om fraskiltes 

pensionsret 
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• Dispensationssag, Danmarks Radio 

• Dispensationssag, Greve Kommune 

• Dispensationssag, forskningsradene 

• Aftkedigelsessag NN 

• Aftkedigelsessag NN 

• Manglende genans(£ttelse NN 

• Manglende fastans(£ttelse af vikar NN 

• Forskelsbehandling pa grund qf kensski[te qf NN 

• Dreftelse afbarselsfonde 

• Draftelse af disposition jor popul(£rudgave af Platform for Action 

Ligestillingsradet fik f¢rst sit eget budget med lovfrestelsen i 1978 og har siden vreret 

pa Finansloven med egen bevilling. Bevillingen steg fra 1.355.000 kr. i 1979 til 4.500.000 kr. i 

1993. I forbindelse med handlingsplanarbejdet blev der bevilget srerlige midler til projektarbejde, 

f¢rste gang i 1987, hvor der blev givet 3 millioner kr. over en treiirig periode. I 1991 blev der 

givet 9 millioner kr. til den kommende trearige periode. I 1994 blev projektmidlerne givet som 

en del af det samlede driftsbudget, som i dette ar var pa 7.100.000 kr. 

5. Ligestillingslovgivningen 

Ud over lovgivningen om Ligestillingsradet har to andre ligestillingslove vreret nrert forbundet 

med Riidets arbejde, nemlig ligel¢nsloven og ligebehandlingsloven. Demdover er udvalgsloven 

og bestyrelsesloven, der begge administreres 

I igestillingsarbejdet. 

Statsministeriet, af reI evans for 

Lov nr. 32 af 4. februar 1976 om lige I¢n til mrend og kvinder gjaldt for omriider, der 

ikke var drekket af overenskomster mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk 

Arbejdsgiverforening, for her var ligel¢nsprincippet gennemf¢rt i 1973. Baggrunden for loven 

var, at Danmark havde ratificeret ILOs konvention om lige I¢n for arbejdere pa det private 

arbejdsmarked i 1960. Den direkte anledning var et EF-direktiv af 10. februar 1975 "om 

indbyrdes tilnrermelse af medlemsstaternes lovgivninger om gennemf¢relse af princippet om lige 

I¢n til mrend og kvinder" (75/l171E0F). Dette direktiv skal ses i sammenhreng med § 119 om 

ligel¢n i Romtraktaten fra 1957. 

If¢lge den danske lov fra 1976 skulle enhver arbejdsgiver, som havde ansat mrend og 

kvinder pa samme arbejdsplads, give lige I¢n for samme arbejde. Denne formulering var ikke sa 
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vidtgaende som direktivets, som talte om lige I¢n for samme arbejde eller arbejde, som tillaogges 

samme vaordi. Begrundelsen for formuleringen i loven var, at det var den formulering, der var 

benyttet i de kollektive overenskomster. 

I 1983 staovnede EF-Kommissionen Danmark for mangelfuld gennemf¢relse af 

direktivet, og i 1985 blev Danmark d¢mt for traktatbrud af EF-domsto1en. Begrundelsen var, at 

lovens formulering ikke var tilstraokkelig klar og praocis. Det f¢rte til en aondring af ligel¢nsloven 

i 1986, hvor formuleringen nu blev, at der skul1e ydes lige I¢n for samme arbejde eller arbejde 

af samme vaordi. Formuleringen "pa samme arbejdsplads" gled dermed ogsa ud. Ligel¢nsloven 

blev igen aondret i 1989, hvor Ligestillingsradets mulighed for at unders¢ge forhold af egen drift 

og sanktionsmuligheder med b¢de for at undlade at give oplysninger blev indf¢jet i loven. 

I 1992 blev loven aondret pa ny, og her fik Ligestillingsradet ret til at indhente 

erklaoringer fra saorligt sagkyndige ved behandling af konkrete sager, og der blev indf¢rt ret til 

virksomhedsbes¢g efter aftale med virksomheden. Der blev ogsa indf¢rt omvendt bevisbyrde i 

forbindelse med afskedigelse i tilknytning tilligel¢nssager. 

Ligestillingsdldet har gennem arene haft et antal sager om brud pa ligel¢nsloven til 

udtalelse; langt de fleste ligel¢nssager rejses via faglig voldgift. 

Lov nr. 244 af 19. april 1978 om ligebehandling af maond og kvinder med hensyn til 

beskaoftigelse m.v. havde baggrund i et EF-direktiv af 9. februar 1976 "om gennemf¢relse af 

princippet om ligebehandling af maond og kvinder, for sa vidt angar adgang til beskaoftigelse, 

erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkar" (761207 !E0F). Loven forb¢d direkte og 

indirekte diskrimination pa grund af k¢n ved ansaottelse, forflyttelser og forfremmelser, dvs. 

forhold, der vedr¢rte arbejdsmarkedet. Der var altsa tale om forbudslovgivning, som fik en 

k¢nsneutral udformning. Positive saorforanstaltninger var kun tiliadt efter at have indhentet 

dispensation. Ligestillingsradet fik status som h¢ringsinstans i forbindelse med disse 

dispensationer, mens den endelige afg¢relse la hos arbejdsministeren. I tilfaolde, hvor det var 

afg¢rende, "at erhvervsud¢veren havde et bestemt k¢n", la dispensationskompetencen hos den 

minister, til hvis ressort den pagaoldende virksomhed h¢rte. I 1984 blev formuleringen om 

arbejdsgivere, "som beskaoftiger maond og kvinder pa samme arbejdsplads", taget ud af loven. Det 

skete efter, at Kommissionen havde rejst traktatbrudssag mod Danmark. Derefter bortfaldt denne 

sag. 

I 1989 blev der udsendt en bekendtg¢relse om fritagelse for at s¢ge dispensation for 

Ligebehandlingsloven i forbindelse med kortere kurser for kvinder og i stiliingsannoncer, hvor 

kvinder blev opfordret til at s¢ge. I 1989 blev om Lov om barselsorlov (m. 234 af 4.juni 1980) 

indarbejdet i ligebehandlingsloven, og bevisbyrden ved afskedigelse i forbindelse med graviditet 

og barsel blev vendt, siiledes at det nu kom til at pahvile arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelse 

ikke var begrundet i disse forhold. Desuden blev Ligestillingsradets kompetence i forhold til at 

indhente oplysninger af egen drift og sanktionsmulighederne ved b¢de indskrevet i loven. Som 



20 

nrevnt ovenfor fik Ligestillingsradet nu retten til at tillade positi ve srerforanstaltninger, men i 

sager, hvor det er afg0rende at personen er af et bestemt k0n, ligger kompeteneen hos 

ressortministeren efter forudgaende h0ring i Arbejdsministeriet og Ligestillingsradet. I 1990 blev 

loven revideret, og retten til at placere fravreret i forbindelse med barsel blev rendret. I 1994 blev 

ligebehandlingsloven rendret pa to omrader som f0lge afEU-direktivet, "Tiende srerdirektiv inden 

for rammedirektivet om arbejdsmilj0 om ivrerksrettelse af foranstaltninger til forbedring af 

sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, Jige har f0dt eller 

ammer" (92/85/E0F). JEndringerne medf0rte, at m0dre har pligt til fravrer i to uger efter f0dslen, 

og at kvindelige l0nmodtagere har ret til fravrer fra arbejde i forbindelse med 

graviditetsunders0gelser i arbejdstiden. Endelig skulle afskedigelse under barsel fremover 

begrundes skriftligt og fyldestg0rende. 

I de f0rste ar efter lovens ikrafttrredelse blev der rejst en del sager om 

k0nsdiskriminerende annoncering, senere forenklede man proceduren og valgte kun at tage sig 

af grove overtrredelser. Siden 1994 har sager om k0nsdiskriminerende reklarne vreret reguleret 

via markedsf0ringsloven, som administreres af forbrugerombudsmanden. Ogsa dispensations

bekendtg0relsen medf0rte reduktion af det antal sager, som blev rejst over for Ligestillingractet. 

De fleste sager om Ligebehandlingsloven har drejet sig om ansrettelse og afskedigelse under 

barsel. Efter indf0relse af omvendt bevisbyrde under graviditet og barsel konstaterede Radet en 

tendens til, at afskedigelserne blev f1yttet til et tidspunkt efter barselsorlovens udl0b, hvor der 

ikke gjaldt omvendt bevisbyrde (Ligestillingsradet, 1994: 13). Nar konkrete sager er blevet rejst 

over for Ligestillingsradet, er de efter en kortlregning i sekretariatet blevet forelagt for Radet, som 

derefter har givet en vurdering af, om der var tale om et brud pa lovgivningen. Den endelige 

afg0relse h0rer under domstolene. 

Lov nr. 157 af 24. april 1985 om Ligestilling mellem mrend og kvinder ved udpegning 

af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o.lign., i daglig tale kaldet udvalgsloven, 

havde sin baggrund i lrengere tids diskussioner af k0nssammensretningen i offentlige udvalg. 

Ligestillingsradet havde efter vedtagelse pa sit f0rste radsm0de anmodet ministerierne om 

oplysninger om sammensretning af riid, nrevn og udvalg. De svar, man fik tilbage, viste, at 

kvinderne kun udgjorde 8,6 pet. af medlemmerne i offentlige riid, nrevn og udvalg. 

K0nsskrevheden var langt st0rre end forventet, og Radet henvendte sig derefter i juli 1976 til 

statsminister Anker J0rgensen, som i oktober 1976 gjorde ministerierne opmrerksomme pa det 

0nskelige i en ligelig k0nsfordeling. I 1978 foretog Ligestillingsradet en ny opg0relse, der viste, 

at kvindeandelen nu var pa 9,2 pet., og det henvendte sig derefter pa ny til statsministeren. Denne 

indskrerpede herefter i 1981 til ministerierne, at der skulle tilstrrebes en mere ligelig 

k0nsfordeling. Samtidig blev der indf0rt indberetningspligt til Statsministeriet inden endelig 

beskikkelse af udvalg. Da det fortsat ikke f0rte til st0rre rendringer, blev udvalgsloven 

gennemf0rt. If01ge denne b0r der sa vidt muligt vrere en afbalanceret sammensretning af mrend 
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og kvinder i disse udvalg. lnden lovens vedtagelse havde det Radikale Venstre i 1980 og flere 

gange i 1984 stillet tilsvarende forslag tillovgivning. Ifolge udvalgsloven skulle myndigheder og 

organisationer foreslil bade en mand og en kvinde ved udpegning til offentlige udvalg, 

kommissioner o.lign. Herefter afgor den minister, til hvis res sort udvalget horer, hvem del' 

udpeges. Sammens::etningen af udvalg skal forts at indberettes til Statsministeriet for den endelige 

beskikkelse. Del' blev ikke tillagt Ligestillingsriidet nogen kompetence i forbindelse med denne 

lov. 

Efter lovens gennemforelse steg kvindeandelen i rad, n::evn og udvalg og is::er idem, del' 

blev etableret efter lovens ikrafttr::edelse. K vindeandelen i udvalg nedsat fra 1.7. 1985 til 31.12 

1986 val' saledes 30,7 pct. , i udvalg nedsat i 1990 38,0 pct. og i udvalg nedsat i 1995 32,6 pct. 

(Ligestillingsradet, 1996b, bilag 4). Kvindeandelen i samtlige rad, n::evn og udvalg steg fra 15,7 

pct. i 1985/86 til 27,7 pct. i 1995 (Ligestillingsradet, 1992 og 1996). 11996 val' andelen pa 27,2 

pct., og dermed val' der altsa sket en stagnation i udviklingen mod en mere ligelig 

konsrepr::esentation (Ligestillingsradet, 1997). 

Del' har v::eret flere sager om udvalg, hvis konssammens::etning var meget sk::ev 

(Dahlerup, 1990; Ligestillingsradet, 1996a: 44ff.), og i Folketinget er der stillet flere sporgsmal 

herom. Der hal' ogsa v::eret eksempler pa, at ministre hal' n::egtet at folge indstillinger til udvalg, 

fordi deres konssammens::etning val' for sk::ev. Kontroverserne skal ses i sammenh::eng med, at 

loven hal' skabt en vis modstand i organisationerne. 

Lov nr. 427 af 13.juni 1990 om ligestilling mellem m::end og kvinder ved bes::ettelse af 

visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning, i daglig tale kaldet bestyrelsesloven, udvidede 

principperne i udvalgsloven til ogsa at g::elde bestyrelser, repr::esentantskab eller tilsvarende 

kollektiv ledelse. Baggrunden for loven val', at del' i 1987 efter en beslutning foreslaet af det 

Radikale Venstre blev nedsat et udvalg under lustitsministeriet, som skulle kortl::egge 

kvinderepr::esentationen i bestyrelser, hvor det offentlige havde indstillings- eller godkendelsesret. 

Udvalget foreslog , at lovgivningen skulle tilstr::ebe en ligelig konsfordeling i disse bestyrelser. 

Loven kom i sidste ende kun til at g::elde statslige forvaltningsmyndigheder, del' ledes af en 

bestyrelse, repr::esentantskab eller tilsvarende kollektiv ledelse. Loven bestemte, at indstillende 

myndigheder og organisationer bade skulle foresla m::end og kvinder pa samme made som i 

udvalgsloven. Ressortministrene skulle hvert tredje ar indbel'ette konssammens::etningen til 

Statsministeriet, dvs. altsa ikke som ved udvalgsloven inden beskikkelsen af medlemmerne. 

Ligestillingsradet fik ikke tillagt nogen kompetence i forbindelse med denne lov. 

Ligestillingsradet beklagede, at loven kun gjaldt statslige og ikke kommunale og 

amtskommunale myndighedel', ligesom det gerne sa, at ogsa private bestyrelser, hvor det 

offentlige hal' en vis indflydelse, val' omfattet af loven. Radet fandt det principielt uheldigt, at del' 

kun val' tale om en henstilling og ikke om et pal::eg om en mere afbalanceret konssammens::etning 

(Ligestillingsradet, 1990: 80ff.). 
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Kvindeandelen i de bestyrelser, som er omfattet af loven steg fra 24 pet. i 1988 til 29,2 pet. i 1994 

(Ligestillingsrildet, 199 I og 1996). 

Gennemf¢relsen af ligestiIIingslovgivningen og isrer ligel¢nsloven og 

ligebehandlingsloven med senere revisioner har altsa f¢rt til en udvidelse af LigestiIIingsradets 

kompetence og har pneget Radets arbejdsopgaver. Udtalelser vedr¢rende brud pa Iigel¢ns- og 

ligebehandlingsloven i konkrete tilf:elde er blevet en v:esentlig del af dets arbejde, og 

Ligestillingsradet har dermed - is:er i de f¢rste ar efter lovenes gennemf¢relse - pr:eget 

implementeringen af ligestillingslovgivningen. 

6. Positive soorforanstaltninger 

Tilladelse til foranstaltninger til fremme af Iige muligheder for m:end og kvinder ved afhj:elpning 

af de faktiske uligheder, som pavirker adgangen til besk:eftigelse, erhvervsuddannelse m.v.", eller 

s1'lkaldt positive s:elforanstaltninger er et emne, der ofte giver anledning til en omfattende debat. 

Som anf¢rt ovenfor kan dette Iigestillingsinstrument kun bruges efter indhentning af dispensation, 

bort set fra de tilfrelde, hvor det er tilladt i henhold til bekendtg¢relse, som f.eks. kortere kurser 

for kvinder og opfordringer til kvinder om at s¢ge i stillingsannoncer. 

Positive s:erforanstaltninger efter dispensation er is:er blevet anvendt i forbindelse med 

arbejdsmarkedsrelaterede kurser, stillingsannoncer og ved ans:ettelser og forfremmelser. Ved 

positive srerforanstaltninger relateret til forfremmelser og ansrettelser kan benyttes forskellige 

instrumenter. Ved radikal k¢nskvotering, foretrrekkes det underrepr:esenterede k¢n, hvis nogle 

minimumskvalifikationer opfyldes, og ved moderat k¢nskvotering foretrrekkes det 

underreprresenterede k¢n ved lige kvalifikationer. Ved ¢rem:erkning forstiis foranstaltninger eller 

stillinger, der pa forhfmd er afsat til det underreprresenterede k¢n. I den offentlige debat diskuteres 

positive srerforanstaltninger ofte under et under betegnelsen k¢nskvotering, saledes at disse tre 

instrumenter ofte blandes sammen. 

Radikal k¢nskvotering har aldrig v:eret anvendt i Danmark, mens bl¢d k¢nskvotering 

har vreret fors¢gt. 0rem:erkning er f.eks. sket i forbindelse med bes:ettelse af forskningsstipendier 

for unge forskere pa naturvidenskabelige uddannelser pa universiteterne. 

Positive s:erforanstaltninger var i ligebehandlingslovens f¢rste ar nresten udelukkende 

rettet mod kvinder, men i de senere ar er det blevet mere udbredt at benytte dette instrument for 

m:end. I 1996 blev der givet 12 dispensationer til positive s:elforanstaltninger. I seks tilfrelde var 

der tale om srerforanstaltninger til m:end og i fern til kvinder, mens en dispensation bade drejede 

sig om mrend og kvinder (Ligestillingsradet, 1997: 60-71). 



23 

7. Handlingsplaner for ligestilling 

Inspirationen til det danske handlingsplanarbejde kom fraFNs kvindekonference i Nairobi i 1985, 

hvor der blev vedtaget et dokument om fremadrettede strategier frem til ar 2000, som bl.a. pegede 

pa gennemf¢relse af handlingsplaner. Desuden var man inspireret af de nordiske lande, hvor man 

havde vedtaget handlingsplaner i Sverige i 1979, i Finland i 1980 og i Norge i 1981 (Haavio

Mannilia, 1983: 224ff.). I Danmark stillede Socialistisk Folkeparti forslag om handlingsplaner 

to gange i 1978, men fprst i forbindelse med en foresp¢rgselsdebat i januar 1985 var der flertal 

for del. Forespprgselen var rejst af kvindelige politikere fra Socialdemokratiet, Konservativt 

Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti , Radikale Venstre, Centrumdemokraterne, 

Venstresocialisterne og Kristeligt Folkeparti. Debatten mundede ud i en mesten enstemmig 

vedtagelse af en motiveret dagsorden, der bl.a. konkluderede, at der i Danmark burde udarbejdes 

en handlingsplan, "Saledes at der kan ivrerksrettes kampagner, der sikrer kvinder lige muligheder 

overalt i samfundet" (Folketingstidende 1711 1985: 4349), og i november 1985 blev regeringen 

efter en ny foresp¢rgselsdebat og vedtagelsen af en motiveret dagsorden palagt at fremlregge en 

national handlingsplan inden den I. januar 1987. Derefter blev der nedsat et udvalg med 

forhenvrerende arbejdsminister Grethe Fenger M¢ller som formand, og statsminister Poul 

Schliiter fremlagde derefter i december 1986 regeringens f¢rste handlingsplan. Denne blev 

debatteret i Folketinget i januar 1987. Her blev der vedtaget en motiveret dagsorden med alle 

pmtiers stemmer mod Fremskridstpartiets. Den opfordrede regeringen til at fortsrette 

handlingsplanarbejdet, som ministerierne arligt skulle afrapportere til Ligestillingsradet. 

Regeringen skulle prresentere de opnaede resultater for Folketinget senest i 1990. Desuden 

opfordredes statsministeren til at nedsrette et udvalg til at f¢lge det internationale 

handlingsplanarbejde, og endelig skulle Ligestillingsradet styrkes med ressourcer og kompetence 

til at behandle sager om lige Ipn og lige behandling (Folketingstidende 2011 1987: 5593). 

Handlingsplanarbejdet kom i de f¢lgende i\r til at fortsrette pa den made, at ministerierne 

udarbejdede arlige redeg¢relser, som Ligestillingsriidet evaluerede for trearige perioder ad 

gangen. Indtil nu er det sket for perioderne 1987-90 (Andersen og Carlsen, 1991), 1991 -93 

(Ligestillingsradet, 1993b), 1994-96 (Ligestillingsradet, 1996b), og derefter er evalueringerne 

fremlagt til debat i Folketinget. Indimellem debatterne har der ogsa vreret stillet spprgsmal til 

ministre angaende ministeriernes handlingsplanarbejde. 

Ved den fprste handlingsplanrunde blev der udpeget tre indsatsomrader: opkvalificering 

af kontorfunktionrerer, kvinders andel af det ledende personale og sammenhreng mellem 

arbejdsliv og familieliv. Disse indsatsomrader blev fortsat i anden runde sammen med ligel¢n. 

Ved Folketingets behandling af f¢rste runde i februar 1991 blev der vedtaget en 

dagsorden, som lagde op til en fortsrettelse af handlingsplanarbejdet og af Ligestillingsradets 

projekt- og formidlingsarbejde. Det blev besluttet, at der i det konkrete handlingsplaner skulle 
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udarbejdes miUtal og arstal for ligestillingen i statens ligestillingspolitik. Det blev ogsa vedtaget 

at intensivere ligel0nsbestrrebelserne og fremlregge strategier, som skulIe sikre bedre mod 

afskedigelse af gravide (Folketingstidende 21121991: 2234). Denne dagsorden blev vedtaget af 

aIle partier mod Fremskridtspartiets. 

Ligestillingsradets opsamling af 2. handlingsplanrunde i 1993 viste, at flertallet af 

ministerier ikke havde levet op til Folketingets dagsorden om at udarbejde handlingsplaner med 

maltal og arstal. Radet vurderede, at der var eksempler pa flot og seri0st arbejde, men at de var 

fil. De fleste steder var arbejdet gaet for langsomt, og i et flertal af ministerierne havde det vreret 

tiIlagt ringe vregt (Ligestillingsradet 1993b). Under Folketingets behandling af evalueringen af 

2. handlingsplanrunde i april 1994 konstaterede man, at resultaterne generelt var beskedne, og 

derfor opfordredes regeringen til at sikre, at de statslige institutioner, der endnu ikke havde 

udarbejdet handlingsplaner, sku lie fa gjort det snarest. Der skulle optages forhandlinger med 

kommuner og amtskommuner for at fremme ligestillingen pa deres arbejdspladser. 

Handlingsplanerne skulle som et minimum indeholde maltal og konkrete tiltag for at bedre 

balancen mellem arbejdsliv og familieliv for begge k0n og mal for en mere balanceret 

k0nsfordeling i ledergruppen. Inden udgangen af 1995 skulle der udarbejdes forslag, der kunne 

fremme fredres anvendelse af orlovsordninger. Endelig skulle Statsministeriet arligt og f0rste 

gang i 1995 udarbejde en oversigt over ministeriernes 0vrige initiativer til fremme af 

ligestillingen (Folketingstidende 28/41994: 10223). Folketingets dagsorden blev vedtaget af aIle 

partier, bort set fra Fremskridtspartiet som stemte imod og venstre, som stemte ved ikke. 

Med henblik pa at hjrelpe offentIige og private virksomheder med at srette malrettet 

ligestillingsarbejde i gang, oprettede LigestiIlingsriidet i 1994 en riidgivningstjeneste. 

Radgivningstjenesten indsamler dokumentation om erfaringer med dette arbejde og har sat nogle 

pilotprojekter i gang. 

Inddragelsen af kommunerne i handlingsplanarbejdet f0rte i 1995 til, at der blev indf0rt 

en bestemmelse i den kommunale styrelseslov om, at kommunalbestyrelsen mindst hvert andet 

ar skal redeg0re for kommunens ligestillingspolitik, den k0nsmressige fordeling i de enkelte 

stiIlingskategorier samt andre forhold af betydning for kommnnens indsats pa ligestiIlingsomriidet 

(Lov nr. 3801995 om rendring af de kommunale styrelseslove m.v.). 

I forbindelse med Ligestillingsradets opsummering af den 3. handlingsplanrunde 

konstaterede forman den Ingrid Rasmussen, at arbejdet gar fremad, men at kun knap halvdelen 

af ministerierne fastsretter maltal for ligestillingsarbejdet. Insatsen for at skabe bedre 

sammenhreng mellem arbejdsliv og familieliv i ledergruppen betegnes som moderat 

(Ligestillingsradet, 1996b). Den 3. runde har endnu ikke vreret til behandling i Folketinget. 

Handlingsplanarbejdet har udvidet LigestiIlingsradets arbejdsomrade, idet Radet har filet 

ansvar for koordinering og evaluering af det. Desuden har der vreret en del afsmitning fra 

Folketingets debatter om handlingsplanarbejdet til de lovrevisioner, som er omtalt i det 
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foregaende afsnit. De statslige institutioners indsats har langt fra opfyldt Folketingets beslutninger 

om planer og maltal for handlingsplanarbejde, men det har haft bevidstg0rende betydning i 

forhold tilligestilling, is::er inden for den statslige sektor. 

8. De politiske partiers stemmeafgivning 

Politisk har der v::eret en stor opbakning tilligestillingspolitikken, is::er i midten af det politiske 

spektrum. Det fremgiir affiguren, at der i 1980'erne var bred tilslutning blandt de politiske partier 

til udvidelsen af Radets kompetence og arbejdsopgaver og til gennemf0relsen af 

ligestillingslovgivningen og handlingsplanarbejdet. Opbakningen naede et forel0bigt 

kulminationspunkt omkring vedtagelsen og opf01gningen af handlingsplanarbejdet fra midten af 

1980'erne og med vedtagelsen af Lov om ligestilling i 1988. Den fulgte efter vedtagelsen af en 

r::ekke motiverede dagsordner. 

Vurderet i forhold til hele perioden har opbakningen omkring ligestillingspolitikken og 

Ligestillingsradet v::eret st0rst i midten af dansk politik, idet Socialdemokratiet, Radikale Venstre 

og Socialistisk Folkeparti har stemt for aIle ligestillingsbeslutninger. Konservative og 

Centrumdemokraterne har stemt for aIle v::esentlige beslutninger, og det g::elder ogsa Venstre og 

Kristeligt Folkeparti med fa undtage]ser. Tilslutningen har v::eret mindst hos Fremskridtspartiet 

(og Dansk Folkeparti), som ikke har stemt for nogen af forslagene. Pi! venstrefl0jen har partier 

undertiden undladt at stemme, fordi forslagene ikke var vidtgaende nok. 
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9. Ligestiliingsradets deltagelse i lovforberedende arbejde 

Ligestillingsradet har gennem arene deltaget i kommissioner og udvalg, der forberedte ny 

lovgivning, og forslag til ny lovgivning, herunder EFIEU-direktiver har vreret til h0ring i Radel. 

Inddragelsen af Ligestillingsradet er dog ikke sket systematisk. 

10. Ligestiliingsradets opgaver i forbindelse 
med internationalt Iigestiliingsarbejde 

Idette afsnit beskrives Ligestillingsradet opgaver i forbindelse med internationalt 

ligestillingsarbejde, som siden Radets etablering har vreret en vresentlig arbejdsopgave. 

Samarbejdet i Nordisk Ministerrad. startede uformelt med en kontaktgruppe i 1974, hvor 

Ligestillingsradet deltog. I 1978 blev den gjort permanent og fik i 1989 navnet Nordisk 

Embedsmandskomite for Ligestillingssp0rgsmal. Nordisk Ministerrad har igangsat en del 

projekter og har ogsa st0ttet en del forskning om k0n og ligestilling. Nordisk Ministerrad har 

vedtaget to handlingsplaner for ligestilling, den f0rste for perioden 1989-1993 og den anden for 

1995-2000. I 1988 og 1994 blev der afholdt nordiske kvindekonferencer med titlen NORDISK 

FORUM. 

I FN har Ligestillingsradet varetaget en rrekke opgaver for regeringen. Ligestillingsrildet 

har vreret medlem af den danske delegation ved m0derne i FNs kvindekommision, som blev 

nedsat i 1947. Fra 1976-1979 var Ligestillingsradets formand, Karen Dahlerup, medlem af denne 

kommission. FN-arbejdet har i pvrigt isrer samlet sig om kvindekonferencerne i Mexico 1975, 

i Kpbenhavn i 1980, i Nairobi i 1985 og i Beijing i 1995. FN-konferencerne er vigtige i 

forbindelse med forberedelse og opf01gning af de resolutioner, der vedtages. En vresentlig aftale 

er konventionen om afskaffelse af aile former for diskrimination imod kvinder, CEDA W 

konventionen, som Danmark underskrev i 1980. Ligestillingsradets formand, Grethe Fenger 

M0lier, var medlem af overvilgningskomiteen for gennemfprelsen af denne konvention fra 1989 

til 1992. 

EFIEU koordineringen af ligestiliingen er vokset betydeligt siden Ligestillingsrildets 

start. I begyndelsen var der kun tale om deltagelse i m0der elier konferencer, men i 1980 nedsatte 

EF-Kommissionen et radgivende udvalg for ligestilling mellem mrend og kvinder, som blev gjOlt 

permanent i 1982, og Ligestillingsradet har vreret permanent reprresenteret her. Udvalget er 

placeret under generaldirektorat V for beskreftigelse, arbejdsmarkedsrelationer og sociale 

anliggender, og det radgiver EU-Kommissionen om dens politik pa omrildet. I 1994 var 

Ligestillingsradets formand, Anne Grete Holmsgaard, formand for dette udvalg. I januar 1996 
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blev der oprettet et nyt radgivende udvalg, hvor der bade er regeringsrepnesentanter og 

reprresentanter for de nationale ligestiIlingsrad. r dette udvalg er der siHedes nu biide en 

reprresentant fra Statsministeriet og fra LigestiIlingsriidet. Arbejdet i udvalget hal' vreret knyttet 

til forberedelse og gennemf0felse af EFIEUs handlingsprogrammer for ligestilling, I: 1982-85, 

II: 1986-90 og ill: 1991-95. I 1996 blev der nedsat et overvagningsudvalg, som tager sig af 

gennemf0relsen af det igangvrerende IV. handlingsprogram, som l0ber fra 1996-2000. 

Ligestillingsnl.det er ogsa reprresenteret i dette udva1g. 

Ud over dette har Ligestillingsriidet de1taget i ligestillingsarbejde i OEeD og ILO. 

r Europarildel blev der nedsat et ad hoc udvalg for ligestilling i 1982, og der blev 

etableret en ligestiIlingskomite, som i 1991 blev omdannet til en styringskomite med st0rre 

kompetence, f.eks. til at nedsrette arbejdsgrupper. 

Det internationale ligestillingsarbejde i Danmark f01ges af et udvalg, Dellnternalionale 

Ligeslillingsudvalg", som b1ev nedsat af statsministeren i 1987 som opf01gning pa en motiveret 

dagsorden. Medlemmer af udva1get er fo1ketingspolitikere, reprresentanter fra 

kvindeorganisationeme, Udenrigsministeriet, Statsministeriet, LigestiIlingsradet og siden 1994 

ogsa Arbejdsministeriet. Frem til juni 1988 havde udvalget Lone Dybkjrer som formand og 

dernrest til september 1996 Kirsten Lee. r december 1996 blev Elisabeth Arnold formand. Aile 

tre er nuvrerende eller tidligere folketingsreprresentanter fra det Radika1e Venstre. 

Sekretariatsfunktionen var f0rst placeret i Statsministeriet, og siden begyndelsen af 1992 i 

Udenrigsministeriet. 

11. Udvalg under Ligestillingsradet 

I arenes l0b har Ligestillingsriidet nedsat en rrekke ad hoc udvalg. Eksempler herpa er: 

• Udvalget vedrprende medhjrelpende regtefreller nedsat i 1977 

• Udvalget vedr0rende ugifte fredre nedsat i 1977 

• Frellesudvalg med B0rnekommissionen angiiende barse1sorlov, 1977 

• Ligelpn (statistik, l0ndannelse og juridiske aspekter) nedsat i 1991 

• Idegruppe om mrend nedsat i 1994 

I disse udvalg har der vreret inddraget personer fra Ligestillingsriidet, dets sekretariat og 

udefrakommende personer. 
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12. Ligestillingsradets publikationer 

Ligestillingsradet har publiceret en lang nekke rapporter, pjecer og b0ger. Til de tilbagevendende 

publikationer h0rer Radets arsberetninger og siden 1981 nyhedsbrevet Lige Nu, som er udkommet 

fire gange ariigt. LigestiIIingsradet har publiceret en rrekke konferencerapporter, pjecer, 

arbejdspapirer og b0ger. 

Eksempler pa emner, som har vreret ber0rt i pjecer og arbe;dspapirer, er ligel0n, 

ligebehandIing, medhjrelpende regtefrelIer, skattemressig ligestilling, arbejdsdelingen i hjemmet, 

skattemressig ligestilling, kvindereprresentation i offentlige udvalg og i Folketinget, b0rnepasning, 

del tid, barselsorlov og ligestillingsudvalg. 

