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Förändring är möjlig
Från ord till handling för jämställdhet i företag

I denna berättelse från ett utvecklingsprojekt får vi komma när-

mare och djupare än traditionella projektrapporter tillåter, för att 

förstå mer om de utmaningar som följer med att försöka förändra 

organisationer och människorna i organisationer. Målet för föränd-

ringen i projektet MångVäx var ökad jämställdhet och mångfald 

som ett medel för att utveckla affärer och kompetensförsörjning i 

industrinära företag. Men erfarenheterna är tillämpliga i alla slags 

organisationer.

Det är en insiktsfull och generös skildring av lärdomar, framgångar 

och svårigheter i processarbetet. De återkommande forskarkom-

mentarerna ger en bra koppling till aktuella rön och en pedagogisk 

beskrivning av forskningsfronten inom jämställdhet och genus.

”Förändring är möjlig” bjuder på både kunskap, verktyg och hopp.
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Fakta om projektet
Åtta industrinära företag deltog i MångVäx. Med hjälp av projek-
tets processledare jobbade de i skräddarsydda utvecklingsprocesser 
i sina företag samt i gemensamma kompetenshöjande träffar. Målet 
var att hjälpa dem gå från ord till handling och bli mer jämställda 
och normbreda1. 

Projekttid: 1 september 2015 – 31 augusti 2017

Projektägare: IUC Norr

Samverkansparter: Luleå tekniska universitet  
 Plan Sju kommunikation AB

Projektledare: Åsa Tjärnberg

Processledare: Sofia Lampa och Gunnel E Vidén

Kommunikatör: Marie Näslund Jakobsson 

Målgrupp: Små och medelstora industriföretag.

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden 
 Region Norrbotten 
 Länsstyrelsen i Norrbottens län 
 Luleå kommun 
 Piteå kommun 
 Längmanska Företagarfonden 
 Deltagande företag

Webbplats: www.iucnorr.se

1 Ofta används ordet ”normkritik” men vi föredrar ”normbreddning” för det är positivt och 
ger en visuell bild av fördelarna med synsättet. Målet är att varje individ ska få en bredare, 
större plats för att kunna utvecklas, bidra och få vara sitt bästa jag. Att inte förminskas av 
begränsande normer.
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Förord
Många företag vet att de borde, och de vill, bli bättre 
på jämställdhet och likabehandling, men det händer 
inte så lätt. De vet inte hur de ska göra och har svårt 
att se vad det är som blir fel. Varför söker inte kvin-
nor jobb här? Varför slutar de få som anställs? Varför 
arbetar kvinnor på kontoret och män i produktionen? 
Varför känns det så svårt att anställa utrikes födda? 
Hur skulle större mångfald kunna göra oss mer  
kreativa i kärnverksamheten? Och framför allt:  
HUR får vi till stånd en förändring? 

IUC Norrs projekt MångVäx föddes i företagens 
upplevda behov av att gå från ord till handling i jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor. Och i en ambition att 
integrera dessa frågor i affärerna och kompetensför-
sörjningen. 

Den här skriften handlar om den svåra frågan ”hur?”. 
Vi har kanske inte svaren men vi har brottats med 
frågan och lärt oss en hel del. Tillsammans med 
företagen har vi analyserat hur de gör när de gör som 
de brukar, och hur de skulle kunna göra istället. Och 
framför allt har vi jobbat för att komma över tröskeln 
mellan kunskap och insikt, mellan vilja och göra.

Åtta industrinära företag har varit med i projektet. 
Vi har arbetat nära deras ledare och de har varit både 
generösa och ambitiösa hela vägen. I några av före-
tagen har vi också fått nöjet att ta in medarbetarna i 
förändringsprocessen. 



5

Till vår hjälp har vi haft forskare i arbetsvetenskap 
från Luleå tekniska universitet. De har varit kunskaps-
stöd i processen och följt utvecklingen i företagen.

MångVäx har varit ytterst lärorikt och intressant,  
och här delar vi med oss av insikter, tankar och er-
farenheter. Vi hoppas att det blir till nytta för andra 
projekt och för företag som vill komma vidare.

Gunnel E Vidén, skribent och förändringskonsult, 
Plan Sju kommunikation AB, projektpart i MångVäx
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Projektledaren har ordet
Kompetensförsörjning har blivit den kanske största 
utmaningen för regionens industriella små och medel-
stora företag. Att lyckas attrahera och behålla personal 
är avgörande för företagets framgång. En överlevnads-
fråga helt enkelt.

Vi lever i en region med en stark basnäring. För att 
klara konkurrensen på en internationell marknad 
krävs duktiga underleverantörer. Tillväxt i kombina-
tion med en pågående generationsväxling skapar en 
rad utmaningar.

Forskningen visar att individers olikheter är en styrka 
för organisationen. För att skapa innovativa lösningar 
är det viktigt med olika erfarenheter och synsätt. Här 
kan IUC bidra.

Projekt MångVäx är ett initiativ där vi stöttar små 
och medelstora företag på deras tillväxtresa. Riktade 
insatser för ökad mångfald och inkludering förflyttar 
individer, företag och region mot ett nytt och bättre 
läge. Det vinner vi alla på.

Åsa Tjärnberg, projektledare för MångVäx 
vd, IUC Norr
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Huvudförfattare 
Gunnel E Vidén (t.h.) är skribent och 
förändringskonsult vid Plan Sju, med 
jämställdhet och normbreddning som 
specialområde. 

Forskningsreflektioner  
Malin Lindberg (t.v.) är biträdande 
professor vid Luleå tekniska universitet 
med fokus på inkluderande innovation 
och organisation.
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Så här gjorde vi
Som konsulter märkte vi att många företag vill bli 
bättre på jämställdhet, de vet att de borde och att de 
måste, men de vet inte hur. Vad gör vi för fel? Vi vill 
ju inte diskriminera någon. När vi skapade projektet 
MångVäx bestämde vi oss för att utveckla en metod 
för parallella utvecklingsprocesser för att kunna utgå 
från det unika behovet hos respektive företag. Vilka 
svårigheter har de just nu? Vad vill de och vart är de 
på väg? Och hur kan jämställdhet och normbreddning 
integreras för att förstärka en önskad utveckling?

Vi hade tydligt affärsfokus – utvecklingsprocessen 
skulle kopplas till kärnverksamheten och bli nyttig för 
företagens utveckling och tillväxt på ett långsiktigt sätt.

Vi började med ordentliga nulägesanalyser hos de 
medverkande företagen där de fick fördjupa sig i  
nuläge och önskat läge innan vi hjälpte dem att se  
vad som behövdes däremellan. De workshopar vi  
sedan planerade på respektive företag var därför helt  
skräddar-sydda utifrån deras upplevda behov just då, 
vilket bidrog till engagemang och förankring.

Vid sidan av företagsträffarna ordnade vi gemen- 
samma seminarier/workshops med föreläsningar, 
goda exempel, lärande övningar och mycket dialog.  
Erfarenhetsutbytet mellan företagen var viktigt vid  
de gemensamma arrangemangen.
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❚ Jämställdhet och normer

❚ Värdegrund

❚ Genus och lönsamhet

❚ Förändringsledning

❚ Inkluderande innovationsprocess

❚ Systematiskt jämställdhetsarbete

Teman för de  

gemensamma  

arrangemangen  

har varit

Under hela projekttiden har vi haft örat mot mar-
ken och försökt anpassa insatserna och samtalen till 
företagens behov och ökande insikt. Vi har också haft 
ett coachande och givande samarbete med forskare 
vid Luleå tekniska universitet2 som varit vetenskapligt 
bollplank. De har hjälpt oss att förankra insatserna i 
forskning och att se igenom motstånd och hitta fram-
komliga strategier. 

