
Praktikrapport  

 

1) Allmänna data om praktiken  

Praktikplats: UNDP, Gender Equality and Diversity Unit, Office of Human Resources  

Period: 2008‐09‐29 – 2008‐ 12‐19, Heltid 

Handledare: Soknan Han Jung, Chief, Gender Equality and Diversity 

Address: One United Nations Plaza, New York, NY 10017  

Tel: +1 (212) 906 5448 

email: soknan.han.jung@undp.org 

 

2)  En  allmän  presentation  av  arbetsplatsen  och  hur  dess  verksamhet  är 

organiserad 

UNDP  (United  Nations  Development  Programme)  är  FN:s  globala  utvecklingsnätverk 

och finns representerade i 166 länder runt om i världen med huvudkontor beläget i New 

York.  UNDP  arbetar  för  utveckling  världen  över,  framför  allt  med  målet  att  uppfylla 

millenniemålen. Organisationen  är  uppdelad  i Bureaus,  indelade  i  regioner  (Asien  och 

Stilla Havet, Latinamerika och Karibien, Afrika, de arabiska staterna och Östeuropa) och 

efter  funktioner  (t.ex.  Bureau  of Management).  Dessa  Bureaus  är  i  sin  tur  indelade  i 

Offices  (bland  dem  landkontoren  som  underordnas  regionala  Bureaus)  och 

Organizational Units. Samtliga byråer finns representerade i New York, men en stor del 

av deras arbete utförs på fältet och organisationen är i stort sett decentraliserad. I övrigt 

fristående organisationer som t.ex. UNIFEM är i vissa avseenden (bl.a. personalansvar) 

underordnade UNDP. 

 

Det övergripande policyarbetet både avseende programfrågor (dvs. utvecklingsarbetet) 

och  personalfrågor  sköts  från  huvudkontoret.  Huvudkontoret  fyller  också  en 

övervakande  funktion  genom  att  se  till  att  etablerade  policys  genomförs,  bl.a.  inom 

rekryteringsområdet  som  i  övrigt  är  decentraliserat.  Interna  Jämställdhets–  och 

mångfaldsfrågor är också  i  första hand decentraliserade, med varje enhet ansvarig  för 

att uppfylla de, av organisationen, uppställda målen. Även inom detta område utarbetas 

policys  centralt  och  uppföljningsarbetet  utförs  från  huvudkontoret  i  New York.  Sedan 



början  av  år  2008  sköts  detta  arbete  av  den  då  nyetablerade  Gender  Equality  and 

Diversity Unit  (GEDU), belägen inom Office of Human Resources (OHR), som I sin tur är 

underordnad Burea of Management (BOM). GEDU bestod under min praktikperiod av en 

chef, en konslut och jag, men samarbetade ständig med andra delar av OHR för att kunna 

utföra det dagliga arbetet.   Med  tanke på det ansvar och den  tunga arbetsbördan som 

ligger  på  en  enhet  med  detta  omfattande  ansvar  i  en  så  pass  globalt  utspridd 

organisation med  över  7000  anställda  (endast  fast  anställda  inräknat)  var  vi  ständigt 

underbemannade. 

  

3) En presentation av din position  inom organisationen  samt en beskrivning av 

dina arbetsuppgifter 

Eftersom  enheten  jag  arbetade  inom var  så  pass  liten  kom  jag  att  arbeta  väldigt  nära 

både min chef och min andra medarbetare. På vis blev jag en del av enheten och deltog i 

det vardagliga arbetet med allt vad det  innebar i  form av att svara på frågor från olika 

personer  inom  och  utanför  organisationen  och  arbetet  med  mer  långsiktiga  projekt. 

Enhetens fokuserade sitt arbete på att nå målet att få en könsbalanserad arbetsstyrka på 

alla enheter och inom alla arbetskategorier till år 2011. Av den anledningen var arbetet 

ganska  statistiskt  orienterat  i  avseendet  att  personalstatistik  låg  till  grund  för  de 

analyser vi utförde, de rapporter vi skrev och presentationer vi förberedde och höll.  