Eksempler pa emner, som har vreret behandlet i bfiJger udgivet af LigestiIIingsradet, er 

ligestiIIing i folkeskolen, k0n og ledelse, ligel0n, handlingsplanarbejdet og arbejdsliv og 

famiIieIiv. 

Radet har i forbindelse med sine arsberetninger offentliggjort tal om mrend og kvinder 

i famiIie, pa arbejdsrnarkedet, i uddannelse, i beslutningsprocesser mv. I 1995 blev tilgrengelig 

statistik til belysning af ligheder og uligheder mellem mrend og kvinder udsendt i publikationen 

"Kvinder og mrend". Det skete i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks 

Statistik og Ligestillingsdldet (1995). 

Bogpublikationerne afspejler, at Ligestillingsradet isrer fra midten af 1980' erne er 

indgaet i samarbejde med forskere. 

13. Afslutning 

Udviklingen i Ligestillingsradets arbejde er isrer gennem 1980'erne gaet mod mere kompetence 

og andre og flere arbejdsopgaver. Dynamikken i denne udvikling har haft en international 

komponent, hvor opf01gningen af FNs verdenskvindekonferencer har haft tydelige effekter, og 

hvor ogsa samarbejdet pa nordisk plan og i EFIEU har haft en klar afsmitning. Nationalt har der 

vreret en sammenhreng mellem rendringerne i Radets arbejde og debatterne om 

handlingsplanarbejdet i Folketinget samt vedtagelse af nye ligestillingslove og lovrevisioner i 

samme periode. Der har vreret bred politisk konsensus om ligestillingsarbejdet; isrer gennem 

1980'erne. 
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I mit arbejde med dette projekt er jeg ofte st0dt pa en nekke fordomme og en generel hovedrysten 

fra mine omgivelser. Evaluering af dansk ligestillingspolitik? Er det ikke uinteressant? Svaret 

giver sig selv. Ligestillingspolitik er interessant. vedkommende og frugtbar, fordi politikkens 

genstand er kvinder og m::end og forholdet mellem de to k0n. Med sadanne omdrejningspunkter 

er ligestilling et politikfelt, som fortjener langt st0rre politisk bevagenhed og flere ressourcer, end 

det hidtil har v::eret tilf::eldet i Danmark. 

Formalet med dette projekt er at evaluere 1990' ernes ligestillingspolitik og dens akt0rer, 

instrumenter, mill og strategier. Projektet har v::eret betinget af de rammer, som dets bevilling har 

givet mulighed for. Projektet er berammet til tre mi'meders arbejde og finansieret af Udvalget 

vedr. det Jremtidige ligestillingsarbejde nedsat af Statsministeren i marts 1996 med det formal 

at overveje og udarbejde ::endringer i organiseringen af ligestillingsarbejdet. Projektet er 

udarbejdet i efteraret 1997 og har gennemgaet en faglig revision i april-maj 2000. Det har v::eret 

under fagligt ansvar af forskningsprojektet GEP (K0n, Magt og Politik). 

Lad mig rette en stor tak til dav::erende stud.scient.pol. og nu cand.scient.pol Anne 

Grethe Staunstrup Rasmussen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, som har v::eret 

ansat som projektets studentermedhj::elp. 

1.1. Tekstens opbygning 
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rmlIs<etning, der bygger pa et omfattende lovgivningsgrundlag. Ligestilling er fra midten af 

1970' erne til slutningen af 1990'erne institutionaliseret som politikfelt. Bade de juridiske, 

politiske og forvaltningsm<essige rammer for en frugtbar, offensiv ligestillingspolitik er skabt. 

Trods dette kan det diskuteres, hvorvidt ligestillingspolitikken i 1990'erne ikke pa nogle omrader 

bedst kan betragtes som en politik, der mangler gennemslagskraft, initiativer og organisatorisk 

forankring. Dette til trods for, at Danmark ofte profileres som et ligestillingspolitisk 

foregangsland. 

De statslige styringsinstrumenter inden for ligestillingspolitik er udviklet ved lovgivning 

og Folketingsbeslutninger, som implementeres i centraladministration, amter og kommuner. Dette 

projekt belyser, hvorledes ligestillingsinstrumenter i mange tilf<elde mangler opbakning pa bade 

central! og kommunal! niveau. De fire instrumenter, som analyseres i det f0lgende er de statslige 

handlingsplaner for ligestilling, de kommunale ligestillingsredeg0relser, AF-systemets 

ligesti1lingskonsulenter og praksis omkring dispensation til positiv s<erbehandling. Ser man pa 

centraladministrationen, amter og kommuners ligestillingsarbejde under et, er indsatsen meget 

varieret. Selv om de fieste ministeriers departementer har udarbejdet handlingsplaner for 

ligestilling, er der en lang r<ekke institutioner under ministerierne, som end ikke er pabegyndt 

dette arbejdet. Der er imidlertid OgS1t institutioner, hvis handlingsplaner er gennemt<enkte. Pa 

baggrund af projektets analyse kan det konkluderes, at handlingsplansarbejdet er et statsligt 

styringsinstrument med gode potentialer, men at implementeringen ikke finder sted pa et 

fyldestg0rende grundlag. Dette kan h<enge sammen med, at Folketingsbeslutningen om de 

statslige handlingsplaner for ligestilling ikke rummer sanktionsmuligheder. 

tEndringen af den kommunale styrelseslovs § 62,stk.3 i 1995 rna ligeledes anses for et 

ligestillingsinstrument med gode udviklingspotentialer. Ved revision af loven f0lger det, at amter 

og kommuner har pligt til at informere borgere om situationen pa ligestillingsomradet. En analyse 

af de 29 ligestillingsredeg0relser fra kommunerne, der blev kategoriseret som "s<erligt 

informative" af Ligestillingsradet i 1997, vidner om arbejdets varierende standard, omfang og 

vidensniveau. 

AF-systemets ligestillingsarbejde (ligestillingskonsulentstillinger) er et eksempel pa et 

instrument i dansk ligestillingspolitik, som er blevet institutionelt forankret, idet dette arbejde er 

bundet op pa arbejdsmarkedspolitikken. AF-systemets "integrationsstrategi" for ligestilling er et 

af de fa eksempler pa virkeligg0relse af en mainstreaming-strategi i Danmark. Der synes at v<ere 

en bev<egelse i denne arbejde, sa det fra at have haft indsatsten for kvinder som omdrejningspunkt 

i h0jere grad fokuserer pa bade kvinder og m<end. 

Analysen af praksis for positiv s<erbehandling if0Ige ligebehandlingslovens § 13, stk.2 

belyser et af de mest omdiskuterede omrader i ligestillingspolitikken i 1990'erne. Der har kun i 

meget begr<enset omfang v<eret anvendt positiv s<erbehandling efter denne lovhjemmel. Antallet 

af ans0gninger i 1990'erne om positiv s<erbehandling er 62, hvorafknap halvdelen er bevilget til 
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m<end. Denne praksis kan aflive my ten om, at det er kvinder, som s<erbehandles i Danmark. 

Denne praksis anvendes i lige vidt omfang for de to k0n. 

• I kapitel 2 gives en definition af ligestilllingspolitik som foranstaltninger, der har ligestilling 

som eksplicit mal. Politikken har sektorovergribende eller tV<ersektoriel karakter. Herefter 

belyses en r<ekke argumenter for at arbejde med ligestilling. Desuden pr<esenteres projektets 

problemformulering, afgr<ensninger, datagrundlag og metode. Dette bestar prim<ert af det 

officielle evalueringsmateriale, som Ligestillingsflldet har udarbejdet i 1990' erne. 

• I kapitel 3 redeg0res for de to lighedsbegreber; mulighedslighed og resultatlighed, som er pa 

spil i ligestillingspolitikken. Desuden diskuteres de mal og instrumenter, som et politikfelt 

rummer. Disse er regIer, information, hierarki og organisering, 0konomiske styrings

instrumenter samt forskning og formidling Ligestillingsinstrumenter udg0r et centralt begreb 

i rapporten, idet der sondres mellem statslige styringsm<essige ligestillingsinstrumenter, 

personalepolitiske ligestillingsinstrumenter og instrumenter i AF-systemets ligestillings

arbejde. 

• I kapitel 4 gives en oversigt over hvilke akt0rer, der indgar i ligestillingspolitikkens 

formulering og implementering. Disse kan opdeles i institutionelle og individuelle akt0rer. 

F0rstn<evnte kategori omfatter politikere, ministerier og centraladministration, amter og 

kommuner, arbejdsmarkedets parter, kvinde- og mandeorganisationer, forskningsinstitutioner, 

Ligestillingsradet, Ligestillingsministeren og AF-systemets ligestillingsarbejde. De 

individuelle akt0rer er de personer, som arbejder med ligestilling pa eget initiativ i en 

organisation. Deres indsats er ofte stor, men skaber en personafh<engig implementering, som 

g0r politikken sarbar. 

• I kapitel 5 gives en definition af mainstreaming og en kort redeg0relse for dennes baggrund. 

Strategien er udn<evnt af FN og EU til at v<ere fremtidens ligestillingsstrategi. Denne 

indeb<erer, at k0nsaspektet skal integreres pi! aile niveauer og blandt aile akt0rer i politik og 

forvaltning. I kapitlet efterlyses analyser, evalueringer og begrebsafklaring, som rna anses for 

et vigtigt udgangspunkt for strategiens implementering. Kapitlet rummer desuden en 

redeg0relse for et dansk pilotprojekt om mainstreaming i Ringsted kommune og en liste over 

foruds<etninger for strategien. 

• I kapitel 6 gives en redeg0relse for baggrunden for det statslige handlingsplansarbejde over 

de tre perioder. Dern<est klassificeres de danske ministerier i tre kategorier pa baggrund af 

evalueringer af statslige handlingsplaner for ligestilling for personalepolitik i perioden 1987-

1997. Kategorierne er: de ligestillingsaktive, de mindre ligestillingsengagerede og de 

ligestillingspassive ministerier. Desuden identificeres arsager til handlingsplansarbejdets 

varierende omfang i ministerier og tilh0rende institutioner. 

• I kapitel 7 belyses forholdet mellem stat og kommune og dern<est redeg0res for de vigtigste 
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kommunale ligestillingsinstrumenter i 1980-1990' erne: kommunale ligestillingsudvalg, de 

nationale handlingsplaner for ligestilling og ligestillingsredeg0relser. Herefter f01ger en 

analyse med s1Erligt fokus pa det politiske forl0b omkring de amtslige og kommunale 

ligestillingsredeg0relser 1995-1999. Forl0bet er et resultat af en revision af den kommunale 

styrelseslovs § 62, stk.3. Pa baggrund af Ligestillingsradets evaluering af de 60 % rettidigt 

indkomne redeg0relser i 1997 og 1999 gives en analyse af de 29 redeg0relser fra 

kommunerne, som karakteriseres som s1ErIigt informative i 1997. Det er dog problematisk, 

at n1Esten 40% af kommunerne ikke har fulgt loven og indleveret redeg0relser rettidigt. 

Desuden indgar en kvalitativ analyse af de ti bedste redeg0relser og en diskussion af iirsager 

til kommunal ligestillingspassivitet. 

• I kapitel 8 belyses AF-regionernes ligestillingsarbejde ved f0rst at redeg0re for baggrunden 

for denne indsats og dern1Est at analysere de to strategier, som har pr1Eget dette arbejde i 

1980'erne og 1990'erne. I 980'ernes strategi var mandefags-strategien. Evalueringer heraf 

viser, at strategien var en besk1Eftigelsesm1Essig fiasko, men en ligestillingsm1Essig succes, 

for de kvinder som forblev i fagene. I 1990' erne kaldes strategien "integrationsstrategi". 

Ligestillingsperspektivet integreres som et instrument i arbejdsmarkedspolitikken og g0res 

derved synligt pa aile niveauer i politikken. Kapitlet rummer afslutningsvist en redeg0relse 

for et projekt i AF-region Arhus om rekruttering af mandlige p1Edagoger. 

• I kapitel 9 belyses dansk praksis omkring positiv s1Erbehandling i 1990' erne med hjemmel 

i ligebehandlingslovens § 13, stk. 2. I kapitlet redeg0res for forskellige kategorier, for antallet 

af dispensationer hertil og myter om positiv s1Erbehandling. Dern1Est belyses 

dispensationsans0gninger og arbejdsmarkedets parters rolle i dispensationssager. 

Afslutningsvist gives en gennemgang af seks ans0gninger om positiv s1Erbehandling af 

kvindelige forskere. Disse kan belyse ligestillingsakt0rernes forskellige tilgange til 

sp0rgsmalet om lighed og positiv s1Erbehandling. 

• Kapitel 10 rummer en liste over de personalepolitiske instrumenter for ligestilling, som er 

opdelt i tre kategorier. Disse om fatter generelle ligestillingspolitiske instrumenter, 

instrumenter til forbedring af k0nsfordelingen i organisation og ledergruppe og til forbedring 

af sammenh1Eng mellem arbejdsliv og familieliv. Disse instrumenter finder anvendelse, nar 

politikken implementeres organisatorisk. 
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2. Problemformulering og projektets afgrrensning 

2.1. Definition af ligestil/ingspolitik 

Det statslige arbejde for at opnil ligestilJing melJem kvinder og meend i Danmark tager 

udgangspunkt i nedseettelse af Kvindekommissionen i 1965 og dennes beteenkning afgivet i 

1974. 1 Arbejdet er udf¢rt inden for et Iovkompleks om ligestilling, der er udviklet i perioden 

1976-1992 og inden for de nationale handIingspIaner for ligestilJing, hvoraf den f¢rste blev 

vedtaget i folketinget i 1987. LigestilIingspoIitikken har ligeledes veeret under indflydelse af det 

intemationale samarbejde, der paleegger Danmark forpligtelser pa kvinde- og ligestillingsomrildet. 

Siden politikkens begyndelse har internationale pavirkninger veeret seerlige veesentlige. Dette 

geelder bilde FNs kvindear i 1975 og samarbejdet i nordisk sammenheeng. Sidstneevnte har haft 

afsmitningseffekt mellem landene (Borchorst 1999). 

Projektets genstandsfelt er dansk ligestillingspolitik i 1990' erne. Definitionen af 

ligestillingspolitik leegger sig op ad den definition, som anvendes i et stOlt komparativt studium 

af k¢n og politik i Norden (Bergqvist et al. 1999) Her defineres dette som foranstaltninger, som 

har Iigestilling som eksplicit mal. Fokus er hermed bade ligestillingsIovgivning og -initiativer, 

som knytter sig til de formelle ligestilJingsinstitutioner (Borchorst 1999, p.151). Der er flere sider 

af ligestillingspolitik. En side omhandler de k¢nspolitiske dilemmaer; det viI sige forhold og 

konflikter mellem kvinder og meend. En anden side omhandler de kvindepolitiske dilemmaer. 

Dette drejer sig om variationer og modseetninger i interesser melJem ulige grupper af kvinder og 

for den enkeJte kvinde om ulige roller. 

Man kan betragte ligestillingspolitik som et nulsumsspil; som et forhold, hvor det 

kvinder vinder ved ligestilling samtidigt udg¢r et tab for meend. Pa baggrund af denne forstaelse 

truer ligestilJingspolitik meends magt- og ressourcegrundlag. Pil den anden side kan 

Iigestillingspolitik ogsa betragtes som et plussumsspil, hvor det at tiIf¢re kvinder ressourcer ogsa 

kommer meend til gode. Et eksempel herpa er den norske kvinderettede distriktspolitik, hvor 

kvinder defineres som en res source i Iokalomraderne for at I¢se et kollektivt affoIkningsproblem 

i det nordlige Norge (van der Ros 1997). 

LigestilIingsradet opstiller 3 argumenter for at arbejde med ligestilling. Disse tre synes 

aile at optreede i den politiske debat og indgar eksempelvist i debatten om positiv seerbehandl ing 

(Ligestillingsradet 1999b). 

• Ressourceargument: pa baggrund af et effektivitetshensyn er det uhensigtsmeessigt kun at 

udnytte det ene k¢ns evner, potentialer og ressourcer pa arbejdsmarkedet og i 
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uddannelsessektoren. Ved at skabe et arbejdsmarked, hvor k0nnene blandes, opn{lr man bedre 

10nforhold for kvinder og bedre psykisk arbejdsmilj0. 

• Retfrerdighedsargument: pa baggrund af retfrerdighedsbetragtninger er det uretfrerdigt, at 

begge k0n ikke i lige vidt omfang har indflydelse pa samfundets beslutningstagning og ikke 

opnar samme andel af stillinger inden for omrader, hvor sadanne beslutninger tages. 

• Vrerdiargument: pa baggrund af vrerdimressige betragtninger er det en vigtig samfundsmressig 

ressource, at hvert k0n bidrager med noget forskelligt til arbejdsmarked, uddannelsessystem, 

forskning og det politiske system. 

• Et lovgivningsargument: med lovgivning og Folketingsbeslutninger er akt0rerne forpligtet 

pa at arbejde for ligestilling. 

I en analyse konkluderer Halsaa, at ligestillingspolitik har sektorovergribende karakter 

og herved pavirker andre politikomriider. Denne sektorovergribende eller tvrersektorielle karakter 

har ligestilling til frelles med andre politikker som fx milj0-, social-, eller finanspolitik. 

Ligestillingspolitik kan vrere realpolitik for de implicerede statslige akt0rer, uden at det 

n0dvendigvis indebrerer, at akt0rerne udelukkende er optaget af ligestilling og har sine 

instrumentelle interesser knyttet til dette politikomriide. Det kan ogsa vrere symbolpolitik, hvor 

myndigheder giver signaler om vilje til nytrenkning og omstilling, uden at det bliver fuldt op af 

klare styringsinstrumenter til at na malene. Flere studier peger i retning af, at ligestillingspolitik 

i h0j grad har karakter af symbolpolitik i Skandinavien (Halsaa 1995a, 1995b, Borchorst 1999). 

Dahlerup konkluderer, at der i 1980'erne i dansk forvaltning og organisationer var en 

rrekke medspillere til det kvindepolitiske netvrerk i Folketinget. Hermed kan man tale om en 

ligestillingssektor pa linje med fx landbrugssektoren. En sektor bestar af politikere, embedsmrend 

og organisationsreprresentanter, der tilsammen har stor indflydelse pa et politikfeJt (Dahlerup 

1998, kap. 14). 

2.2. Projektets problemformulering 

Projektets analysegenstand er afgrrenset til det statslige og kommunale forvaltningsniveau og 

inddrager desuden Arbejdsformidlingen. Analysen omfatter hermed de danske ministerier, arnter, 

kommuner, AF-systemets ligestillingsarbejde og Ligestillingsradet. Eftersom det offentlige 

forvaltningsniveau er analysegenstand, vii interesseorganisationer og non-governmentale 

organisations (NGOer) ikke indga i analysen. Projektets fonnal er for det f0rste at give en oversigt 

over de akt0rer og instrumenter, som ligestillingspolitik rummer og for det andet at lave en 

evaluering af fire statslige styringsinstrumenter i 1990'erne. Disse instrumenter er de statslige 
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handlingsplaner for ligestilling, de kommunale redeg0relser for Iigestilling, AF-systemets 

ligestillingskonsulenter og anvendelse af positiv sa;rbehandling. Hermed belyses styrker og 

svagheder i Iigestillingspolitikken. Projektets formal er derimod ikke at knytte ligestillingspolitik 

sammen med en diskussion af de enkelte Iigestillingsinstrumenters subs tan tie lie del som fx 

diskussionen af kvindelige ledere eller sammenha;ngen mellem arbejde og familieliv. 

Projektet har et dobbelt perspektiv. Pa den ene side sp0rgsmalet om statens mulighed 

for at styre Iigestillingspolitik og pa den anden side den lokale implementering af de fire 

Iigestillingsinstrumenters styrke og gennemslagskraft. 

Man kan anla;gge to forskellige normative tilgange til diskussionen af ligestilling. Det er muligt 

at betragte denne fra en positiv eller negativ side2
• Man kan va;lge et positivt, historisk 

udgangspunkt og sammenligne nutid med fortid. Hermed er der sket meget inden for 

ligestillingsomradet omkring mal- og instrumentudvikling. Der kan ogsa va;re argumenter for at 

va;lge et mere negativt udgangspunkt. Dette perspektiv fokuserer pa de svage sider ved politiske 

m!\] og tiltag. I overensstemmelse med en probJemorienteret tradition i samfundsforskningen og 

i kvindeforskningen specielt er mit perspektiv det sidstna;vnte. Hermed bliver det centrale 

sp0rgsmal svagheder og mangler ved Iigestillingspolitikken. 

2.3. Projektets afgrcensning 

Projektets er berammet til tre maneders arbejde. Denne tidsramme har ikke gjort det muligt at 

udarbejde et forskningsprojekt baseret pa selvsta;ndige forskningsresultater. Projektets 

analysegrundlag tager derfor udgangspunkt i allerede eksisterende statistik og evalueringer og 

udbygger dette grundlag i det omfang, det har va;ret muligt inden for projektets rammer. Dele af 

ligestillingsJovgivningen indgar i analysen. Dette ga;lder ligebehandlingsloven (1978) og 

ligestillingsloven (1988), medens ligel0nsloven (1976), lov om Iigestilling mellem ma;nd og 

kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner 0.1. (1985) og lov om 

ligestilling mellem kvinder og ma;nd ved besa;ttelse af visse bestyrelsesposter i den statslige 

forvaltning (1990) ikke har va;ret anvendt som analysegrundlag. 3 

Projektet er desuden afgra;nset, sa det internationale ligestillingsarbejde ikke indgar 

heri.4 Dette ga;lder desuden sp0rgsmalet om Iigel0n og uligel0n mellem kvinder og ma;nd i 

Danmark, de faglige organisationers Iigestillingstiltag og det private arbejdsmarked. I anden 

sammenha;ng kunne det fx va;re frugtbart at analysere sp0rgsmalet om den manglende Iigel0n 

eller at inddrage det private arbejdsmarkeds ligestillingspolitiske tiltag i en analyse for at samle 

op pa de erfaringer, som unders0gelser pa dette omrade har resulteret i5 Som na;vnt 

indledningsvist er projektet udarbejdet i efteraret 1997 som et be stilt arbejdspapir til Udvalget 
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vedr. det fremtidige Jigestillingsarbejde. Det indgar som baggrundspapir for udvalgsbetrenkningen 

(1999). Projektet har gennemgaet en sprogJig og indholdsmressig opdatering i april-maj 2000 i 

Iyset af en rrekke nyudgivelser pa feltet. Opdateringen omfatter de1s inddragelse af ny litteratur 

og forskningsresultater og desuden en omskrivning af kapitel 5 om mainstreaming, kap. 7 om det 

kommunale ligestilIingsarbejde og kapitel 9 om positiv srerbehandling samt kapitel 10 med listen 

over instrumenter i dansk ligestillingspolitik. 

2.4. Rapportens datagrundlag og metode 

Som omtalt ovenfor er projektets primrerkilder og data det offentlige materiale, som allerede er 

udarbejdet af Ligestillingsradet. Dette materiale omfatter fire evalueringsrapporter af 

handlingsplaner for ligestilIing for alle statslige, amtslige og kommunale ligestilIingsredeg¢relser 

(Andersen og Carlsen 1991, Ligestillingsradet, 1993, 1996a, 1997, I 999a). Under revision af 

projektet i foraret 2000 er yderligere inddraget betrenkningen fra Udvalget vedr. det fremtidige 

JigestilIingsarbejde. Dette materialegrundlag lregger visse begrrensninger pa omfang og resultater, 

men dette har vreret projektets arbejdsbetingelser. En lignende metode hal' vreret anvendt i en 

norsk evaluering.6 

Halsaa giver en samlet prresentation af ligestillingsarbejdet i den kommunale sektor i 

Norge og dr¢fter strerke og svage sider ved statslig organisering af arbejdet. Hendes unders¢gelse 

bygger pa skriftlige data i form af styringsdokumenter vedr¢rende ligestilling og kommunalpolitik 

og evalueringsrapporter i relation til konkrete projekter. Hun g¢r ikke krav pa at give et komplet 

billede af sit genstandsfelt. Det er dog hen des konklusion, at rapporterne udg¢r et tilstrrekkeligt 

grundlag for at finde et m¢nster i disse projekter. Om end nrervrerende projekt hal' et noget mere 

begrrenset datagrundlag, er dette tilstrrekkeligt til at opstilIe kate gorier, ligestillingsinstrumenter 

og diskutere politikkens gennemslagskraft. 

3. Begrebsafklaring 

En rrekke begreber star centralt for projektets analyse. Dette grelder for det f¢rste ligheds- og 

ligestilIingsbegrebet og for det andet ligestilIingspolitikkens mal, instrumenter og akt¢rer. Dette 

kapi tel rummer en redeg¢relse herfor. 
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3.1. Lighed- og ligestillingsbegrebet 

Ligestilling som betegnelse for kvinders og mrends samfundsmressige placering slog igennem i 

den statslige politik i 1970'eme og isrer i FNs kvindeill' i 1975. FN-systemets anbefalinger gik dog 

i retning af at gennemfl'lre srerlige initiativer for kvinder og at etablere nationale organer til sikring 

af kvinders rettigheder. 7 Det kl'lnsneutrale begreb Iigestilling slog igennem i Nordens statslige 

ligestillingspolitik. Begrebet har dog aldrig vreret klart defineret. Det er problematisk, at 

ligestillingspolitikken som politikfelt lider under en manglende teoretisk afklaring af begreberne 

Iigestilling og Iighed. Dette kan vanskeliggl'lre politikkens implementering. 8 

Begrebsmressigt er del' to tilgange til en diskussion af lighed og Iigestilling (Fredriksson 

1987). Omdrejningspunktet i begrebsdiskussionen er spl'lrgsmalet, om de to kl'ln skal behandles 

ens eller forskelIigt for at stilles mere Iige og herved opna h0jere grad af IigestilIing. 

• Mulighedslighed: Iighed er synonym med Iige, formelle muligheder og hermed ens behandling 

af de to kl'ln. Ligestilling er hermed fravreret af barrierer, der forhindrer de to k0ns lige 

muligheder. 

• Resultatlighed: Iighed er som synonym medfaktiske lige muligheder udfra en betragtning om, 

at individer ikke har de samme muligheder i udgangspunktet og derfor skal kompenseres for 

at skabe Iige resultater. Ligestilling er hermed forskellig behandling af de to k0n og 

anvendelse af positiv srerbehandling. 

Ligestillingsbegrebet kan for det fl'lrste bade vrere synonym med muligheds- og resultatlighed 

afhrengigt af, hvilke politikomrader, som er i spil. Ligel0nspolitik er eksempel pa et omrade, hvor 

ens behandling af de to kl'ln i form af Iigel0n er malet. Dette er mulighedslighed. Positiv 

srerbehandling af kvindelige forskere eller mrend pa social- og sundhedsomradet er eksempler pa 

dele af arbejdsmarkedspolitikken, hvor resultatlighed finder anvendelse. Her er det normative 

sp0rgsmal , om en gruppe kvinder eller mrend b0r behandles forskelligt og kompenseres for at 

opna lige resultater i en slutsituation. 

Det synes at vrere et generelt problem i dansk ligestillingspolitik, at der kan pavises flere 

forskellige betydninger af selve ligestillingsbegrebet, nar det anvendes i praksis. Der benyttes 

ogsa forskellige argumenter for igangsrettelse af initiativer eller anlregges forskellige perspektiver 

pa, hvad de skal medf0re. Desuden opstilles der forskellige malsretninger for, hvornar man kan 

tale om, at der er opnaet ligestilling ( Betrenkning nr. 1370, 1999). 

For det andet kan man sondre mellem lighed i forhold til social klasse og i forhold til 

k0n. Lighedsdiskussionen om k0n er blevet kategoriseret som ligestilling. 9 Med denne opdeling 

kunne begrebet retteligt hedde konslighed / -ulighed. Det er Borchorsts pointe, at de to forskellige 

Iighedsbegreb (klasselighed og kl'lnsmressig Iigestilling) er blevet tolket som udtryk for forskelle 
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i magt ag interesser for hhv. k¢n ag klasse. Lighedsbestrrebelserne i farhald til de to parametre 

har ikke nydt samme palitiske bevagenhed, idet klasseuligheder er blevet apfattet sam langt mere 

fundamentale end k¢nsuligheder ( Hernes 1990, Barcharst 1999). 10 

I 1990' erne synes der at vrere en bevregelse i Iigestillingsbegrebet, sa det fra at have 

amhandlet palitiske faranstaltninger for kvinder i stigende grad ligeledes amfatter ligestilling for 

mrend. Desuden anvendes begrebet om tiltag for at sikre etniske minoriteter samme vilkar sam 

andre befolkningsgrupper (Borchorst 1999). I I 

3.2. Mal for politik 09 politikinstrumenter 12 

En politiks implementering er afhrengig af, om politiske mal er formuleret klart og prrecist eller 

mere vagt, og uklarhed i malformuleringen kan vrere tilsigtet. Brede formuleringer i en lovelier 

pa den politisk dagsorden kan vrere udtryk for et kompromis. Uklarheden kan ogsa afspejle, at 

krav fra forskellige fagomracter eller politiske interessegrupper er dilrligt koordinerede. En uklar 

malformulering kan g¢re det vanskeligt at skabe prrecise og effektive politikinstrumenter. 

Forbindelsen mellem mal og instrumenter kan illustreres af ligestiIlingslovens § 1, stk. 2, der 

palregger aIle offentlige myndigheder ( ... ) at arbejde for ligestiIling. Loven har Iigestilling som 

mal, men omtaler ingen forslag til politikinstrumenter. Dette vanskeligg¢r bade institutioners 

arbejde med ligestiIling og statens mulighed for at styre politikken pa omradet. I3 

Det er Winters tese, at valg af instrumenter inden for et poIitikfelt ikke n¢dvendigvis 

finder sted, saledes at det giver den st¢rste grad af miilrealisering og effektivitet i forhald til et 

overordnet mal. Valget skyldes snarere en politisk proces, hvorigennem de forskellige politiske 

deltagere s¢ger at tilgodese egne interesser (Winter 1994).14 Manglende miilrealisering skyldes 

derfor ikke i aIle tilfrelde en darlig implementering af en politisk beslutning, men kan skyldes et 

palitisk valg af instrumenter, som bevirker, at det ikke er muligt at realisere de opstillede mal. 

Offentlige beslutningstagere har en rrekke styringsinstrumenter at vrelge imellem. Det 

er vigtigt at sondre mellem statslige styringsmressige ligestiIlingsinstrumenter, personalepalitiske 

Iigestillingsinstrumenter den enkelte offentlige organisation og AF-systemets 

Iigestillingsinstrumenter. F¢rstnrevnte omhandler de mader, hvarpa staten direkte kan styre 

ligestiIlingspolitikken. Den anden gruppe af instrumenter er dem, som skal anvendes til at indfri 

lovgivningens mal og har varierende omfang og form afhrengigt af, om de skal fremme 

ligestiIling internt organisatorisk i centraladministration, amter, kommuner eller AF-systemet. 

Winters typologisering af politikinstrumenter kategoriserer statslige 

styringsinstrumenter. Winter fremhrever, at denne klassificering nreppe er udt¢mmende eller er 

gensidigt udelukkende. Selv om der er enighed om, at der kun findes relativt fa 
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politikinstrumenter, oph¢rer enigheden, nar forskere skal til at definere dem og opstille typologier 

(Winter 1994). 

Ligestilling er et forholdsvist nyt politikomnide, og styringsinstrumenter er forts at under 

udformning. Winters typologisering kan anvendes til at redeg¢re for ligestillingspolitikkens 

styringsinstrumenter. 

• RegIer 

• Information 

• Hierarki og organisering 

• 0konomiske styringsinstrumenter 

• Forskning og formidling 

• RegIer: anvendelse af retsregler til at regulere adfrerden hos borgere, virksomheder eller 

offentlige myndigheder. Dette instrument omfatter fx ligestillingslovgivningen og de ¢vrige 

love, som har betydning pa ligestillingsomradet som fx den kommunale styrelseslov. 15 

• Offentlig information: ikke-retsligt bindende vejledning, som eventuelt har et overtalende 

indhold. Eksempler herpa er de kampagner, som Ligestillingsriidet har k¢rt i 1990'erne med 

det formal at fremme mrends brug af orlov. Konferencer kan ogsa betragtes som offentlig 

information. 16 Et andet eksempel er Ligestillingsradets "nldgivningstjeneste" oprettet i 1994 

med det formal at hjrelpe offentlige og private virksomheder til at fa sat et malrettet 

ligestillingsarbejde i gang. Et tredie eksempel er Ligestillingsradets kvartalsvise magasin, 

Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev og Ligestillingsradets arsberetning. 

• Hierarki og organisering: offentlig opgavel¢sning. Hierarki forekommer ved 

myndighedsud¢velse i form af handhrevelse af regIer, der indskrrenker borgernes handlefrihed. 

