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INLEDNING
Den här rapporten har tre syften: att ge argument för jämställdhetsarbete, en 
nulägesbild av Norra Mellansveriges klusters satsningar på jämställdhet och tips 
på fördjupningsmaterial.
Under år 2011 genomförde SLIM-projektet intervjuer med Norra Mellan-
sveriges klusterledare angående deras jämställdhetsarbete. Intervjuerna återges 
kortfattat i den här rapporten, tillsammans med ett stycke om vinsterna med 
satsningar för att förbättra jämställdheten hos företagen.

BAKGRUND
I en undersökning från 2009 av klusterorganisationer i Norra Mellansverige1, 
framkom en efterfrågan på en praktiskt tillämpbar, näringslivsanpassad jäm-
ställdhetsutbildning. 

De intervjuade efterfrågade också:
•	 En gemensam begreppsförståelse inom området genus, jämställdhet   
 och mångfald. 
•	 Ett förtydligande av kopplingen mellan jämställdhet/mångfald och 
 tillväxt
•	 Hjälp med att skapa jämställdhetsstrategier 
•	 Synliggörande av goda exempel

Under 2011 har projektet SLIM III intervjuat klusterledare i Norra Mellansve-
rige för att se hur läget ser ut idag och för att leta upp goda exempel på arbetet 
med jämställdhet. Klusterledarna efterfrågar argument - vad har företagen att 
vinna på att jobba med jämställdhet? För att företagen ska ta steget att göra en 
seriös satsning på jämställdhet ska vinsterna med det helst gå att påvisa i resul-
taträkningen. Den här rapporten beskriver därför vägar in för jämställdhetsar-
betet, situationer där fördelarna blir extra tydliga. I texterna förekommer citat 
från	andra	rapporter	och	böcker	i	ämnet.	Om	man	vill	fördjupa	sig	i	dem	finns	
källhänvisningar längst ner på sidan samt litteraturförteckning längst bak. Inter-
vjuerna summeras i en kort beskrivning av några klusters arbete med jämställd-
het	samt	ett	exempel	på	företagsnivå.	Bilagt	finns	ett	exempel	på	jämställdhets-
strategi samt några internationella exempel på jämställdhetsarbete kopplat till 
de utmaningar som Norra Mellansverige står inför med sin könssegregerade 
arbetsmarknad och det ökande behovet av spetskompetenser.
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1  ”Genusbelysning av klusterorganisationer i Norra Mellansverige. Intervjuer med ledare för klusterinitiativ”, Cecilia 
Nahnfeldt, Karlstads Universitet. (2009)



JÄMSTÄLLDA FÖRETAG MER LÖNSAMMA
- En organisation som bygger på missnöje, oklara regler och orättvisa privile-
gier är direkt kontraproduktiv. Ett grundligt jämställdhetsarbete sätter däremot 
direkt avtryck i effektivitet och lönsamhet. Medarbetarna känner sig sedda och 
hörda – och det ger positiva effekter på inspiration, engagemang och hälsotal. 
Detta säger genusforskaren Eva Amundsdotter i boken ”Skelett i garderoben” 
av Ewa Gunnarsson och Hanna Westberg.

Flera rapporter och undersökningar slår fast sambandet mellan jämställdhet 
och lönsamhet, även om forskningen är relativt ny. Sambandet verkar komma 
sig av att blandade grupper blir mer kreativa och får en bättre omvärldsanalys. 
Nedan följer några kortfattade sammanfattningar av undersökningar som 
gjorts.	De	rapporter	som	nämns	finns	att	ladda	ner	från	www.women2top.se2 

Karl Haldorson och Björn Karnefors, Göteborgs universitet3, undersökte fö-
retag	inom	industri,	konsumentvaror	och	finans	som	hade	fler	än	10	anställda	
och var noterade på Stockholmsbörsen. 

Undersökningen visade att mer jämställda företag var lönsammare än mindre 
jämställda företag i alla de tre undersökta branscher under vart och ett av åren 
2004-2007

En annan studie som gjordes vid universitetet i Michigan4 i USA visar på po-
sitiva samband mellan förekomsten av kvinnor i högsta ledningen och aktieut-
vecklingen i både kort och längre perspektiv. En förklaring tros vara att det är 
själva blandningen av män och kvinnor som leder till långsiktigt bättre resultat.  