 

Att  uppnå  de  uppställda  målen  och  nå  den  önskade  förändringen  avseende 

könsbalansen i en så pass decentraliserad och utspridd organisation är starkt beroende 

av  ett  starkt  stöd  och  åtagande  från  varje  del  av  organisationen.  För  att  få  det 

nödvändiga  stödet  och  åtagandet måste  problemet  beskrivas  tydligt  tillsammans med 

vinsterna  av  att  uppnå  en  jämställd  arbetsstyrka.  I  detta  arbete  fyllde  presentationer 

som  hölls  av  vår  enhet  (i  regel  av  chefen  för  enheten,  med  ett  undantag  för  en 

presentation  jag  höll  tillsammans med  henne)  och  chefen  för  OHR  en  viktig  funktion. 

Samtliga presentationer förbereddes av vår enhet.  

 

En annan viktig komponent i detta arbete var att skriva rapporter och andra dokument 

som användes för att sprida informationen om läget  i organisationen tillsammans med 

identifierade  problem  och  förslag  på  hur  dessa  problem  borde  lösas.  Den  viktigaste 

rapporten vi arbetade med var “OHR Progress Report to GSIC” som är en del av en årlig 



rapportering  till  den  högsta  översiktsenheten  avseende  genusfrågor  inom  UNDP.  Vi 

arbetade  också  fram  en  handlingsplan  för  UNDP  rörande  interna  genusfrågor  för 

perioden  2009‐2011,  samt  en  arbetsplan  för  enhetens  verksamhet  under  2009  och 

inledde  arbetet  med  ett  policydokument.  För  att  förbättra  den  interna 

kommunikationen och kunskapen  inom området arbetade vi också med att uppdatera 

hemsidan och att utforma interna workshops.  

 

En annan viktigt del av arbetet gick ut på att kommunicera och samarbeta med andra 

delar  av  FN‐systemet  i  och  med  att  hela  FN  brottas  med  ungefär  samma  problem 

avseende genusfrågor. För att förbättra detta samarbete organiserade vi ett InterAgency 

Gender  Perity  Meeting  som  ledde  till  etablerandet  av  ett  InterAgency  Gender  Parity 

Network.  Vi  deltog  också  i  en  rad  möten,  workshops  och  seminarier  med  andra 

organisationer. 

 

4) En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 

Under min praktikperiod har jag lärt mig mycket om FN‐systemet i allmänhet och UNDP 

i synnerhet. Jag har utvecklat min engelska i både tal och skrift och framför allt avseende 

det något speciella språk som används  inom organisationen.  Jag har också  lärt mig att 

arbeta i en internationell kontorsmiljö med allt vad det innebär. Dessutom har jag knutit 

kontakter med medarbetare inom och utanför organisationen.  

 

5) Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv 

Arbetet mot  jämställdhet och mångfald  inom UNDP  fokuseras  i hög grad på att uppnå 

det  uppsatta  målet  om  att  ha  en  könsbalanserad  arbetsstyrka  till  år  2011.  På  så  vis 

ignorerar man till vis del andra aspekter av mångfald som religiös och etnisk bakgrund 

(vilket  det  till  viss  del  finns  andra  instrument  för  att  tillgodose),  sexuell  läggning, 

handikapp mm. Genom att endast fokusera på att uppnå en jämlik representation väljer 

man också den västerländska liberala synen på feminism. En syn som fått utstå mycket 

kritik från postkoloniala feministiska teoretiker.  