Anvendelse af regIer er saledes snrevert forbundet med hierarki og bureaukrater. Dette 

instrument kan vrere vanskeligt at relatere tilligestillingspolitik, fordi ligestillingslovgivningen 

kun hjemler fa sanktionsmuligheder. 

• 0konomiske styringsinstrumenter : introduktion af en eller anden form for markedsmekanisme 

i den offentlige opgavel¢sning. Det kan vrere i form af subsidier, indkomstoverf0rsler eller 

afgifter. Denne form for ¢konomisk styring finder ikke anvendelse inden for ligestillingspolitik 

i Danmark. 

• Forskning og formidling: tilvejebringelse af dokumentation, formidling, forskning, evaluering 

og uddannelsestiltag i relation til den statslige ligestillingsindsats (Halsaa 1995b). 17 
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4. De danske ligestillingspolitiske akt0rer 

Med ligestillingsloven af 1988 rendredes ligestillingspolitikkens fokus. Aile offentlige 

institutioner blev palagt at arbejde med ligestilling og hermed flyttede ansvaret for 

ligestillingsarbejdet fra den enkelte person i en given organisation til at omfatte selve 

organisationen (Dahlerup 1991). Herved blev en rrekke akt0rer inden for ligestillingspolitikken 

ansvarlige for denne implementering. 

I det f01gende viI jeg dels redeg0re for disse akt0rer og dels for forskellige typer af 

bureau krater, som arbejder med ligestilling. let tilbageblik over 1990' ernes ligestillingspolitiske 

arbejde trreder to slags hovedakt0rer frem. For det f0rste de organisatoriske akt0rer, som er de 

enkelte organisationer og myndigheder som ministerier, amter og kornmuner og AF-systemet 

samt de faglige organisationer. For det andet individuelle ildsjrele ide enkelte ministerier, amter 

og kommuner, AF-systemet eller i de faglige organisationer. En ildsjrel kan defineres som et 

person, der en ten pa egen hand eller qua sit arbejde eller funktion som ligestillingskonsulent, 

medlem af ligestillings- eller samarbejdsudvalget pa sin arbejdsplads, personalechef eller politisk 

chef for ligestilling har et srerligt engagement. 18 

Den politiske beslutningsproces er prreget af en rrekke akt0rer, som pavirker resultatet. 

Det er Borchorsts konklusion, at implementering af ligestillingspolitikken i de fleste nordiske 

lande har vreret meget personafhrengig. Dermed har det stor betydning, om bureaukrater, som skal 

implementere politikken, er modstandere, tilhrengere eller blot arbejder loyalt med at virkeligg0re 

denne (Borchorst 1999). 

4.1. Ligestillingspolitikkens institutionelle akt0 rer 

Ligestillingspolitikken er karakteriseret ved forskellige konstellationer af akt0rer og interesser. 19 

Nogle er forpligtet til at arbejde for 0get ligestilling mellem k0nnene. Andre deltager frivilligt i 

dette arbejde20 

• Politikere er centrale akt0rer i Jigestillingspolitikken. De st0tter forbindelsen til 

lovgi vningsmagten og i visse tilfrelde til regeringen og bringer ligestilling pa den politiske 

dagsorden ved at stille sp0rgsmal til ministre, beslutningsforslag, motiverede dagsordener og 

ved at rejse foresp0rgselsdebatter. 2I En analyse af kvindelige politikere belyser det 

"kvindepolitiske netvrerk" i Folketinget fra 1970-1985, og hvorledes kvindelige 

kommunalpolitikere fungerede som "formidlere " af R0dstr0mpebevregelsens budskaber 

internt i det politiske system (Dahlerup 1998, kap. 14). 
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• Ministerier og centraladministrationen har med ligestillingsloven af 1988 handlingspligt i 

forhold til at arbejde for ligestilling. Gennem motiverede dagsordener i forbindelse med 

handlingsplansarbejdet har statslige institutioner faet pligt til at arbejde med ligestilling bade 

inden for personalepolitik og ressortomrade. Desuden kan ildsjrele, der arbejder med 

ligestilling have betydelig indflydelse i organisationer og institutioner. Disse er fx feminister 

og tidligere kvindeaktivister, der nu sidder som administratorer af offentlig ligestillingspolitik 

(Dahlerup 1998, kap. 14). 

• Amter og kommuner har bade handlingspligt i forhold til ligestillingsloven af 1988 og i 

forhold til de kommunale ligestillingsredeg0relser (1995). De er vigtige akt0rer pa 

ligestillingsomradet, fordi det kommunale arbejdsmarked er et ansrettelsesomrade med mange 

kvinder. Kommunernes Landsforening (KL) har i 1990' erne initieret en rrekke 

ligestillingsmressige aktiviteter. 

• Arbejdsmarkedets parter kan ligeledes betragtes som en vresentlig akt0r, hvilket kan ses i 

sammenhreng med 0nsket om at lette implementeringen af ligestillingspolitikken, som i h0j 

grad retter sig mod arbejdsmarkedet. Dette grelder for det f0rste i Ligestillingsradet, hvor der 

er tre arbejdsmarkedsreprresentanter. Parterne har haft mulighed for at bremse 

ligestillingsinitiativer omkring dispensationer til positiv srerbehandling. Siden 1992 har de 

ud0vet en vis indflydelse pa denne praksis, eftersom dispensationer forudsretter tilslutning fra 

arbejdsmarkedets parter.22 Dette grelder for det andet i AF-systemet, hvor arbejdsmarkedets 

parter er reprresenteret i de regionale arbejdsmarkedsriid. Her fastlregges indsatsen for 

ligestilling i de 14 AF-regioner. For det tredie giver det danske 10nforhandlingssystem 

parterne stor indflydelse pa hele sp0rgsmalet om ligel0n. 

• K vindeorganisationerne var historisk afg0rende for institutionalisering af ligestilling i aile de 

nordiske lande med krav om lovgivningsinitiativer. Et eksempel herpa er 

r0dstr0mpebevregelsen2 3 Med etablering af permanente ligestillingsinstitutioner fik 

kvindeorganisationerne for f0rste gang permanent reprresentation i et statsligt organ. Siden 

1988 har disse haft fire ud af ni sreder i Ligestillingsradet, idet et medlem indstilles af Dansk 

K vindesamfund og tre medlemmer af Danske K vinders Nationalrad. K vindeorganisationerne 

tager initiativer til en rrekke aktiviteter, som bade er rettet mod det politiske system og mod 

offentligheden. 

• Forskningsinstitutioner pa ligestillingsomradet er prreget af de kvinde- og 

k0nsforskningsinstitutioner, som findes ved danske universiteter og andre h0jere lrereanstaiter. 

K vindeforskningen har siden 1988 haft et medlem af Ligestillingsradet. Desuden bidrager 

forskningen med analyser, udredninger, evalueringer, debatter og teoretiske diskussioner. 

• Mandeorganisationer udg0r en relativ ny akt0r i ligestillingspolitikken, idet der op igennem 

1970'erne og 1980'erne ikke optriidte nogle organiseret modpart til kvindeorganisationerne. 
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"Idegruppen for mrend " blev etableret under Ligestillingsradet i 1994 og nedlagde sig selv et 

ar senere . 

• LigestilIingsradet har indtil l.juli 1999 vreret placeret under Statsministeriets ressortomrade 

som et fritstaende organ med eget sekretariat. Udover de opgaver, der f¢lger direkte af 

ligestillingsloven, varetager Ligestillingsradets sekretariat en rrekke styrelseslignende opgaver 

fx i form af bistand til Statsministeriet ved udarbejdelse af svar pa Folketingssp¢rgsmal og 

taleudkast til Regeringen24 

• AF-systemets ligestillingsarbejde er underlagt arbejdsministeren, som har det overordnede 

ansvar for arbejdsmarkedspolitikken og for de lovgivningsmressige rammer pa AF-omradet. 

Den praktiske administration af AF varetages af Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for et mal

og rammestyringssystem med betydelig delegation af kompetence til det regionale niveau. 

4.2. Ligestillingspolitikkens individuelie aktorer 

Analyser af det statslige ligestillingsarbejde har skabt begreber til at karakterisere individuelle 

akt¢rer. Disse begreber finder bade anvendelse om det statslige og det lokale arbejde. Fokus er 

de bureaukrater, som har ligestilling som en del af deres arbejdsomrade. Et australsk begreb 

herfor er Jemokrater, som dog i nordisk sammenhreng anvendes om ligestillingsarbejdere af begge 

k¢n (van der Ros 1996, Yeatman 1990). Dette begreb har den svaghed, at det signalerer, at man 

beskreftiger sig med problemstillinger relateret til kvinder. Eftersom mrend har vreret 

omdrejningspunkt for en stor del af dansk ligestillingspolitik i 1990'erne, er dette begreb uprrecist 

(Borchorst 1999). Et andet begreb er ildsjade, som arbejder for ligestilling rned et srerligt, 

personligt engagement. 

let studium af norsk kvinderelateret (beskreftigelses-og bolig)politik pa regionalt niveau 

opstiller Lotherington fire kategorier af akt¢rer, som arbejder for eller imod implementering af 

givne ligestillings-malsretninger. Den f¢rste kategori kaldes innovat¢rer. Disse er aktive i arbejdet 

for at fa et ligestillingsemne pa dagsordenen og f¢re det ud i livet. Det er denne gruppe, som har 

udviklet og fortsat arbejder med udviklingen af politikkens indhold. Den anden kategori er de 

loyale bureaukrater. Disse lader ikke en personlig normative opfattelse af "ligestillingssagen" 

pavirke arbejdet, men er loyale over for ledelsens politik og signaler uden n¢dvendigvis selv at 

vrere enig heri. Den tredje kategori er n¢lerne, som af forskellige arsager ikke f¢rer 

ligestillingsmalsretninger ud i livet. Den fjerde kategori karakteriseres af de harde n¢dder. Disse 

er modstandere af politikken. Det er analysens konklusion, at antallet af innovat¢rer og deres 

pJacering i organisationen er af afg¢rende betydning for ligestillingspolitikkens udformning. Det 
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er vresentIigt, at der er innovat¢rer pi! ledelsesniveau, og at det er ledelsen, som tager ansvar for 

de satsninger, som politikken reprresenterer (Lotherington et a!. 1992). 

I1dsjrelenes rolle kan tolkes som dobbelttydig. Pi! den ene side er det en styrke for den 

enkelte forvaltning, institution eller organisation, at der er aktive og engagerede individer, som 

sretter ligestilling pi! dagsordenen og medvirker til at fa de enkelte ligestillingsinstrumenter i spi!. 

Pi! den anden side kan ildsjreles personlige engagement brrende ud, hvilket g¢r politikken sarbar 

og ikke strerkt institutionelt forankret. 25 I litteraturen sondres mellem hhv. personajhcengig 

implementering og implementering, som er forankret i organisationer. Borchorst vurderer, at 

personathrengigheden synes at vrere mindre i Norge og Sverige end i Danmark. Dette hrenger 

sammen med, at ligestiIIingspolitik er forankret i en mere klar funktionsopdelt 

organisationsstruktur end i Danmark (Borchorst 1999). 

Ved at arbejde for en styrkelse af et ligestillings-og k¢nsperspektiv i al politik ma det 

an tages , at politikkens implementering viI blive mindre personathrengig. Et problem for de 

individuelle akt¢rer er den modstand, som deres arbejde med ligestilling m¢der. Sp¢rgsmalet om 

modstandsformer indgar i litteraturen som et kendt problem og som en del af den arbejdsmressige 

kontekst, som bureaukrater, der arbejder med ligestilling, befinder sig inden for. Van der Ros har 

analyseret kvindekonsulenter pi! distriktsniveau i Norge og pa baggrund af dette taler hun om tre 

former for marginalisering. 26 K vindekonsulenterne var underlagt administrativ marginalisering, 

eftersom deres stillinger var tidsbegrrensede og deres arbejdsmade var anderledes end de ¢vrige 

afdelinger. For det andet var de underIagt kumulativ marginalisering, som grelder for bureaukrater 

generelt og endeligt, var de marginaliserede, fordi de var kvinder. Det er van der Ros' konklusion, 

at marginalisering er knyttet til den type arbejde, som kvindepolitik indebrerer i en hierarkisk, 

mandsdomineret, k¢nsneutral og ofte k¢nsblind organisation (Pincus og van der Ros 1999, van 

der Ros 1996). I forIrengelse af dette konkluderes det, at der i vi sse dele af administrationen er 

tale om direkte mandlig modstand mod ligestillingstiltag. 

5. Mainstreaming 

Mainstreaming fremstar som et af de mest omtalte begreber og strategier for ligestilling i 

slutningen af \ 990'erne. Begrebet har med sit anglosaksiske prreg skabt en del forvirring, da det 

synes vanskeIigt at oversrette, konkretisere og ivrerksrette.27 Det kan oversrettes med hovedstram. 

I EU-regi anvendes betegnelsen gender mainstreaming. Dette viI sige, at man arbejder for at 

indf¢je en k¢nsdimension i udvikling, implementering og evaluering af politik i bred forstand. 

Som strategibegreb handler mainstreaming om at indoptage ligestiIIing i politikkens og 

forvaltningens hovedstr¢m. Ligestillingsarbejdet skal varetages i det almindeJige arbejde og ikke 

blot i srerskilte projekter og til tag (poder Pedersen \998). Det er her, at udfordringen i den nye 
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strategi ligger; at medtrenke et k¢nsperspektiv i politiske og administrative rutiner og procedurer. 

I det f¢lgende gives en definition af mainstreaming og en redeg¢relse for dettes politiske 

baggrund. Endeligt rummer kapitlet en analyse af et dansk pilotprojekt i Ringsted kommune. 

5.1. Definition af mainstreaming 

I Ligestillingsradets Arsberetning 1998 indgar en definition af mainstreaming. 28 Det kan defineres 

saledes, at evaluering, organisering og udvikling af politikomrader skal finde sted pa en sadan 

made, at ligestiIIings- og k¢nsperspektivet indgar i aIle faser og pa aIle niveauer af politik blandt 

de akt¢rer, som er involveret i den politiske beslutningsproces. Dette viI sige politikere og 

embedsmrend i ministerier, amter og kommuner (Ligestillingsradet 1998). Formalet med en sadan 

strategi er, at et ligestiIIingsperspektiv bliver en "rygmarvsrefleks" i vurderingen af politiske 

beslutninger og tiltag, f¢r de vedtages eller ivrerksrettes. Metoden er en systematisk analyse af 

konsekvenser for kvinder og mrend af aIle politiske initiativer. En ligestiIIingsvurdering af aIle 

lovforslag kan sammenlignes med den milj¢mressige konsekvensvurdering, som danske 

lovforslag gennemgiir. Det skal vurderes, hvilke konsekvenser et givet lovforslag har for milj¢ets 

breredygtighed. Fa samme made bliver ligestilling et parameter, som skal indga i en 

konsekvensbetragtning og blive en rutine i den ordinrere handtering af poliliske problemer. 

Arbejdet med ivrerksrettelse af en mainstreamingstrategi b¢r opfattes mere proces- end 

resultatorienteret. Som en proces, hvis mal kontinuerligt rna justeres. Man viI aldrig na malet i 

den forstand, at en yderligere indsats ikke lrengere er n¢dvendig. Mainstreaming kan betragtes 

som en politisk ambition om at udbrede arenaer for ligestilling, at ¢ge antallet af akt¢rer, der 

arbejder med ligestilling og at manifestere ligestiIling som et politisk vidensomrade (Astriim 

1998). 

5. 2. Baggrund for mainstreamingsstrategien 

Mainstreaming br¢d igennem som strategi for ligestillingsarbejdet i slutdokumentet Platform for 

Action (PfA) fra FNs 4. kvindekonference i Beijing i 1995. Heri opfordredes regeringer, 

arbejdsmarkedets parter og internationale organisationer til at integrere hensynet tilligestilling 

pa aIle politikomrader. Konferencen slog fast, at uden kvinders fulde og lige deltagelse i 

sarnfundsudvikIingen kan en breredygtig ¢konomisk, social og demokratisk udvikIing ikke sikres. 

Mainstreaming defineres i PfAs artikel 292 som "at fremme en aktiv og synlig politik ved at 

integrere et k¢nsperspektiv i alle politikker og programmer, sa der gennemf¢res en analyse af 
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virkningerne for kvinder og mrend, inden beslutninger trreffes" (Udenrigsministeriet 1995)29 

Strategien fik pa konferencen tilslutning fra EU-landene. Mainstreaming indgik Iigeledes i EUs 

3. handlingsprogram for lige muligheder for kvinder og mrend 1991-1995. I det 4. 

handlingsprogram fra 1995 blev mainstreaming tillagt stlZlrre betydning. Det indgar som 

programmets flZlrende princip, som malsretning og som et konkret aktivitetsomrade30 

I april 1996 debatterede Fo1ketinget opflZllgningen pa den 4. kvindekonference og vedtog 

en dagsorden, der bl.a. opfordrer regeringen til at arbejde for, at klZlnsperspektivet indarbejdes i 

administrative, politiske og planlregningsmressige aktiviteter bade nationalt og internationalt 

(Folketinget 1996, Udenrigsministeriet 1996)31 Mainstreaming blev hermed anerkendt som et 

centralt omdrejningspunkt i det danske Iigestillingsarbejde. 

5.3. Implementering af mainstreamingstrategien 

Imp1ementeringen af strategien er endnu i sin opstartsfase i Danmark. Der er endnu ikke mange 

konkrete politiske initiativer, forslZlg og procedurer, hvori en systematisk konsekvensanalyse for 

de to klZln indgar. Sverige har i flere ar arbejdet med strategiudvikling bade i relation til 

mainstreaming i kommuner og i forhold til bistandsarbejdet (Schalwyk et al. 1996, Aseskog 1997, 

Astrom 1997, 1998). Med vedtagelse af den nye Jigestillingslovgivning bliver mainstreaming et 

af dansk ligestillingspolitiks brerende principper. Dette kan ses som et resultat af en 

afsmitningseffekt fra den internationale ligestillingspolitik, srerligt FNs indsats. 

Der foregar ikke pa nuvrerende tidspunkt nogen regelmressig og aktiv mainstreaming af 

Iigestilling i de enkelte ministerier, ligesom der ikke er etableret mekanismer og redskaber, de kan 

sikre, at det sker (Betrenkning nr. 1370, 1999). Med den nye ligestillingslovgivning rna det 

formodes, at begrebsudvikling og evaluering vii blive et centralt omdrejningspunkt i det 

fremtidige arbejde. Dette grelder srerligt pa det lokale niveau omkring kommuner og amters 

indsats, hvilket er nlZldvendigt, hvis strategien skal have gennemslagskraft. I Sverige er der blevet 

gjort en systematisk indsats for at tilvejebringe den nlZldvendige dokumentation om kvinder og 

mrends levevilkar og arbejdsmarkedsforhold, som udglZlr en forudsretning for mainstreaming. I 

1983 etablerede man en srerlig enhed i det svenske statistikbureau med et formal at tilvejebringe 

en omfattende klZlnsopdelt statistik. Dette har medflZlrt, at klZlnsopdelt statistik er blevet integreret 

i aJle officielle, svenske statistikker (Aseskog 1997). 32 

Der er en rrekke tiltag i dansk politik, som peger i retning af, hvorledes mainstrearning 

kan implementeres. Arbejdsministeriet har for det flZlrste i 1995 indledt en forslZlgsordning, 

hvorefter der skal foretages en Iigestillingsmressig vurdering af enkelte lovforslag. Denne 

vurdering skal fremga af lovforslagets bemrerkninger. For det andet oprettede ministeriet i 1998 
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en ligestiIlingsenhed i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som skal besk<eftige sig med diskrimination 

ligesom ligestillingsarbejdet i AF er integreret i AF-regionernes pvrige arbejde. Pa 

forskningsomradet er et ligestillingsperspektiv indarbejdet i den sakaldte "II-punkts plan" for 

flere kvinder i forskningen og i en r<ekke pvrige initiativer pa omradet initieret af dav<erende 

forskningsminister lytte Hilden (S).33 Desuden kan man betragte Danmarks bistandsprogram 

"K vinder og fattigdom" som et tiltag af mainstreamingslignende karakter. 

Danmark har sammen med de pvrige nordiske lande inden for rammerne af det nordiske 

handlingsprogram for Iigestillingssamarbejdet frem til ar 2000 iV<erksat et 3-arigt 

mainstreamingprojekt. Nordisk Ministerrads projekt bestar af 12 delprojekter. FormiHet med 

projektet er at udvikle strategier, som kan bidrage til, at Iigestilling bliver en integreret del af den 

fremtidige ungdoms- og arbejdsmarkedspolitik i de nordiske lande. Disse projekters 

erfaringsopsamling og strategi-udvikling vii indga i en f<ellesnordisk handbog om mainstreaming, 

som udgives i\r 2000. Den danske partner har v<eret Ringsted kommunes projekt Ligebehandling 

i ansl£ttelsen 1998-199934 

5.4. Et dansk pilotprojekt am mainstreaming: Ringsted kommune 

Ringsted kommunes mainstreamingprojekt under Nordisk Ministerriid udgpr et dansk pilotprojekt 

og kan derfor tjene som illustration af, hvorledes mainstreaming kan iV<erks<ettes som 

Iigestillingsstrategi pa lokalt niveau. 

Baggrunden for projektet var et pnske om at skabe en hpjere grad af kpnsblandede 

arbejdspladser og at rekruttere m<end til social- og sundhedssektoren. Midlet hertil var at vurdere, 

hvoriedes rekruttering af nye medarbejdere finder sted i et kpnsperspektiv. Kommunen indgik et 

samarbejde med Ligestillingsriidet, og de to institutioner udarbejdede i f<eIIesskab en vifte af 

skriftligt materiale til kommunens borgere og anspgere til stillinger i kommunen. Dette materiale 

var for det fprste en debatpjece til samtIige kommunalt ansatte med det formal at skabe diskussion 

om arbejdspladsers kpnssammens<etning, arbejdsmiljp og service over for borgere. For det andet 

en handbog til ans<ettelsesudvalg og en folder til anspgere, hvis formal er at skabe stprre 

bevidsthed om, at kvinder og m<end opfatter en jobsamtale forskeIIigt og behandles forskeIIigt 

i en samtalesituation. 35 Desuden afholdtes et seminar for kommunale ledere med det formal at 

udvikle metoder til, hvordan en arbejdsgiver skaber dialog omkring IigestiIIing pa arbejdspladsen. 

EndeIigt udarbejdede Ringsted kommunes ligestillingsudvalg og Ligestillingsradet den endelige 

evaluering af projektet (Ligestillingsradet 1998, Ringsted 1998a, 1998b, 1998c, 1999). 
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5.5. Mulige problemer omkring mainstreamingstrategien 

Mainstreaming er ikke en uproblematisk strategi. Der kan for det f¢rste ske en usynligg¢relse af 

ligestillingsopgaver i og med, at aile akt¢rer far ansvaret for ligestilling. Det kan vrere 

problematisk, at ingen g¢res ansvarIige for, at der arbejdes med ligestilling i en organisation. 

Arbejdet med mainstreaming kan for det andet bruges som anledning ti I at nedlregge eksisterende 

Iigestillingsorganer. Det er derfor afg¢rende, at man fra poIitisk side prrecist definerer ansvar, 

kompetence og sanktionsmuIigheder. Samtidigt er det vigtigt at fastsla, at mainstreaming ikke i 

sig selv kan afl¢se andre ligestillingspolitiske strategier (poder Pedersen 1998). I en svensk 

evaluering er det Astroms konklusion, at det er vigtigt at g¢re sig klart hvilken form for 

virksomhed, som ligestilling skal trenkes ind i. Ellers far strategien ingen gennemslagskraft 

(A strom 1998).36 

Ringsted kommunes interne evaluering af projektet peger pa nogle af de svagheder, som 

strategien rummer. Der er for det f¢rste begrebsmressige uklarheder omkring mainstreaming som 

bade begreb og strategi. Det er problematisk at anvende et begreb, som hverken pa engelsk eller 

i dansk oversrettelse giver umiddelbar mening og derfor kan vrere vanskeligt at opna politisk 

opbakning til i en ministeriel eller kommunal organisation. 

I Ringsted-projektet valgte man af denne arsag at nedtone formidIingen af selve 

begrebsudviklingen og i stedet at arbejde med det i praksis. Formalet med denne strategi var at 

skabe kompetence og dernrest kendskab til strategien. I evalueringen konkluderes det, at 

mainstreaming er vanskelig at formidle til personer, der ikke tidligere hal' beskreftiget sig med 

ligestillingsproblematikker. Dette arbejde krrever en vidensoverf¢rsel fra eksperter og 

projektmagere til bureaukrater. Dette hrenger sammen med, at strategien hal' en abstrakt karakter, 

og at det derfor kan vrere vanskeligt for malgruppen at se formalet hermed. Det konkluderes 

desuden, at ledere og chefer i en organisation skal forberedes til arbejdet (Ringsted 1999). For det 

tredje konkluderes det, at arbejdet med mainstreaming er tidskrrevende, fordi det reprresenterer 

et stykke organisatorisk forandringsarbejde37 Det er derfor af stor betydning, at projektet 

formidles bredt, at organisationens tillidsreprresentanter inddrages heri og ikke mindst, at 

projektet har ledelsens opbakning. 
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5.6. Forudscetninger for mainstreamingstrategien 

Pa baggrund af ovenstaende kan en rrekke forudsretninger for mainstreamingsstrategien opstilles. 

Disse kan ses som bade n0dvendige og fremmende for, at strategien kan give det 0nskede resultat. 

• Viden om ulige forhold mellem kvinder og mrend og deres betydning for de enkelte 

samfundsomrader er n0dvendig for at kunne mainstreame ligestillingspolitik ind over andre 

politikonu·ader. Derfor er udviklingen af en detaljeret viden om relationerne mellem k0nnene 

inden for de politikomrader som arbejdsmarked, fordeling af arbejde i hjemmet, omsorg, 

transport, politisk deltagelse, forreldres brug af orlovsordninger, l0npolitik, 

arbejdspladskultur 0.1. en grundlreggende n0dvendighed. 

• Kontinuerlig indsamling og publicering af k0nsopdelt statistik med henblik pa at afdrekke 

pa hvilke om rader, kvinder og mrend er fordelt inden for dele af en organisation. Denne 

opdeling rna bade omfatte den vertikale og den horisontale fordeling. Et eksempel her pa er 

den k0nsopdelte statistik, som indgar ide kommunale ligestillingsredeg0relser. 

• Engagement og st0tte pa et h0jt politisk og administrativt niveau. Mainstreaming indebrerer, 

at ansvaret for en forbedret ligestilling forskydes og udbredes til flere akt0rer end dem, der 

hidtidigt har vreret pruagt ligestillingsansvar. Alliancer og samarbejder er n0dvendigt. 

Indsatsen for mainstreaming skal drives af aile relevante akt0rer og rna derfor have ledelsens 

opbakning 

• Et uddannelsesprogram med henblik pa at opbygge den n0dvendige ekspertise i 

ligestillingssp0rgsmal pa biide centralt og decentralt niveau. Akt0rer, som ikke f0r har haft 

ansvar for ligestilling, far et sadant tildelt med mainstreamingstrategien. Derfor rna akt0rer 

kunne erhverve sig kundskab om ligestilling, som er n0dvendig for at kunne forvalte ansvaret 

konstrukti vt. 

• Fokusering af bestemte indsatsomrader for mainstreaming. Dette kunne vrere social- og 

sundhedsektoren eller l0nomradet i en kommune. 

• Etablering af organisatoriske rutiner og procedurer, der sikrer en systematisk 

ligestillingsvurdering. 

• Et veldefineret mandat 

• Klar projektbeskrivelse, problem- og malformulering 

• Bearbejdelse af holdningsmressig modstand mod ligestillingsarbejde 

• Organisatoriske ressourcer 

• 0konomiske ressourcer 

• Tidsmressige ressourcer 
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6. Handlingsplaner for ligestilling for de statslige institutioner 

Et af de reldste ligestillingspolitiske instrumenter er de nationaJe handlingsplaner for ligestilling, 

som har vreret anvendt i Danmark siden slutningen af 1980'erne. Som det er beskrevet ovenfor, 

omtaler ligestillingsloven fra 1988 ingen instrumenter, som kan anvendes af de offentlige 

myndigheder til at arbejde for ligestilling (§ I, stk.2). Derfor kan netop handlingsplanarbejdet, 

som har karakter af et systematisk, nationalt planarbejde, opfattes som et vigtigt statsligt 
.. 38 stynngsmstrument.· 

I det f¢lgende gives en redeg¢relse for baggrunden for handlingsplanerne og derefter 

f¢lger en analyse af den danske central administrations handlingsplansarbejde fra slutningen af 

1980'erne til slutningen af 1990' erne. Denne analyse indeholder en klassificering af ministerier 

med tilh¢rende styrelser. Institutionerne er opdeJt i de ligestillingsaktive, de mindre 

ligestillingsaktive og de ligestillingspassive ministerier. Denne klassificering er baseret pa en 

lresning af Ligestillingsradets evalueringsrapporter og ikke pa selvstrendige studier af hvert 

ministerium (Andersen og Carlsen 1991, Ligestillingsradet 1993, 1996a). Om end 

klassificeringens grundlag derfor er sekundrert, kan den give en indtryk af, hvilke 

ligestillingsaktiviteter der foregar i centraladministrationen. Hermed kan dette kapitellreses som 

en opsamling og evaluering af det hidtidige handlingsplansarbejde. 

6.1. Baggrund for handlingsplanarbejdet 

Det var isrer pa foraniedning af FN og vedtagelsen af et dokument om fremadrettede strategier 

ved Verdenskvindekonferencen i Nairobi i 1985, at der kom gang i handlingsplanarbejdet ide 

nordiske lande; i Sverige i 1979, i Finland i 1980, i Norge 1981; derefter i Island og Danmark i 

1986 (Borchorst 1999). I en analyse konkluderer Dahlerup, at det var pa initiativ af kvindelige 

Folketingspolitikere i FN, at Danmark blev forpligtet til handlingsplansarbejdet (Dahlerup 1998, 

kap.14 ).39 I Danmark tog kvinder pa tvrers af de politiske partier i 1985 initiativ til en debat, der 

f¢rte til, at Folketinget paiagde regeringen at udforme en handlingsplan for ligestilling. Dette 

skete i 1986, hvorefter der har vreret tre handlingsplanrunderfra 1987-90, 1991-93 og 1994-1996. 

Aile institutioner over 50 arsvrerk skal udarbejde handlingsplaner. Handlingsplanerne har 

omhandJet personalepolitik i den offentlige forvaltning og ikke politikken pa ressorlomradet, som 

i Norge eller Sverige, eller begge dele som i Island (Borchorst 1999). 

Der har vreret tre handlingsplansperioder i Danmark. 1 forbindelse med hver af disse har 

hvert ministerium og tilh¢rende institutioner over 50 arsvrerk skulle udarbejde handJingsplaner. 

Ligestillingsradet vejleder, indkalder og evaluerer de enkelte ministeriers handlingsplaner. Radet 
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har derfor rollen som vejleder og koordinator. De to f¢rste evalueringer blev debatteret i 

Folketinget i 1991 og 1994, men den tredie handlingsplanperiode er endnu ikke blevet debatteret 

i Folketinget ved redaktionens afslutning maj 2000. Dette peger i retning af, at 

handlingsplansarbejdet ikke har vaoret prioriteret saorligt h¢jt politisk i Danmark40 

• F¢rste peri ode (1987-1990): De personalepolitiske ligestillingsinstrumenter, som omtales i 

handlingsplanerne er ligestillingskonsulentstillinger i organisationen, ligestillingsudvalg og 

handlingsplaner. Opkvalificering af kontorfunktionaorgruppen er det h¢jst prioriterede omriide 

i ministerierne, mens et ¢get antal kvindeJige ledere er det omnlde, hvor der anvendtes faorrest 

ressourcer. Ligestillingsradet konkluderer, at egentlige malsaotninger for Iigestillingsarbejdet i 

de enkelte ministerier er sjaoldne, og at udviklingen af konkrete malsaotninger derfor er en stor 

opgave i ministeriernes kommende arbejde med ligestilling . Ved Folketingets dagsorden D7 af 

21. februar 1991 vedtages en dagsorden, som laogger op til en fortsaottelse af 

handlingsplanarbejdet. Det bliver besluttet, at der i handlingsplanerne skal udarbejdes maltal og 

arstal for ligestilling i statens ligestillingspolitik . 