Catalysts5 årliga uppföljning visar på samma sak: företag med många kvinnor 
i ledningen har bättre ekonomiska resultat än företag som har få kvinnor i 
ledningen. 

En tredje amerikansk studie visar på liknade samband6. 215 av de största före-
tagen följdes under 19 år. Man fann tydliga samband mellan satsningar på att 
få högre kvinnorepresentation i högsta ledningen och ökad lönsamhet. Orsaks-
sambandet är inte enkelt, men mångfalden bidrar till att man kan analysera 
omvärlden bättre.
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2  Women to the top-projektet genomfördes 2003-2005 med stöd av den Europeiska Kommisionen inom ramen för det     
5:e jämställdhetsprogrammet.

3  ”Lönsamhet ur ett genusperspektiv - är jämställt mer lönsamt?”, Karl Haldorson, Björn Karnefors, Göteborgs Univer-
sitet. (2008)

4  ”Wall street Likes its Women: An Eximination of Women in the Top Management Teams of Initial Public Offerings” , 
Theresa M. Welbourne, Cornell University. (1999)

5  Catalyst: ”The Bottom Line: Corporate Performance and Women´s Representation on Boards.”

6  ”Women in the executive suite correlate to high profits” Roy Adler (2001). Pepperdine University



Sajten women2top.se konstaterar att det faktum att män och kvinnor har so-
cialiserats in i olika roller och arbetar på olika samhällsområden och positioner 
gör att de får olika erfarenheter och värderingar som är till nytta i beslutspro-
cesser.

MOTIV FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE
I	vårt	samarbete	med	klustren	har	vi	funnit	att	det	finns	ett	antal	områden	där	
argumenten för jämställdhetsarbete är extra tydliga. Kapitlet är skrivet i samar-
bete med Monika Jönsson, Region Dalarna.

Marknad och kunder
Både kvinnor och män är konsumenter. Det påvekar 
direkt hur företagen utformar, marknadsför och säljer 
sina produkter. Det blir också allt vanligare att uppkö-
pare är kvinnor, en säljare kan mycket väl träffa kvin-
nor på poster där det tidigare satt män. Att kunden 
idag kan vara en annan än den man tänkt sig försätter 
företagen i nya situationer. Nya kundkategorier ger nya 
affärsmöjligheter men om inte kundrelationerna sköts 
på rätt sätt, med gedigen kunskap om de nya kundkategorierna, riskerar man 
att försämra företagets anseende.  Här är det viktigt att företagen har en bered-
skap att utforma tjänster och produkter på ett strategiskt sätt. Klusterinitiativen 
kan bistå företagen med omvärldsbevakning där nya kundgrupper och mark-
nader ingår. Exempelvis är kvinnor idag en viktig kundgrupp för personbilar 
medan män ses som ny kundgrupp för hälso- och modeindustri.

Volvo Cars marknadsföringssuccé
Volvo Cars gjorde ett marknadsföringsprojekt där nio kvinnliga bildesigners 
fick	skapa	en	bil	med	kvinnor	som	målgrupp–	YCC,	Your	Concept	Car	kall-
lade de den. Projektet blev företagets största marknadsföringssuccé och de 
fick	Swedish	Design	Award	2006.	Tanken	var	aldrig	att	börja	tillverka	och	
sälja bilen, och det gjorde man inte heIler – trots att efterfrågan var stor. Men 
skapandet av bilen ledde förutom PR-värdet till ett synliggörande – att kvinnor 
designade	en	bil	för	kvinnor	gjorde	det	tydligt	hur	många	bilar	som	oreflekterat	
har designats av män för män.  I en artikel i en Vinnova-rapport8 (s.11)	reflek-
terar	Magdalena	Petersson	McIntyre	som	är	fil	dr	i	etnologi	och	engagerad	i	
projektet	Genus	och	design	om	YCC.