Teman i de olika företagens utvecklingsprocesser har 
varit till exempel värdegrund, företagskultur, ägar-
samsyn, rekrytering, karriärvägar, kommunikation. 

2 Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik samt  
Kristina Johansson, lektor i arbetsvetenskap.
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Utbildning allena leder  
inte till förändring
En grundläggande pedagogisk insikt är att 
det inte räcker med fakta för att åstadkomma 
förändrat beteende. Tänk dig att du sitter i en 
föreläsningssal. På powerpointbilderna redogörs 
det för skillnaden mellan genus och kön. Och efter 
ett tag kommer grafer som visar hur segregerad ar-
betsmarknaden är, hur få kvinnor det finns i styrelser 
och hur stora löneskillnaderna är. Du förstår att detta 
inte är bra och effektivt men vad ska du göra åt det?



U T K A S T:  U T B I L D N I N G  A L L E N A
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Utbildaren lär också ut att genusteori  
visar att organisationer och samhällen  
ofta organiseras utifrån två principer: 
1. SEGREGERING.  
Kvinnor och män förväntas vara olika, vistas på  
olika ställen och göra olika saker. Vi hålls isär på 
arbetsmarknaden, i det sociala livet, i klädval och  
leksaksbutik. Vi lär oss tidigt vad som är kvinnligt 
och manligt. Vi lär oss tidigt var gränserna går.

2. HIERARKI.  
Kvinnor och män, eller kanske snarare kvinnligt  
och manligt, värderas olika. Det kvinnor är, gör  
och säger värderas lägre än det som män är, gör  
och säger. Personalen i äldreomsorgen tjänar  
mindre än personalen på tekniska förvaltningen.  
En man har potential medan en kvinna med  
motsvarande cv har bristande kompetens. 
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Även i MångVäx har vi pratat om denna och om 
andra teorier. Deltagarna har lyssnat, ifrågasatt och 
resonerat. Men kunskap och teorier behöver omsät-
tas i insikt för att förändring ska komma till stånd. 
Det målet har vi haft i MångVäx – insikt i enskilda 
människor som leder till handling mellan människor. 
Ojämställdhet och diskriminering är inte bara  
system och politik, 
det är något vi GÖR 
mellan människor. 
Det betyder också 
att vi kan vända på 
det hela och se till 
att göra jämställdhet 
och ickediskrimine-
ring i vardagen.

Vi märkte tidigt att teori och fakta inte gav de 
aha-upplevelser vi förväntade oss, trots dialog och  
diskussion. Det räcker inte med kunskap för att 
komma över tröskeln mellan ”borde” och ”göra”. 
Det krävs insatser som känns i magen, som riktas till 
känslan, inte bara till intellektet. Det är i sig inget 
nytt, men det är ändå lätt att ha en övertro på utbild-
ning. Vi ägnade en hel del möda åt att hitta olika sätt 
att lägga till djup och insikt i utvecklingsprocessen, 
inte bara i de företagsinterna processerna utan även i 
de gemensamma träffarna.

Det krävs insatser 
som känns i magen, 

som riktas till  
känslan, inte bara  

till intellektet. 
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Jämställdhetsarbete har ofta begränsats till att  
fokusera på utbildningsinsatser. Utbildningarna  
förväntas leda till attitydförändring, vilket i sin tur  
ska leda till förändrat agerande och förbättrade  
resultat gentemot de som verksamheten finns till för, 
medborgarna. Detta trots att ganska lite stödjer idén 
att utbildning leder till förändrat beteende. Mycket 
tyder snarare på att det har funnits en övertro på att 
utbildningar ska leda till förändrade resultat. Vi vet 
att de kunskaper som utbildning ger är en förutsätt-
ning för att arbetet ska lyckas, men det räcker inte.3

3 www.jamstall.nu
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisatio-

ner bekräftar att grundläggande kunskap om genusmönster och genusteori 

är en viktig, men inte tillräcklig, pusselbit. Kunskap är oumbärligt för att 

förstå vad som behöver förändras och hur långsiktig, djupgående föränd-

ring kan uppnås. En vanlig missuppfattning som uppmärksammats i tidigare 

forskning är att ökad kunskap automatiskt skulle leda till förändrade bete-

enden, vilket gör att många företag utbildar sina chefer och medarbetare i 

jämställdhet vid något enstaka tillfälle men inte alltid följer upp detta med 

konkreta åtgärder i den dagliga verksamheten. En annan missuppfattning är 

att teoretisk utbildning behöver ske först och det praktiska genomförandet 

sedan, medan det i själva verket har visat sig vara mest verksamt att varva 

kunskap och handling för att skapa ett kontinuerligt, praktiknära lärande. 

I MångVäx har utbildning och handling varvats genom kombinationen av 

gemensamma arrangemang och individuell coaching, vilket ökat den prak-

tiska nyttan av kunskaperna. Samtidigt har projektet tampats med att få de 

deltagande företagen att ta till sig innehållet i utbildningarna. Dels fungerar 

inte traditionella föreläsningsformer som inlärningsform för alla, dels har det 

förekommit visst motstånd bland deltagarna gentemot de kunskaper som 

presenterats. Detta har bland annat tagit sig uttryck i ifrågasättande av inne-

hållets trovärdighet och giltighet i den egna kontexten.

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet



Okej, om det inte är kunskap som ensamt leder till 
förändringar, hur ska man då göra utbildningar och 
föredrag nyttiga? 

20

Kunskapsfråga?
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En viss kompetensbas behövs ju, men vad menas med 
att jämställdhet är en kunskapsfråga? Varför är det 
nyttigt med fakta och teori? Ja, till att börja med så är 
det ett välgörande sätt att distansera sig från tyckande 
och privata värderingar. När det finns begrepp och 
teorier att förhålla sig till blir det lättare att tala om 
generella mönster i form av system och strukturer 
istället för att fastna i privata erfarenheter. Därmed 
inte sagt att privata erfarenheter inte ska diskuteras 
men just när man startar dialogen om jämställdhet på 
en arbetsplats blir de privata erfarenheterna ofta en 
återvändsgränd om de inte kan kopplas till en kun-
skapsbas.

Renodlade utbildningstillfällen kan därför vara bra 
som en start för organisationen. Ett problem kan 
dock vara att det mest är de redan frälsta som går 
utbildningen eller som engagerar sig i dialogen vid 
utbildningstillfället. Men för dem som individer kan 
det ändå fylla en viktig funktion även om det inte ger 
genomslag på organisationsnivå. De adderar nya sätt 
att förklara och sammanfatta till en redan befintlig 
kunskapsbas. Och de får näring av att träffa och pra-
ta med andra människor som tycker att jämställdhet 
är viktigt. Det är inte att förakta. Den näringen kan 
göra att de orkar fortsätta kämpa ett tag till. Att de 
inte bara säger upp sig och går vidare.
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Men i MångVäx ville vi något mer. Vi tänkte att 
kunskap om genus- och normsystem4 skulle hjälpa 
deltagarna att se och förstå diskriminering lite mer på 
djupet. För oftast när vi behandlar människor orätt-
vist olika på jobbet så är det omedvetet och oplanerat, 
eller åtminstone invant. Det är svårt att få syn på det, 
särskilt för den som inte drabbas. Som inom så många 
andra områden tjänar då teorier och förklaringsmo-
deller ett syfte, de ger struktur åt det vi ser och gör i 
vardagen. 