• Anden periode (1991-1993): Opkvalificering af kontorfunktionaorgruppen er det h¢jst 

prioriterede omrade i ministerierne. Her konkluderer Ligestillingsriidet, at det ikke laongere er 

n¢dvendigt at have dette omrade som saorJigt indsatsomrade i personalepolitikken. Der arbejdes 

videre med sp¢rgsmiilet om kvinder og ledelse. Omkring sammenhaongen mellem arbejds- og 

familieliv er der dalende aktivitet i forhold til f¢rste peri ode. Det er Ligestillingsriidets opfattelse, 

at arbejdet med at udforrne konkrete og forpligtende handlingsplaner ikke har vaoret tillagt stor 

vaogt i et f1ertal af ministerier. Fx er der fortsat kun fa ministerier, der har prioriteret 

ligestillingsarbejdet sa h¢jt, at de har tilknyttet en specialist pa omradet. I evalueringen anbefales 

det, at ligestillingsindsatsen ikke kun afgraonses til personalepolitik, men ogsa ministeriernes 

ressortomrader. Et f1ertal af ministerier har i perioden ikke levet op til Folketingets dagsorden 

om at udarbejde handlingsplaner med maltal og arstal. 

• Tredie peri ode (1994-1996): Handlingsplaner og maltal vinder frem. Konkrete aktiviteter i de 

statslige institutioner omhandler sp¢rgsmalet om balancen mellem arbejds- og familieliv og 

sp¢rgsmiHet om en mere balanceret k¢nsfordeling i ledende stillinger. Det er Ligestillingsradets 

opfattelse, at indsatsen for ligestilling er beskeden, og at der ikke er tale om en intensivering af 

indsatsen samlet set. Der er stadigvaok et f1ertal af statslige institutioner uden handlingsplaner, 

men der er dog tale om en fordobling af antallet af handlingsplaner fra anden til tredie periode. 

Det generelle billede er, at naosten aile departementer har handlingsplaner, men at under 

halvdelen af de statslige institutioner samlet set har udarbejdet en sadan. 
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Indholdsmressigt sker der et skift i handlingsplansarbejdet i 1994 efter de to fprste perioder. 

Folketingsdagsorden D 57 af 28. april 1994 kan ses som en styrkelse af arbejdet, idet den 

palregger hver institution at udarbejde en handlingsplan for ligestilling.4 1 

6.2. Klassificering af ministerier 

I det fplgende viI jeg opdele ministerierne i tre kategorier med det formal at give et overblik over 

handlingsplansarbejdets udformning og tyngde i den danske central administration. 

Klassificeringen af ministerier er baseret pa de tre evalueringsrapporter, som Ligestillingsradet 

har udarbejdet over de indkomne handlingsplaner for ligestilling fra de enkelte ministerier og pa 

de tilbagemeldinger om ligestillingssituationen til Udvalget vedr. detfi-emtidige ligestillings

arbejde, som hvert ministerium er blevet anmodet om at udarbejde i 1997 (Andersen og Carlsen 

1991, Ligestillingsriidet 1993, 1996a, Udvalget vedr. det fremtidige ligestillingsarbejde, bilag 59). 

En sadan metodiske tilgang sretter en begrrensning for klassificeringens detaljeringsgrad. 

De tre evalueringsrapporter indeholder ikke en detaljeret gennemgang af hvert ministerium og 

dets tilhprende institutioner. 42 Det har ikke vreret muligt at lrese hvert ministeriums 

handlingsplaner fra de tre handlingsplanperioder inden for projektets rammer og derfor heller ikke 

indfange den udvikling, som kan vrere foregaet inden for hvert enkelt ministerium og tilhprende 

styrelsers ligestillingsarbejde43 

Klassificeringen tager metodisk udgangspunkt i en evaluering af de norske ministeriers 

arbejde med handlingsprogrammer for ligestilling (Skjeie et a1.l989). Der er dog vresentlige 

forskelle pa den norske evaluering og dette projekt, hvilket beror pa selve handlingsplanarbejdets 

karakter i de to lande. For det fprste er ministeriernes personalepolitik eksplicit undtaget fra 

handlingsprogramarbejdet i Norge med den konsekvens, at evalueringen udelukkende omhandler 

ligestillingspolitik for ressortomradet. Argumentet herfor er, at handlingsplaner skal vrere fagligt 

rettede og ikke udgpre et personalepolitisk program. Hermed far den norske indsats en langt stprre 

samfundsmressig rrekkevidde end personalepolitik i sig selv.44 Dette star i modsretning til det 

danske handlingsplanarbejde, som kun i tredie handlingsplanperiode (1994-1996) og i 

ministeriernes tilbageme1dinger til Udvalget vedr. det fremtidige 1igestillingsarbejde omfatter 

nogle spprgsmal omkring ligestiIIingspolitik for ressortomradet45 For det andet er den norske 

analyse langt mere omfattende, idet den indeholder konkrete ligestillingstiltag i de enkelte 

ministerier. For det tredie er den udbygget med interviews med ligestillingskoordinatorer og 

pvrige kontaktpersoner. 
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r Iyset af disse forskelle er det mest frugtbart at tilpasse de norske kriterier til danske forhold, 

hvilket vii fremgu af det f0lgende. Den norske klassificering af ministerierne er baseret pi'! tre 

kriterier: 

I) Hal' ministeriet en tradition for at arbejde med Iigestillingssp0rgsmiil? 

2) Foreligger del' en formel organisation for ligestillingsarbejdet? 

3) Er ligestilling et srerligt relevant fagOImade for ministeriet og hal' de gjOIt noget herfor?46 

Disse kriterier er for brede til dette projekts klassificering, og derfor er en nrermere prrecisering 

n0dvendig. Sp0rgsmiU 10m, hvorvidt ministeriet har en tradition for at arbejde med 

ligestillingssp0rgsmiil henviser her til , hvorvidt der er nedsat et ligestillingsudvalg eller 

ligestillingsarbejdet behandles i samarbejdsudvalg i organisationen. Dette kriterium er i 

overenss temmelse med Ligestillingsradets anden evaluering, der understreger, at det ikke er 

vigtigt hvilken organisationsform, som ligest illingsarbejdet antager, men derimod om et sudant 

arbejde er institutionaliseret i institutionen (Ligestillingsf<idet 1993). Sp0rgsmal 2 om 

Iigestillingsarbejdet er formelt organiseret, omhandler her, hvorvidt der er ansat en 

ligestillingskonsulent i organisationen Gvf. Ligestillingsradet 1993). Sp0rgsmalet 3, om 

ministeriet har taget initiativer for at fremme ligestillingsarbejdet, omhandler her, hvorvidt 

ministerierne opfylder Folketingets krav om handlingsplaner med malsretninger og maltal, og 

hvilke konkrete personalepolitiske til tag, som de hal' taget. Klassificering af danske ministerier 

giver f01gende billede: 

• De Iigestillingsaktive ministerier: Arbejdsministeriet, Udenrigsministeriet og Socialministeriet 

• De mindre Iigestillingsengagerede ministerier: Boligministeriet, Finansministeriet, 

Forskningsministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Landbrngs

og Fiskeriministeriet, Milj0- og Energiministeriet, Skatteministeriet, Statsministeriet, 

Sundhedsministeriet, Trafikministeriet og Undervisningsministeriet 

• De Iigestillingspassive ministerier: Erhvervsministeriet, Kirkeministeriet, Kulturministeriet 

og 0konomiministeriet. 
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6.3. De ligestillingsaktive ministerier 

Denne nekke ministerier har aile gjort en indsats omkring ligestilling, men det rna dog understreges, 

at indsatsen er af varierende karakter og omfang. Derfor kan den f¢lgende klassificering ikke ses 

som en "blastempling" heraf. Klassificeringen rna nrermere betragtes som et billede af arbejdet i 

perioden fra slutningen af 1980'erne til slutningen af 1990'erne. 

Arbejdsministeriet 

Pi! det personalepolitiske omrade har ministeriet i f1ere i\r vreret involveret i Iigestillingsarbejdet, 

hvis indsats koordineres af Arbejdsmarkedsstyrelsens Iigestillingsenhed. Saledes blev der i 1987 

nedsat et ligestillingsudvalg i departementet. Dette fandt sted i Arbejdsrnarkedsstyrelsen i 1990, 

hvor der i en periode har vreret ansat en ligestillingskonsulent. Flere institutioner pabegyndte tidligt 

udarbejdelsen af handlingsplaner, som opererer med ma1sretninger, maltal og konkrete 

Iigestillingsinstrumenter. Omrader, der lregges vregt pa, er isrer efteruddannelse og jobudvikling. 

Ministeriets ressortomrade omfatter bl.a. koordinering af AF-systemets 1igestillingsarbejde i 

Arbejdsmarkedsstyrelsen og siden 1995 en fors¢gsordning, hvor ministeriet "ligestillingsvurderer" 

lovforlag som et fors¢g omkring mainstreaming. 

Udenrigsministeriet 

Pi! det personalepolitiske omrade pabegynder ministeriet tidligt ligestillingsarbejdet med at 

udarbejde en sp¢rgeskemaunders¢gelse. Ministeriet formaliserer ligestillingsarbejdet i 

ligestillingsudvalgl samarbejdsudvalg, og i anden handlingsplanperiode ansrettes en ligestillings

konsulent. Ministeriet udarbejder en 5-arig handlingsplan for ligestilling med mi!ltal.47 

Udenrigsministeriet arbejder for Iigestilling i de internationale organisationer og desuden med en 

opf¢lgning af FNs 4.Verdenskvindekonference i 1995. 

Socialministeriet 

Ministeriet er engageret i Iigestillingsarbejdet. Under den f¢rste handlingsplansperiode udarbejder 

departementet rapporter om ligestilling, mens de ¢vrige institutioner f¢rst senere ivrerksretter tiltag 

pa omradet. I anden periode udarbejdes handlingsplaner, sorn i tredje periode aile indeholder miiltal. 

Ligestillingsarbejdet er forankret i samarbejdsudvalg eller Iigestillingsudvalg. Der srettes bl.a. fokus 

pi! konflikten mellem arbejdsliv og familieliv og herunder isrer mrends rolle, idet de mandlige 

ansatte tilskyndes til at benytte sig af orlovsmuligheder og barnets f¢rste sygedag. Departementet 

fremhrever, at det skal vrere almindeligt accepteret, at mrend benytter retten til barselsorlov. 

Ministeriet er bevidst om, at arbejdspladsen spiller en rolle i forhold til fredres faktiske brug af 

formelle muligheder. Normer og vrerdier pa arbejdspladsen skal underst¢tte, at medarbejderne kan 
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benytte de fonnelle ordninger. Pa Socialforskningsinstituttet (SFI) er oprettet en tidsbank, som kan 

anvendes til omsorgsdage. Departementet har afviklet et halvandenarigt uddannelsesforl0b for 

kvindelige medarbejdere. 

Det synes som om, at de norske ministerier inden for kategorien "ligestillingsaktive 

ministerier" har lavet en langt mere veludviklet indsats for ligestilling, end tilfa;ldet er i Danmark. 

Dette arbejde omfatter bade aktiviteter i organisationen, en arelang tradition for 

handlingsplansarbejde og allokering af organisationsma;ssige ressourcer. Skjeie et al. 

konkluderer, at der er stor bredde og tildels ogsa nyta;nkning at spore i disse ministeriers forslag 

til nye til tag (Skjeie et al. 1989). 

6.4. De mindre ligestillingsengagerede ministerier 

Gruppen af de mindre ligestillingsengagerede ministerier er omfattende til trods for, at der inden for 

disse ministerier er store personalegrupper. Det kan ha;nge sammen med ma;ngden af administrative 

ressourcer, som tilf0res ligestillingsarbejdet i en institution eller et helt ministerium. Der er forskel 

pa at have en ligestillingskonsulent eller at have en kontaktperson, hvor arbejdet kommer oven i 

andre opgaver (Skjeie et al. 1989). 

Boligministeriel8 

Ministeriet udarbejder de f0rste handlingsplaner med maltal i anden periode og ikke aile 

institutioner hal' handlingsplaner i tredje peri ode. Ligestillingsarbejdet er organiseret i aIle 

institutioner, og der finder flere tiltag sted pa de tre indsatsomrader. Kort- og Matrikelstyrelsen har 

i tredie periode ansat konsulenter og iva;rksat et udviklingsforl0b for kvinder. 

Finansministeriet 

Departementet udarbejder i anden peri ode handlingsplan med maltal, hvilket ikke er tilfa;ldet i tredie 

peri ode. Som central arbejdsgivennyndighed arbejder ministeriet med ligestillingsproblematik 

omkring den statslige personalepolitik. En aftale om ligebehandling i organisationen skal aktivt 

fremme ligebehandling mellem ma;nd og kvinder gennem de enkelte institutioners 

samarbejdsudvalg. 

Forskningsministeriel9 

Da ministeriet er forholdsvist nyt, er en handlingsplan endnu under udarbejdelse og 

ligestillingsarbejdet er organiseret i personalepolitisk udvalg. Ministeriet har i tredie peri ode arbejdet 
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for at s0ge at opfylde udvalgslovens krav om Iigelig repnesentation af de to k0n. Desuden arbejder 

ministeriet med sp0rgsmalet om kvinders andel og vilkar i forskningsverdenen. 50 

Forsvarsministeriet 

Udarbejdelsen af handlingsplaner pabegyndes i anden periode og ved slutningen af tredie peri ode 

er der udarbejdet handlingsplaner i nresten aIle institutioner, dog generelt uden malta!. Del' er kun 

nedsat ligestillingsudvalg i Hjemmevremet og Forsvarskommandoen. Der er ivrerksat flere projekter 

b!.a. et omstiIIingsprojekt for civilt ansatte kvinder med det fonnal at udvikle deres evne til at 

pavirke egen jobsituation. En arbejdsgmppe har unders0gt etableringen af en ordning, hvor kvinder 

ansrettes pa vremepligtslignende vilkiir. 

Jndenrigsministeriet 

Af de under Indenrigsministeriet h0rende institutioner er det kun Dansk Flygtningehjrelp, som 

udarbejder handlingsplaner i anden periode, mens departementet i tredie periode udarbejder en 

handlingsplan uden malta!. LigestiIIingsarbejdet er hovedsageligt organiseret i ligestillingsudvaig. 

Der er forslag til fremtidig ligestillingsmressige aktiviteter. 

lustitsministeriet 

Ministeriet har ikke udarbejdet handlingsplaner i anden peri ode, og i tredje peri ode er det kun 

departementet, som har udarbejdet en handlingsplan med maltal, mens de 0vrige institutioner f0rst 

er ved at udarbejde handlingsplaner. Ligestiliingsarbejdet er forankret i samarbejdsudvalg eller 

arbejdsgmpper, men del' er ikke ivrerksat konkrete ligestillingsmressige aktiviteter. Vedr0rende 

personalets k0nsfordeling har departementet opstiliet miUtal, som skal opnils gennem rekmttering. 

Det fremhreves dog i departementets handlingsplan for 1994-96, at hensynet til en ligelig 

k0nsmressig fordeling kun er et led i den samlede vurdering, idet ledige stillinger vii blive besat med 

de bedst kvalificerede ans0gere. 

Landbrugs- og Fiskeriministeriet 51 

LigestiIIingsarbejdet er forankret i samarbejdsudvalg elier ligestiliingsudvalg, og del' er udarbejdet 

handlingsplaner med miUtal i hovedparten af institutionerne i tredie periode. Der er kun taget fa 

ligestiliingsmressige initiativer. De to ministerier er blevet sammenlagt i perioden. 

Milje- og Energiministeriet 

Ministeriet pi'tbegynder udarbejdelsen af handlingsplaner i f0rste peri ode og opstiller senere malta!. 

Ligestillingsarbejdet er organiseret i Iigestillingsudvaig eller samarbejdsudvalg i de fieste 

institutioner. I Milj0ministeriet igangsrettes i 1987 et projekt om jobudvikling i 
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ligestillingsperspektiv, og i Danmarks Miljpunderspgelser iV<erks<ettes initiativer til at fa f<edre til 

at udnytte orlovsmuligheder og tage omsorgsdage. Ministerieme er blevet sammenlagt i perioden.52 

Skatteministeriet 

Ministeriet pabegyndte udarbejdelsen af handlingsplaner i anden periode, og i tredje periode har aIle 

institutioner handlingsplaner med malta!. Ligestillingsarbejdet er forankret i udvalg. Toldv<esenet 

afgav i 1988 en rapport om ligestilling, og Told & Skat har senere foretaget en 

medarbejderunderspgelse om barrierer for ligestilling. 

Statsministeriet 

Ministeriets ligestillingsarbejde er organiseret i samarbejdsudvalget, og i anden periode er der 

knyttet en ligestillingskonsulent herti!. I anden og tredje peri ode udarbejder departementet en 

handlingsplan, som dog ikke indeholder malta!. 

Sundhedsministeriet 

Ligestillingsarbejdet er forankret i udvalg i aIle institutioner. I departementet indgar ligestilling i 

personaIepolitikken, hvor der tages visse ligestillingsm<essige hensyn. Der udarbejdes handlingsplan 

i fprste peri ode, men halvdelen af institutionerne har dog ikke opstillet maltal i tredje peri ode. 

Trafikministeriet 

Under Trafikministeriet er det is<er DSB, der i en arr<ekke har v<eret aktive pa ligestillingsomradet.53 

Allerede i fprste periode udarbejder DSB en handlingsplan, neds<etter et ligestillingsudvalg og 

ans<etter en ligestillingskonsulent. Der iV<erks<ettes projekter om bprnepasning og aktiv rekruttering 

af kvinder. I de pvrige institutioner er ligestillingsarbejdet ligeledes forankret i udvalg, men en 

r<ekke institutioner har udarbejdet handlingsplaner uden malta!. 

Undervisningsminisleriet 

Departementet har i anden og tredie peri ode udarbejdet handlingsplaner uden malta!. Hovedparten 

af institutionerne under ministeriet har ved udlpbet af den tredje handlingsplanperiode (1996) ikke 

udarbejdet handlingsplaner. I departementet og flere andre institutioner er der ingen konkrete 

ligestillingsm<essige aktiviteter. Teknika, SU-styrelsen og en r<ekke af de hpjere l<ereanstalter er 

undtagelser hertil. Ministeriet har ikke oplyst, hvorledes ligestillingsarbejdet er organiseret. 

Departementets handlingsplaner fra 1993 og 1996 indeholder ikke Iigestillingsm<essige initiativer 

ud fra en begrundelse om, at personaIepolitikken i tilstr<ekkelig grad tilgodeser savel kvindelige som 

mandlige medarbejderes individuelle behov. 
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I den norske evaluering understreges det, at en rrekke af ministerieme kun har en begrrenset tradition 

for at arbejde med ligestilling og derfor heller ikke har organiseret arbejdet. Den norske gennemgang 

viser desuden, at der er store forskelle i arbejdets omfang og karakter i de ministerier, som har 

0remrerkede stillinger til ligestillingsarbejdet. Allokering af organisationsmressige ressourcer 

genspejler sig i departementets arbejde med handlingsplaner (Skjeie et a!. 1989). 

6.5. De ligestillingspassive ministerier 

Gruppen af ligestillingspassive ministerier er ikke omfattende, men har vigtige personaleomrader 

under sig. Der er grund til at antage, at disse ministerier mangler en organisering af 

I igestillingsarbejdet. 

Erhvervsministeriet 

Ministeriet har i tredje periode udarbejdet handlingsplaner i hovedparten af institutionerne, som for 

de flestes vedkommende er uden malta!. Ligestillingsarbejdet er organiseret i departementet og i 

Forbrugerstyrelsen. S0fartsstyrelsen fik i 1994 dispensation fra ligebehandlingsloven til at ansrelle 

kvinder. I 0vrigt er der ikke ivrerksat srerlige ligestillingsmressige initiativer, men den skreve 

k0nsfordeling indenfor chefgruppen anses for at vrere et vigtigt ligestillingssp0rgsmiU. Industri- og 

Erhvervsministeriet er slaet sammen i perioden. 

Kirkeministeriet 

Ministeriet har ved evalueringen af den tredje handlingsplansperiode ikke udarbejdet en 

handlingsplan, og ministeriets ligestillingspolitik fremgfu' af dets personalehandbog. I f0rste periode 

ivrerksrettes en unders0gelse af kvindelige prresters vilkar, og siden er der ikke taget initiativer. 

Kulturministeriet 

Handlingsplan for departementet udarbejdes f0rst i slutningen af anden periode, og i tredie periode 

har flere institutioner ikke udarbejdet handlingsplaner. Ligestillingsarbejdet er i en rrekke 

institutioner organiseret i ligestillingsudvalg. Ministeriet har ikke fastlagt konkrete retningslinjer 

omkring ligestilling overfor institutionerne. 

0konomiministeriet 

I anden og tredje peri ode har kun Danmarks Statistik udarbejdet handlingsplaner, mens der f0rst 

udarbejdes handlingsplan for departementet i 1997. Her er ligestillingsarbejdet ikke organiseret. 

Den norske evaluering finder ligeledes gennemf0relsen af handlingsprogrammer indenfor denne 
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kategori af ministerier problematisk. Interview med kontaktpersoner for ligestilling belyser, at der 

i disse ministerier er omgivelser, som ikke tillregger deres arbejde for ligestilling nogen vrerdi. 

Skjeie et al. lregger op til sp¢rgsmalet om, hvorvidt det kan trenkes, at enkelte ministerielle 

styringsomriider reelt set er ligestillingspolitisk immune (Skjeie et aI.1989). Det er ikke muligt at 

besvare dette sp¢rgsmal i relation til de danske ministerier, idet handlingsplansarbejdet ikke tidligere 

har vreret underlagt analyser. 

6.6. Forklaringer pa centraladministrationens engagement eller 
passivitet i handlingsplansarbejdet 

Klassificeringen af ministerierne abner op for en diskussion af mulige forklaringer pa 

ligestillingsarbejdets varierende karakter i den danske centraladministration. En arsag er den 

problemforstaelse, som nogle ministerier giver udtryk for. Det synes som om, at en del af disse 

slet ikke ser ligestillingsproblemer i deres organisation, sa man kan tale om en form for 

ministerielligestillingsblindhed; eller i hvert fald om en lav problembevidsthed. Dette trrek gar 

igen i en rrekke kommuners syn pa ligestillingspolitik og pa det k¢nsopdelte arbejdsmarked. 

En anden problemstilling, som fremgar af handlingsplanerne er den manglende forstaelse 

for sammenhrengen mellem ligestillingsmal og personalepolitiske ligestillingsinstrumenter. Et 

af handlingsplanernes indholdsmressige krav er udarbejdelse af maltal for en bedre k¢nsbalance. 

Det synes som om, at nogle ministerier er af den opfattelse, at disse maltal opfylder sig selv. En 

tredie arsag tilligestillingsarbejdets varierende omfang peger pa, at handlingsplanarbejde per se 

ikke er et tilstrrekkeligt statsligt styringsinstrument til at fi't en organisation til at arbejde med 

ligestilling. Kategorien ligestillingspassive ministerier er ikke stor, men ministeriernes manglende 

overholdelse af handlingsplanarbejdet er kritisabelt. Det kan diskuteres, hvorvidt nogle ministerier 

har st¢rre vanskeligheder med at integrere ligestillingsarbejdet i ministeriets personalepolitik og 

inden for dets ressortomrade end andre. En fjerde arsag til varierende ligestillingsaktivitet i et 

ministerium kan vrere afhrengig af ildsjrele i systemet, som arbejder aktivt for ligestillingspolitik 

med et srerligt engagement enten pa egen hand eller i kraft af deres jobfunktion som fx person ale

eller afdelingschef. Disse ildsjrele kan styrke arbejdet i det omfang, det er muligt. Et problem er 

her, at politikkens implementering bliver personafhrengig og hermed sarbar. Dette er ligeledes 

forhold, som prreger ligestillingspolitik pa kommunalt niveau. 

Pincus diskuterer i forbindelse med evaluering af Jigestillingspolitik i tre svenske 

fors¢gskommuner, hvorledes ligestillingspolitiske initiativer og implementering heraf kan g¢res 

mindre personafhrengig, og hvorledes staten kan bidrage heltil. Selv om denne forskning omfatter 

det kommunale niveau, kan den anvendes til at belyse ligestillingspolitik i ministerier og 

institutioner. De til tag, som staten kan yde for at st¢tte den institutionelle forankring af 
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ligestillingspolitik, kan fx vrere lovgivning, ressourcetilf0rsel til opf0lgning af igangsatte tiltag, 

statslig kontrol af implementeringsprocessen med mulige sanktionsmuligheder og desuden 0get 

kompetence til de personer, som beskreftiger sig med ligestillingsarbejde i organisationen ( Pincus 

1997). 

Ovenstaende abner op mod den sammenhreng, som handlingsplaner for ligestilling 

indgar i; arbejdspladskultur, som er et analyseparameter, der rna medtrenkes i en analyse af 

handlingsplaner. I en unders0gelse af den danske central administration belyser Nex0 Jensen 

sp0rgsmalet om arbejdspladskultur og rekrutteringspolitik. Det er hen des pointe, at interne 

faktorer i en organisation kan spille en stor rolle for arbejdsbetingelser og organisationskultur som 

fx "traditionens betydning". 54 Norsk forskningen peger desuden pa, at en organisations struktur 

og graden af hierarki er mere afg0rende for, hvorledes og i hvilket omfang, man har kvinder ansat 

end om, hvorvidt en institution har en defineret ligestillingspolitik eller ej (K vande og Rasmussen 

1990). 

Der er grund til at diskutere, hvorvidt man kan forestille sig sanktionsmuligheder over 

for de institutioner, som ikke opfylder de tre malsretninger i handlingsplanarbejdet eller som slet 

ikke udarbejder handlingsplaner. I denne diskussion er sp0rgsmiilet om incitamenter ligeledes 

relevant. Det er centralt at fiI belyst, hvorvidt en administrativ og politisk ledelse kan opna fordele 

ved at arbejde med ligestilling i en organisation 

Opsummerende kan det fastslas, at handlingsplanarbejdet udg0r et vigtigt statsligt 

styringsinstrument af ligestillingspolitik med gode potentialer, fordi det fIytter ansvaret for 

ligestiIIing fra den enkelte medarbejder og ildsjrel til hele organisationen. Handlingsplanarbejdet 

kan ikke n0dvendigvis ses som udtryk for, at der finder ligestillingsarbejde sted i en institution. 

For at filr en klar forstaelse af ministeriernes ligestillingsarbejde er det derfor afg0rende, at man 

inddrager en analyse af organisationen: holdninger, traditioner, normer og vrerdier. En 

unders0gelse af den danske centraladministration peger pa, at arbejdspladskultur ogsa har 

betydning for en organisations personalepolitik. 

7. Ligestillingsarbejde i amter og kommuner 

I det f01gende viI jeg analysere forholdet stat-kommune, den historiske udvikling i den 

kommunale ligestillingspolitik og give en analyse af de kommunale ligestillingsredeg0relser fra 

1997 og 1999. Denne analyse lregger srerligt vregt pa en kvalitativ analyse af de 33 redeg0relser 

fra 1997, der af Ligestillingsradet blev bed0mt "srerligt informative" (Ligestillingsradet 1997). 

Det har ikke vreret muligt at udvide denne kvalitative unders0gelse til ogsa at omfatte de 

ligestillingsredeg0relser, der i 1999 blev bed0mt "srerligt informative". 
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Desuden viI jeg belyse sp0rgsmalet om, hvorfor amter og kommuner ikke synes at tillregge 

ligestillingspolitik nogen stor politisk betydning. Der er to niveauer i denne diskussion: forholdet 

stat-kommune med hensyn til styring og organisering af det ligestillingspolitiske arbejde og 

forhold pa kommunalt niveau, hvor de enkelte akt0rer har afg0rende indflydelse pa politikken. 

Eftersom der mangler evalueringer af den danske, kommunale ligestillingspolitik, har 

vi i projektet inddraget nogle af de analyser, som er lavet i Norge og Sverige, 55 Her har 

ligestillingsarbejdet vreret genstand for flere evalueringer5 6 

7.1. Forholdet mellem stat og kommune 

Den kommunale JigestiIIingspolitik rummer et dilemma mellem statens mulighed for styring af 

det lokale niveau og det kommunale selvstyre.57 Statens hensyn til politiske mal som lighed, 

retssikkerhed og retfrerdig fordeling indebrerer dog, at dette selvstyre er et rummeligt begreb. Pa 

den ene side er kommunerne selvstrendige, politisk-administrative enheder. Pa den anden side 

skal disse ogsa fungere som et statsligt forvaltningsorgan ("statens forIrengede ann"). Desuden 

er kommunen et lokalt folkevalgt organ. Dette dilemma har betydning for, i hvilket omfang staten 

kan styre politikken og hermed fx ud0ve sanktioner eller tildele bel0nninger ved en srerlig 

ligestillingspolitisk indsats over for kommunerne. Dette perspektiv skal dog ses i lyset af, at ideen 

om det kommunale selvstyre anskues som en af demokratiets hj0rnestene i den nordiske, politiske 

kultur. 

Det ligestiIlingspolitiske arbejde pa kommunalt58 niveau udg0r et vigtigt 

omdrejningspunkt for udbredelsen af ligestilling generelt. Dette hrenger sammen med, at 

ligestilling her i vidt omfang ber0rer borgeres hverdagsliv og omfatter langt bredere felter end 

personale- og arbejdsmarkedspolitik. Kommunens udvidede ansvar for sociale og 

omsorgsopgaver har medf0rt, at denne pa en rrekke omrader afg0r kvinder og mrends mulighed 

for at fa en mere ligestillet hverdag. Ligestillingspolitik knyttes hermed sammen med en bredere 

velfrerds- og fordelingspolitik. Det kommunale arbejdsmarked omfatter ca. 700.000 personer, er 

kvindedomineret og k0nsopdelt. 59 Kommunen har flere roller: som arbejdsgiver, som politisk 

frellesskab, hvor borgerne har mulighed for at pavirke direkte eller indirekte gennem folkevalgte 

politikere, som service-organ og som udbetalingsinstans af sociale ydelser fra stat til individ. 

K vinders forhold til kommunen kan derfor vrere som vrelger, medborger, kunde og klient (Hernes 

1982, 1987, Pincus og van der Ros 1999). Kommunens forskellige roller viser sprendingen 

mellem den statslige og kommunale ligestillingspolitik. Derfor er ligestillingsarbejdet i 

kommuner afg0rende for opfyldelse af ligestillingslovgivningen. 

Det synes som om, at indsatsen for ligestilling pa kommunalt niveau endnu er i sin 

opstartsfase. 60 Dette fremgar af de kommunale Iigestillingsredeg0relser, som kommuner og amter 
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har VlEret lovmlEssigt forpligtet til at udarbejde siden 1995 med f¢rste indrapportering 1997 

(Ligestillingsradet 1997). I et komparativt studium af den nordiske, kommunale 

ligestillingsindsats konkluderes det, at det i alle de nordiske lande ser ud til, at 

ligestillingsinstitutionerne pa statsligt niveau er bedre udviklede end pa det kommunale niveau, 

og at det tager lang tid, f¢r ligestillingsmalslEtninger fra statsligt hold spredes (Halsaa 1995b). Der 

synes dog at finde en styrkning sted af den kommunale indsats for ligestilling i de nordiske lande 

i 1 990'erne. (Pincus og van der Ros 1999). 

7.2. De kommunale ligestillingsinstrumenter i 1980- 1990'eme 

En kronologisk gennemgang af det kommunale ligestillingsarbejde belyser, hvorledes der er 

udvikling i politikken, men samtidigt at denne udvikling synes at ga ganske langsomt. I det 

f¢lgende belyses tre af de ligestillingsinstrumenter, som anvendes i kommunalt regi. Disse 

omfatter kommunale ligestillingsudvalg, regeringens handlingsplaner for ligestilling og 

kommunale ligestillingsredeg¢relser. 

7.2.1. Kommunale ligestillingsudvalg 

I l¢bet af 1970' erne og 1980' erne opstod en hel ny type politiske organer i form af kommunale 

ligestillingsudvalg og andre kommunale ligestillingstiltag som fx ligestillingskonsulenter i de 

nordiske lande. Disse initiativer udsprang afFNs kvindear (1975), hvor der rundt omkring blev 

oprettet lokale kvindearsudvafg. FNs handlingsplan fra samme ar palagde ogsa medlemslandene 

at etablere, hvad der i FN-sprog kaldtes "lokale ligestillingsmaskinerier". I udviklingen af det 

kommunale ligestillingsarbejde synes Danmark at VlEre bagefter sine nordiske s¢sterlande. De 

f¢rste kommunale ligestillingsudvalg blev oprettet i Stockholm i 1952, i K6pavogur pa Island i 

1975, i Oslo i 1977 og i Abo i 1979. Man skal frem til 1986 for at finde det f¢rste danske 

ligestillingsudvalg i Aarhus Amtskommune og til 1988, hvor Horsens og Arhus kommuner 

oprettede ligestillingsudvalg. Et af de instrumenter, som sammen med handlingsplanerne har 

prlEget det danske, kommunale ligestillingsarbejde er netop de kommunale ligestillingsudvalg, 

som er blevet opfattet som en videref¢relse af det samarbejde mellem kvinder i partierne og de 

uafhlEngige kvindeorganisationer, som allerede fandt sted i en nekke kommuner (Dahlerup 1988, 

1991). Der er ikke mange kommuner, som anvender ligestillingsudvalg i 1990' erne. 