 



Inderpal Grewal hör  till de  som kritiserar den västerländska  liberalfeministiska  synen 

på  jämställdhet som kommit att dominera den internationella agendan. Hon menar att 

jämställdhet  inte  är  en  universell  fråga  och  att  den  västerländska  synen  inte 

representerar  hela  världen.  Grewal  påpekar  också  att  västvärlden  inte  bör  ses  som 

homogen och  att  västvärldens  kvinnor  inte  är  en homogen  grupp,  varför  jämställdhet 

inte  bör  behandlas  på  samma  sätt  i  hela  västvärlden  heller.  Med  stöd  från  detta 

resonemang  menar  hon  att  dekonstruktionen  av  jämställdhet  som  något  universellt 

måste  ske  inifrån  västvärlden  av  de  grupper  som  är  kritiska  till  hur  genusfrågor  och 

mänskliga rättigheter hanteras i väst (Grewal, 1999). Utifrån Grewals resonemang borde 

alltså  FN,  som  trots  sin  multinationella  karaktär  till  stor  del  styrs  av  västerlänska 

värderingar, ta sitt ansvar för att förändra denna syn på jämställdhet.  

 

Genom att öka antalet kvinnor i organisationen anses organisationen bli mer jämställd. 

Tanken är att kvinnor per automatik  anses värna kvinnors  intressen och därmed  tros 

vara bättre på  att  föra  en mer  jämställd utvecklingspolitik. Den postkoloniala kritiken 

mot  den  västerländska  liberalfeminismen  menar  att  kvinnors  situation  ser  olika  ut 

världen över och att alla kvinnors erfarenheter inte är likadana varför kvinnor från den 

västvärlden inte nödvändigtvis förstår tredje världens kvinnor. De menar vidare att det 

finns  en  fara  i  att  se  jämställdhet  som  en  universell  fråga.  Lilia  Abu‐Lughod  visar  på 

denna  problematik  när  hon  uppmärksammar  hur  de  afghanska  kvinnornas  frigörelse 

delvis motiverade ”kriget mot terrorismen”. Utan kunskap om de afghanska kvinnornas 

situation eller att den varierade regionalt, efter klass och andra identiteter målade man i 

västvärlden  och  USA  i  synnerhet  upp  en  bild  av  dem  som  i  behov  av  räddning. 

Talibanerna  målades  upp  som  hotet  som  kvinnorna  måste  räddas  ifrån  och  kriget 

inleddes (Abu‐Lughod, 2002). Vad som förmodligen i grund och botten var menat som 

handlingar  av  solidaritet  från  västerländska  kvinnoorganisationer  resulterade  i 

motiverandet av ett krig på grund av okunskap om de afghanska kvinnornas situationer 

och vilka krafter man satte  i  rörelse. Abu‐Lughod visar här hur problematiskt det kan 

vara  att  solidarisera med andra  grupper man  inte  känner  till  utifrån  sina  egna  villkor 

och utifrån sin egen syn på problematiken hos de man försöker visa solidaritet. 

 



Arbetet för intern jämställdhet motiveras ofta inom UNDP i termer av ökad effektivitet 

och  att  organisationen måste  leva  som den  lär  för  att  kunna  föra  fram budskapet  om 

jämställdhet  i  utvecklingsarbetet.  En  könsbalanserad  arbetsstyrka  anses  vara 

nödvändigt  för  att  uppnå  millenniemålen.  Rättviseargumentet,  att  män  och  kvinnor 

borde  ha  samma  möjligheter  att  arbeta  inom  organisationen,  lyser  oftast  med  sin 

frånvaro. Genom att argumentera i dessa termer kan man vinna anhängare som tidigare 

inte  sett  fördelen  med  jämställdhet,  men  samtidigt  riskerar  man  att  avpolitisera 

jämställdhetsfrågorna.  Att  jämställdhetsfrågor  inte  längre  skulle  vara  politiska  är  det 

nog  få  som håller med om, men den pågående processen  som maskerar genusfrågor  i 

effektivitetsargument och motiverar dem med ekonomiska kalkyler bör ses som ett led i 

en utveckling åt en avpolitisering av genusfrågorna.  