I MångVäx har vi sett att den teoretiska kunskapen är 
en ingång till den helt nödvändiga insikten. Vi har sett 
att insikten drabbar en när kunskapen möter känslan, 
när den egna erfarenheten bekräftar den teoretiska 
kunskapen. Dit har vi nått genom övningar, personliga, 
reflekterande samtal istället för diskussioner, aktiv 
omvärldsbevakning med goda och/eller utmanande 
exempel, konkreta förändringsförsök i verksamheterna 
med reflekterande uppföljning och med dialoger där 
både chefer och medarbetare deltar. Så ja, jämställd-
het är en kunskapsfråga, men utan insikt är det svårt 
att omsätta kunskapen i praktisk handling.

4 Det finns normer, dvs en allmän uppfattning om vad som är normalt, 
inom många olika grupperingar, som kön, religion, ålder mm. Dessa 
normer förhåller sig till varandra i ett system där en individ ingår i flera 
normer och kan bli stärkt eller kuvad, gynnad eller missgynnad i dessa. 
Goda normer är nödvändiga i samhällskontraktet men begränsande 
normer behöver synliggöras och förändras.
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisatio-

ner bekräftar att insikt utgör en nödvändig brygga mellan kunskap och hand-

ling. Det handlar dels om en personlig insikt bland de enskilda personer som 

deltar i processen, dels om en gemensam insikt i ett företag eller organisa-

tion om vilka konsekvenser som de rådande genusmönstren får för företaget 

och hur de kan angripas på ett verksamt sätt. Insikten gör det möjligt, enligt 

tidigare forskning, att få syn på de normer som präglar verksamheten och 

som påverkar vilka människor som känner sig hemma där. Normerna består 

ofta av förgivettagna sanningar om hur verksamheten ska bedrivas, vilka 

kompetenser som behövs för det och vilka personligheter som passar in i 

företagets kultur. De kan vara kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, 

utbildning eller annat. De personer som avviker från de rådande normerna 

i en verksamhet känner ofta av detta direkt de kliver in på arbetsplatsen, 

eftersom de präglar allt från lokalernas utseende till medarbetarnas jargong 

och arbetsuppgifternas utformning. Såsom konstaterats i MångVäx är det 

en utmaning att skapa ett individuellt och organisatoriskt lärande som på 

ett pedagogiskt och tryggt sätt synliggör och utmanar utestängande normer 

i berörda företag. Tidigare forskning visar dels på vikten av att använda 

metoder och skapa ett samarbetsklimat som uppmuntrar till självreflektion, 

erfarenhetsutbyte och öppenhet för nya synvinklar.

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet
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Jämställdhet  
kontra mångfald
Varje människa ska ha rätten att INTE bli bedömd 
utifrån något som inte är en handling. Du ska bli be-
dömd utifrån vad du gör och vad du kan. Att diskri-
minera är att begränsa utrymmet för någon annan. I 
lagen finns sju diskrimineringsgrunder5 men i verklig-
heten finns det fler. Du får tro och tycka vad du vill, 
men du får inte göra vad du vill. Både jämställdhet 
och mångfald handlar i grunden om inkludering och 
likabehandling. Det är svårt att tala om det ena utan 
att ta in det andra.

Mångfald i form av att uppskatta olikheter i en grupp 
är en pågående och lärande process. När vi lyckas 
med det ökar gruppens kraft. Alla arbetsplatser har 
mångfald att hantera eftersom inga människor är 
likadana. Men drar vi nytta av de olika perspektiven? 
Och om vi gör det, saknar vi något perspektiv? Det 
krävs en inkluderande kultur för att bejaka och dra 
nytta av människors olikheter. En kultur med  
öppenhet, nyfikenhet, engagemang och delaktighet. 
En kultur där man delar med sig av information,  
uppmuntrar och uppskattar olikhet.

5 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder.
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I MångVäx har vi använt dialoger om mångfald för 
att hjälpa deltagarna att se vad de själva har att tjäna 
på en mer inkluderande kultur. På en plats där olik-
heter uppskattas kan alla bli sitt största jag. Där finns 
en trygghet i att kunna vara sig själv och att bidra 
med sina unika tankar i processen. Det gynnar alla, 
oavsett om de är kvinnor, män eller definierar sig på 
något annat sätt.

Men vi har också märkt att det är en balansgång. 
När samtalen alltför mycket kommer att handla om 
att ta tillvara allas olikheter kan konkret jämställdhet 
mellan kvinnor och män hamna i skymundan. Plöts-
ligt finns en känsla i rummet där deltagarna andas ut 
och känner sig lättade över att slippa räkna huvuden 
på olika positioner eller mäta könsuppdelad taltid på 
möten. Kanske räcker det med att Anders och Anders 
har olika fritidsintressen?6

6 Anders är det vanligaste namnet i såväl ledningsgrupperna som  
styrelser i Sveriges börsnoterade bolag. (www.allbright.se)
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Vi har försökt utmana den tryggheten bland annat 
genom att använda övningen ”ett steg fram”7 och 
fått bra resultat av den. Den går i korthet till så här: 
Deltagarna får papperslappar med roller som de sedan 
ska utgå ifrån när de ställer sig sida vid sida på en rad 
vid ena väggen. Till exempel: 

Ledaren läser sedan upp ett antal påståenden och de 
deltagare som finner det troligt att det stämmer in på 
deras rollfigur tar ett steg fram. Till exempel: 

7 www.jamstall.nu/verktygslada/ett-steg-fram

”Du är en romsk  
kvinna som tigger i 

Skellefteå. Dina fyra 
barn bor med din 

pappa i Bulgarien i  
ett hus med jordgolv.”

 ”Du är en 52-årig vd som är gift med  
en sjuksköterska. Du har hög lön och  

ny bil. Du tycker att din son är lat.”

 ”Du är 18 år och kommer från Gällivare men har  
just flyttat till Stockholm. Du är homosexuell men  
det vet inte din familj och dina gamla vänner om.”

 ”Jag är inte rädd för att  
stoppas av polisen.”  ”Om jag var på besök i riksdags- 

huset skulle folk lätt kunna ta  
mig för en riksdagsledamot.”

 ”Jag är inte på min vakt om jag går förbi 
en grupp män sent på kvällen.”

”Jag kan resa på utlands- 
semester varje år.”



31

När rummet tar slut och det inte ryms fler steg för 
den eller de som hamnat längst fram avslutas öv-
ningen med att alla står kvar på sina platser medan 
vi resonerar kring vad som hänt. Var och en berättar 
om sin roll och hur de tänker kring den. De som inte 
fått veta om de är kvinna eller man berättar hur de 
bestämde sig för det ena eller det andra. Den sista 
reflektionen handlar om vad man ser från sin plats. 
Det är den delen av samtalet som vi funnit ger flest 
aha-upplevelser för deltagarna. De som står längst 
fram, de mest priviligierade, ser bara väggen framför 
sig. De som står längst bak ser alla andra. Det är en 
illustration av normblindhet, den som befinner sig i  
en önskvärd norm med många fördelar har ett särskilt 
ansvar att vända sig om, att anstränga sig för att se 
och sätta sig in i hur andra har det. Det kommer ett 
ansvar med makt och privilegier.