- Det var helt nytt att välja ut genus som en förutsättning för designen av en 
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7   Från förordet i boken ”Dont think pink” om marknadsföring mot kvinnor,Lisa Johnson, Andrea Learned (2004).
8   ”Från hantverkskilt till hästföretag” Genusperspektiv på innovation och jämställdhet. Ulrika Lorentzi. VR 2009:20

”Women spend over 
two trillion consumer 
dollars a year. Yet 
only a fraction of that 
market can name a 
brand that speaks to 
their needs.” 7



bil. Det stora intresset visar 
att	det	finns	en	marknad	för	
en bil som skiljer sig från den 
traditionella.
I artikeln påpekas också att 
skapandet av en bil för kvin-
nor innebar en balansgång 
– designgruppen ville inte för-
stärka stereotyperna om kvin-
nor som annorlunda än män. 
Bilden av hur en kvinnobil 
skulle se ut var att den skulle 
vara liten samt shopping- och 
barnvänlig.	Men	YCC	bryter	
mot normen – den är grå och 
beige, sportig och kraftfull. 
Bilen är tänkt för en kvinna i 
en europeisk storstad som är 
intresserad av bilar. 

Innovationer och produkt-
utveckling
Kundkraven förändras i allt högre takt. Att ta in människor av båda könen, 
med olika bakgrund och med olika kompetenser i innovationsprocessen ökar 
chanserna att hitta rätt i de nya kundgrupperna och bland de nya kraven. 
Mångfalden bidrar också till ökad kreativitet, och genusperspektivet i sig kan 
bidra till ett ökat antal innovationer. Att ha ett genusperspektiv är att ifrågasätta 
normer, att skapa innovationer handlar mycket om detsamma– att våga tänka 
på nya sätt, att våga ifrågasätta sådant vi tar för givet.

Kompetens och rekrytering
- Rekryteringen var vår drivkraft först. Efter hand 
insåg	vi	att	det	finns	andra	vinster,	för	arbetsklimatet	
men även resultatmässigt, säger Pär Lärkeryd på före-
taget Indexator i Umeåtrakten, i en artikel i 
Vinnovarapporten ”Från hantverkskilt till hästföre-
tag” (s 36 och 40).

Flera av de branscher som klustren i Norra Mel-
lansverige representerar står inför stora pensionsav-
gångar och ett ökande behov av spetskompetenser. I 
konkurrensen om arbetskraften behöver företagen bli 
moderna arbetsplatser som kan möta den nya genera-
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- När personer som 
jobbat inom vården 
eller på posten börjar 
här ser de helt andra 
saker. Produktivitetsta-
len för de senaste två 
åren visar att tillväxten 
är snabbare än två år 
dessförinnan. Jag är 
övertygad om att arbe-
tet med jämställdhet 
bidragit till det, säger 
Pär Lärkeryd



tionens krav på balans i livet, mellan arbete och familj/fritid. Företagen behö-
ver också kunna erbjuda attraktiva karriärvägar för både kvinnor och män.

Det första steget mot en säkrad kompetensförsörjning är såklart att bredda sitt 
rekryteringsunderlag – att rekrytera från hela befolkningen.  När man lyckats 
med detta, kommer nästa steg. När nya grupper rekryteras förändras situatio-
nen på företagen. Det kan bli problem om företagen inte gör det möjligt för 
de nya grupperna att göra det mesta av sin kompetens. Till exempel kan en 
förväntan att kvinnorna ska ta ett större ansvar för relationer på jobbet och se 
till att det blir ”lite trevligare” på arbetsplatsen, leda till att kvinnorna får sämre 
möjligheter att utföra sitt arbete på bästa sätt. De första kvinnorna i en mans-
dominerad bransch – eller tvärtom – riskerar också att utsättas för olika härs-
kartekniker när maktbalansen rubbas. Men om företagen förmår använda de 
nya gruppernas erfarenheter kan nya affärsmöjligheter uppstå. 