Ligestillingsradets opg¢relse viser, at der er knap 20% af kommunerne, som i den kommunale 

ligestillingsredeg¢relse angiver at have et ligestillingsudvalg (Ligestillingsradet 1997, 1999a).61 
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I de fleste nordiske lande er disse udvalg sammensat af politikere, og udvalgenes funktion er at 

va:re initiativtager, vagthund og vejleder. Udvalgsmedlemmerne er ofte uerfarne politikere med 

et vagt og bredt mandat, og udvalgene synes at have fa selvsta:ndige ressourcer. Dette giver ringe 

mulighed for politisk gennemslagskraft (Dahlerup 1991, Pincus og van der Ros 1999).62 

7.2.2. De nationale handlingsplaner for ligestiliing og kommuner og amter 

Folketinget bes1uttede i 1987, at arbejdet med handlingsplaner skulle omfatte bade stat, amter og 

kommuner. Hermed kom det statslige handlingsplanarbejdets tre "s¢jler" ogsa til at omfatte det 

lokale politiske niveau. Amter og kommuners forpligtelser til at arbejde for fremme af ligestilling 

blev yderligere understreget, da den nye ligestillingslov i 1988 blev vedtaget. Denne pala:gger aile 

offentlige myndigheder at arbejde for ligestilling mellem kvinder og ma:nd. Med denne lov bliver 

kommuner og amter implementeringsorgan for den statslige ligestillingspolitik. 

Ved den f¢rste fremla:ggelse af regeringens handlingsplan for ligestilling i 1991 blev der 

fremf¢rt kritik af amters og kommuners indsats pa ligestillingsomractet og efterlyst en st¢rre 

indsats for at fremme ligestillingen i kommunernes personalepolitik.61 

I Ligestillingsriidets evalueringer af de tre handlingsplanperioder understreges behovet 

for en styrket kommunal indsats . I f¢rste handlingsplansperiode (1987-1990) anf¢res det, at en 

henvendelse fra KL tillandets 273 kommuner viser, at kun 20 kommuner arbejder aktivt med 

ligestillingsproblematikken (Andersen og Carlsen 1991).64 Der er i anden handlingsplanperiode 

(1991-93) langt flere kommuner, som giver oplysninger om handlingsplaner og 

ligestillingsudvalg, men Ligestillingsradet vurderer trods dette, at det gar meget tra:gt med det 

systematiske ligestillingsarbejde i kommunerne. I den tredie peri ode 1994-1996 konstateres det, 

at der er en lille fremgang i antallet af kommuner, som har udarbejdet en handlingsplan for 

ligestilling og en fremgang for amterne, da intet amt havde en handlingsplan for ligestilling i 

1993. Et flertal af amter og kommuner har hverken handlingsplan eller ligestillingsudvalg og 

giver ikke udtryk for at fremme ligestilling mellem ma:nd og kvinder (Ligestillingsriidet 1993, 

1996a). 

7.2.3. De kommunale Iigestiliingsredeg0relser 

Til FNs 4. Verdenskvindekonference i Beijing 1995 var det konklusionen, at kommunerne fortsat 

er svage akt¢rer i ligestillingsarbejdet. Dette omfattede bilde udarbejdelse af handlingsplaner for 

ligestilling, ¢get kvinderepra:sentation i kommunalpolitiske fora og kvinders andel af 

lederstillinger. 
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Folketinget vedtog i 1995 nye bestemmelser for det kommunale ligestillingsarbejde. Ved revision 

af den kommunale styrelseslovs § 62 stk. 3 f01ger det, at kommunalbestyrelsen i kommunen 

mindst hvert andet ar skal redeg0re for situationen med hensyn tilligestillingen mellem kvinder 

og maend blandt kommunens ansatte, herunder hvorvidt kommunen har formuleret en 

ligestillingspolitik, og i givet fald det naermere indhold af denne, den k0nsmaessige fordeling i 

forhold til de enkelte stillingskategorier samt andre forhold, del' sk0nnes at have betydning for 

vurderingen af kommunens indsats pa ligestillingsomradet. 65 Formalet med bestemmelsen om 

ligestillingsredeg0relser er at give beboerne indblik i kommunens ligestillingssituation og 

kommunalbestyrelsens arbejde med at fremme ligestilling.66 

Kommunens pligt til at informere om situationen pa ligestillingsomradet er saledes 

nedfaeldet i lov, men eksistensen af en specifik ligestillingspolitik og udm0ntningen heraf er 

kommunens eget valg. Del' er derfor skabt et stort spillerum med mulighed for anvendelse af en 

raekke ligestillingspolitiske instrumenter. Ligestillingsredeg0relsen skal bade indeholde en 

horisontal og en vertikal kortlaegning af k0nsfordeling blandt kommunens ansatte. Loven laegger 

vaegt pa bade at fa kortlagt k0nssegregeringen og fordelingen af kvinder i lederstillinger. 

Hensigten henned er at kunne identificere de stillingsomrader, hvor der er stor dominans af det 

ene k0n. Formalet er at kunne udvikle en ligestillingspolitik, der kan baere udviklingen i den 

rigtige retning mod en mere ligelig fordeling af kvinder og maend pa de forskellige omrader. 

Ligestillingsredeg0relser er et statsligt styringsmaessigt instrument, som styrker det 

amtslige og kommunale Jigestillingsarbejde. For det f0rste kan det tjene som instrument for den 

statslige Jigestillingspolitiks implementering pa lokalt niveau, og for det andet kan det give amter 

og kommuner mulighed for at arbejde med ligestilling som en integreret, tvaersektoriel del af 

kommunalpolitik. 

7.3. De kommunale ligestillingsredegorelser 1997-1999 

Som naevnt ovenfor er der hidtil udarbejdet to kommunale ligestillingsredeg0relser og ligeledes 

to evalueringer af disse.67 Der forela ikke andre systematiske oversigter over det kommunale 

ligestillingsarbejde, f0r Ligestillingsradet i 1997 udgav KCJns-gerninger i Kommunen og 

efterf01geren i 1999. Derfor kan disse to evalueringer tjene som en vigtig statistisk afdaekning af 

det kommunale omrade. Det er dog problematisk, at evalueringerne er baseret pa godt 60% af de 

indberetningspligtige kommuners redeg0relser, idet der ikke har vaeret indleveret en st0rre andel 

ved afleveringsfristen. Herved er der naesten 40% af kommunerne, som ikke indgar i analysen.68 

Der er ikke i litteraturen fonnuleret noget om, hvilke sanktionsmuligheder staten med fordel kan 

anvende over for de kommuner, som ikke overholder lovens bogstav. 69 
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I Ligestillingsradets evaluering kategoriseres ligestillingsredeg0relserne i tre grupper. De mest 

gennemarbejdede redeg0relser vurderes som sa;rligt informative . Den f0lgende kategori af 

redeg0relser opfylder lovens krav, idet de indeholder statistiske oplysninger, men fa eller ingen 

kommentarer og de darligste redeg0relser opfylder ikke lovens minimumskrav. Der er en 

fordobling af de "srerligt informative" redeg0relser fra 18% i 1997 til godt 40% i 1999. 

Ellers er det generelle billede, at antallet af konkrete ligestillingsinstrumenter 

kommunerne stort set er urendret. Dette grelder bade antallet af kommuner, der har taget 

initiativer til en bedre k0nsbalance pa ledelsesniveau (33% i 1999 og 28% i 1997), initiativer for 

at bryde det ene k0ns dominans i srerlige faggrupper (27%) og initiativer for at forbedre 

sammenhrengen mellem familie- og arbejdsliv (21 % og 19% i 1999). 18% af kommunerne 

oplyser begge ar at have et ligestillingsudvalg, og 26% an giver at have vedtaget en egentlig 

handlingsplan . Dette tal er 21 % i 1997. 

AIt i alt kan det fastslas, at de kommunale ligestillingsredeg0relser er i en opstartsfase, 

hvor indsatsen over de to perioder er begrrenset, idet 40% af kommunernes redeg0relser ikke 

indgar i evalueringerne. Der er heller ikke mange kommuner, som benytter sig af de instrumenter, 

som kan vrere med til at institutionalisere ligestillingspolitikken som fx udvalg eller 

handlingsplan for ligestilling. 

7.4. Kvalitativ analyse af 10 af de "srerligt informative" 
kommunale ligestillingsredegorelser i 1997 

I det f01gende analyseres de 29 kommuner, hvis redeg0relser karakteriseres som sr.erligt 

informative i Ligestillingsradets f0rste evaluering.7o Denne beskedne analysegruppe kan ikke 

anvendes til at generalisere over samtlige 289 amter og kommuner, men den kan give et billede 

af en rrekke danske kommuner, som arbejder med ligestilling. Det er dog ikke sikkert, at disse 

kommuner arbejder mest intensivt med ligestillingssp0rgsmal. Den f01gende analyse giver ikke 

mulighed for at indfange de rendringer, som kan have fundet sted i et amt eller en kommunes 

ligestillingspolitik over tid. Analysens perspektiv er afgrrenset til valgperioden 1994- I 997, ud fra 

en antagelse om, at ligestillingsredeg0relser af 1997 udspringer af hele periodes politiske og 

administrative arbejde. 

En analyse af de 29 kommuners politiske forhold giver et billede af, hvilke kommuner, 

som arbejder med ligestilling. Af disse har de 3 kvindelige borgmestre, hvilket afspejler 

landsgennemsnittet pa ca. 10 % kvindelige borgmestre i valgperioden (KL 1997).71 

Borgmesterens k0n har derfor ikke umiddelbart nogen indflydelse pa, om der bliver udarbejdet 

ligestillingsredeg0relser eller ej. Til gengreld er del' en overreprresentation af socialdemokratiske 

kommuner, idet 2 I ud af de 29 kommuner (72 %) er socialdemokratisk ledede. Pa landsplan er 
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dette tal en del mindre; nemlig 39% Nar man derti11regger en kommune, som er ledet af en SF

borgmester, tegner der sig et billede af de 29 kommuner som overvejende socialdemokratisk

ledede. 

Et generelle billede er, at der ikke er sammenhreng mellem en kommunes st¢rrelse og 

Iigestillingsarbejdets intensitet. Det billede, som tegner sig, er, at de srerlige informative 

redeg¢relser er spredt ud over hele Ian de!. I trad med Ligestillingsradets evaluering, kan det 

konkluderes, at indsatsen for ligestilling er afhrengig af den enkelte kommunes politiske eller 

administrative ledelse. Det er hermed et politisk sp¢rgsmal, om man ¢nsker at arbejde med 

ligestilling. Eksistensen af individuelle ildsjrele kan vrere med til at styrke indsatsen i 

organisationen, men det er afg¢rende for arbejdet, at det har organisatorisk forankring og 

udspringer af den politisk-administrative ledelse. 

En sammenligning af de 4 amter og 29 kommuner med srerligt informative 

Iigestillingsredeg¢relser i 1997 og 1999 viser, at der er 33% af disse, som ikke har opnaet samme 

evaluering i 1999. Enten har de afleveret en redeg¢relse, som er vurderet til at vrere mindre 

informativ eller ogsa indgar deres redeg¢relse slet ikke i evalueringen for 1999. Heraf kan det 

konkluderes, at der ikke synes at vrere kontinuitet i det kommunale ligestillingsarbejde. 

7.4.1 . Oversigt over kommuner med en "srerJig informativ" 
JigestilJingsredeg0reise i 1997 

I det f¢lgende er opstillet en Iiste over det, som kan vurderes til at vrere de ti mest 

ligestillingsaktive kommuner ud af kategorien "srerligt informative redeg¢relser" 1997. Denne 

er udarbejdet pa baggrund af en lresning af hver kommunes redeg¢relse. Listen giver et indtryk 

af, hvorledes praktisk Iigestillingsarbejde implementeres pa lokalt niveau. I udvrelgelsen er der 

lagt vregt pa en rrekke kriterier for, hvilke amter og kommuner, som har udarbejdet de mest 

fyldestg¢rende redeg¢relser.72 

De specifikke udvrelgelseskriterier for de bedste redeg¢relser har vreret f¢lgende: 

• Er ligestillingspolitikken forankret i udvalg i kommunens politiske struktur? 

• Er ligestillingspolitikken integreret i kommunens personalepolitik? 

• Er Iigestillingspolitikken konkretiseret med personalemressige Iigestillingsinstrumenter eller 

formuleret som overordnede malsretninger? 

• Er der sammenhreng i politikken mellem mal og instrumenter til at virkeJigg¢re disse mal? 

• Er der formuleret konkrete aktiviteter i redeg¢relserne eller er det primrert overvejelser om 

tiltag? 
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Der er store forskelle pa, hvor specifikt formulerede de forskellige ligestillingsmiU og 

personalemressige Iigestillingsinstrumenter er, som indgar i redeg¢relserne. Der er delior tale om 

en meget varieret indsats. 

KaEding Kammune 

Kommunen har udarbejdet en handlingsplan, hvor ligelig fordeling af I¢npuljer indgar som 

malsretning og indeholder bl.a. personalemressige ligestillingsinstrumenter. Der er fastsat maltal 

for k¢nsfordeling i ledergruppen og flere alternative forslag som fx en "Iederemnebank" og 

opsparingsordninger omkring orlov. Kommunen har deltaget i et pilotprojekt om 

Iigestillingspolitik under vejledning af Ligestillingsradets Radgivningstjeneste i midten af 

1990' erne73 

K@benhavns Kammune 

Ligestillingsarbejdet pabegyndte i kommunens socialforvaltning i 1987, og to iir senere blev der 

nedsat et centralt Iigestillingsudva1g. Den f¢rste handlingsplan blev udarbejdet i 1991, og i 1993 

blev der ansat en ligestillingskonsulent. Det er en malsretning, at Iigestilling l¢bende skal dr¢ftes 

i samarbejdsudvalgene. Lokale handlingsplaner er vedtaget i 1998, og der etableres en rrekke 

Iigestillingskontaktpersoner. Ligestillingsarbejdet s¢ges saledes integreret pa alle niveauer. En 

rrekke tiltag er ivrerksat som fx netvrerk af kvindelige ledere, fastsat minimumsantal for kvinder 

og mrend i udvalg og fokus pa orlov til mrend samt dispensation til specifikt at annoncere efter 

mrend indenfor kvindefag. At alle fredre tager 14 dages orlov i forbindelse med barsel er opstillet 

som delmal 74 

Vejle Kammune 

Der er nedsat Iigestillingsudvalg og udarbejdet handlingsplaner med m[rJtal. Kommunen har faet 

dispensation til at annoncere efter mrend. Den har i 1996 ivrerksat et projekt om arbejdsliv og 

familieliv. Dette har resulteret i konkrete handlingsforslag75 

Struer Kammune 

Ligestillingspolitikken er forankret i et ligestillingsudvalg og senere integreret i 

personalepolitikken. Der er opstillet en handlingsplan med mal og en rrekke personalemressige 

ligestillingsinstrumenter og maltal for den generelle k¢nsfordeling og for kvinder pii 

ledelsesniveau. Kommunen har haft en ekstern Iigestillingskonsulent tilknyttet, som har assisteret 

med udformning af kommunens handlingsplan for ligestilling.76 
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Lyngby-Taarbcek Kommune 

Kommunen nedsatte et ligestillingsudvalg i 1988 og har saJedes en lang tradition for 

ligestillingsarbejdet. Kommunen har faet dispensation til at opfordre mrend til at s¢ge stillinger 

inden for social- og sundhedsomradet.77 

'Nordjyllands Amt 

Amtet formulerede en ligestillingspolitik i 1990, som i 1996 blev omformuleret til en 

ligevcerdspolitik, som medtrenkes i organisatoriske sammenhrenge. De enkelte samarbejdsudvalg 

udarbejder handlingsplaner for ligestilling. 

Herning Kommune 

Ligestillingsarbejdet pabegyndtes i en arbejdsgruppe i 1990. Siden 1993 har der vreret et 

permanent ligestillingsudvalg i kommunen. Der er opstillet maJsretninger og personalepolitiske 

ligestillingsinstrumenter for indsatsen. Kommunen har bl.a. ivrerksat en produktion af en 

videofilm om fredre pa orlov og vurdering af hvilke opgaver, der gives til kvinder og mrend. 

Aalborg Kommune 

Ligestillingsudvalget blev nedsat i 1988. Der er opstillet miUsretninger og malta! for 

k¢nsfordelingen af mrend og kvinder og for en ligelig fordeling af personlige tillreg. 

Grena Kommune 

Kommunen nedsatte et ligestillingsudvalg i 1990 og har udarbejdet en handlingsplan i 1991. Af 

srerlige til tag kan nrevnes en dispensation til at opfordre unge mrend til at s¢ge elevpladser i den 

kommunale administration. OpstiIIing af mal og personalemressige ligestillingsinstrumenter 

fremstar dog svag. 

K@benhavns Amt 

Kommunen har fastsat mal og fIere personalemressige ligestillingsinstrumenter, der specifikt 

knytter sig til ledergruppen. Siden 1988 har man haft dispensation til ved lige kvalifikationer at 

besrette lederstillinger til det underreprresenterede k¢n. Resultatet heraf har vreret en stigning i 

antallet af kvindelige ledere. 

Som det fremgar af denne kommunale ligestillingsoversigt, er der en rrekke mader at 

arbejde med ligestilling pa. Denne pluralisme i instrumenter og politiske initiativer rna naturligvis 

anskues som en styrke, som indeholder en rrekke udviklingsmuligheder. H¢stgaard Andersens 

erfaringsopsamling pa baggrund af praktikophold i to kommuner belyser denne pluralisme. Hun 

opstiller fern sp¢rgsmiH, som det er vigtigt at afklare i forhold til, hvad der er ligestillingsarbejdets 
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udgangspunkt. Det f0rste sp0rgsmal omhandler, hvilke IigestiIIingsopfattelser, der er pa spil. Om 

man definerer IigestilIing som muligheds- eIIer resultatlighed, eIIer som en k0nsvinkel pa aIle 

(arbejds)livets forhold. Det nreste sp0rgsmal er, hvorledes man i en organisation taler om 

begreberne k0n, Iighed og forskellighed. Et tredie sp0rgsmal er, hvilke motiver for IigestiIIing der 

Iigger til grund for arbejdet i en organisation? Her er der tale om de fire argumenter, som fremgar 

af projektets indledende kapitler. Til at bevare disse sp0rgsmal er det n0dvendigt at have statistisk 

dokumentation for, hvorledes kvinder og mrend er placeret i den kommunale organisation. 

Desuden er det vresentligt at g0re sig klart, hvilke evalueringskriterier man viI anvende 

for Iigestillingsarbejdet. H0stgaard Andersen trrekker her to kriterier frem, idet man bade kan 

anvende opfyldelse af maltal for k0nsfordeling og personalepolitiske instrumenter som malestok. 

Sidstnrevnte omfatter holdninger og arbejdskulturer i en organisation og hvorledes disse forandres 

i Iyset af det IigestiIIingspoIitiske arbejde (H0stgaard Andersen 1998). Erfaringsopsamling fra det 

praktiske IigestilIingsarbejde peger i retning af, at der er behov for en debat i kommuner og amter 

om ligestiIIingspolitikkens indhold. 

7.5. Arsager til kommunalligestillingspassivitet i Danmark 

Som det er fremgaet af dette kapitel, er der bevregelse i den kommunale ligestillingspolitik i 

Danmark, selvom indsatsen er meget varieret og ikke er prreget af kontinuitet. Der er nresten 40% 

af kommunerne, hvis redeg0relser ikke indgar i de to evalueringer. Der rna derfor vrere tale om 

en vis ligestiIIingspassivitet i de danske kommuner og amter. I lyset af denne er det relevant at 

unders0ge arsager til denne tilsyneladende manglende aktivitet og entusiasme. 

Halsaa papeger flere problemstiIIinger i IigestiIIingsarbejdet. For det f0rste kan det vrere 

problematisk at afklare projekters mal, og dette kan hrenge sammen med en manglende 

problemforstaelse i organisationen. Det kan i forlrengelse heraf vrere svrert at foretage 

malafklaringer, hvis akt0rerne ikke er bevidste om, at deres organisation har 

IigestilIingsproblemer. LigestiIIingspolitik er et relativt nyt poIitikOlmade, som der tilsyneladende 

er meget begrrenset erfaringsopsamling, evalueringer, forskning og debat omkring. Det er derfor 

for det andet vrere vanskeligt for kommunerne at udarbejde statistiske oversigter over 

k0nsfordelingen i deres organisation. Siidanne organisatoriske rutiner og procedurer krrever 

vejledning og metodisk udvikling for at kunne indga i det daglige arbejde. Man kan i nogle 

sammenhrenge tale orn en eklatant "ligestillingsblindhed", hvilket fremgar af telefoniske 

interviews med 12 kommuner i 1997. De kommunale ligestiIIingsredeg0relser betragtes af disse 

kommuner for at vrere et "bureaukratisk tiltag", som man udarbejder af pligt (Danske Kommuner 

1997). Et tredie problem omhandler de legitimationsproblemer, som Iigestillingsarbejdet kan 

vrere underlagt, og som kan antage flere fonner. Som det fremgik af kapitel 4, viser skandinaviske 
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studier, at bureaukrater, som arbejder med ligestilling, m¢der en vis marginalisering i 

organisationen. Desuden kan der direkte vrere tale om mandlig modstand fra ledelsesside (Pincus 

og van der Ros 1999, van der Ros 1996). Der foreligger ingen danske studier af dette, men der 

kan vrere grund til at antage, at forholdene ikke afviger meget pa dansk grund. Det synes som om, 

at det er legitimt for kommuner ikke at arbejde med ligestilling. Dette rna hrenge sam men med 

en vis "Iigestillingsblindhed" og med en strerkt tiltro til det kommuna1e selvstyre. Et fjerde 

problem er, at implementering af politikken er meget personafhrengig, hvilket g¢r den sarbar. En 

femte problemstiIling omhandler del forhold, at ligestillingspolitik of test er knyttet til et 

ressourceargument. At kvinders erfaringer og omsorgskompetance udg¢r vigtige ressourcer i 

lokalsamfundsudviklingen. Hermed bindes ligestilling til bestemte politiske forhold omkring 

kvindepolitiske dilemmaer som fx arbejdsl¢shed. Det er Pincus og van der Ros' pointe, at en 

sadan indsats ikke l¢ser de konflikter, der er mellem k¢nnene eksempelvis omkring det 

k¢nsopdelte arbejdsmarked og ligel¢n (Pincus og van der Ros 1999). 

7.6. Opsamling 

Revisionen af den kommunale styrelseslov 1995 om de kommunale ligestillingsredeg0relser rna 

regnes for et ligestiIlingsinstrument med gode udviklingspotentialer. Dog n0dvendigg0r dette 

instrument, at amter og kommuner tilegner sig et h0jere vidensniveau om ligestilling og opnar 

en h0jere grad af problembevidsthed omkring det k0nsopdelte arbejdsmarked. Dette krrever bade 

en systematisk, kontinuerlig indsats fra den enkelte kommune og desuden en statslig indsats for 

metodeudvikling omkring k0nsopdelt statistik. Det er vigtigt at holde fast i, at del' er en rrekke 

mMer at arbejde med ligestiIling pa, at der er frihed i valg af indsatsomrader, og at kommuner 

og amter er forpligtet til at arbejde med ligeslilling. 

Ud af denne diskussion springer desuden sp¢rgsmalet om statens mulighed for at styre 

ligestillingspolitikken lokalt versus det kommunale selvstyre. Et frellestrrek for de nordiske lande 

har vreret statens relative modstand mod at blande sig i bade kommunale ligestiIlingspolitiske 

anliggender og i aftaler og forhandlinger mellem arbejdsmarkedets organisationer. I 1990'erne 

har samtlige lande skrerpet deres lovgivning, og Jigestillingspolitikken har pa denne made mistet 

en del af sin frivillighed. I en analyse af det nordiske ligestillingsarbejde konkluderes det, at 

staterne udviser st0rre vilje til at bruge sin styringsevne pa det lokale omrade (Pincus og van der 

Ros 1999).78 

Sp¢rgsmalet om, hvilke incitamenter en kommune kan have for at arbejde med 

ligestilling og personalepolitik udg0r en mere positiv tilgang til diskussionen af det kommunale 

Jigestillingsarbejde. De gode ligestillingsredeg0relser peger netop i retning af, at den politiske og 
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administrative ledelse ser muligheder i at t.enke ligestillingsm.essigt vision.ert. Der er bade 

ressource-, retf.erdigheds- og v.erdiargumenter for, at ligestillingspolitik pa lokalt niveau kan fa 

positiv betydning for en kommunes politiske og administrative forhold. 

8. AF-regionernes ligestillingsarbejde 

Arbejdsformidlingssystemets (AP) ligestillingsarbejde i form af AF-regionernes 

ligestillingskonsulenter udg0r en anden vigtig akt0r inden for ligestillingspolitikken .. 79 Det er 

dog et problem, at der ikke er udarbejdet evalueringer eller analyser af ligestillingskonsulenternes 

arbejde i I 990'erne. Dette projekt har ikke haft rammer til selv at udarbejde en sadan, og der 

mangler derfor et grundlag at evaluere 1990'ernes indsats piL Derimod er 1980'ernes 

Jigestillingsstrategi mandefags-strategien evalueret, og denne viJ indga i det f0lgende. 80 Hvad der 

g0r analysen af AF-systemets ligestillingsarbejde s.erligt interessant er, at dette arbejde udg0r et 

af de fii praktiske eksempler pa et dansk fors¢g pa at mainstreame ligestillingspolitik inden for 

et andet policy-omrade, som her er arbejdsmarkedspolitikken. 

I det f0lgende gives en redeg0relse for baggrunden for AFs indsats for ligestilling. For 

at kunne belyse dette'er det n¢dvendigt at analysere det strategiskift, som har fundet sted i AF

systemets Jigestillingsarbejde fra 1980'ernes fokus pa kvinders overiedighed og adgang til 

mandsdominerede handv.erksfag (mandefags-strategien) til 1990'ernes integrationsstrategi med 

fokus pa begge k0n og pa m.ends adgang til kvindedominerede omsorgsfag. 

8.1. Baggrund for ligestiliingskonsuJenterne og AF-systernets ligestillingsarbejde 

Baggrunden for ligestillingskonsulenternes virksomhed gar tilbage til 1979, hvor Folketinget 

indgik et forlig om bek.empelse af arbejdsl¢shed, som bl.a. resulterede i et antal stillinger til AF

systemet. I en analyse af 1980'ernes kvindeprojekter konkluderer Dahlerup, at forliget kan ses 

som led i en st0rre arbejdsmarkedspolitisk sammenh.eng. Der var for det f0rste behov for nye 

ideer til at bek.empe periodens h0je arbejdsl0shed, og det andet var der inden for de 10kaJe 

forvaltninger personer, der var abne for nye tiltag. For det tredie hjaJp ufonnelle kvindepolitiske 

netv.erk ideen om kvindeprojekter igennem. 

I forl.engelse af forliget blev der oprettet 14 ligestillingskonsuJentstillinger i 1981. 

Initiativet til oprettelse af disse stillinger blev taget af Ligestillingsradet. I det dav.erende 

Arbejdsdirektorat (nu ArbejdsmarkedsstyreJsen ) bJev der ansat to personer til at koordinere 

ligestilllingskonsulenternes arbejde. I 1986 bJev der oprettet yderligere 15 stillinger, sa der i 

princippet er to i hvert af de 14 AF-regioner. OpretteJsen af disse stillinger kan ses som et vigtigt 
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led i institutionaliseringen af ligestillingspolitikken pa regionaJt og lokalt niveau (Stig 1988). 

Ligestillingskonsulenternes forpligtelse til systematisk at arbejde pa at integrere 

ligestillingsarbejdet i AFs kerneydelser blev sk<erpet i begyndelsen af 1989. Da blev det af 

Arbejdsdirektoratet og af arbejdsministeren formuleret som den v<esentligste opgave at udnytte 

erfaringer fra de mange vejlednings- og uddannelsestilbud, der havde v<eret udbudt som 

fors¢gsaktiviteter og desuden at integrere ligestillingsarbejdet i AFs samlede indsats (Nautmp og 

Bering 1991). 

Den I. juli 1990 blev der gennemf¢rt en liberalisering af arbejdsformidlingen, idet AFs 

monopol pa formidling blev oph<evet, og privat formidling hermed blev tilladt. 8
! 

Arbejdsministeren fik hermed det overordnede ansvar for arbejdsmarkedspolitikken og de 

lovgivningsm<essige rammer pa AF-omradet. Den praktiske administration af AFs arbejde 

varetages af Arbejdsmarkedsstyrelsen og foregar inden for et mal- og rammestyringssystem med 

betydelig delegation af kompetence til det region ale niveau. AF er opdelt i 14 regioner, og i hver 

af disse findes et arbejdsmarkedsrad, hvor bJ.a. arbejdsmarkedets parter og de kommunale 

myndigheder er repr<esenteret. Her defineres den regionale ligestillingsindsats, og medlemmerne 

af radet er tildelt en stor grad af indflydelse. Pa Jandsplan er der tilsvarende et 

Landsarbejdsmarkedsrad, som radgiver arbejdsministeren og er med til at tilrettel<egge 

arbejdsmarkedspolitikken. Foruden de 14 regionskontorer er der en r<ekke lokale kontorer ide 

enkeJte amter (Arbejdsministeriet 1996a, 1996b )82 Der er tilsyneladende tale om en stor grad af 

autonomi i forholdet mellem AF-regionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen, idet regionerne selv er 

ansvarlige for politikformulering og implementering af politikken. Arbejdsmarkedsstyrelsen 

fungerer som en formidler og udfylder roll en som en tV<erregional kontakt mellem de 14 regioner. 

B.2. To strategier for AF-systemets ligestillingsarbejde: 19BO'erne og 1990'erne 

I en analyse af AF-systemets ligestillingsarbejde er der to hovedstrategier, som tr<eder frem. For 

det f¢rste 1980'ernes mandefags-strategi, som er en samlet betegnelse for en r<ekke forskellige 

offentligt initierede aktiviteter med det formal at fa flere kvinder til at arbejde inden for omnlder 

og i fag pa arbejdsmarkedet, der traditionelt besk<eftiger m<end. 1990'ernes strategi kaldes 

integrationsstrategi, idet ligestillingsarbejdet integreres som et instmment i hele AF-arbejdet. 

Denne strategi kan betragtes som en made at indt<enke et ligestillingsperspektiv pa aile niveauer 

i politik og hermed som et eksempel pa mainstreaming. I 1990' ernes AF-arbejde kan identificeres 

tre sidel¢bende projektformer (kvindeprojekter, mandeprojekter og k¢nsblandede projekter), som 

i varierende omfang danner rammen om de 14 AF-regioners arbejde. I det f¢lgende gives en 

redeg¢relse for disse to strategier. Fokus er her rettet mod erhvervsuddannelser. 83 
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8.3. 1980'ernes mandefags-strategi 

Ligestillingskonsulentemes funktion i 1980'eme var is::er at placere ledige kvinder i utraditionel 

besk::eftigelse for at aflive my ten om, at nogle fag ikke er tilg::engelige for kvinder og for at 

bek::empe den h¢je kvindearbejdsl¢shed. Disse opgaver udm¢ntede sig konkret i information og 

vejledning af unge kvinder i folkeskolens afgangsklasser om handv::erksuddannelser. En anden 

opgave var at medvirke til oprettelse af gmpper af kvinder i mandefag med det fOimiH at udveksle 

erfaringer og indsamle viden om de barrierer for kvinder, som Iii i opsplitningen mellem arbejds

og familieliv. Endeligt skulle disse kvindegmpper ::endre arbejdsmilj¢ og arbejdspladskultur i 

fagene (Arbejdsdirektoratet 1982, Emerek og Ipsen 1997). 

Man kan tale om en to-deling af aktiviteter. Nogle var rettede mod voksne, ufagl::erte 

kvinder, sa de kunne opna besk::eftigelse i ufagl::erte mandefag som svejsere, kranf¢rere og 

buschauff¢rer. I forbindelse hermed blev der udviklet introduktionskurser og faglige kurser i form 

af P47-kurserne, som var en et-arig arbejdsmarkedsuddannelse (Olesen og Rams¢e 1991).84 

Andre aktiviteter var rettet mod at fa unge kvinder til at gennemf¢re en utraditionel uddannelse 

inden for de sakaldte mandefag som malere, elektrikere og smede. 