Den övningen leder nästan alltid till intressanta 
samtal och självreflektion. Många blir medvetna om 
normsystem och intersektionalitet8 på ett mer påtag-
ligt sätt än när de ser det beskrivet på en powerpoint.

8 Samhällsvetenskapligt begrepp för att synliggöra specifika situationer 
av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade 
på olika normsystem som ras, kön och klass.
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Tidigare forskning om jämställdhets- och mångfaldsinsatser i företag och 

andra organisationer bekräftar att det finns en tydlig koppling mellan jäm-

ställdhet och mångfald, eftersom det i båda fallen handlar om att bredda 

rådande normer i en verksamhet vad gäller kön eller andra diskriminerings-

grunder såsom ålder, etnicitet eller annat. De företag som arbetar aktivt 

med att uppnå jämställdhet i sina verksamheter har ofta lättare att initiera 

liknande insatser för mångfald. Som konstaterats i MångVäx är det dock 

lätt att alltför snabbt gå vidare från jämställdhet till mångfald, eftersom det 

senare kan upplevas som mindre krävande och utmanande. Detta bygger 

på föreställningen att mångfald handlar om att öka representationen av 

enstaka minoriteter på arbetsplatsen, medan jämställdhet kräver att alla – 

både kvinnor och män – tänker till om sin roll i rådande mönster. Begreppet 

mångfald har i tidigare forskning kritiserats för att begränsas till kvantitativ 

representation, där människor reduceras till en enda identitet: ”Nu har vi 

äntligen en utrikesfödd person i vår arbetsstyrka”. För att leda till långsiktig 

och djupgående förändring behöver dock begreppet mångfald, precis som 

begreppet jämställdhet, omfatta synliggörande och förändring av rådande 

normer när det gäller fördelning av status, resurser, inflytande och repre-

sentation i verksamheten. Då kan begreppet intersektionalitet vara mer 

passande än mångfald, eftersom det synliggör att varje människa bär på 

flera olika identiteter samtidigt som tillsammans påverkar hur denna ser på 

sig själv och bemöts av omvärlden. Eftersom det finns en lång tradition av 

jämställdhetsinsatser i Sverige, medan mångfaldsinsatser blivit vanligare 

först på senare tid, är de flesta teorier och metoder utformade utifrån kön 

som diskrimineringsgrund. Detta innebär att det kan vara enklare att börja 

förändringsarbetet med jämställdhet, för att sedan expandera synfältet till 

mångfald och intersektionalitet.

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet
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Ledningsstyrning och  
medarbetarengagemang
För att lyckas förändra på riktigt i ett företag måste 
högsta ledningen i handling och engagemang visa att 
arbetet för ökad jämställdhet och mångfald är viktigt. 
När de inte gör det tolkas det direkt som en signal 
om motsatsen. Det är ingen större idé att rekrytera ett 
företag till jämställdhetsprojekt om inte ledningen gör 
det åtagandet. Eldsjälar i organisationen kan komma 
långt men de kan sällan driva igenom konkreta och 
långsiktiga förändringar för jämställdhet. 
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Äh, det där  
rör inte mig. 

FÖRNEKELSE

De begriper ju  
ingenting om vad vi  

gör och hur det funkar! 

ILSKA

Hur ska det bli nu? 
Tänk om jag får  
sämre villkor? 

ORO

APATI

SORG

Jag ids inte bry mig,  
det är ändå inget jag  
kan göra något åt. 

Varför kan inget få vara  
som det alltid har varit?  
Det känns som att allt vi  
gjort tidigare är värdelöst. 

36

I MångVäx har vi haft exempel på både högt  
och lågt ledarengagemang. Erfarenheten av det  
bekräftar att det krävs förändringsledning som  
prioriterar processen tidsmässigt och orkar ta  
organisationen genom hela förändringskurvan  
för att ändra tankemönster och handlingar. 



ACCEPTANS

FÖRHANDLING

OMSTÄLLNING

UPPSLUTNING

Ja ja, nu är  
det som det är.  

Jag får försöka göra 
det bästa av det. 

Okej, vad kan  
vi vinna på det här?  
Vad kan bli bättre? 

Nu ska jag göra  
så här för att jag vill  

nå det mål jag satt upp. 

Spännande. 
Nu kör vi!
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En annan framgångsfaktor som är bra att tänka på 
är det breda engagemanget på företagen. De företag i 
MångVäx som tidigt involverade hela personalstyrkan 
och arrangerade föreläsningar och dialoger där alla 
deltog har kommit längre i sin förändring. Kanske 
beror det på att man får en gemensam kunskapsgrund 
och begrepp för att diskutera inkludering och exklu-
dering. Ett gemensamt språk för att prata om vilken 
slags arbetsplats man vill ha.

I ett av företagen har personalen bidragit till proces-
sen särskilt mycket, bland annat genom att omsätta 
värdegrund och interna kulturfrågor till jag- och 
vi-nivå. Hur kan jag som individ bidra till att den här 
värdegrunden ska vara verklighet varje dag? Hur kan 
vi som arbetsgrupp bidra? Det ledde till givande sam-
tal om vilken kultur de vill ha. Sina inspel och syn-
punkter fick de sedan tillbaka från oss processledare, 
bearbetade i form av kreativa presentationer som ra-
mats in och nu inspirerar i fikarummet. Erfarenheten 
visade att engagemanget är en del av förankringen i 
personalgruppen och det som kommer ut ur övningar-
na är kompetensutvecklande för ledningen och bidrar 
med näring till förändringsprocessen.

Ett annat sätt att engagera är att genomföra personal- 
enkät med fokus på kultur och likabehandling. Resul-
tatet är sedan en bra utgångspunkt för dialog och med-
arbetarna har ofta bra och realistiska förslag på sådant 
som förbättrar de punkter som fått sämre omdöme. 
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Den här personalenkäten använde vi i MångVäx:w

ENKÄT:  

Vårt interna företagsklimat, människor emellan 

Ange hur väl varje påstående stämmer överens med din  

uppfattning om det generella klimatet. 

0 = Stämmer inte alls och 5 = Stämmer mycket bra 

Ringa in ditt svar.

1. Vi är respektfulla mot varandra. 

0 1 2 3 4 5

2. Vi kan vara oss själva och låter andra vara sig själva. 

0 1 2 3 4 5

3. Vi tillåter, respekterar och uppskattar olikheter. 

0 1 2 3 4 5

4. Vi delar med oss av information och kunskap. 

0 1 2 3 4 5

5. Vi ser till att alla får, kan och vill komma till tals. 

0 1 2 3 4 5

6. Vi lyssnar aktivt på varandra i diskussioner. 

0 1 2 3 4 5

7. På våra möten kommer olika perspektiv, synvinklar och erfarenheter fram. 

0 1 2 3 4 5

8. Vi uppmuntrar varandra att berätta och dela med sig av våra erfarenheter. 

0 1 2 3 4 5

9. Vi kommunicerar tydligt, direkt och ärligt. 

0 1 2 3 4 5
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10. Vi har ett tryggt klimat där kollegor vågar  

dela med sig av tankar och perspektiv. 