Kvinnor utbildar sig i högre grad, alltså investerar samhället mycket pengar i 
kvinnors utbildning. Att inte ta tillvara kvinnors högre utbildning för att ut-
veckla företagandet är ett stort slöseri med mänskliga resurser

INTERVJUER AV KLUSTERORGANSIATIONER I NORRA 
MELLANSVERIGE
Intervjuerna har visat på tre gemensamma frågor där klustren skulle kunna dra 
nytta av varandras erfarenheter gällande jämställdhetsarbetet:
•	 Rekrytering/kompetensbrist
•	 Stärka och stötta kvinnorna i de mansdominerade branscherna
•	 Satsningar på att skapa mer jämställda organisationer/företag
Intervjuerna visade också på en viss kunskapsbrist inom området. Några van-
liga myter som ofta framhålls när jämställdhet diskuteras, beskrivs nedan: 

- Vi är redan jämställda, vi är lika många kvinnor som män här
Att organisationen har 
lika många kvinnor som 
män anställda är bra ur 
flera	synpunkter	som	
nämndes tidigare i rap-
porten – mer kreativa 
grupper, bättre kundana-
lys m m. Men det betyder 
inte att organisationen är 
jämställd. För att dra bäst 
nytta av jämställdhetsper-
spektivet krävs att man 
också ifrågasätter en rad 
andra saker:  vem har och 
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ges rätten att tolka ord, att välja vad som ska diskuteras, vem lyssnar man på? 
Hur ser det ut när det gäller lön, fördelning av arbetsuppgifter, internutbild-
ning, chefsrekrytering? Får kvinnor lika stort gehör för sina idéer som män? 
Hur ser kvinnor och mäns karriärvägar ut, tar organisationen tillvara allas resur-
ser på bästa vis? Går det på arbetsplatsen att kombinera karriär med familjeliv? 
Hur ser vi på föräldraskapet? Om man verkligen undersöker hur det fungerar i 
organisationen hittar man ofta ganska många förbättringspunkter. 

- Vi bedriver inget jämställdhetsarbete. Vi fokuserar på kärnverksam-
heten, det är ju det som är viktigast
Det är möjligt att särskilda insatser/projekt för jämställdhet tar för mycket 
kraft ifrån organisationens kärnverksamhet, särskilt när man är i startfasen. 
Då kan det istället handla om att se till att man involverar genusperspektivet i 
det man gör. Att ta in experthjälp är en god idé, ännu hellre att anställa någon 
som besitter genuskompetens. Om man ser att genusperspektivet ifrågasätter 
normer, kan det bidra till nya sätt att tänka och att organisera arbetet, vilket 
kan	leda	till	fler	innovationer	och	fler	affärer.	Och	det	är	ju	kärnverksamhet.	Så	
perifert är inte jämställdhetsarbetet.

- Vår bransch är jämställd, vi rekryterar efter kompetens, inte kön
Det	finns	inte	många	som	medvetet	väljer	bort	kvinnor	vid	rekrytering.	Men	
om man ändå inte lyckas rekrytera kvinnor (och önskar göra det) får man ta 
sig en djupare titt på hur rekryteringen går till. Hur ser annonserna ut, hur ser 
bilden av en anställd i den branschen ut, hur beskrivs de efterfrågade kompe-
tenserna. Är alla de kompetenser vi efterfrågar relevanta, ibland tar man till 
sådant man brukar göra utan närmare eftertanke. Det kan också handla om att 
vara	noggrannare	med	att	specificera	en	efterfrågad	kompetens	istället	för	att	
namnge en yrkesroll. 

ITS Dalarna vill få fler kvinnor till branschen
Klustret ITS Dalarna verkar inom Intelligenta transportssystem och tjänster, 
en bransch med väldigt få kvinnor över lag, och således även få kvinnor som 
driver företag . Därför har ITS startat ett projekt för att stötta de kvinnor som 
redan driver och de som vill starta företag inom ITS. Projektet ska erbjuda 
kvinnorna	den	IT-	och	ITS-kunskap	och	potential	som	finns	i	klustret,	för	att	
stimulera vidareutveckling av deras företag och utveckla nya företag, tjänster 
och produkter.  I slutet av projektet ska idéerna som dykt upp samlas ihop och 
skickas vidare till inkubatorer och liknande instanser. 