1980' emes ligestillingsarbejde i AF-regi havde fire prioriteringsomrader: 

• De unge pigers erhvervs- og uddannelsesvalg 

• Uddannelse og opkvalificering af voksne, ikke-fagl::erte kvinder 

• Virksomheders rekmtterings- og personalepolitik 

• Den interne indsats i AF-systemet for ligestillingsarbejdet (Stig 1988) 

I en analyse af de to strategier diskuterer Emerek og Ipsen de argumenter, som indgik i den 

politiske debat for mandefags-strategien. Argumenterne udsprang bade af holdninger og politiske 

interesser hos forskellige akt¢rer og af ledighed og flaskehalsproblemer pa arbejdsmarkedet. 85 

Det f¢rste argument var, at kvinder ved at skifte til traditionelle mandefag skul1e hj::elpes v::ek fra 

en marginal position pa arbejdsmarkedet. Kvinders h¢je arbejdsl¢shed blev forklaret ved deres 

egne uddannelsesvalg, motivation og evner; at indsatsen hermed var for kvindernes egen skyld. 86 

Det andet argument for strategien var, at kvinder skulle v::elge uddannelse eller besk::eftigelse i 

det private erhvervsliv. Dette skal ses i lyset af den borgerlige regerings politiske planer om 

omstmktureringer og nedsk::eringer i den offentlige sektor. Endeligt var der argumentet om, at 

kvinder skulle v::ere med til at I¢se flaskehalsproblemer pa m::endenes arbejdsmarked. Strategien 

var, at virksomheder skul1e sikres arbejdskraft til de private erhverv, hvor der i midten af 

J980'erne var akut mangel pa arbejdskraft. Kvinder skul1e altsa v::elge anderledes for at IIzsse 

arbejdsgivernes problemer og indga som en slags reservearbejdskraft.87 I Emerek og Ibsens 

analyse analyseres gmppen af kvinder, som fik job i de mest mandsdominerede hiindv::erksfag 
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som smede, t0mre, snedkere og murere, og som fik st0rst mediebevagenhed og ressourcer tilf0rt 

i 1 980'erne. Adgangen til disse mandefag var ikke problem- og smertefri. Det var meget synligt, 

nar kvinderne gjorde deres indtog. Pa skolerne udgjorde de sma enklaver med besked om ikke 

at matte isolere sig i en pigegruppe. Pa arbejdspladserne val' de ofte ene kvinde overfor en bestemt 

mandekultur (Emerek og Ipsen 1997). 

8.3.1. Evaluering af mandefags-strategien 

Unders0gelsen af ledigheden i perioden viser, at kvinder ikke fik forbedret deres 

besk<eftigelsesmuligheder ved at tage "mandefags-uddannelser". Der var frem til 1984/85 h0jere 

arbejdsl0shed i disse fag end pa de traditionelle kvindeomriider med det resultat, at kvinder i 

mandefag var ramt af en konstant overledighed. 88 De havde desuden sv<erere ved at fa en fast 

tilknytning til fagene (Holt 1988a, 1988b).89 Andre relaterede problemer for kvinder inden for 

jern/metal og byggel anl<eg var, at de faldt fra uddannelserne i h0jere grad end m<end, havde 

st0rre vanskelighed ved at fa praktikplads, fik mere begr<enset opl<ering pa arbejdspladserne, 

havde problemer med mandekulturen og arbejdsmilj0et pa arbejdspladsen, blev tildelt det 

darligste arbejde, blev fyret f0rst, udsk0d eller undlod at fa b0rn- og forlod deres fag. Dog var der 

ogsa en r<ekke kvinder, del' gennemf0rte uddannelserne og fik arbejde med h0jere 10n end i 

kvindejobs og med mulighed for at stille krav om et bedre arbejdsmilj0. 

Konklusionen pa evalueringen af strategien er, at det ikke val' kvindernes manglende 

interesse i mandefag, der var problemet, men derimod eftersp0rgselssidens (arbejdsgiverne) 

manglende vilje og evne til at ans<ette kvinder og integrere dem i arbejdet. BR YT -projektet 

konkluderes det, at mandefags-strategien val' en besk<eftigelsesm<essig fiasko, men en 

ligestillingsm<essig succes, for de kvinder, som forblev i fagene. En anden konklusion er, at det 

er vigtigt at g0re sig klart, hvorvidt mals<etningen med en sadan strategi er at sikre kvinder 

besk<eftigelse, at nedbryde den vertikale k0nsopdeling pa arbejdsmarkedet eller at integrere de 

to k0n i aile jobfunktioner (Dahlerup (red.) 1989). 

8.4. AF-systemets ligestillingsarbejde i 1990'eme 

Del' er ikke gennemf0rt evalueringer af 1990'ernes ligestillingsstrategi, og den f01gende 

gennemgang tjener derfor kun som en redeg0relse og sammenligningsgrundlag for mandefags

strategien. En analyse af 1990'ernes Jigestillingsarbejde i AF-systemet belyser de tre 

projektformer, som i vidt omfang bade vedr0rer bade kvinder og m<end (Petersen 1997). 
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• Kvindeprojekter udspringer af kvinders overledighed og mangel pa arbejdskraft i typiske 

mandefagsomrader og bygger pa besk(£fiigelsesstrategier. K vinder skal tilpasses disse jobs. 

Det er arbejdsmarkedets pnemisser, der er styrende for projekterne. K vinder er 

reservearbejdskraft pa m<endenes delarbejdsmarked i perioder med hoj besk<eftigelse. 

• Mandeprojekter tager derimod ofte udgangspunkt i konsarbejdsdelingen pa arbejdsmarkedet 

og baserer sig dermed hovedsageligt pa en ligestillingsstrategi. Det er m<endenes s<erart sam 

kIln, der anvendes som argumentation for at oge antallet af m<end inden for kvindedominerede 

fag i social- og sundhedssektoren. Disse fag tilpasser sig efter m<endenes krav for at fa mandlig 

arbejdskraft 

• Kensblandede projekter tager udgangspunkt i en ligestillingsstrategi, men vii ofte ogsa v<ere 

pi!virket af f1askehals- og besk<eftigelsesstrategiske overvejelser. Sel v om der ikke er mangel 

pi! kvindelige ansogere til de typiske kvindeuddannelser, opfordres m<end til at soge disse 

uddannelser og jobs 

Der er ingen tvivl om, at 1990' ernes IigestiIIingsarbejde i AF-regi antager andre former end 

arbejdet i 1980'erne. For det forste er AFs ligestiIIingsindsats i 1990'erne i hOjere grad orientering 

med rn<end som genstand for ligestiIIingspoIitik. Dette fremgar fx i argumentationen for en r<ekke 

projekter for m<end i social- og sundhedsfag. For det andet giver hele erfaringsopsamlingen fra 

1980' erne mulighed for at miUrette tiltag for kvinder. Der synes at v<ere en oget bevidsthed om 

de vanskeligheder, som kvinder i mandefag star overfor inden for de traditionelle mandefag. 

En undersogelse fra 1996 viser, at der pi! det principelle plan ikke er barrierer for 

ans<ettelser af kvinder pa fagl<ert og ufagl<ert niveau. Men at virksomheder inden for jern- og 

metalomradet i praksis hovedsageIigt rekrutterer ny arbejdskraft via lukkede rekrutteringskanaler. 

Dette giver kvinder ringere mulighed for at fii kendskab til jobabninger, idet de ikke er en del af 

det uformelle netv<erk omkring de mandsdominerede arbejdspladser. Hvis man som kvinde viI 

have arbejde pa en mandearbejdsplads, er det derfor ikke tilstr<ekkeligt at soge job efter annoncer 

i dagspressen (Lauge, 1996, Petersen 1997). 

AF-systemets fire prioriteringsomrader og integrationsstrategien anderledes end 

1980' erne. De fire prioriteringsomrilder er: 

• I samarbejde med lokale virksomheder at bidrage til et mere f1eksibelt arbejdsmarked gennem 

nedbrydelse af konsbestemte barrierer for bes<ettelse af jobs 

• Nedbringelse af kvinders stOrre langtidsledighed 

• Fremme af arbejds- og uddannelsessogendes muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet 

gennem tilvejebringelse af tilbud, der er tilpasset savel m<ends som kvinders s<erlige behov 
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• Overvagning af det regiona1e arbejdsmarked med henblik pa at indsam1e og formid1e viden 

om mrends og kvinders beskreftigelsesforhold og de ligestillingsmressige konsekvenser af 

arbejdsmarkedets politiske foranstaltninger (Arbejdsmarkedsstyrelsen 1994, 1996b) 

8.4.1 . Instrumenter i AF-systemets ligestillingsarbejde i perioden 1994-1996 

Ud af det ovenstaende springer sp0rgsmalet om, hvilke ligestillingsinstrumenter, som finder 

anvendelse i AFs arbejde for ligestilling i 1990'erne. Der foreligger ikke en samlet oversigt 

herover. Pa basis af Arbejdsmarkedsstyrelsens egne notater over aktiviteter pa 

ligestillingsomnldet er disse kategoriseret nedenfor (Arbejdsmarkedsstyrelsen 1996a, 1996b, 

1997a, 1997b). 

• Rekruttering af mandlige plejere og elever til social-, sundheds- og predagoguddannelserne 

• Tiltag for kvindelige ivrerksrettere 

• Vejledningsforl0b for ledige, potentielle, kvindelige ledere og andre grupper af kvinder 

• Rotationsprojekter 

• Uddannelsesforl0b for kvinder og mrend 

• Projekter for etniske grupper 

• Udvikling af virksomhedskontakt i et ligestillingsperspektiv 

• K vinder i handvrerksfag 

• Opkvalificering af ufaglrerte kvinder til elektronik- og fiskeindustri 

• Projekter for langtidsledige kvinder 

Ovenstaende liste giver indtryk af de forskellige instrumenter, som har fundet anvendelse i 

1990'erne. Ligestillingsprojekter synes at have faet en ny dimension i denne peri ode. 

Ligestillingsinitiativer ses i et bredere k0nsperspektiv og omhandler derfor Jigeledes mrend. Ved 

at fokusere pa mrend i erhverv og uddannelser, der traditionelt domineres af kvinder, skabes der 

opmrerksombed om fordele ved at k0nsblande arbejdspladser og - funktioner. Projekter rettet 

specifikt mod mrend udg0r blot en meget lilIe del af de samlede instrumenter inden for systemet, 

men trods dette m0des sadanne projekter af en udbredte grad af opmrerksomhed, velvilje og 

status. Petersen konkluderer, at det er yderst velset at etablere projekter med udgangspunkt i 

mrends behov for at krydse det k0nsopdeJte arbejdsmarked (Petersen 1997). Det er her 

nrerliggende at drage en parallel til den stigning i positiv srerbehandling af mrend, som hal' fundet 

sted i 1990'erne. 
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8.5. AF-region Arhus' projekt om rekruttering at mandlige predagoger 

I en unders0gelse af AF-region Arhus konkluderes det, at et projekt om rekruttering af flere 

mandlige p<edagoger har givet en bem<erkelsesv<erdig h0j grad af respekt og positiv 

opm<erksomhed omkring ligestillingskonsulenternes arbejde og funktioner. Opfattelsen bag dette 

er, at Iigestillingskonsulenterne har lagt "k0nskampen" bag sig og er begyndt at forholde sig 

bredere til problemer pa arbejdsmarkedet (Petersen 1997).90 En intern evalueringsrapport 

understreger, at projektet med at rekruttere m<end til daginstitutioner afspejler, at 

ligestillingsproblemet i disse ar till<egges en ny vinkel. Ligestilling ses i et bredere 

k0nsperspektiv, som noget der vedr0rer bade kvinder og m<end (AF-region Arhus 1995). 

Kategoriseringen af ligestillingsinstrumenter kan give et indtryk af AF-systemets 

ligestillingsarbejde i I 990'erne , men det kan ikke besvare sp0rgsmalet om, hvorvidt dette arbejde 

er synligt i det almene AF-arbejde. For at kunne belyse denne problemstilling er det n0dvendigt 

at udarbejde st0rre analyser af de enkelte regioners arbejde over et l<engere tidsrum og desuden 

at evaluere effekter heraf, som man gjorde det med mandefags-strategien i 1980' erne. AF

systemets ligestillingsarbejde kan spille en vigtig rolle i en udvikling af mainstreamingsstrategien, 

idet den kan bidrage med v<erdifulde erfaringer. 

8.6 Opsamling 

AFs ligestillingsarbejde kan anvendes som eksempel pa et omrade af ligestillingspolitikken, som 

er institutionelt forankret og bundet op pa et policyomrade; arbejdsmarkedspolitikken. Den er 

Iigeledes et eksempel pa, at en strategi kan v<ere fejlagtig og bidrage til en h0jere grad af 

arbejdsl¢shed, hvis den ikke rummer en klar mal og instrumentfasts<ettelse og en klarg¢ring af, 

hvilke (arbejdsgiver)interesser, som star bag. 

H vor strategien i 1980' erne omhandlede enkeltprojekter og fokuserede pa kvinder, er 

den i dag underlagt en strategi for begge k0n. Ligestilling for m<end og mandeprojekter udg¢r en 

lille del af det samlede billede, men synes at m0de stor velvilje og legitimitet i det samlede AF

system. Denne legitimitet h<enger tilsyneladende sammen med, at mandeprojekter ikke bygger 

pa et konfliktperspektiv og hermed ikke pa "kvindekamp". Dette kan v<ere problematisk, hvis 

man herved skaber en ensidig fokusering pa m<end og ligestilling fremfor pa kvinder til trods for, 

at kvinder stadigv<ek m0der en r<ekke problemer pa arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at v<ere 

bevidst om, at man ikke er med til at cementere gamle og skabe nye stereotyper om, hvilke 

k0nsbestemte kvalifikationer, kvinder og m<end kan bidrage med i opgavel0sning. Det er dog 

stadigv<ek kvindeprojekter, som udg0r hovedparten af AFs ligestillingsarbejde (Petersen 1997). 
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9. Positiv srerbehandling 

I den danske ligestillingsdiskussion har debatten om positiv s<erbehandling v<eret fremstillet som 

et kontroversielt emne pa den politiske dagsorden. Dette g<elder bade i relation til 

arbejdsmarkedet, uddannelsessektor og de politiske partier9! Positiv s<erbehandling kan generelt 

anskues som et af det mest kontroversielle ligestillingsinstrumenter, hvilket maske kan h<enge 

sammen med, at det pa en meget direkte facon omhandler lighed mellem de to k0n. De nordiske 

landes ligestillingslovgivning abner mulighed for, at der kan forega s<erbehandling af det 

underrepr<esenterede k0n. Den danske ligebehandlingslov har dog den mest restriktive adgang 

til s<erbehandling af aile nordiske lande, idet det er forbudt at gennemf0re positive 

s<erforanstaltninger, med mindre der s0ges om dispensation hos Ligestillingsriidet (Borchorst 

1999). 92 

Dette kapitel rummer for det f0rste en kort opsummering af argumenter i debatten om 

positiv s<erbehandling, og for det andet en redeg0relse for dansk praksis omkring positiv 

s<erbehandling i 1990' erne med s<erligt fokus pa dispensationer efter ligebehandlingslovens § 13, 

stk.2. Desuden belyses arbejdsmarkedets parters rolle i implementering af denne loy. Kapitlet 

afsluttes med en kort gennemgang af seks af de dispensationsans0gninger efter lovens § 13 stk., 

2, som har skabt stor debat i 1990' erne. 

9.1 . Positiv srerbehandling som ligestillingsinstrument 

Positiv s<erbehandling kan bade anskues som et statsligt styringsinstrumenter i form af lovgivning 

og dispensationspraksis og som et personalepolitisk instrument i den enkelte organisation. I det 

f0lgende fokuseres pa positiv s<erbehandling som et statslige styringsinstrument. Positiv 

s<erbehandling er det ligestillingsinstrumenter, der er udtryk for resultatlighed: At de to k0n 

behandles forskeIligt med s<erligt henblik pa at opna en h0jere grad af ligestilling i en 

slutsituation. 

Modstandere af positiv s<erbehandling opfatter dette som et brud pa princippet om 

individuelle rettigheder, idet de har en opfattelse af ligestilling som synonym med lige,forrnelle 

muligheder og hermed ens behandling af kvinder og m<end. Tilh<engere finder, at positiv 

s<erbehandling er et velegnet instrument til at skabe reel lighed mellem k0nnene, fordi der kan 

rettes op pa strukturelle k0nssk<evheder ved at behandle de to k0n forskelligt og hermed at opna 

h0jere grad af ligestilling (Borchorst 1999). 
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9.2. ForskeJlige kategorier af positiv srerbehandling 

Positiv s<erbehandling rummer en sproglig uklarhed, idet begreberne positiv s<erbehandling og 

k0nskvotering anvendes synonymt. Dette er ukorrekt. Der er en r<ekke sondringer, som det er 

v<esentligt at tr<ekke frem. Som samlebetegnelse for de forskellige instrumenter anvendes ofte 

begrebet "positive s<erforanstaltninger". 93 

• K0nskvotering anvendes i de tilf<elde, hvor man opretter et bestemt antal stillinger til det ene 

k0n uden at tage hensyn til kvalifikationer. Udgangspunktet er, at der opfyldes et minimum 

af kvalifikationer, som er n0dvendige inden for et fagJigt omrader (Teigen og Jensen 1995). 

Denne form for positiv s<erbehandling har kun fundet anvendelse i Danmark i meget 

begr<enset omfang. 

• Moderat kvotering anvendes ved udv<elgelse pa grundlag af Jige kvalifikationer i en gruppe 

og dern<est blandt lige kvalificerede at udv<elge pa grundlag af k0n. Ved stillingsbes<ettelse 

kan en sadan praksis finde sted, hvilket har v<eret tilf<eldet for kvindelige forskere. 

• Positiv s<erbehandling omfatter en lang r<ekke instrumenter, som aIle finder anvendelse til 

fremme af det underrepr<esenterede k0n. De vigtigste er 0rem<erkning af stillinger, lempelse 

af optagelseskrav, s<erlige uddannelsesforl0b og s<erligt fonnulerede stillingsopslag, 

informationskampagner, 0konomiske incitamenter og personalepolitiske tiltag i den enkelte 

organisation. 

9.3. Positiv srerbehandling efter Ligebehandlingslovens § 13, stk.2 

Loven om ligestilling fra 1988 giver mulighed for at iV<erks<ette foranstaltninger med henblik pa 

at fremme lige muligheder for kvinder og m<end (§ I, stk.2). De danske ligestillingslove rummer 

ikke som de andre nordiske landes lovgivning en bestemmelse om, at der skal g0res en s<erlig 

indsats for kvinder (Borchorst 1999). If01ge Ligebehandlingsloven er det ikke tilladt at 

gennemf0re positive s<erforanstaltninger med mindre, at der s0ges om dispensation fra 

Ligebehandlingsloven. Det er LigestiIIingsradet, som administrerer § 13, stk.2, og som har 

kompetence til at tr<effe afg0relse med bindende virkning for parterne. 94 

Til en analyse af lovens § 13 er det v<esentIigt at sondre mellem to dele. Dispensationer 

efter {ovens § 13, sfk. 1 bevilges, hvor det er afg0rende for erhverv eller uddannelsen, at ud0veren 

er af et bestemt k0n. Dispensationer efter lovens § 13, stk.2 bevilges for at fremme ligestillingen 

mellem m<end og kvinder generelt. Dette finder is<er sted ved at afhj<elpe de faktiske uligheder, 

som pavirker adgangen til besk<eftigelse, erhvervsuddannelse my. 
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En typologisering af de bevilgede dispensationsans¢gninger efter lovens § 13 stk. 2 i 1990'eme kan 

belyse variationen i praksis omkring positiv s.:erbehandling.95 Ligestillingsradet har ikke behandlet 

mange sager om positiv s.:erbehandling efter § 13, stk.2 i perioden 1990-1999: i alt 62 

dispensationsans¢gninger. Disse fordeler sig inden for to kategorier. 

• 28 ans¢gninger til brug for kurser, uddannelse og forskning 

• 34 ans¢gninger til annoncering, ans.:ettelse af kvinder i ledende stillinger eller m.:end 

omsorgsfag 

• Af de 62 ans¢gninger omhandlede de 27 m.:end og de 31 kvinder. De sidste fire omhandlede 

blot det "underrepr.:esenterede k¢n" 

• Der er givet seks afslag pa de 62 ans¢gninger, som fordeler sig i to hovedgrupper: m.:end i 

omsorgsfag og kvindelige forskere . Tre af disse omhandler kvinder, to m.:end og den sidste 

begge k¢n. 

9.4.1. Myter om positiv srerbehandling 

Ligestillingsrildet diskuterer en r.:ekke myter om positiv s.:erbehandling (1999b). Det er for det f¢rste 

en myte, at positiv s.:erbehandling ud¢ves til fordel for kvinder. Som det er fremgaet oven for, blev 

der i I 990'eme s¢gt om dispensation fra Ligebehandlingsloven til at s.:erbehandle kvinder og m.:end 

i lige stort omfang. S.:erbehandling af m.:end, som is.:er finder sted inden for omsorgsouu·adet, har 

vist sig at v.:ere langt mindre kontroversiel end initiativer for kvinder (Borchorst 1999). Dansk 

dispensationspraksis underst¢tter tendensen til at betragte ligestillingspolitik, som en politik der 

retter sig mod begge k¢n og ligeledes har m.:end som genstand. 

En anden myte er, at man ved positiv s.:erbehandling foretr.:ekker darligt kvalificerede 

kvinder fremfor kvalificerede m.:end. Dette er forker!, idet halvdelen af dispensationerne er givet til 

m.:end og fordi, k¢nskvotering stOlt set ikke finder anvendelse i dansk dispensationspraksis. 

Der kan konstateres en svag stigning i antallet af ans¢gninger til dispensationer til rn.:end 

fra midten af 1990'erne. Disse ans¢gninger omhandler typisk ans.:ettelse af m.:end i social- og 

sundhedssektoren. Denne tendens kan tilsyneladende ligeledes spores inden for 

ligestillingsarbejdet i AF-systemet, hvor mandeprojekter, om end i begr.:enset omfang, er vundet 

frem i 1990' erne (jvf. kap.8 og Petersen 1997). 
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9.5. Arbejdsmarkedets parter og sp0rgsmalet om positiv scerbehandling 

De mest omdiskuterede dispensationsafg0relser i 1990' erne omhandler en nekke ans0gninger til 

stipendier og midlertidige stillinger til kvinder i forskningsverdenen. Disse belyser 

dispensationspraksis og samspillet mellem arbejdsmarkedets parter og Ligestillingsn'idet og 

ligeledes den direkte indflydelse, som f0rstna:vnte har pa implementeringen af loven. Afg0relserne 

er velegnede til at belyse de forskellige akt0rers roller i beslutningsprocessen. At de aile har 

udgangspunkt i universitetsinstitutionerne, kan have den arsag, at der netop pa dette omrade er tale 

om en sa:r1ig problemstilling omkring kvalifikationskriteriet. Altsa sp0rgsmiHet om pa hvilket 

fagligt grundlag en forsker skal ansa:ttes, og hvorvidt k0n kan spille ind pa dette kriterium.96 I 

sp0rgsmiHet om netop ligestilling, forskning og akademia optra:der en ra:kke andre akt0rer, som dog 

ikke indgar i dette projekt. Disse er Folketingspolitikere, Undervisnings- og Forskningsministeriet, 

Forskningsradene og Iigestillingspolitiske akt0rer pa universitetsinstitutionerne. De 

dispensationsans0gninger, som har va:ret mest kontroversielle i 1990' erne er: Statens 

Samfundsvidenskabelige Forskningsriid (1996) og Roskilde Universitetscenter (1997). 97 

Aalborg Universitetscenter 1990,' Ansogning om at Joretrcekke en kvindelig am'oger 

ved ligevcerdige kvalifikationer. Tilsagn 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet pa Aalborg Universitetscenter (AUC) anmoder i 1983, 1984, 

1985 om dispensation fra Ligebehandlingslovens §§ 2 og 6 med henblik pa at opna en Iigelig 

k\;lnsfordeling blandt det videnskabelige personale. Pa dette tidspunkt har Arbejdsministeriet 

kompetence til at give dispensation fra Iigebehandlingsloven efter h0ring af Ligestillingsradet og 

Undervisningsministeriet. Ligestillingsradet meddeler den 1. april 1986 Arbejdsministeriet, at man 

st0tter AUCs ans0gning. Denne indeba:rer, at en kvindelig ans0ger foretra:kkes ved Iigeva:rdige 

kvalifikationer og at stiIIingsopslag kan angive, at man 0nsker en mere Iigelig k0nsfordeling. 

Arbejdsministeriet giver 3. april 1987 afslag pa ans0gningen og henviser til, at 

Undervisningsministeriet har udtalt sig imod ans0gningen. K vindeudvalget ved AUC 0nsker at 

fortsa:tte sagen grundet dens principelle betydning. Dette begrundes bl.a. i, at Undervisnings

ministeriet ikke har taget stilling til udformningen af stillingsopslag. Undervisningsministeriet 

udtaler den 23. februar 1988, at fortrinsstilling af kvindelige ans0gere ved Jige kvalifikationer er i 

strid med en bekendtg0relse om indstillinger fra bed0mmelsesudvalg. Desuden bema:rker 

Undervisningsministeriet, at stillingsopslag ikke b0r f0re til, at kvalificerede mandlige ans0gere 

afholder sig fra at s0ge. Pa den baggrund er Undervisningsministeriet imod en dispensation. 

Den 28. november 1988 s0ger AUC atter dispensation fra Ligebehandlingslovens §§ 20g 

6 og desuden s0ges om en generel dispensation fra hovedreglen om h0jst 4 ars kandidatalder ved 

tildeling af kandidatstipendier. Saledes at kandidatalderen forla:nges med 112 ar for hver 

f0dsel/adoption efter afsluttet kandidateksamen. Derudover 0nskes en generel forla:ngelse af 
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adjunktstillinger for kvinder med 112 ilr udover almindelig barselsorlov. AUe frafalder sin 

anmodning om dispensation fra 4-ilrsreglen den 28. september 1989, fordi Undervisningsministeriet 

meddeler, at der ikke er fasts at graonse for kandidatalder. En bekendtg0relse fra Arbejdsministeriet 

g0r det muligt i stiIIingsannoncer at opfordre kvinder til at s0ge, sMremt det sker for at fremme lige 

muligheder for kvinder og maond. En dispensation er derfor ikke n0dvendig. Ligestillingsradet 

bevilger den 8. oktober 1990 Aue dispensation for en 5-ilrig peri ode til at foretraokke en kvindelig 

ans0ger ved ligevaordige kvalifikationer. Vedr0rende forlaongelse af ansaottelsesperioden for 

adjunkter i forbindelse med f0dsel/adoption, finder Radet ikke pa det foreliggende grundlag 

tungtvejende argumenter for en sa vidtgaende positiv saorbehandling. Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet ved AUe beslutter den 13. maj 1992 at indstille den praksis, hvor kvindelige ans0gere 

foretraokkes. Begrundelsen er, at ligevaordige kvalifikationer ikke viI forekomme i praksis, og at der 

kan skabes tvivl om, hvorvidt kvinders ansaottelse begrundes i deres k0n fremfor kvalifikationer. 

Danmarks Tekniske H@jskole 1992: et antal ph.d.-stipendier, hvortil kvindelige kandidater jar 

jortrin. Ti lsagn 

Danmarks Tekniske H0jskole98 ans0ger den 19. november 1991 om dispensation fra 

Ligebehand1ingsloven med det formal at reservere et mindre antal ph.d.-stipendier til fOllrinsvis 

kvindeJige ans0gere indenfor maskin- og elektronikomri'tderne. Baggrunden for ans0gningen er et 

0nske om at opna en mere ligelig k0nsfordeling blandt det videnskabelige personale. Undervisnings

ministeriet udtaler den 26. februar 1992, at stipendier til forskeruddannelser b0r tildeles de fagligt 

bedst kva1ificerede uden hensyn til ans0gerens k0n. 

Ligestillingsrildet laogger i sin begrundelse vaogt pa, at det i en periode kan vaore n0dvendigt 

at give det ene k0n fortrinsstilling for at afhjaolpe faktiske uligheder. Hovedindsatsen rna laogges pa 

rekrutteringen af nye forskere for at rette op pa den skaove k0nsfordeling i videnskabelige stillinger. 

Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) repraosentant anf0rer, at organisationens principelle holdning 

er, at den bedst kvalificerede skal ansaottes uanset k0n. Pa grund af samtlige sagens omstaondigheder 

accepterer DA en dispensation. Pa den baggrund meddeler Ligestillingsradet den 19. oktober 1992 

dispensation for en 5-arig periode. 

Kabenhavns Universitet 1994: Et mindre antal post.doc.-stipendier til kvinder. Tilsagn 

Det Naturvidenskabelige Fakultet ved K0benhavns Universitet ans0ger den 25. februar 1994 om 

dispensation fra Ligebehandlingslovens § 6, idet fakultetet 0nsker at oprette et mindre antal 

stipendier forbeholdt kvinder med en ph.d.-grad. Baggrunden for ans0gningen er dels en meget 

skaov k0nsfordeling blandt det videnskabelige personale, dels at kvindernes andel af det faste 

videnskabelige person ale er stagnerende eller direkte faldende. Undervisningsministeren udtaler den 

9. maj 1994, at dispensation en ikke b0r im0dekommes. Ministeriet udtaler, at k0nskvotering 
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indebrerer, at man vrelger kandidater (kvinder), som ikke er sa godt kvalificerede som mandlige 

ans¢gere. Ligestillingsradets arbejdsmarkedsudvalg tilslutter sig den 24. maj 1994 sekretariatets 

indstilling om dispensation. FrFs reprresentant begrunder sit standpunkt med, at dispensationen 

grelder rekrutteringsgrundlaget for kvinder i videnskabelige stillinger. Landsorganisationens (LO) 

reprresentant tilslutter sig synspunktet. DAs reprresentant anser principielt dispensationer for at vrere 

en uskik og mener, at fakultetets mill burde kunne nas pa anden vis. DA tilslutter sig dog 

dispensationen. Ligestillingsradet im¢dekommer den 30. maj 1994 dispensationsans¢gningen, men 

g¢r dispensationen tidsbegrrenset til en 5-arig peri ode. 

Aalborg Universitets 1995: 6 ph.d.-stipendier til kvinder pa Det Teknisk-Naturvidenskabelige 

Fakultet. Tilsagn 

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ans¢ger den 16. maj 1995 om dispensation fra 

Ligebehandlingslovens § 2 for at opsla 6 ph.d.-stipendier forbeholdt kvalificerede kvindelige 

ans¢gere. Begrundelsen er, at der er fa kvindelige ansatte i videnskabelige stillinger ved 

fakultetet, og malet er et mere ligeligt sammensat rekrutteringsgrundlag for adjunktstillinger. Der 

har hidtil vreret en positiv udvikling i kvindeandelen af ph.d.-stipendier, men det har ikke f¢rl til 

en stigning i kvindeandelen af adjunktstillingerne. Arsagen hertil begrundes i, at stigningen i 

kvindelige ph.d.-studerende ikke er tilstrrekkelig i forhold til behovet i forbindelse med videre 

rekruttering. Undervisningsministeriet udtaler sig ikke imod, at dispensationsans¢gningen 

im¢dekommes under forudsretning af, af dispensationen gives for en kortere arrrekke, sa det er 

muligt at vurdere effekten. Ligestillingsradet im¢dekommer den 20. september 1995 ans¢gningen 

og tidsbegrrenser tilladelsen til en 4-arig peri ode. Radet fremhrever, at det er vigtigt pa et tidligt 

tidspunkt at inddrage det underreprresenterede k¢n, sa k¢nsfordelingen blandt det videnskabelige 

personale kan blive mere ligelig. Dispensationen gives pa betingelse af, at Ligestillingsrildet 

orienteres om effekten af dispensationen, herunder kvinders andel af adjunktstillingerne. 

Ligestillingsrildets formand fastslar, at dispensationen skal have afsmittende effekt pa kvinders 

andel i besrettelsen af adjunktstillinger. 