0 1 2 3 4 5

11. Vi är öppna för att lära av varandra. 

0 1 2 3 4 5

12. Vi lyssnar på nya idéer och på konstruktiv kritik  

som kan utveckla verksamheten. 

0 1 2 3 4 5

13. Vi tar upp och reder ut missförstånd och konflikter så snabbt som möjligt. 

0 1 2 3 4 5

14. Vi känner till, tar till vara och utvecklar  

vars och ens kompetens och potential. 

0 1 2 3 4 5

15. Vi ser eventuella fel/misstag som tillfällen till lärande och utveckling.  

I stället för att klandra tar vi reda på hur det kunde hända och  

bestämmer vad vi kan förändra för att det inte ska hända igen. 

0 1 2 3 4 5

16. Vi reagerar och agerar om någon blir exkluderad,  

nonchalerad eller på annat sätt dåligt behandlad. 

0 1 2 3 4 5

17. Jag är respekterad och företaget nyttjar min kompetens på bästa sätt. 

0 1 2 3 4 5

18. Jag känner mig delaktig i och informerad om företagets utveckling. 

0 1 2 3 4 5

19. Jag får utrymme att utvecklas och växa i min profession. 

0 1 2 3 4 5
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisationer 

bekräftar att långsiktiga och djupgående insatser bygger på en kombination 

av ledningens och medarbetarnas engagemang. Ledningen behöver ge ett 

tydligt mandat till processen, visa på dess vikt i verksamheten, samt avsätta 

tillräckligt med resurser för att kunna genomföra den på ett tillräckligt om-

fattande sätt. Medarbetarna behöver få chans att formulera de utmaningar 

de upplever vad gäller (o)jämställdhet och aktivt involveras i utformning och 

genomförande av insatser för att förändra rådande mönster. Enligt tidigare 

forskning behöver både ledningen och medarbetarna få kunskap som hjälper 

dem att identifiera och förändra utestängande normer kring kön, etnicitet, 

ålder m.m., så att alla i organisationen kan dra åt samma håll när insatserna 

genomförs. Bred involvering har visat sig minska det motstånd som är van-

ligt i alla sorters förändringsprocesser, inklusive jämställdhetsinsatser. Oro 

inför förändringar av den trygga vardagen kan då förebyggas genom kun-

skap, information, reflektion och inflytande. Personalenkäter, som användes 

i MångVäx, har visat sig vara ett effektivt sätt att följa medarbetarnas upple-

velser av den egna verksamhetens inkluderande eller exkluderande karaktär, 

särskilt när svaren delas upp utifrån kön och andra kategorier. Flera företag 

har genom regelbundna personalenkäter kunnat se tydliga förbättringar i 

trivseln både bland de grupper som är i minoritet och de som är i majoritet 

efter initiering av jämställdhetsinsatser.

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet
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Motivation
Att motivera jämställdhet med lönsamhet känns klu-
vet. Lika villkor för kvinnor och män är en mänsklig 
rättighet och borde prioriteras på egna meriter. Rätten 
att inte diskrimineras för något man är, är lagstadgad 
och borde vara självklar i en human och demokratisk 
värdegrund. Men ändå. Att visa på lönsamhetsför-
delar med jämställdhet är viktigt i rekryteringen av 
företag till jämställdhetsprojekt. Det är ofta ingången 
som ger argument för styrelse och ledning att satsa tid 
och energi på en utvecklingsprocess. Det finns goda 
exempel, det finns kartläggningar och resultat som 
hjälper företagen att se att jämställdhet stödjer kärn-
verksamheten. I MångVäx har vi använt till exempel 
företagen Indexator och Norra Skogsägarna som goda 
exempel, och vi har hämtat fakta från bland annat 
Allbrightstiftelsen, Länsstyrelsen i Norrbotten och 
från forskning vid Luleå tekniska universitet. 

Hur leder då jämställdhet till bättre lönsamhet, bättre 
affärer? Argumenten är att med fler perspektiv och 
olika erfarenheter blir det bättre beslut i gruppen. 
Effektiviteten ökar när ett bredare spektrum av kom-
petens får göra nytta. Motivationen hos individerna 
ökar när de får utrymme och deras kompetenser tas i 
anspråk. Produktutvecklingen blir smartare eftersom 
fler aspekter har spelats in i processen. Analysen av 
marknader och kundgrupper blir både djupare och 
bredare och kontaktytorna för affärer och rekrytering 
blir fler.
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I EU-finansierade projekt som till synes handlar om 
helt andra saker, som kanske infrastruktur, energi- 
effektiviseringar eller utveckling av drivmedel, är det 
heller inte så lätt att se hur de horisontella kriterierna, 
varav jämställdhet är ett, ska integreras. I MångVäx 
kontaktades vi av Bobic, ett klusterinitiativ inom Piteå 
Science Park AB, som hade det behovet. Bobic arbetar  
med utveckling av regionens biobaserade industri och  
verkar för innovation och steg mot kommersialisering. 
Hur kan jämställdhet och normbreddning bli en 
kraft i den utvecklingen? MångVäx och Bobic gjorde 
gemensam sak och ordnade ett seminarium för del-
tagande företag i respektive projekt där kunskap om 
jämställdhet kopplades till kunskap om innovations-
processer.

Vid seminariet redogjorde Malin Lindberg, biträ-
dande professor från Luleå tekniska universitet, för 
aktuell forskning inom inkluderande innovation.  
Mattias Axelsson, författare till boken ”Växla upp 
innovationskraften”, berättade om partnerskap som 
verktyg för ökad innovationskraft. Madelene Lind-
berg, senior manager på Volvos Cars IT Innovation 
Office visade hur olikheter är en kraft i innovations-
processen i Volvos produktutveckling. Fredrik Eklöf, 
förändringskonsult och genusexpert, modererade och 
hjälpte experterna att koppla ihop sina kunskaper. 
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Hur leder då jämställdhet  
till bättre lönsamhet,  

bättre affärer? 

Dagen gav exempel på hur jämställdhet och inklude-
ring kan genomsyra även tekniskt inriktade projekt. 
När olikheter blir önskvärda och intressanta öppnas 
dörren till nytänkande. När var och en i en grupp 
får vara sig själv på riktigt och verkligen använda sin 
breda kompetens kommer gruppen som helhet fram 
till smartare lösningar.
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisatio-

ner bekräftar att det kan finnas flera olika motiv till sådana. Demokrati och 

rättvisa är ett vanligt motiv, med alla människors lika möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter som mål. Ett annat vanligt motiv är önskan att följa upp-

satta regler och policies, som kan vara både externa – exempelvis Sveriges 

diskrimineringslagstiftning och nationella jämställdhetsmål – och interna – 

exempelvis organisationens jämställdhets- och mångfaldsplan. Tillväxt och 

lönsamhet är även det ett vanligt förekommande motiv med målet att för-

bättra organisationens kompetensförsörjning, branding och försäljning. Ytter-

ligare ett vanligt motiv är organisations- och verksamhetsutveckling genom 

bättre tillvaratagande av olika kompetenser och perspektiv. Det efterfrågas 

ofta bevis från forskningen om vilka effekter som jämställdhetsinsatser leder 

till, vilket inte är helt lätt att uppfylla från forskningens sida eftersom det 

rör sig om komplexa samband som kan bli synbara först efter ett flertal års 

aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete. Det finns dock forsknings- 

