
Medan regeringen avvisar
möjligheterna att minska
arbetslösheten genom
stimulansåtgärder vill den
åtminstone satsa på en sak:
Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. 

Enligt regeringens rådgivare
handlar det om åtgärder som
antingen inte har någon doku-
menterad effekt – eller
dokumenterat eliminerar
riktiga jobb.

Förra veckan skrev Arbetaren
Zenit att en viktig anledning till att
regeringen inte vill satsa på ekono-
misk stimulans är att det, enligt
finansminister Anders Borg, kostar
staten mellan två och fyra miljoner
kronor att skaffa ett enda nytt
jobb. I Propositionen för jobb och
omställning, som kom i januari,
föreslår Finansdepartementet ett
annat sätt att bekämpa arbetslös-
heten: Genom att avsätta tre mil-
jarder kronor åt ”jobbcoachning”,
6,6 miljarder åt fler praktikplatser
och att subventionen av de så kal-
lade nystartsjobben fördubblas.
”Forskning visar bland annat att
förmedlingsinsatser tycks vara en
förhållandevis effektiv åtgärd för
att minska arbetslösheten”, skriver
departementet.

Men forskare delar inte den
slutsatsen. Lars Calmfors, profes-
sor i internationell ekonomi och
ledamot av regeringens eget glo-
baliseringsråd, menar att arbets-
marknadspolitiken utformades för
en högkonjunktur med kvardröj-
ande arbetslöshet.

– Nu ska politiken möta helt
andra problem som påminner om
dem vi hade i början av 1990-talet:

en snabb ökning av konjunktur-
arbetslösheten till följd av en djup
depression. Nu tvingas man
improvisa fram åtgärder, av typen
att satsa på ett stort antal coacher,
säger Calmfors.

– Men rimligen spelar sökin-
tensiteten mindre roll när arbets-
lösheten beror på konjunkturen.

HAN FÅR STÖD av Ifau, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärde-

ring, som ligger under Arbets-
marknadsdepartementet. 

– Det finns så vitt jag vet inga
forskningsresultat som visar vad
coachning och intensifierad för-
medling har för effekter på arbets-

lösheten som helhet, säger Anders
Forslund, docent på Ifau. 

Vad gäller regeringens andra
åtgärder, praktikplatser och
nystartsjobb, säger han:

– Subventionerade jobb vet
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Jobbsatsningar saknar 

Lars Calmfors är ledamot av regeringens globaliseringsråd. Han har svårt att förstå regeringens enträgna satsning på arbetslösa ungdomar.

10 av 16 medlemsförbund i
TCO har fortfarande mansdo-
minerade styrelser. Men det är
en klar minskning jämfört med
för bara ett drygt år sedan.  

Hösten 2007 rådde mansöverskott
i 14 av 17 styrelser bland TCO:s
medlemsförbund. När TCO-tid-
ningen nu åter har kontrollerat
hur det står till med könsbalansen
har 10 av 16 förbund mansdomi-
nerade styrelser. 

Det förbund som har åstad-

kommit den mest drama-
tiska förändringen i sin
styrelse är Symf, som orga-
niserar yrkesverksamma
musiker och sångare.

– Frågan om könsför-
delningen i styrelsen väck-
tes på den senaste kongres-
sen och det slutade med att
vi gav valberedningen i
uppdrag att se könsbalans som ett
prioriterat område, säger för-
bundsordförande Bo Olsson till
Arbetaren.

OCH DET GAV resultat. Hösten 2007
var samtliga ledamöter i Symfs sty-
relse män, medan det i dag råder
närmast total könsbalans. 

– Andelen kvinnliga musiker

har ökat kraftigt i Sverige
de senaste åren och vi till-
hör numera en bransch
med jämn könsfördelning.
Det är viktigt att spegla i
förbundsstyrelsen, där-
emot finns ingen uttalad
kvoteringsprincip, säger
Bo Olsson. 

BLAND ÖVRIGA SOM förbättrat sin
könsbalans sedan förra hösten
finns Fackförbundet ST, Lärarför-
bundet och Farmaciförbundet.
Vid sidan av Symf har styrelserna
för Teaterförbundet, Vårdförbun-
det och nybildade Unionen en
könsrepresentation som nu är
representativ för medlemskåren.

– Det var snarare sådant som

geografi och branch som man var
oense om – jämn könsfördelning
var självklart för alla från början,
menar Anne Thelander som är
ordförande i Unionens valbered-
ning. 

– Det enda som kan ta bort kri-

teriet om könsbalans i styrelsen är
om medlemskåren skulle kräva en
dominans av endera könet – och
det verkar osannlikt, fortsätter
hon. 

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

� Kvotering går ut på att reser-
vera en viss kvot för en underrepre-
senterad grupp, medan positiv
särbehandling handlar om att gynna
den som tillhör en underrepresente-
rad grupp bland lika meriterade
kandidater. Det senare kallas ibland
positiva jämställdhetsåtgärder. 

� Ett exempel på kvotering från
folkrörelsevärlden är Riksidrotts-

förbundet (RF) som 1995 beslutade
att dess styrelseledamöter, med
undantag från ordförandeposten,
ska vara lika fördelade mellan
könen.

Män och kvinnor konkurrerar
alltså inte med varandra utan nomi-
neras och väljs separat.

Källa: Kvotering av Drude Dahle-
rup och Lenita Freidenvall (2008).

Kvotering och särbehandlingFakta

TCO närmar sig könsbalans
Valberedningens uppdrag gav positivt resultat
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