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsrad (SSF) 1996: Dispensation til 5 

samfundsvidenskabelige forskningsstillinger til kvinder. Ajslag 

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsrad (SSF) s¢ger d. 20. december 1995 dispensation fra 

Ligebehandlingslovens § 6 til at opsla 5 fem-arige forskningsadjunkturerllektorater indenfor det 

samfundsvidenskabelige omrade til kvinder. SSF begrunder ans¢gningen med, at ligestillingen 

blandt det videnskabelige personale indenfor det samfundsvidenskabelige omrade udvikler sig for 

langsomt, og at man ¢nsker at give kvindelige forskere bedre mulighed for i de kommende ar at 

besrette faste stillinger og pa lrengere sigt professorater. De forskere, der kommer til at besrette 

stillingerne, skal gennemga en normal faglig vurdering. Forskningsministeriet afgiver d. 8. maj 1996 
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sin udtalelse i sagen. Ministeren tilslutter sig en anvendelse af ligebehandlingenslovens bestemmelse 

om dispensation, lregger vregt pa, at de 5 stillinger er tidsbegrrensede og ¢nsker en vurdering af, om 

ordningen far den ¢nskede effekt. 

Ligestillingsradet behandler sagen pa et m¢de den 13. juni 1996. DA og FTF's 

reprresentanter er imod en dispensation. DA begmnder sin modstand med, at der skal vrere vregtige 

gmnde for en sadan form for positiv srerbehandling. FTF tilslutter sig DAs holdning. Da en 

dispensation forudsretter en tilslutning fra aIle arbejdsmarkedets parters reprresentanter, kan 

dispensationsans0gningen ikke im0dekommes. Sagen genoptages pa et m0de i LigestiIIingsradet 

den 5. august 1996, fordi nogle radsmedlemmer 0nsker sagen belyst yderligere. K vindeforskningens 

reprresentant oplyser, at Radet i perioden 1989-1995 har givet denne form for dispensation, hvor der 

blev lagt vregt pa, at stiIIingerne var tidsbegrrensede. En dispensation i denne sag ville vrere en 

forIrengelse af praksis. Reprresentanterne for Dansk K vindesamfund, LO og Danske K vinders 

Nationalrad tilslutter sig en dispensation, mens DA og FTF ikke rendrer standpunkt. Ans0gningen 

im0dekommes derfor ikke. 

Roskilde Universitetscenter 1997: Ans@gningompositivscerbehandlingafkvindelige 

anslJgere ved en rcekke rekrutterings- og undervisningsstillinger. Afvlag 

Roskilde Universitetscenter (RUC) anmoder den 23. juli 1996 LigestiIIingsriidet om dispensation 

til at fravige Ligebehandlingslovens §§ 2 og 6. RUC 0nsker at indf0re positiv srerbehandling af 

kvindelige ans0gere ved tildeling af forskeruddannelsesstipendier og ved ansrettelse indenfor en 

rrekke rekrutterings- og undervisningsstiIIinger (kandidatstipendiater, adjunkter, undervisnings

assistenter, eksterne lektorer). Ans0gningen rna ses pa baggrund af universitetscentrets 

handlingsplan (febmar 1995). Handlingsplanen opstiller en malsretning om, at 50% af aIle stipendier 

og nyansrettelser indenfor de nrevnte omrader besrettes med kvindelige ans0gere. Safremt 

malsretningen ikke er opfyldt ved udgangen af 1996, skal der indf0res positiv srerbehandling af 

kvindelige ans0gere. Den positive srerbehandling indebrerer, at kvalificerede kvinder ansrettes, selv 

om der er bedre kvalificerede, mandlige ans0gere. Det er en forudsretning, at de pagreldende 

ans0gere opfylder de n0dvendige kvalifikationer. 

Undervisningsministeriet udtaler den 22. november 1996, at ministeriet principielt er af 

den opfattelse, at de nrevnte stillinger indenfor universitetsomradet b0r besrettes pa gmndlag af 

kvalifikationer og uden hensyn til ans0gerens k0n. Ministeriet har kun i en enkelt sag vedr0rende 

opslag af et antal ph.d.-stipendier ikke udtalt sig imod en dispensation (dvs. dispensationen til 

K0benhavns Universitet 1994). Forskningsministeren papeger den 10. december 1996, at han ikke 

viI udtale sig i den konkrete sag, da sagen henh0rer under Undervisningsministeriet. Generelt udtaler 

forskningsministeren dog, at dispensation fra ligebehandlingsloven kan gives i fii srerlige tilfrelde, 

hvor kvinder klart er meget underreprresenterede, og nar dispensationen er tidsbegrrenset. Der 
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henvises til udtalelsen omkring dispensationen til Statens Sarnfundsvidenskabelige Forskningsrad 

(1996) (se ovenfor). 

Den 3. februar 1997 udskyder Ligestillingsriidet ans0gningen af ans0gningen. Pa et m0de 

den 5. marts 1997 genbehandler Radet igen sagen. Flertallet af Radets medlemmer er positivt 

indstillet overfor en dispensation og papeger, at de institutter, der 0nsker at iV<erks<ette positiv 

s<erbehandling i hvert enkelt tilf<elde skal ans0ge Radet om dispensation. I sin vurdering af sagen 

l<egger Radet v<egt pa, at kvinders andel af de videnskabelige stillinger ikke har <endret sig i 

perioden 1989 til 1993, at positiv s<erbehandling kun 0nskes for de videnskabelige 

rekrutteringsstillinger, og at det f0rst viI blive gennemf0rt efter konkret vurdering pa det enkelte 

institut. LOs og FTFs repr<esentanter tilslutter sig en dispensation, mens DAs repr<esentant er imod. 

DA 0nsker kun at anbefale, at man ved stillingsopslag g0r opm<erksom pa, at man er s<erligt 

interesseret i kvindelige ans0gere og gar desuden ind for, at den kvindelige ans0ger v<elges, nar der 

er Iige kvalificerede ans0gere. Formanden udtaler, at afg0relsen er et tilbageskridt. 

Dispensationsans0gningen afvises. 

10. De ligestillingspolitiske instrumenter 

Instrumenter inden for et politikfelt udg0r centrale omdrejningspunkter for politikkens 

udformning og implementering. For ligestillingspolitikkens vedkommende g<elder dette bade 

statslige styringsinstrumenter og de personalepolitiske ligestillingsinstrumenter. I det f0lgende 

har jeg opstillet en liste over de danske personalepolitiske instrumenter pa baggrund af 

Ligestillingsradets tre evalueringer af det statslige handlingsplansarbejde og to evalueringer af 

det kommunale ligestillingsarbejde .99 Listen kan fungere som forvaltningsm<essig oversigt og 

inspiration til det videre arbejde og giver et overblik over det potentiale, som ligestillingspolitik 

rummer, nar den implementeres organisatorisk. Som det viI fremga, giver denne liste grund til 

optimisme. Der eksisterer en r<ekke instrumenter, som kan anvendes i det statslige og det 

kommunale Iigestillingsarbejde. 

10.1. Generelle ligestillingspolitiske instrumenter 

• K0nsopdelt statistik 

• Ligestillingskonsulent 

• Ligestillingsudvalg 

• Ligestillingsredeg0relser 
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• Handli ngsplaner for ligestilling 

• Positiv indstilling til orlov og deltid fra ledelsesside 

• Formuleringer som orlov mindsker ikke karrieremuligheder og overarbejde ji-emmer ikke 

karrieremuligheder tilf¢jet i personalepolitik og stillingsannoncer 

• Arbejdsopgaver og planlregning af m¢detider placeres inden for normal arbejdstid 

• Ledelsesmressig indsats for at fi\ mrend til at udnytte orlovsordninger, omsorgsdage og deItid 

• Ledelsesmressig indsats for at fa mrend til at tage "barnets f¢rste sygedag" 

• Anvendelse af positiv srerbehandling af det underreprresenterede k¢n 

• Foredrag, m¢der, sp¢rgeskemaer om kvinder og mrend, ligestilling og arbejdspladskultur 

• Afdrekning af formelle og holdningsmressige barrierer mod ligestillingspolitik i organisationen 

• Holdningsbearbejdende arrangementer 

• Konference med temaer om karriereforl¢b for begge k¢n, sammenhreng mellem arbejds- og 

familieliv, ligel¢n mm. 

• Kurser for ledere og chefer om afholdelse af k¢nsbevidste jobsamtaler 

• Uddannelsespolitisk indsats for at bryde det k¢nstraditionelle uddannelsesvalg 

• Arbejdsmarkedspolitisk indsats for at bryde uligel¢n mellem de to k¢n 

• Mulighed for hjemmearbejdsplads 

• Intern head-hunting og rekrutteringsstrategi 

• Karriere- og uddannelsesplanlregning 

• Talentbank 

• Barselsfond 

• Fokus pa arbejdsmilj¢ og arbejdspladskultur 

• Teater 

• Ligestillingspris 

• Trivselsunders¢gelse blandt medarbejdere i organisationen 

10.2. Instrumenter til forbedring af k0nsfordelingen i organisation og i ledergruppe 

• Ligestillings- og k¢nsaspekt medtrenkes i en organisations personale- og ansrettelsespolitik 

• Hvervekampagne af unge i lokalsamfundet 

• Stillingsannoncer, der opfordrer begge eller det underreprresenterede k¢n til at s¢ge 

• Stillingsannoncer, der ikke indeholder vrerdiladede ord, der signalerer, at en stilling er enten 

til kvinder eller til mrend 
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• Ansrettelsessituation: begge k0n deltager i ansrettelsesudvalg 

• Kurser for ansrettelsesudvalg i strategisk k0nsrekruttering 

• Personer af begge k0n indkaldes til samtale. Hvis der kun er ans0gere af det ene k0n, b0r 

udvalget overveje, om stillingen kan slas op pa ny 

• Ansrettelsespjece 

• Efteruddannelse af kvinder der har vreret pa barsel 

• Offentlige, synlige gennemskuelige kriterier for tildeling af decentral10n 

• Udpegning af begge k0n til arbejdsgrupper og udvalg (fastsat antal kvinder og mrend i udvalg) 

• Vurdering af arbejdsopgaver, der gives til hhv. kvinder og mrend 

• lobrotation i organisationen 

• Lederaspirantkurser 

• Medarbejdersamtaler 

• Mentor og "f01-ordninger", hvor chefer og ledere arbejder med den holdningspavirkende rolle, 

som ledere har overfor medarbejdere 

• Personlig opfordring til kvinder om at s0ge chef- og lederstillinger 

• Efteruddannelse for kommende ledere 

• Oprettelse af uddannelsesstillinger (souschefstillinger) 

• Lederemnebank 

• Netvrerk af kvindelige ledere 

• Ligestillingsaspekt integreres i lederuddannelsesforl0b 

• Dataregistrering af ans0gere og besrettelse af lederstillinger over en bestemt tidsperiode 

• Dispensation til besrettelse af lederstilling af det underreprresenterede k0n ved lige 

kvalifikationer 

10.3. Instrumenter til forbedring af sammenhrengen mellem arbejdsliv og familieliv: 

• Reelle muligheder for orlov til b0rnepasning 

• Afvikling af over-og merarbejde opspares til omsorgsdage 

• Vikardrekning ved barsel 

• Samtale ved orlov 

• Opsparingsordninger med hensyn til fravrer 

• Lokalaftale med de faglige organisationer, sa begge k0n kan ansrettes i deltidsstillinger 

• Muligheder for f1ekstid 
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• Fleksibilitet i arbejdstilrettel<eggelse 

• IndfJydelse pa egen arbejdssituation 

11. Konklusion 

Ligestilling omhandler bade politiske og private forhold, og lovgivning danner den formelle 

ramme om politikken. De kvalitative aspekter af ligestilling ber¢rer private forhold, som ikke skal 

reguleres. Dette krydspres mellem offentlig regulering og den private felt knyttet til familieliv og 

intimsfrere g¢r ligestillingspolitik til en meget bred st¢rrelse. Idette projekt har analysefokus 

vreret dansk ligestillingspolitik, som den har vreret implementeret pa det offentlige 

forvaltningsniveau i 1990'erne. 

I den offentlige deb at kritiseres ligestillingspolitik ofte for at vrere et udynamisk felt og 

et levn efter de sociale bevregelser i 1970'erne. Naturligvis har isrer kvindebevregelsen haft 

betydning for omradets politikformulering og lovgivning, men som det er fremgaet ovenfor, er 

ligestilling et dynamisk politikfelt som al anden politik. Idette projekt indgar fire argumenter for 

at arbejde med ligestilling (afsnit 2.1.). 

Ligestillingspolitik kan imine ¢jne vrere bade vedkommende og frugtbar. Den 

omhandler forholdet mellem kvinder og mrend, hvilket kan betragtes som et fundamentalt 

sp¢rgsmiH til aile tider og i aile dele af samfundet. Desuden har politikken tvrersektoriel karakter 

og pavirker derfor aile andre politikomrader pa linje med finans-, milj¢- og socialpolitik. For det 

tredie er ligestillings normative grundlag lighed mellem de to k¢n. Sp¢rgsmiHet er, om kvinder 

og mrend skal behandles ens eller forskelligt for at blive mere Iigestillet. 

Ligestilling udg¢r et politisk sagomrade med lovgivning, akt¢rer, politisk dagsorden, 

ligestillingsordf¢rere i Folketinget, lobbyister, oplysningsarbejde, politiske kompromiser, EU

kommisrer samt FN-topm¢der og - handlingsprograrnmer. Danmark fik d.l. juli 1999 sin f¢rste 

ligestillingsminister og desuden en revideret lovgivning og nedlreggelse af Ligestillingsradet i maj 

2000. I I¢bet af efteraret 2000 reorganiseres den institutionelle ramme om politikken med 

nedlreggelse af Ligestillingsradet og oprettelse af videnscenter, debatforum og klagenrevn for 

ligestilling. 

Forskningen i ligestillingspolitik har desuden udviklel sig i 1990'erne. En rrekke svenske 

og norske forskningsprojekter har bidraget med vresentlige empiriske resultater ( Halsaa 1995a, 

1995b, Pincus, 1997, van der Ros 1996, 1997, Skjeie et al. 1989, Astrom 1997, 1998). Desuden 

er forskningen styrket af b¢gerne Rodstromperne. Den danske Rodstrompebevcegelses udvikling, 

nytcenkning og gennemslag 1970-1985 (Dahlerup 1998) og Likestilte demokratier? Kjonn og 
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politikk i Norden (Bergqvist et al. 1999). Sidstnrevnte rummer bl.a. en komparativ analyse af den 

institutionaliserede ligestiJling i Norden. 

I bogen opstiJles fern forskellige k0nspolitiske profiler for de nordiske lande, og hver af 

disse skal ses i sammenhreng med landenes srertrrek. Den danske k0nspolitiske profil er 

kendetegnet ved at vrere den mest "bottom-up-orienterede". Kvinde- og k0nssp0rgsmiU er isrer 

blevet formuleret af sociale bevregelser, og kvindeorganisationerne har haft en central placering 

i ligestiJlingsinstitutionerne. I forlrengelse af dette konkluderes det for det f0rste i bogen, at 

kvindemobilisering, velfrerdsstatens b0rnepasningspolitik og ligestillingspolitik ikke kun har haft 

central betydning for k0nsrelationer i landene, men ogsa for den generelle udvikling af de 

nordiske velfrerdsstater. For det andet konkluderes det, at udviklingen i retningen af mere 

ligestillede demokratier i 1990'erne forudsretter, at ligestilling og k0nspolitik er en del af den 

politiske dagsorden og den offentlige samtale. Dette hrenger sammen med, at 

kvindemobiliseringen "fra neden" er svrekket. Derfor er det en mulighed, at en vis grad af 

institutionalisering af ligestillingspolitik og k0nskonflikter kan vrere med til at sikre en 

kontinuerlig debat (Borchorst, Christensen og Raaum 1999). 

Nar vi kan konstatere, at der trods den institutionelle og lovgivningsmressige ramme ikke 

er skabt ligestilling i Danmark, er dette en erkendelse af, at politikken ikke har gennemslagskraft, 

og at lovgivningen ikke er overholdt. 100 Arsager til den manglende gennemslagskraft er flere. 

Lovgivningen indeholder ikke en prrecisering af mal, instrumenter og lighedsbegreber. 

Aile offentlige myndigheder har siden 1988 haft handlingspligt i forhold til ligestilling, men 

denne pligt har ikke resulteret i udvikling af mange styringsinstrumenter. Dette har gjort det 

vanskeligt for akt0rer som ministerier, amter og kommuner at malrette arbejdet effektivt. Det er 

ligeledes problematisk, at selve ligestillingsbegrebet og de to lighedsbegreber mulighedslighed 

og resultatlighed, som er pa spil i ligestillingspolitikken, ikke er politisk afklarede, hvilket g0r 

det vanskeligt at diskutere mal og normativt grundlag for politikken (kapitel 3). 

En anden arsag til politikkens manglende gennemslagskraft er, at k0ns- og 

ligestilIingssp0rgsmaJ stort set har vreret fravrerende i de politiske partiers politik i I 990'erne. 

Feltet omkring ligestilling er ikke h0jpolitiseret, hvilket mindsker debatter, mrerkesager og 

radikale indgreb samt sanktioner for at sikre lovens overholdelse. Endeligt har kontroversielle 

sp0rgsmal om seksuel chikane, voId mod kvinder, handel med mennesker og prostitution vreret 

fravrerende pa den danske, politiske dagsorden i en arrrekke (Borchorst, Christensen og Raaum 

1999). Med den internationale debat og ny lovgivning kan der vrere grund til at tro, at disse emner 

viI blive tillagt h0jere politisk prioritering i fremtiden. Et tredje problem i ligestillingspolitikken 

er, at en rrekke af feltets akt0rer ikke synes at tillregge arbejdet for ligestilling nogen h0j vrerdi, 

hvilket har gjOIt den institutionelle implementering svag. Politikken har i stedet ofte vreret baseret 

pa individuelle akt0rer -ildsjeeles- engagement, og disse rolle er dobbelttydig. Pa den ene side er 

det en styrke for en organisation at have engagerede medarbejdere, som arbejder for ligestiIIing 
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con amore. Pil den anden side kan dette engagement brrende ud, hvilket g0r politikken sarbar og 

uden institutionel forankring. En sadan personafhrengig impIementering af politikken synes at 

prrege dansk ligestillingspolitik bilde i kommuner og i centraladministrationen. En ildsjrel kan 

vrere projektansat, bureaukrat i en forvaltning, chef eller politiker. Frelles for dem er, at de kan 

brrende ud, rejse eller m¢de sa megen modstand fra omgivelserne, at ligestillingsprojekter 

bremses eller hoI des ude fra den politiske dagsorden i organisationen. De tiItag, som staten kan 

yde for at st¢tte den institutionelle forankring af ligestillingspolitik, kan fx vrere lovgivning, 

ressourcetilf¢rsel til opf¢lgning af igangsatte tiltag, statslig kontrol af implementeringsprocessen 

med mulige sanktionsmuligheder og desuden ¢get kompetence til de personer, som beskreftiger 

sig med ligestillingsarbejde i organisationen. 

Vi har altsa en ligestillingslovgivning i Danmark, som skaber de formelle rammer for 

et ligestillet forhold mellem de to k¢n, men som ikke reelt har medf¢rt dette resultat. I projektet 

belyses fire af de ligestillingspolitiske instrumenter, som har udgjort hj¢rnestenene i 

implementeringen af ligestillingspolitik i 1990'erne. Der er forskelle i instrumenternes styrke og 

gennemslagskraft. 

Klassificeringen af danske ministerier pil baggrund af deres indsats omkring de statslige 

handlingsplaner for ligestilling belyser forklaringer pa ligestillingsarbejdets varierende karakter 

i den danske centraladministration. En arsag er den problemforstaelse, som nogle ministerier 

giver udtryk for. Det synes som om, at en del af disse slet ikke ser ligestillingsproblemer i deres 

organisation, sa man kan tale om en form for ministeriel "ligestillingsblindhed"; eller i hvert fald 

om en lay problembevidsthed. Dette trrek gar igen i en rrekke kommuners syn pa 

ligestillingspolitik og pa det k¢nsopdelte arbejdsmarked. En anden problemstilling, som fremgar 

af handlingsplanerne er den manglende forstaelse for sammenhrengen mellem ligestillingsmal og 

personalepolitiske ligestillingsinstrumenter. Et af handlingsplanernes indholdsmressige krav er 

udarbejdelse af maltal for en bedre k¢nsbalance. Det synes som om, at nogle ministerier er af den 

opfattelse, at disse maltal opfylder sig selv. Der er tilsyneladende en manglende forstilelse for, at 

der ikke er nogen automatik inden for ligestillingspolitikkens udvikling. En tredie ilrsag til 

ligestillingsarbejdets varierende omfang peger pa, at handlingsplanarbejde per se ikke er et 

tilstrrekkeligt statsligt styringsinstrument til at fil en organisation til at arbejde med Iigestilling. 

Det ma diskuteres, hvorvidt nogle ministerier har st¢rre vanskeligheder med at integrere 

Iigestillingsarbejdet i ministeriets personaIepolitik og inden for dets ressortomn'tde end andre. I en 

samlet vurdering kan det konkluderes, at statslige handlingsplaner for Iigestilling er et frugtbart 

styringsinstrument, men at dets hidtidige implementering har vreret aIt for svag (kapitel 6). 

Som det er fremgaet af kapitel 7, er der bevregelse i den kommunale ligestillingspolitik 

i Danmark, selvom indsatsen er meget varieret og ikke er prreget af kontinuitet. Der er nresten 

40% af kommunerne, hvis redeg¢relser ikke indgar i de to evalueringer. Der mil derfor vrere tale 

om en vis ligestillingspassivilet i de danske kommuner og amter. Ligestillingspolitik er et relativt 
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nyt politikomrade, som der tilsyneladende er meget begnenset elfaringsopsamling, evalueringer, 

forskning og debat omkring. Det kan derfor vrere vanskeligt for kommunerne at udarbejde 

statistiske oversigter over k¢nsfordelingen i deres organisation. Revisionen af den kommunale 

styrelseslov 1995 om de kommunale ligestillingsredeg¢relser kan regnes for et styringsinstrument 

med go de udviklingspotentialer. Dog n¢dvendigg¢r dette instrument, at amter og kommuner 

tilegner sig et bedre vidensniveau om ligestilling og opnar en h¢jere grad af problembevidsthed 

omkring det k¢nsopdelte arbejdsmarked. Dette krrever bade en systematisk, kontinuerlig indsats 

fra den enkelte kommune og desuden en statslig indsats for metodeudvikling omkring k¢nsopdelt 

statistik. Det er vigtigt at holde fast i, at der er en rrekke mader at arbejde med ligestilling pa, at 

der er frihed i valg af indsatsomrader, og at kommuner og amter er forpligtet til at arbejde med 

ligestilling. Et frellestrrek for de nordiske lande har vreret statens relative modstand mod at blande 

sig i bade kommunale ligestillingspolitiske anliggender og i aftaler og forhandlinger mellem 

arbejdsmarkedets organisationer. I I 990'erne har samtlige lande skrerpet deres lovgivning, og 

ligestillingspolitikken har pa denne made mistet en del af sin frivillighed. De gode 

ligestillingsredeg¢relser peger netop i retning af, at den politiske og administrative ledelse ser 

muligheder i at trenke ligestillingsmressigt visionrert. Der er bade ressource-, retfrerdigheds- og 

vrerdiargumenter for, at ligestillingspolitik pa lokalt niveau kan fi't positiv betydning for en 

kommunes politiske og administrative forhold (kapitel 7). 

AF-systemets ligestillingsarbejde kan anvendes som eksempel pa et omntde af 

ligestillingspolitikken, som er institutionelt forankret og bundet op pa et policyomrade; 

arbejdsmarkedspolitikken. Den er ligeledes et eksempel pa, at en strategi kan vrere fejlagtig og 

bidrage til en h¢jere grad af arbejdsl¢shed, hvis den ikke er styret af en klar mal- og instrument

og interessefastsrettelse. Hvor strategien for AFs ligestillingsindsats i 1980' erne omhandlede 

enkeJtprojekter og fokuserede pa kvinder, er den i I 990'erne underlagt en strategi for begge k¢n. 

Ligestilling for mrend og mandeprojekter udg¢r en lille del af det samlede billede, men synes at 

m¢de stor velvilje og legitimitet i det samlede AF-system. Denne legitimitet hrenger 

tilsyneladende sammen med, at mandeprojekter ikke bygger pa et konfliktperspektiv og hermed 

ikke pa "kvindekamp". Dette kan vrere problematisk, hvis man herved skaber en ensidig 

fokusering pa mrend og ligestilling fremfor pa kvinder tiltrods for, at kvinder stadigvrek m¢der 

en rrekke problemer pa arbejdsmarkedet. Det er vigtigt ikke at cementere gamle og skabe nye 

stereotyper om, hvilke "k¢nsbestemte " kvalifikationer, kvinder og mrend kan bidrage med i 

opgavel¢sning. Det er dog stadigvrek kvindeprojekter, som udg0r hovedparten af AFs 

Jigestillingsarbejde, selv om indsatsen for mrend har vreret voksende i den sidste halvdel af 

1990' erne. Det har ikke vreret muligt at evaluere 1990' ernes strategi indenfor projektet, og der 

er derfor brug for en evaluering af dette arbejde (kapitel 8). 

Det fjerde styringsmressige instrument er positiv srerbehandling, som er det mest 

kontroversielle instrument af alle. I 1990' erne har Ligestillingsractet behandlet 62 ans¢gninger til 
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positiv srerbehandling, hvoraf 27 ornhandlede mrend og 31 kvinder. De sidste fire omhandlede blot 

"det underreprresenterede k!'ln". I projektet diskuteres en rrekke myter om praksis for positiv 

srerbehandling i Danmark. Det er for det f!'lrste en myte, at positiv srerbehandling ud!'lves til fordel 

for kvinder. Der blev i I 990'eme S!'lgt om dispensation fra Ligebehandlingsloven til at srerbehandle 

kvinder og mrend i lige stort omfang. Srerbehandling af mrend, som isrer finder sted inden for 

omsorgsomradet, har vist sig at vrere langt mindre kontroversiel end initiativer for kvinder. Dansk 

dispensationspraksis underst!'ltter tendensen til at betragte ligestillingspolitik, som en politik der 

retter sig mod begge k!'ln og ligeledes har mrend som genstand. En anden myte er, at man ved positiv 

srerbehandling foretrrekker dilrligt kvalificerede kvinder fremfor kvalificerede mrend. Dette er 

forkert, idet halvdelen af dispensationeme er givet til mrend, og k!'lnskvotering finder ikke 

anvendelse i dansk dispensationspraksis. Positiv srerbehandling kan vrere et frugtbart 

styringsinstrument, fordi det kan vrere med til at bryde det k!'lnsopdelte arbejdsmarked, men dette 

krrever en debat om muligheder og begrrensninger (kapitel 9). 

Opsummerende kan det konkluderes, at de fire styringsinstrumenter, som indgar i 

projektet har gode potentialer, men at implementeringen ikke er fyldestg!'lrende. Dette giver staten 

et styringsproblem og medf!'lrer en ligestillingspolitik, som ikke har gennemslagskraft og lider 

under manglende legitimitet blandt akt!'lrer og pa organisatorisk niveau. 

Med vedtagelse af den nye ligestillingslovgivning og mainstreamingstrategien abnes op 

for en ny udbredelse af et ligestillings- og k!'lnsperspektiv. Der er endnu kun fil danske erfaringer 

hermed, og det er derfor af stor vigtighed, at forudsretninger for strategien udvikles. En rrekke af 

disse fremgar af projektets analyse af mainstreaming (kapitel 5). 

Projektets konklusioner abner imine !'ljne op for to udfordringer til akt!'lrerne pa felteL 

Dette grelder de offentlige myndigheder, hvor man pa ledelsesniveau rna forpligtes til at tage 

ansvar for ligestillingspolitikkens implementering. Uden ledelsesmressig opbakning far politikken 

ringe gennemslagskraft. Derudover er det centralt, at kommuner og amter rendrer syn pa 

ligestilling fra at vrere en byrde til at vrere en politik, "der gavner", som det er tilfreldet med 

social- og milj!'lpolitik. At det kan vrere frugtbart for en kommunal organisation at udnytte de to 

k!'lns forskellighed og ressourcer. 

11.1. Forskningsmressige udfordringer 

Projektets konklusioner abner desuden op for overvejelser om kommende forskning srerligt i Iyset 

af udrekkede forskningsbehov. Som det er fremgaet igennem hele teksten, er der betydelige 

mangler i forhold til viden og erfaringsopsamling omkring dansk ligestillingspolitik. Der er behov 

for bade teoretisk begrebsafklaring og empiriske studier med srerligt henblik pa evaluering af 
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implementeringsprocesser pa lokaIt niveau. Jeg ser seks omrMer, som kan bidrage med vresentlig 

ny forskningsbaseret viden. 

Der er for det fprste behov for en diskussion af lighedsbegreber i ligestiIIingspolitik; 

herunder deres normative implikationer og anvendelsesmuligheder. I denne fremstilling indgar 

begreberne muligheds- og resultatlighed om ligestiIIingspolitik. En diskussion af disse begrebers 

teoretiske konsekvenser og muligheder kan desuden give teoretiske indspark til diskussionen om 

positiv srerbehandling af det ene kpn (resultatlighed), som fremstar meget kontroversielt i 

Danmark. Som omtalt ovenfor, er der for det andet behov for en implementeringsanalyse af de 

statslige ligestillingspolitiske instrumenter. Implementeringen af disse har vreret af varierende 

succes, og der er grund til at tro, at process en mpder modstand pa lokalt niveau. Et tredie 

forskningsfelt omfatter mainstreaming som bade teoretisk begreb og som strategi for ligestilling. 

Det er srerligt relevant at gennemfpre videnskabelige evalueringer af de (fil) 

mainstreamingsprojekter, som har eksisteret i Danmark med henblik pa erfaringsopsamling og 

en diskussion af muligheder for main streaming i forhold til dansk politisk kuItur, forvaltning og 

tradition for arbejdet med IigestiIlingspolitik. Dette er ligeledes srerligt vigtigt i Iyset af den nye 

ligestiIIingslovgivning, der paJregger aIle offentlige myndigheder at indarbejde et kpnsperspektiv 

i al politik (mainstreaming). 

Et fjerde forskningsfelt omfatter empiriske analyser af kommunale IigestiIIingstiltag og 

ligestillingsprojekter med henblik pa bade erfaringsopsamling og afprpvning af de forskellige 

personaiepolitiske Iigestillingsinstrumenter. Desuden er der et stort udrekket behov for at evaluere 

AF-systemets ligestillingsarbejde i 1990'erne med srerligt henblik pa "integrationsstrategien". En 

evaluering viI her vrere srerdeles vrerdifuld, fordi den kan skabe et sammenligningsgrundlag med 

de foreliggende evalueringer af 1980'ernes "mandefags-strategi". Det er vresentligt at besvare 

spprgsmalet om AF-systemets ligestillingsarbejde forsvinder den generelle 

arbejdsmarkedspolitiske indsats eller, om forspget pa at mainstreame ligestilling i 

arbejdsmarkedspolitikken er vellykket. Endeligt er der spprgsmaJet om mrend og ligestiIIing, som 

udgpr en stor udfordring for forskningen. Det er her vigtigt at fa belyst, hvilke udfordringer mrend 

rejser for Iigestillingspolitikken, og hvilke rendringer denne undergar, nar bade kvinder og mrend 

er genstand for politikken. 

Ligestilling er et samfundsanliggende og en vrerdi i demokratiet. Manglende ligestiIIing 

er derfor udtryk for et demokratisk problem. Der er plads til store ligestillingspolitiske 

forbedringer i dansk politik og brug for malrettede politiske initiativer og en debat om forholdet 

mellem kvinder og mrend. 
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Appendix 

Tabell. Politiske forhold i amier og kommuner med scerligt informative ligestillingsredegerelser. 