studier som visar att jämställdhetsinsatser kan leda till ökad effektivitet 

genom tillvaratagande av allas kompetenser och engagemang, bättre arbets-

miljö genom förbättrade arbetsvillkor, relationer m.m., ökad motivation och 

innovation genom färre hinder för nya idéer och initiativ, effektivare produkt-  

och tjänsteutveckling genom insikt i många olika gruppers behov och 

erfarenheter, samt nya marknader och kundgrupper genom normmedveten 

design. Eftersom MångVäx har varit ett tidsbegränsat projekt med bara några  

få år på sig att initiera ett systematiskt jämställdhetsarbete i de involverade 

företagen är effekterna än så länge främst kvalitativt synbara, snarare än 

kvantitativt mätbara. Effekterna så här långt omfattar bland annat ökad 

medvetenhet om betydelsen av jämställdhet för den egna verksamheten, 

ökad tillgång till kunskap och metoder för att öka jämställdheten, samt  

påbörjade insatser för att tillämpa dessa i praktiken. 

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet
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Ett verktyg i  
kärnverksamheten
För att inte jämställdhet och likabehandling ska bli 
ett sidospår måste det kopplas till kärnverksamheten. 
Det är den tydliga kopplingen till affärerna som att-
raherar företagen och motiverar dem att hitta kon-
kreta lösningar. Många vet att de borde och måste bli 
bättre på jämställdhet och mångfald, men de vet inte 
hur. Och de har ofta själva svårt att tydliggöra hur 
det skulle gynna verksamheten på nyckeltalsnivå.

Jämställdhetsprocessen på ett företag kan inledas  
med en analys av nuläget och det önskade läget i 
affärsverksamheten. I samtalen om produkterna och 
tjänsterna, om ekonomin, rekryteringen och mark-
nadsföringen är normbreddning och jämställdhet ett 
av de viktigare verktygen, det gäller bara att se hur 
det ska användas.

Ibland landar det i att värdegrunden behöver 
undersökas och formuleras, särskilt i företag 
som växer snabbt. Vad i sin ryggsäck vill de 
behålla, vad vill de göra sig av med och vad 
vill de lägga till? Vilken kultur vill de ha? 
Inkludering, exkludering och diskriminering 
blir då naturliga aspekter att tala om.

På ett MångVäx-seminarium föreläste  
Björn Hägg, försäljningschef på Polarbröd, 
och berättade hur deras värdegrund  
genomsyrar allt som företaget gör. 
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”Kulturen är egentligen bara hur vi GÖR  
saker. När vi anställer nya personer så  
ber vi dem att vara mycket uppmärksamma 
och skriva upp allt konstigt de ser.  
Där finns så mycket att lära av och att för-
bättra. Det går snabbt att bli hemmablind 
och börja göra som de andra brukar göra.”

Björn Hägg, Polarbröd
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I flera av företagen i MångVäx har rekryterings- 
processen analyserats. Vad är det som ska utföras  
och vilken kompetens är det som verkligen behövs för 
det? Hur ser mixen ut på företaget och vad får det för 
konsekvenser? Hur och var i rekryteringsprocessen 
riskerar vi att exkludera människor? Tillsammans har 
vi då tittat på hur de gör när de gör som de brukar 
och gått igenom metoder för att göra annorlunda.

Ett annat område har varit hur utvecklingen av  
produkter/tjänster eller tillverkningsprocess kan  
utvecklas effektivare och med fler kompetenser  
involverade. Hur gör man för att ta tillvara  
mångfald i en grupp så att den blir mer inno- 
vativ? Samtalen har då handlat om kulturen  
i rummet, hur lyssnar vi och hur ställer  
vi följdfrågor? Vem får komma till  
tals och vem har tolkningsföreträde?  
Hur mycket taltid får kvinnor och  
män? Hur påverkar personers  
olika status samtalet?
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❚ Vem syns på bild?

❚ Finns det genuskodade  
ord i språket?

❚ Hur presenteras kvinnor  
och män i text och bild?

❚ Hur syns och behandlas 
mångfald ur olika aspekter?

❚ Hur presenteras och  
beskrivs produkterna/ 
tjänsterna? Lyfter man för-
delar för olika målgrupper?

❚ Hur bemöts människor i 
telefon och vid besök?

Men ändå,  
i MångVäx har  
vi hjälpt några av  

företagen att genus-  

och normgranska  
sin kommunikation.

Marknadspositionering är ett ständigt aktuellt områ-
de. Finns det andra sätt att förstå målgrupperna och 
deras behov? Finns det affärsmöjligheter att upptäcka 
därute som vi har förbisett? 

Kommunikationen kan också vara en ingång till 
utvecklingsprocessen för jämställdhet och mångfald. 
Att analysera webbplatsen, trycksakerna och rekry-
teringsannonserna blir ofta aktuellt förr eller senare i 
arbetet. Dock finns det en risk för att just detta blir  
en aktivitet som tas till gisslan och får agera ursäkt 
för att slippa göra andra, mer genomgripande föränd-
ringar som kräver mer av individerna. 
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisa-

tioner bekräftar att långsiktiga och genomgripande förändringar av rådande 

könsmönster kräver att insatserna kopplas till kärnverksamheten, det vill 

säga organisationens ordinarie produktion och processer. Trots detta är det 

vanligt att jämställdhetsinsatserna avgränsas till vissa delar av verksam-

heten, ofta dem som rör HR-frågor såsom rekrytering och karriär. Enligt de 

kartläggningar som gjorts inom forskningen av olika organisationers jäm-

ställdhetsarbete fokuserar dessa ofta på utåtriktade insatser såsom CSR och 

branding, rekryteringsprocesser inklusive annonsering, urval och intervjuer, 

samt utbildning av chefer och medarbetare. Det är mer sällsynt att jämställd-

hetsinsatserna inriktas på produkt- och tjänsteutveckling eller försäljning, 

vilket ofta står i centrum för den övriga verksamheten. Att utveckla nya eller 

vidareutveckla befintliga varor och tjänster utifrån ett normmedvetet per-

spektiv, samt nå ut till nya kundgrupper och marknader, kan enligt tidigare 

forskning vara nyckeln till mer genomgripande och långsiktiga förändringar 

av organisationers genusmönster. Ett annat sätt att koppla jämställdhets- 

insatserna till kärnverksamheten är att förändra hela organisations- och  

företagskulturen, vad gäller vilka personer och positioner som ges status,  

utrymme och inflytande. Det är vanligt att jämställdhetsinsatser i mansdo-

minerade organisationer riktas till kvinnor som underrepresenterad grupp, 

genom nätverk, förebilder och utbildning. Det kan vara en viktig åtgärd för 

att skapa en uthärdlig arbetssituation för dem som avviker från verksamhet-

ens normer, men förlägger samtidigt ansvaret för förändringen på dem som 

själva drabbas av den så att den övriga organisationen inte behöver ta sitt 

ansvar. Långsiktiga och genomgripande förändringar av rådande könsmöns-

ter kräver istället att utestängande normer i organisationen synliggörs och 

förändras av dem som själva bär på dessa normer, det vill säga ledningen 

och majoriteten av medarbetarna.