 

Jackson  ifrågasätter  denna  avpolitisering  som  instrument  för  att  nå  jämställdhet.  Hon 

menar att det kan slå fel om de önskade resultaten som motiverade den förda politiken 

inte slår in (Jackson, 1996: 500‐501) Ett annat problem med att konstruera jämställdhet 

som en effektivitetsfråga eller en fråga om ekonomisk vinning är att alla aspekter inom 

kampen för jämställdhet kanske inte passar in i dessa konstruktioner, eller så passar de 

olika bra in, vilket resulterar i en prioritering av de jämställdhetsfrågor som passar in i 

beskrivningen  av  jämställdhet  i  termer  av  effektivitet  eller  ekonomisk  vinning. Denna 

instrumentella användning av ekonomiskt tänkande och effektivitetsdiskurser för att nå 

jämställdhet  riskerar  också  att  låsa  fast  diskussionerna  om  jämställdhet  i 

effektivitetsvinster och ekonomiska kalkyler, vilket kan leda till en snävare debatt. 

 

Det  kanske  största problemet med den avpolitiserade  synen på  jämställdhet  återfinns 

hos  kritiker  av  begrepp  som  postpolitik  och  avpolitisering.  Kritikerna  menar  att 

begreppet  postpolitik,  som  beskriver  tiden  efter  ”ideologiernas  död”  och  ”historiens 

slut” är missvisande eftersom den avpolitisering som man menar äger rum i denna epok 

också representerar en politik som i högsta grad är ideologiskt motiverad (Tesfahuney 

& Dahlstedt: 2008). Att avpolitisera något är alltså enligt denna kritik en  i högsta grad 

politisk handling. I och med att man för en fråga ifrån den politiska arenan bestämmer 

man  vilka  värderingar  som  ska  styra  frågan  i  det  nya  sammanhang  man  placerar 



densamma. Problemet med begreppet avpolitisering är att den ger sken av att en neutral 

hantering  av  den  aktuella  frågan  har  ersatt  den  politiska  debatten,  när  man  i  själva 

verket  endast  flyttat  makten  från  politiken  till  ett  annat  område,  vilket  ur  ett 

demokratiskt  perspektiv  givetvis  är  en  farlig  utveckling.  Hur  man  ser  på  denna 

utveckling hänger samman med hur man ser på neutralitet. Kritikerna menar att det inte 

finns någon neutralitet och att konstruktionen av ett förhållningssätt som neutralt alltid 

maskerar en dold agenda.  

 

När  man  analyserar  en  organisation  som  UNDP,  någon  annan  del  av  FN,  eller  vilken 

organisation som helst bör man  ta hänsyn  till hur organisationen  i  fråga är uppbyggd. 

Med  tanke på UNDP:s globala kraktär blir det svårt att ha en  jämställdhetspolitik som 

passar samtliga delar av organisationen och tillgodoser alla  intressen. I sådana fall blir 

lösningen oftast en kompromiss där den starkaste sidan, som i detta fall uppenbarligen 

är den västerländska  liberalfeministiska  traditionen,  oftast  vinner. Till  viss del  kanske 

man  också måste  acceptera  att  verkligheten  aldrig  kan  vara  så  perfekt  som man  kan 

konstruera den  i  teorier.  I  vilket  fall borde UNDP, enligt min mening,  satsa mer på ett 

intersektionellt  tänkande när man försöker förbättra den snedvridna representationen 

inom  organisationen.  Att  endast  ta  hänsyn  till  kön  när  man  försöker  skapa  en  mer 

mångsidig  arbetsstyrka  räcker  inte.  Därför  anser  jag  att  även  etnisk  och  religiös 

bakgrund mm. borde vävas samman med kön när man utformar policyinstrument för att 

förändra  sin  arbetsstyrka.  På  så  vis  ökar  möjligheterna  att  uppnå  målen  om  en 

personalstyrka som representerar den verklighet organisationen arbetar i.  