Kommune Borgmesters Kvinder i Antal mandater i Offentliggerelse 

partifarve og kommnal- kommunalbestyrelse til S, af redegerelse3 

ken bestyrelse' R V, SF, Enhedslisten2 

Albertslund Soc. dem 4 (19%) 16 (21) (76%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Bjergsted Venstre, mand 2 (12%) 5 (17) (30%) Kort oplysning 

Bramsnres Soc. dem 4 (33%) 7 (15) (47%)* Bredere 

Mand offentligg0relse 

Fredericia Soc. dem 7 (33%) 12 (21) (48%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Frederikshavn Venstre, mand 5 (24%) 10 (21) (48%) Bredere 

offentligg0relse 

Gladsaxe Soc. dem 13 (52%) 16 (25) (64%) Kort oplysning 

Mand 

Grena Soc. dem 6 (32%) 10 (19) (53%) Ingen 

Mand offentligg0relse 

(finder sted 1 

januar) 

Hadsund Soc. dem 3 (18%) 9 (17) (53%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Heming Soc. dem 6 (29%) 12 (21) (57%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Kerteminde Soc. dem 6 (32%) 10 (19) (53%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Kolding Soc. dem 8 (32%) 14 (25) (56%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

K0benhavn Soc. dem 27 (44%) 35 (62) (56%) Bredere 

Mand offentligg0relse * 
K0ge Soc. dem 6 (29%) 13 (21) (62%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Lemvig Venstre, mand 7 (33%) 9 (21) (43%) Kort oplysning 
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Lyngby- Konservativ , 12(57%) 8 (21) (38%) Bredere 

Taarbrek mand offentligg¢relse * 
Nex¢ Soc. dem 5 (29%) 6 (17) (35%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Nyk¢bing F. Soc. dem 5 (29%) 13 (21) (62%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Ringsted Soc. dem 4 (19%) \0 (21) (48%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Roskilde Soc. dem 9 (36%) 15 (25) (60%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

R¢dekro Soc. dem 7 (41 %) 7 (17)(41 %) Bredere 

kvinde offentligg¢relse 

R¢dovre Soc. dem 8 (42%) 12 (19) (63%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Sindal Venstre, mand 4 (24%) 6 (17)(35%) Bredere 

offentligg¢relse 

Sor¢ Soc. dem 3 (18%) 9 (17) (53%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Struer Venstre, mand 5 (26%) 7 (19) (37%) Bredere 

offentligg¢relse 

Vejle SF, mand 8 (32%) 14 (25) (56%) Bredere 

offentligg¢relse 

Viborg Soc. dem 5 (24%) 11 (21) (52%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Aakirkeby Venstre, 2 (12%) 6 (17) (35%) Kort oplysning 

kvinde 

Aalborg Soc. dem 9 (29%) 18 (31) (58%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

Arhus Soc. dem 12(39%) 21 (31) (68%) Bredere 

Mand offentligg¢relse 

*Bt mandat (Bramsnres Kommune) er valgt pa en socialislisk lisle 



______________________________________________________ ~I,OI 

Tallene grelder for valgperioden 1993-1997 

I. Antal kvinder i kornmunalbestyrelse. I parentes andeI af kvinder i kommunalbestyreIse i procellt. 

2. Antal mandater til partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten. 1 

parcotes det samlede aotal pladser. I anden parentes partiernes procentvise andel. 

3. Her er del' trc kategorier: 

a- Ingen offcntiigg0relse 

b- Kart oplysning: notits om LigestiIlingsrcdeg0relsen j avis 

c- Bredere offcntligg0rclse: nilr redeg0relsen er fremlagt pa biblioteker og lignende, evt. sWl'rc avisomtale, 

evt. udsendelse af pressemeddelelse 

• Betyder en srerligt omfattende offentiigg0relse 

Amt Borgmesters Kvinder i Antal mandater i amtsrad Offentliggerelse 

partifarve og amtsrad' til S, RV, SF, af redegerelse3 

ken Enhedslisten2 

Frederiks- Konservati v, 7 (33%) 9 (21) (43%) Bredere 

borg kvinde offentligg0relse 

K0benhavn Soc. dem II (35%) 17 (31) (55%) Bredere 

Kvinde offentligg0relse 

Nordjylland Soc. dem 6 (19%) 16 (31) (52%) Bredere 

Mand offentligg0relse 

Vestsjrelland Soc. dem 9 (3 1%) 15(29) (52%) Bredere 

Mand offentligg0relse 
. 1. Antal kvmder 1 Amtsrad. I parentes andel af kvtnder 1 amtsrad I procent. 

2. Antal mandater til partierne Socialdemokratict , Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten. I 

parcntes det samlede aotal pladscr. I anden parentes partiernes procentvise andel. 

3. Her er del' tre kategorier: 

a- Ingen offentligg0relse 

b- Kart oplysning: notits am Ligestillingsredeg0reisen i avis 

c- Bredere offentligg0relse: nar redeg0reisen er fremlagt pa biblioteker og lignende, evL st01'fe avisomtaie , 

eve udsendelse af pressemeddeieise 
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Se betrenkning 673 og 715 og Andersen, Nielsen og Prect, 1996. 
Denne diskussion bygger pa Halsaa 1995b, p. 9 
Se Dahlerup 1998, kap. 14 for en analyse af de forskeIIige ligestiIIingslove. 
Se Udenrigsministeriet (1994, 1995) og LigestiIIingsriidet (I 996c) for en gennemgang af en del 
af det internationale Iigestillingsarbejde og srerligt Udenrigsministeriets opfplgning af 
handlingsprogrammet fra FNs 4. Verdenskvindekonference: Platform for Action. 
Se fx Mygind Madsen og Humenius (1987) for en analyse af dele af den private sektor: kvinder 
i banker og sparekasser. Se Carlsen og Elm Larsen (1993), Hpjgard 1996, , LO kongres (1995), 
MpIler Jensen og Larsen (1994), Nordisk MinisterrUd (1993), Udsen (1997) om den manglende 
ligelpn mellem de to kpn i Danmark. 

Se Halsaa 1995b (p. I 0) for en metodisk gennemgang af en rapport baseret pit offentlige 
dokumenter. 
Se fx FN-publikationen Meeting in Mexico. The stmy of the World Conference of the 
International Women's Year. UN, New York, 1975. 
Det er Borchorsts pointe, at sprogbrugen i Norden mangler den prrecision, som en sondring 
meIIem biologisk og socialt kpn kan give. Dette fin des i det engelske sprog i begreberne sex and 
gender. Fprstnrevnte omhandler det biologiske kpn. Sidstnrevnte anvendes, nar der er tale om 
kpnsforhold, der er socialt skabte. (Borchorst 1999). 

Den fplgende diskussion tager udgangspunkt i Borchorst (1999). Se desuden Hirdman, 1990 
(p.44). 
Spprgsmalet om sammenhreng meIIem kpn og klasse kunne med fordel belyses yderIigere i et nyt 
forskningsprojekt. 
For en forskningsmressig belysning af spprgsmalet om mrend og IigestiIIing se LigestiIIingsradets 
antologi MC1!nd pa vej (Ligestillingsradet 1999c). Se desuden LigestiIIingsriidet (1994). Et 
praktisk eksempel pa et "udvidet" Iigestillingsbegreb er den Iigestillingspolitik, som man arbejder 
efter i Aarhus kommune, der i en lrenger periode har haft et aktivt ligestillingsudvalg. Her er 
IigestiIling for de to kpn et blandt flere parametre, hvoraf etnisk Iigestilling er et andet. 
Winter (1994) diskuterer spprgsmalet om udfonnningen af offentlig politik og dens konsekvenser 
for implementeringen heraf og herunder politikinstrumenter og deres konsekvenser. Bogen giver 
en god introduktion til implementeringsdiskussionen. Borchorst (1995,1999) og Halsaa (I 995b) 
diskuterer ligestiIlingspolitik fx spprgsmiUet om mal og instrumenter i politikken, statens 
styringsmuligheder og aktprer. Se desuden Dahlerup (1998) kap. I I og 14. 
I den nye Iigestillingsiov indgar flere politikinstrumenter, som kan vrere med til at Jette 
implementeringen af loven. Dette grelder Iigestillingsredegprelser, som skal udarbejdes af aIle 
statslige institutioner over 50 arsvrerk og mainstreamingstrategien. 
For en uddybning af denne diskussion se fx T.M.Moe: "The Politics of Bureaucratic Structure" 
i J.E. Chubb og P.E. Peterson, eds., Can the Government Govern?, Brookings, Washington D.C., 
1989. 
Jeg har valgt at placere de Folketingsbeslutninger, som ligger bag handlingsplaner for ligestilling 
i denne gruppe, selv om de ikke er retligt bindende. Dette skyldes den opmrerksomhed og 
ressourcer, som er blevet anvendt pa handlingsplanarbejdet i tidsperioden 1987-1997 (se 
Andersen og Carlsen, 1991, Ligestillingsractet 1993, 1996a). 
Dette grelder fx konferencer om Iigestilling i EF (1991), om udarbejdelse af handlingsplaner 
(1992), om ligelPn (1993), om mrends familier (1994), om ligestiIIing i EU og Danmark (1995), 
om mrends arbejdspladskuitur (1997), om positiv srerbehandling (1998), om handel med kvinder 
(1999) og om de marginaliserede mrend (2000) (Ligestillingsradets Arsberetning, diverse 
argange, LigestiIIingsriidet 1999b). 



________________________________________________________ ~103 

1 J 

18 

19 

20 

21 

22 

2] 

24 

25 

26 

27 

29 

]0 

J] 

33 

35 

Denne kategori er tilf¢jet i mervrerende projekt. 

Sondringen mellem disse to akt¢rer har ikke empirisk belreg, idet de individuelle ildsjrele ofte 
spiller en vigtig rolle for ligestillingsarbejdet pa organisatorisk niveau. 

Med den nye ligestiIIingslovgivnings vedtagelse i maj 2000 kan de forskellige akt¢rers betydning 
rendres. Se betrenkning nr. 1370, 1999 (pp. 39-42) for en akt¢r-oversigt. Se desuden Fiig (1999) 
for en oversigt over akt¢rer i ligestillingssp¢rgsmal pa forskningsomradet. 

En gruppe (kvindelige) journalister i dansk presse kan ligeledes betragtes som akt¢rer pa feltet, 
selv om de ikke indgar i denne oversigt. Disse har i en arrrekke drekket ligestillings- og 
k¢nssp¢rgsmal. 

Se Dahlerup og Hvidt (eds.) 1990 for interviews med danske, kvindelige politikere. Idette projekt 
er ikke inddraget individuelle Folketings-, amts- eller kommunalpolitikere i evalueringen af 
ligestillingspolitikken. 

Se kap. 9 om dispensationer efter ligebehandlingslovens § 13 stk,2. 

Se Dahlerup (1998, kap. 14) for en analyse af bevregelsens betydning for udvikling af 
velfrerdsstatens politik og ligestillingspolitik. Det er dog Dahlerups konklusion, at bevregelsens 
styrke primrert la i den offentiige debat. 

1. luli 1999 fik ligestillingen sin f¢rste minister i Danmark, idet by- og boligminister lytte 
Andersen (S) blev udnrevnt herti!, hvorefter Ligestillingsradet ligeledes flyttede ressort
ministerium. 
Dahlerup (1998, kap.14) sondrer i en vurdering af ligestillingslovgivningen i Danmark mellem 
hhv. personajhlRngig implementering og implementering, som er forankret i organisationer. 
Deres ansvarsomrade og opgave var at udvikle tiltag for at g¢re distrikterne til attraktive bosteder 
for kvinder og at bista kvinderne i at skabe egne arbejdspladser. 

Der forekommer ikke mange analyser, evalueringer og vurderinger af mainstreaming i litteraturen. 
Der er derfor behov for et forskningsmressigt fokus herpa med henblik pa en begrebsmressig 
udvikiing. Se Kvinder, ken ogjorskning, temanummer om main streaming nr.2, april 2000. 

Den f¢lgende fremstilling bygger pa LigestiIIingsradets A.rsberetning 1998, kapitel 6 om 
mainstreaming. En ekspertgruppe i Europaradet gay i 1998 f¢lgende definition af main streaming: 
"Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of 
policy processes, so that a gender perspective is incorporated in all policies at all levels and at all 
stages, by the actors normally involved in policy-making" (EG-S-MS (98) 2 prov.) . Se desuden 
formand for Ligestillingsriidet Ingrid Rasmussens kronik i Morgenavisen lyllandsposten 8. marts 
1999. 

Se publikationerne FN's 4. Verdenskvindekonference, Beijing 4.-15. september 1995 
(Udenrigsministeriet 1995) og Hvad alverdens kvinder blev enige om i Kina. Platformjor Action 
og hvad vi kan bruge det til i Danmark. Ligestilling i et globalt perspektiv (Ligestillingsriidet 
1996c). 

Europaradet udgav i 1998 en rapport med visioner for main streaming. I denne papeges det, at 
mainstrearning ikke er ensbetydende med, at den alminde1ige ligestillingspolitik afskaffes, men 
at strategien skal ses som et supplement til den allerede eksisterende ligestillingspolitik (EG-S
MS (98) 2 prov). Se desuden LigestiIIingsradet 1994, 1996 om ligestilling og EU. 

Med den nye ligestillingslovgivning bliver mainstreaming et af Iigestillingspolitikkens brerende 
principper. Se lovens § 4. 

Se Poder Pedersen (1998) for en gennemgang af to hollandske mainstreamingprojekter. 

Se Betrenkning nr. 1370, 1999,pp. 156-157, Fiig 1999. 

Det nordiske projekt udgiver et nyhedsbrev om mainstreaming. Nordisk Rad udgiver en endelig 
evaluering af projektet i 2000. 

Denne del af projektet har vreret inspireret af bogen Den umulige samtale - sprog, k,m og magt 
i jobsamtaler (Scheuer, 1998). Bogen indeholder en sprendende analyse af jobsamtaler i et 
k¢nsperspektiv. Det er Scheuers konklusion, at kvinder ofte behandles darligere end mrend under 



104 

' 6 

40 

41 

42 

44 

45 

47 

49 

50 

5 1 

52 

en jobsamtale- afbrydes oftere, stilles flere jalnej-sp¢rgsmiil og taler mindre end mrend. 
I Sverige har mainstreamingstrategien vreret afpr¢vet som et metodisk pilotprojekt i ni kommuner. 
Se Astriim for en analyse heraf (Astriim 1997, 1998). Det er dog vresentligt at vrere opmrerksom 
pa, at svensk politisk kultur kan vrere anderledes end den danske, hvilket Iigeledes kan skabe 
anderiedes betingelser for ligestillingspolitik. 
En lignede konklusion nar Halsaa frem til i en analyse af norsk kommunalpolitik ( 1995b). 
Med den nye lovgivning g¢res handlingsplansarbejdet lovpligtigt. Hermed skal aile statslige 
institutioner over 50 arsvrerk udarbejde handlingsplaner IlVert andet ar. Koordineringen af 
arbejdet udf¢res af Ligestillingsministeren. 
Se Dahlerup 1998, p.252ff for en analyse af det kvindepoiitiske netvrerk i Folketinget og dettes 
betydning for udvikiingen af dansk ligestillingspolitik i 1980'erne. 
I Iyset af handlingsplansarbejdets betydning i dansk ligestillingspolitik kan en sadan poiitisk 
prioritering undre. 

Denne ornfatter f¢lgende indsatsomrader: handlingsplaner skal som minimum indeholder rnaltal 
(I) samt konkrete tiltag for en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv for begge k¢n (2) 
og mal for en mere balanceret k¢nsfordeling i ledergruppen (3 ). 
Det kunne vrere interessant at belyse samspillet mellem de enkelte ministerier og 
Ligestillingsradet, som er koordinator for handlingsplanarbejdet. Eftersom relationen mellem 
disse akt¢rer kun i meget begrrenset omfang er ekspliciteret i analysematerialet, ville en sadan 
analyse n¢dvendigg¢re kvalitative interviews med de Iigestillings- eller personaleansvarlige i 
hvert ministerium .. Se fx interviews med davrerende [igestillingskonsulent i DSB Anette Wolters, 
personalechef i Boligministeriet Alex Klug og personalechef i Milj¢rninisteriet Jesper Jarmbrek 
i Berntsen, Dahlerup et a!. 1991. 
Et eksempel herpa kan vrere Boligministeriet, der i begyndelsen af 1990'erne f¢rte en aktiv 
Iigestillingspolitik (Bemtsen, Dahlerup et a!. 1991). 

Liges tillingsriidet anbefaler i sin evaluering af den anden handlingsplanperiode, at 
ligestillingsindsatsen ikke kun afgrrenses til personalepolitik, men ogsa styrkes og synligg¢res 
i ministeriets udadvendte politik (Ligestillingsradet 1993). 
Det er vigtigt at understrege, at politikkens indholdsside ikke er en del af Folketingets motiverede 
dagsorden D57 for handlingsarbejdet (1994). 
Se Skjeie et a!. 1989 p. 131ff for en gennemgang af den norske analyse og for en gennemgang 
af ligestillingsarbejdet i hvert enkelt ministerium. 
Se Nex¢ Jensen for en kritisk analyse af ministeriets arbejdspladskultur og rekrutteringspolitik 
(1997a). 
Ministeriet rendrede navn til By- og Boligministeriet i 1998 En analyse af ministeriet i begynde1sen 
af 1990'erne understregede at den manglende formulering af ligestillingsproblematikker g¢r det 
vanskeligt for ligestillingsudvalget at komme igennem med konkrete tiltag (Berntsen, Dahlerup et 
a!. 1991). 
Ministeriet blev oprettet i 1993. 
Flere h¢jere lrereanstalter ser dog positiv srerbehandling som et instrument til at opnii en bedre 
balance mellem de to k¢n. Saledes har Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske 
Universitet og Det Naturvidenskabelige Fakultet ved K¢benhavns Universitet og Aalborg 
Universitet s¢gt Ligestillingsradet om dispensation fra ligebehandlingsloven til at indf¢re positiv 
srerbehandling (se kapitel 9 og Fiig 1999). Roskilde Universitetscenter er i ¢vrigt en af de fii 
undervisningsinstitutioner, der har udarbejdet en handlingsplan med miUtal for k¢nsfordelingen 
og udviklet ligestillingsinstrumenter. 
Ministeriet rendrede navn til F¢devareministeriet i 1997 
En analyse af miljlllministeriet fra 1991 viste, at 50 % af Planstyrelsens chefgruppe var kvinder. 
Analysen papeger, at dette ikke skyldtes aktiv rekruttering men derimod styrelsens mindre 
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hierarkisk organisationskultur, som skaber et dynamisk arbejdsklima (Berntsen, Dahlerup et 
a1.199 I ). 
Se Mogensen for en analyse af DSBs organisationsstruktur. Denne belyser, hvilken styrke det er, 
at en ligestilJingskonsulent befinder sig pa chefniveau, og at de enkelte chefer er engagerende i 
ligestillingsprocessen (Mogensen 1993). DSB fremh",ves af Ligestillingsradet som en af de 
institutioner, som har de mest konkrete malformuleringer (Ligestillingsr!idet 1993). 
Se Nexyl Jensen 1995, 1997a for analyser af dansk forvaltning. 
Der er udarbejdet en del casestudier af kommunale ligestillingstiltag og -politik pa Institut for 
Statskundskab pa bade K0benhavns og Aarhus Universiteter. Se fx Bahnsen 1991, H0st 
Andersen 1998, Kornbo 1994" Gedde Jacobsen 1996, Winge 1997 og Kristensen ua. 
Se van der Ros og Halsaa: Ingen Heksekunst, sa de ?'. Evaluering af brug af Handboken. 
0stJandsforskning 1988. Se desuden Halsaa 1995a, 1995b, Pincus 1997, van der Ros 1997 og 
Pincus og van der Ros, 1999. 
Denne indledning tager afs"'t i Pincus og van der Ros 1999. 
I det f01gende bruges begrebet kommunalt bade for det amtslige og kommunale 
ligestillingsarbejde. 
En opgl'lrelse over arbejdsstyrkens fordeling pa sektorer 1998 viser, at i danske amter og 
kommuner udg0r kvinder 77% og m",nd 23% af arbejdsstyrken. Der er under 10% kvindelige 
kommunaldirektl'lrer og ca.l0% kvindelige borgmestre (figur 5.12. og figur 7.10 Danmarks 
Statistik og LigestiIJingsradet 1999). 
I 1990' erne har LigestiIlingsrildet, Kommunemes Landsforening (KL) og Amtsriidsforeningen 
organiseret nye tiltag. KL udgiver et nyhedsbrev om IigestiIIing og har ansat en 
Iigestillingskonsulent til at bistil kommunerne med at fremme ligestiIIingen lokal!. I 1991-1992 
kl'lrte KL et projekt, der skuIIe afd"'kke, om der er forskelle i kvindelige og mandlige 
kommunalpolitikeres hverdag. Amtsradsforeningen afholdt i foraret 1992 en konference om 
IigestiIlingsarbejdet i amterne med deltagelse af amtskommunale politikere og embedsm"'nd med 
to temaer: ligestiIling i EF-regi og personalepolitik og ligestiIIing (Amtsradsforeningen 
199211993). KL afholdt i 1995 projektet Ledelse og Ken. Et andet initiativ rettet mod et lokale 
niveau kom fra Ligestillingsradet, der i 1994 oprettede en radgivningstjeneste med det formal at 
hj",lpe offentlige og private virksomheder med at fa sat et malrettet ligestillingsarbejde i gang. 
Disse tal er baseret pa knap 200 kommuner og amters ligestillingsredegl'lrelser. 
Den kommunale styrelseslov giver mulighed for, at en kommune kan neds",tte s"'rIige udvalg. 
Der g",lder dog det s",rIige forhold for disse udvalg, at de ikke ma tildeles opgaver, som hylrer 
under faste udvalg. Hvis et s",rIigt udvalg far en opgave, som hl'lrer under et fast udvalgs 
kompetence, ma denne opgave Il'lses under det faste udvalgs kontrol, idet kompetencen ikke kan 
fratages det faste udvalg (Harder 1991). 
I forI",ngelse heraf fremsendte statsministeren et brev til Kommunernes Landsforening og 
Amtsradsforeningen i Danmark angaende Folketingets bekymring over amternes og 
kommunernes manglende indsats for at fremme ligestilling. Pa baggrund af debatten besluttede 
LigestiIIingsri\det at indkalde handlingsplaner fra kommunerne i forbindelse med 
handlingsplansperioden 1991-1993 og udarbejdelse af evalueringsrapport til Folketinget i 1993, 
men gennemfl'lrte aIIigevel den f0rste indsamling af bidrag fra kommunerne allerede i 1992 for 
at indsamle erfaringer over ligestiIlingsaktiviteter der fandt sted rundt i landet (Ligestillingsri\dets 
arsberetning 1992 og 1993). 
LigestiIIingsradet udgav i 1994 pjecen Vejledning i udarbejdelse af en handlings plan for 
ligestilling (Carlsen 1994). 
Dette fremgar af ministeriets vejledning. Denne blev forenklet i 1999 for at gl'lre det tydeligt, 
hvilke data der er nl'ldvendige for at leve op til lovens krav (Indenrigsministeriets vejledning 
nr.193, 1996, Vejledning nr. 28, 1999). 
I forbindelse med ",ndringen i den kommunale styrelseslov, der tradte i kraft den 1. januar 1996 
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arrangerede Ligestillingsradet i 1996 i samarbejde med andre institutioner en konference om de 
kommunale ligestillingsredeg¢relser. Desuden udgav Ligestillingsriidet og en rrekke 
organisationer en handbog med ideer og redskaber til kommuners og amtskommuners 
ligestillingsredeg¢relser og organisationsudvikling. Bogen rummer bl.a. en vejledning i, 
hvorledes en kommune kan udarbejde den statistiske del af en ligestillingsredeg¢relse (Grost«ll 
og Poder Pedersen 1997, Koch 1997, Ligestillingsriidets Arsberetning 1996). 
Den f«llgende fremstilling er baseret pa den komparative analyse af de to evalueringer, som indgar 
i Ligestillingsradets anden evaluering (Ligestillingsradet 1999a). 
If«llge den kommunale styrelseslovs §62, stk.3 er fristen for aflevering den l.september hvert 
andet ar. Evalueringeme er baseret pa det materiale, som var indkommet hhv. l.oktober 1997 og 
15. november 1999. Derfor rna det antages, at en del kommuner ikke har overholdt loven. Antal 
besvarelser var 184 (1997) og 190 (1999). I de 190 besvarelser er dog indregnet de 4 
k«lbenhavnske bydelsfors¢g. 
Indenrigsministeren skrev i foraret 1997 til samtlige kommunalbestyrelser og amtsri'td med det 
fonnal at g«lre opmrerksom pa, at afleveringsfristen for de f«lrste redeg«lrelser var 1. september 
1997. En maned efter fristens udl«lb havde Indenrigsministeriet kun modtaget 184 indberetninger, 
hvorefter ministeren skriver til kommuner og amter i slutningen af september 1997. I l«lbet af 
efteraret indkom en del af de manglende indberetninger. Ministeren skrev dog et tredie brev med 
en anmodning om at s«lrge for, at de resterende redeg«lrelser bliver indsendt til ministeriet sen est 
d.15.december 1997. Ultimo december 1997 manglede der i alt redeg¢relser fra 21 kommuner, 
hvoraf i hvert fald de fern omhandler ligestillingsredeg«lrelserne. Disse 21 kornmuner blev 
indberettet til Tilsynsradet med det resultat, at der primo februar 1998 kun manglede 
ligestillingsredeg¢relser fra to af disse kommuner. Hele sagen er journaliseret som nr. 199711520-
9 i Indenrigsministeriets arkiv. 
Se rapportens appendix for en oversigt over nogle politiske forhold i denne gruppe (tabel I). 
Det talmateriale, sorn indgar i dette afsnit stammer fra kommunevalget nov. 1997 fra den 
database, som var lagt ud pa internet pa adressen: www.difdanmarkdk 
En foresp¢rgsel til de 4 amter og 29 kommuner har givet indblik i de forskellige 
offentligg¢relsesformer, som er blevet anvendt . Disse omfatter avisannoncering, frernlreggelse 
pa det lokale bibliotek, prresentation pa Internet eller presseomtale. Se tabel 1 i appendix for en 
oversigt over hver af de 33 amter og kommuners offentligg¢relsesform. 
Se H¢stgaard Andersen 1998 for erfaringsopsamling om praktisk ligestillingsarbejde i hhv. 
Viborg og Kolding. 
K«lbenhavns kommune er den eneste danske kommune, som har en ligestillingskonsulent ansat 
pa fuld tid. 
Et case-studium af kommunen kritiserer dens ligestillingspolitik for at vrere uden sammenhreng 
mellem mal og midler (Gedde Jacobsen 1996). 

Se Winge 1997 
Se Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 1997 for en omtale af Lyngby-Taarbrek kommunes 
ligestillingsarbejde og publikationer. 
Et andet sp«lrgsmal er, hvorvidt Tilsynsriidet udg¢r et styringsinstrument, som kan tages i brug 
over for kommuneme, hvis de fors¢mmer deres lovhjemlede pligt til at udarbejde 
ligestillingsredeg¢relser. 
Arbejdsmarkedsstyrelsens ligestillingssektion har fra 1995 udarbejdet notater om 
ligestillingsarbejdet, som har fundet anvendelse i dette kapitel (Arbejdsmarkedsstyrelsen 1996a, 
1996b, 1997a, 1997b). 
Se Nautrup og Bering 1991, Dahlerup 1989, Emerek og Ipsen 1997 Holt 1988a, 1988b, Skinh¢j 
m.fl. 1984, Skinh«lj 1989, Stig 1988, 1989, Wahlgren et al. 1986. Den afBering og Nautrup 
udarbejdede evaluering af ligestillingsarbejdet i AF 1986-90 er resultatet af en evaluering, som 



________________________________________________________ ~I07 

81 

82 

85 

R6 

87 

88 

90 

91 

9) 

94 

95 

Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte i 1990 om AFs ligestillingsarbejde og har derfor en vis intern 
karakter (Nautrup og Bering 1991). 

Det fyjlgende bygger pa Arbejdsministeriets publikationer Arbejdsformidlingen (1996a) og 
Ligestilling pa arbejdsmarkedet (l996b) serien Dansk Arbejdsmarkedspolitik, 
Arbejdsministeriet 1996. 

Det regionale arbejdsmarkedsriid forkortes RAR og Landsarbejdsmarkedsradet LAR. 

I en analyse af "akademisk" arbejdskraft konkluderer Henningsen og Sjyjrup, at situationen for 
kvinder her er tilsvarende. K vinder har siden slutningen af 1960'erne uddannelsesmressigt 
overhalet mrendene. Det kyjnsopdelte arbejdsmarked afspejles i et hnsopdelt uddannelsessystem, 
hvor de to kyjn har forskellige uddannelser. Manglen pa uddannelsespladser i kvindefagene har 
i perioder medfyjrt, at mange kvinder matte vrelge en uddannelse pa et af de traditionelle 
mandeomrader for overhovedet at fa en studieplads. Dette gjaldt specielt pa de lange 
videregaende uddannelser (Henningsen og Sjyjrup 1997). 

For en evaluering heraf se Olsen og Ramsyje: Hvad del' er godtfor kvinderne, el' godtfor AMU 
Evaluering afP4 7. Roskilde Universitetseenter 1991. 

I artiklen fremhreves det, at disse argumenter blev sat i spil pa forskellige tidspunkter i Iyjbet af 
1980'eme. De vii blive prresenteret uden denne tidsdimension her. Den fyjlgende fremsti1ling 
bygger pa Emerek og Ipsen 1997. 

Se Borchorst 1983 og interview med Borehorst i Information 17.2.1984. 

En rrekke arbejdsgivere gik ind i kampagnen som fx lernindustrien. I 1985 blev der lavet en 
video, hvar en gruppe unge piger danser rundt pa et vrerkstedsgulv i Iyseryjde kedeldragter under 
sloganet "Jernet el' vannt pu pigerne" (Emerek ag Ipsen 1997). Det fremst"r for mig ganske 
farstaeligt, at en sadan kampagne ikke appellerede til den rigtige miilgruppe. 

Tal for fagene tyder pa, at dette stadigvrek er tilfreldet. Se Emerek og Ipsen 1997, pp. 24-25 far 
en klar grafisk fremstilling af kvinders overarbejdslyjshed i disse fag frem til 1995. 

BRYT-projektet under Nordisk Ministerrad blev nedsat for at udvikle metoder til at bryde det 
kyjnsopdelte arbejdsmarked. Bade den norske og danske del af projektet analyserede kvinder i 
mandefag (Dahlerup (red.) 1989, Holt 1988a, 1988b). 

For en intern evaluering heraf se: Flere mandlige plRdagoger i daginstitutioner. Udvikling og 
afPl'@vning af nye iriformalions- og vejiedningsaktiviteter, del' skal fremme mlRnds motivation 
for at sege oplagelse pa plRdagoguddannelsen( Styregruppen for ligestilling, Arhus-regionen 
1995). 
Se Dahlerup 1998, kap.14 for en analyse af positiv srerbehandling i relation til de politiske parlier. 

Den nye ligestillingslovgivning lregger op til en anden og mindre restriktiv praksis omkring 
dispensationer til positiv srerbehandling. Dette kapitel kan derfor ses som en evaluering af den 
praksis, sam har fundet anvendelse i Danmark i 1990'erne. 

Den fyjlgende gennemgang bygger pa Ligestillingsriidet I 999b, p.7. Se publikationen Behandler 
man folk lige nul' man behandler dem ens? Rapport ji-a Ligestillingsradets h@ring om positiv 
sIRrbehandling den 26. november 1998 (Ligestillingsradet 1999b). Sidstnrevnte giver en rrekke 
bud pa argumenter for ag imod positiv srerbehandling fra forskere, politikere, arbejdsmarkedets 
pmter, bureaukrater og indeholder desuden statistik pa omradet 

En dispensation efter § 13, stk.2 forudsretter imidlertid, at der er enighed blandt arbejdsmarkedets 
parter i Ligestillingsriidet, idet disse er tillagt en vetoret pa dette omrade. Der er saledes en 
mulighed for, at dispensationssager bliver afgjort i Ligestillingsradets arbejdsmarkedsudvalg. En 
dispensationsbekendtgyjrelse fra 1989 abnede op for visse undtagelser fra dispensationsreglen, 
idet det blev tilladt at gennemfyjre kortere arbejdsmarkedsrelaterede kurser for kvinder med 
henblik pa at skabe lige muligheder for kvinder og mrend. Det blev ligeledes tilladt at annoneere 
efter kvinder, hvis forrnuleringeme ikke afholder mrend fra at syjge. 

Denne optrelling bygger dels pa Ligestillingsriidets arsberetninger, dels pa en intern oversigt 
udarbejdet til projektet af Ligestillingsradets sekretariat i efteraret 1997. Tallene er opdateret ved 
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redaktionens afslutning maj 2000 og drekker tidsperioden 1990-1999 ( Ligestillingsradet 1999b, 
pp.11 og 43, diverse argange af Ligestillingsnldets arsberetning). 

Se desuden Bloch, 1999, Fiig 1999 og Nex>l Jensen 1997b samt >lvrige publikationer fra 
forskningsprojektet K,m i den akademiske organisation for en nrermere analyse af ligestilling i 
dansk forskning, det forskningspoliti ske system og k>ln i akademia. 

Den f>llgende gennemgang er baseret pa Ligestillingsradets radsreferater af de enkelte riidsm>lder. 

Det nuvrerende Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 

Desuden er indgaet ministeriemes tilbagemeldinger til Udvalget vedr. det fremtidige 
ligestillingsarbejde. 

For en statistisk afdrekning af denne uligestilling omkring politisk reprresentation, kvinders 
deltagelse i politiske og !1Ikonomiske beslutningsprocesser, l>lnforhold og familieliv se 
publikationen Kvinder og Mamd (Dan marks Statistik og Ligestillingsriidet 1999). 
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