Malin Lindberg, biträdande professor, Luleå tekniska universitet



Hantera motstånd 
Det går inte att prata om jämställdhet och normer 
utan att någon deltagare känner sig anklagad eller av 
andra anledningar börjar försvara sig och ifrågasätta 
att det över huvud taget existerar ojämställdhet eller 
att normsystem kan begränsa individen. Upplevelsen 
är oftast att man själv inte alls har något emot kvin-
nor, utlandsfödda, homosexuella osv. Argument om 
könens olikheter lyfts fram som biologiska faktum, 
mer eller mindre fria från omgivningens påverkan. 
Då är det viktigt att som processledare inte argumen-
tera för och emot olikheter, utan att peka på att det 
är värderingen av olikheterna som är problemet. En 
värdering som gynnar personer i överordnad norm. 
Det leder till exempel till att det är fler män än kvin-
nor i styrelsen, att den som underhåller gatorna har 
högre lön än den som arbetar på äldreboendet, att 
den som har ett utländskt namn inte ens kommer till 
intervju trots rätt kompetens eller att pojkflicka är 
ett berömmande ord medan flickpojke inte alls känns 
lika önskvärt.

Reaktionerna kan ses som motstånd mot föränd-
ring men de kan lika gärna ses som ett bra verktyg i 
förändringsprocessen. Även om man oftast försöker 
hålla samtalet på en systemnivå så kräver processen 
att även individnivån hanteras. Det är hos individen 
som insikt uppstår, därför är känslorna som uttrycks 
viktiga att använda. 
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Känslor som uppstår hos deltagare är en väg in för 
personen, en kanal till de egna värderingarna, för- 
domarna och känslorna, och via den vägen kan både 
individen och gruppen komma närmare insikter om 
hur andra upplever den fråga som diskuteras. Det 
gäller bara att undvika argumentation. Om process- 
ledaren istället är nyfiket intresserad och ställer öppna, 
fördjupande följdfrågor så utvecklas samtalet bättre. 

Vi är inte våra värderingar. Vi är våra handlingar. Det 
är ett positivt och uppmuntrande budskap som hjälper 
gruppen att känna att förändring är möjlig. Jämställd-
het är något vi gör mot varandra. Så om steg ett är att 
stanna upp och reflektera kring sitt eget motstånd så 
är steg två att prova göra på nya sätt och studera vad 
som då händer, i en själv och i omgivningen. I smått 
och stort. Det är inte så svårt och det kan man börja 
med redan samma dag.
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I boken Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete 
har författarna definierat tre typer av motstånd:

”Exempel på repressiva former av motstånd som för-
ändringsaktörerna möter kunde vara situationer där 
jämställdhetsarbete och jämställdhetsarbetare förlöj-
ligas och förnedras. Pastorala former kan handla om 
situationer där jämställdhet sägs att det värderas, men 
det är oklart varför inget händer. Reglerande former 
av motstånd handlar om hur ansvar sprids ut i orga-
nisationer och där inte minst byråkrati gör att inget 
händer eller blir möjligt att förändra. Makten läggs 
någon annanstans.”9

Det är svårare att hantera tyst motstånd än ljudligt. 
Chefer och ledare som lämnar sent återbud, gör sig 
omöjliga att nå eller kanske markerar ointresse genom 
att syssla med annat under samtalen. Eller personer 
som deltar men sedan fäller nedlåtande eller sexistiska 
kommentarer i fikarummet nästa dag. Det är knepigt. 
Man får backa ett steg och tänka efter och sedan 
försöka på andra vägar, testa sig fram och ta hjälp 
av den som upplever och visar motstånd för att hitta 
relevanta drivkrafter för fortsatt förändringsarbete. 

9 Amundsdotter, E. m.fl. (2015). Motstånd och strategier i jämställdhets- 
arbete. Karlstad: Karlstads universitet, sid 91.
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisatio-

ner bekräftar att både aktivt och passivt motstånd är vanligt bland vissa del-

tagare. Det uppvisas särskilt av dem som själva tillhör normen och därmed 

känner sig hotade när den ifrågasätts: ”Jag är ju ingen elak person, varför 

ska jag behöva ändra mig?”. Motstånd kan dock även förekomma bland dem 

som avviker från normen och därmed skulle kunna gynnas av en förändring. 

Genom att tydligt ta avstånd från nya perspektiv och initiativ visar dessa att 

de minsann passar in i den etablerade kulturen trots sin synbara avvikelse. 

Det kan exempelvis handla om kvinnor på ledande positioner som vägrar  

befatta sig med jämställdhetsfrågor eftersom de då riskerar att förlora den 

status de lyckats uppnå. Passivt motstånd mot jämställdhetsinsatser kan 

enligt tidigare forskning utövas genom så kallat ”oinformerat ointresse”. 

Det handlar ofta om att vägra ta till sig de kunskaper eller perspektiv som 

behövs för att kunna få syn på och förändra ojämställda mönster i organisa-

tioner och samhälle. Motstånd kan även utövas genom så kallade ”härskar-

tekniker”. Det handlar då om att förlöjliga eller osynliggöra jämställdhets-
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frågor eller de personer som driver dessa. Humor används ofta för att vifta 

bort frågans betydelse: ”Ska vi karlar behöva bära kjol på jobbet också??”. 

Det kan även innebära påförande av skuld och skam på den som påtalar 

ojämställdhet i organisationen, exempelvis genom att härleda orsaken till 

problemen till den grupp som drabbats av dem. En vanlig reaktion är exem-

pelvis att lägga ansvaret på kvinnor som är underrepresenterade på höga 

positioner eller har lägre lön än männen i organisationen att själva förbättra 

sin förhandlingsteknik eller framåtanda, istället för att utveckla generella, 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa en jämn fördelning av makt och 

resurser. Härskartekniker kan också handla om att undanhålla väsentlig 

information i diskussioner och planering av jämställdhetsinsatser, exempelvis 

när ledningen inte informerar om att det finns andra planerade organisa-

tionsförändringar som kan motverka insatsernas effekt.

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet
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Systematik
Varje projekt bör ha ambitionen att leda fram till  
systematik och till långsiktig hållbarhet. Annars blir  
de ett hastigt bloss i mörkret, en tillfällig uppryckning 
och ett slöseri med tid, pengar och mänsklig energi.  
För systematik behövs insatser på alla nivåer:

❚ Organisation (bemanning, kultur,  
processer, rutiner).

❚ Mellan människor (kommunikation, beteende,  
härskartekniker, mikroojämlikheter).

❚ Individen (normmedvetenhet, attityder, fördomar).

Systematik behöver grundas på  
normbreddande granskning av:

❚ Arbetsmetoder och processer. 

❚ Styr- och policydokument.

❚ Rekrytering.

❚ Kompetensutveckling,  
interna karriärmöjligheter.

❚ Anställningsvillkor och lön.

❚ Andel kvinnor/män på alla  
nivåer och funktioner.

❚ Kultur, bemötande,  
kundrelationer.
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Projekt är ofta för korta för att nå ända fram till 
systematiskt arbete men de kan ändå tjäna som start 
och inspiration. Det gäller att hitta indikatorerna för 
utvecklingen mot det önskade läget, indikatorer som 
dessutom är mätbara. Tydliga handlingsplaner och 
mätpunkter minskar risken för att projekten blir korta 
flammor som sedan glöms. Även MångVäx har haft 
den ambitionen och i vissa av företagen ser det ut att 
lyckas, i andra är det fortfarande en bit kvar.
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Genom att se till att inte bara ledningen utan även 
nyckelpositioner som mellanchefer och projektledare  
får delta i förändringsprocessen gynnas inte bara 
projektet utan även den långsiktiga systematiken 
efter projektet. Ju fler människor på företaget som får 
uppleva aha-upplevelsen och glädjen i att avslöja sina 
egna fördomar och börja reflektera, desto fler ringar 
på vattnet blir det. 

 Langley m.fl.:s modell10  
består av tre frågor som  
kan ställas i vilken  
ordning som helst: 

 1. Vad vill vi uppnå?  
 Vad är det i er verk- 
 samhet som ska bli  
 mer jämställt? Hur vill  
 ni att det ska se ut? 

 2. Hur kommer vi att veta  
 att en förändring är en  
 förbättring? (Ni behöver  
 ett mätbart mål kopplat  
 till jämställdhet).

 3. Vilka förändringar kan  
 vi göra som kommer  
 att leda till de önsk- 
 värda förbättringarna?

10 Langley, G. J., Moen, R. D., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., Provost, L. P. (1996). 
The improvement guide: a practical approach to enhancing organizational performance.  
San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Sveriges Ingenjörers  
modell för systematiskt  
jämställdhetsarbete:

❚ Förebyggande  
– upptäcka risker och  
förebygga trakasserier  
och diskriminering innan  
något har inträffat. 

❚ Främjande  
– genusgranskning  
och ett normkritiskt  
förhållningssätt till  
kvinnors och mäns  
situation och möjlig- 
heter på arbetsplatsen.
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Tidigare forskning om jämställdhetsinsatser i företag och andra organisationer  

bekräftar att systematik är en förutsättning för långsiktig och genomgripande  

förändring av rådande könsmönster. Det handlar om att skapa rutiner för 

planering, involvering, genomförande och uppföljning med en tydlig ansvars- 

fördelning, tidplan och repressalier om rutinerna inte följs. Systematiken 

behöver enligt forskningen omfatta alla berörda nivåer och funktioner i 

organisationen, där såväl medarbetaren som mellanchefen och högsta 

ledningen berörs av och involveras i insatserna. Den behöver även omfatta 

olika dimensioner av jämställdhet i organisationen: strukturerna som avgör 

fördelningen av kvinnor och män på olika positioner, yrken och arbetsupp-

gifter, symbolerna som avgör hur organisationens verksamhet och medarbe-

tare porträtteras internt och externt, relationerna som avgör hur människor 

bemöter och kommunicerar med varandra i den dagliga verksamheten, samt 

identiteterna som avgör vilka människor som känner att de passar in i  

organisationens normer. Det innebär att såväl styrande policies som  

informell jargong behöver adresseras, liksom rutiner för rekrytering och 

befordran, utformning av lokaler och utrustning, extern kommunikation via 

hemsidor, annonsering och sociala medier. För att hitta former för sådana 

omfattande insatser kan medarbetarnas – och till viss del även kundernas, 

leverantörernas och samarbetsparternas – insikter och idéer tillvaratas 

genom kreativa workshops eller designteams. I tidsbegränsade projekt likt 

MångVäx är utmaningen att hinna få till en systematik i jämställdhetsarbetet, 

trots att insikter och insatser just börjat utvecklas. Där har det varit viktigt 

att skapa en förståelse för att en sådan systematik kommer att behöva  

skapas steg för steg i den fortsatta processen i varje företag.

Malin Lindberg, biträdande professor,  

Luleå tekniska universitet
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TILL SIST 

Varsågod,  
en utmaning
Att ifrågasätta sina föreställningar och utveckla  
sin analys av sig själv, andra människor och hela  
samhället är inte bara svårt, det är roligt och  
spännande också. Här får du några tips som du  
kan börja använda redan idag.
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❚ Läs krönikor som provocerar dig. Vänta till nästa 
dag innan du skriver eller säger vad du tycker.  
Prova se det från ena sidan, och från andra sidan. 
Leta nyanserna.

❚ Läs böcker och se filmer som inte är dina typiska. 
Be någon som är olik dig att rekommendera en bra 
bok eller film.

❚ Tänk efter varje gång du snabbt och automatiskt 
kategoriserar en annan människa. Var kom den 
blixtsnabba bedömningen från? Titta lite närmare 
på den och ifrågasätt den.

❚ Prata med människor som  
du tycker är lite konstiga.  
Var nyfiket intresserad,  
inte argumenterande.

❚ Var snäll med dig själv.  
”Det som är botten i dig  
är botten också i andra.”
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Varsågod, här får du dikt av den oförliknelige Ekelöf:   

Jag tror på den ensamma människan

Jag tror på den ensamma människan 
på henne som vandrar ensam 

som inte hundlikt löper till sin vittring, 
som inte varglikt flyr för människovittring: 
På en gång människa och anti-människa.

Hur nå gemenskap? 
Fly den övre och yttre vägen: 

Det som är boskap i andra är boskap också i dig. 
Gå den undre och inre vägen: 

Det som är botten i dig är botten också i andra. 
Svårt att vänja sig vid sig själv. 

Svårt att vänja sig av med sig själv.

Den som gör det skall ändå aldrig bli övergiven. 
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk. 

Det opraktiska är det enda praktiska 
i längden.

Gunnar Ekelöf, Färjesång, Bonniers 1941
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Länktips
❚ Lär dig mer och få tips och  

verktyg för jämställdhet 
www.jamstall.nu

❚ Hur fördomsfull är du? Testa dig själv  
med IAT – implicita associationstestet 
implicit.harvard.edu/implicit/sweden

❚ Kartläggningar och rapporter 
hwww.allbright.se

❚ TED-talk om varför jämställdhet är bra för alla, 
även för män 
www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_
equality_is_good_for_everyone_men_included 

❚ Databasen Greda för att söka och komma  
i kontakt med hundratals forskare inom  
genusområdet i Sverige  
www.ub.gu.se/kvinn/greda

❚ Databasen Gena för att söka referenser  
till svenska doktorsavhandlingar inom  
kvinno-, mans- och genusforskning  
www.ub.gu.se/kvinn/gena
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Anteckningar
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Anteckningar





Från ord till handling för  
jämställdhet i företag

Gunnel E Vidén, Malin Lindberg

för ändr ing  
är  möjl ig

Förändring är möjlig
Från ord till handling för jämställdhet i företag

I denna berättelse från ett utvecklingsprojekt får vi komma när-

mare och djupare än traditionella projektrapporter tillåter, för att 

förstå mer om de utmaningar som följer med att försöka förändra 

organisationer och människorna i organisationer. Målet för föränd-

ringen i projektet MångVäx var ökad jämställdhet och mångfald 

som ett medel för att utveckla affärer och kompetensförsörjning i 

industrinära företag. Men erfarenheterna är tillämpliga i alla slags 

organisationer.

Det är en insiktsfull och generös skildring av lärdomar, framgångar 

och svårigheter i processarbetet. De återkommande forskarkom-

mentarerna ger en bra koppling till aktuella rön och en pedagogisk 

beskrivning av forskningsfronten inom jämställdhet och genus.

”Förändring är möjlig” bjuder på både kunskap, verktyg och hopp.
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