Projektet	fick	pengar från Tillväxtverkets program för kvinnors företagande 
och	har	flera	aktiviteter	planerade.	De	ska	också	kartlägga	befintliga	företag	
inom branschen som drivs av kvinnor, och dessutom ge ITS Dalarnas övriga 
medlemsföretag kunskap om den senaste forskningen inom jämställdhet. 
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Förutom insatserna mot kvinnors företagande skulle ITS vd Annica Roos 
gärna se att jämställdhetsperspektivet genomsyrade alla klustrets planerade akti-
viteter. En jäsmtälldhetsstrategi ligger på önskelistan, liksom träffar med andra 
klusterledare för att dela tankar inom området.
- Vi behöver något forum där vi kan utbyta erfarenheter och få ny energi. 

Stärker kvinnors karriärer inom byggindustrin
Dalabit har lyckats få in jämställdhetsperspektivet på ett konkret sätt när de är 
ute på företagsbesök. Besöken är till för att inventera företagens behov. Samti-
digt passar de på att ställa frågor om fördelningen män – kvinnor på de besökta 
företagen.

Ungefär 5 procent i byggbranschen är kvinnor och Dalabit fokuserar sitt jäm-
ställdhetsarbete på att stärka de kvinnor som redan är i branschen. 

Företagsbesöken har lett till insikten att kvinnorna på 
administrationen ibland jobbar mycket med företa-
gets kärnfrågor, mer än man kan förvänta sig. 
- Av gammal vana kallar man det de gör för adminis-
tration, trots att de ofta har arbetsuppgifter som mer 
hör till kärnverksamheten. 
Dalabit går därför igenom kvinnornas arbetsbeskriv-
ning och jämför med vad de egentligen gör, för att 
tydliggöra det för kvinnorna själva och för deras che-
fer. Ibland behövs en intern kompetensutveckling för 
kvinnorna, sedan öppnas dörrarna för avancemang, 
och en tydligare roll i kärnverksamheten.
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- Ofta svarar de att 
det bara finns män på 
företaget. Men sedan 
kommer de på att de 
ju har en kvinna som 
städar. Och en på 
administrationen. Och 
såklart några i produk-
tionen, men eftersom 
de smälter in så bra 
tänker de inte på att 
de är kvinnor, berättar 
Helene Axelsson.



- Vi sätter oss ner och benar upp det – kan hon ta större grepp om själva 
produktionen kanske. Vi försöker hitta smörjmedel för att de ska få en bredare 
kunskap om företaget, mycket av informationen de behöver når dem inte. Och 
när de väl släpps in börjar de ifrågasätta, och då blir de genast intressanta.

Helene Axelsson tycker sig se att de kvinnor hon mött har vissa fördelar gente-
mot männen i branschen. 

- Ofta vet kvinnorna vad marknaden vill ha i högre grad, de har koll på hus- 
och inredningstrender. Många av kunderna är kvinnor. Ibland brister kundana-
lysen i de små företagen och man har inte riktigt insett det.

Företagsbesöken	har	också	visat	att	det	finns	ett	behov	av	stöd	när	det	gäller	
marknadsföringsinsatser. Dalabit har därför ett marknadsprojekt som 11 före-
tag deltar i. Hälften av deltagarna är kvinnor, en hög siffra med tanke på hur 
fördelningen ser ut i branschen i stort. I ett tidigare projekt Helene Axelsson 
drivit	mot	träbranschen,	kom	finansieringen	från	Tillväxtverkets	program	för	
att främja kvinnors företagande. Då var företagen som ville vara med tvungna 
att skaka fram en kvinna som deltagare, något som gjorde stor skillnad enligt 
Helene.

- Kvinnorna synliggjordes	och	fick	nya	möjligheter	när	företagen	fick	pressen	
på sig för att få vara med i projektet.

Karriärcentrum Bygg har tagit initiativet till en undersökning rörande utbild-
ningarna	i	byggbranschen.	Det	har	nämligen	visat	sig	att	trots	att	alltfler	kvin-
nor söker till utbildningarna, går inte alla färdigt dem.

- Vi frågar oss vad som ligger bakom detta, är det något i skolan eller kanske på 
praktikplatserna som får dem att sluta och välja något annat? Det får hur som 
helst inte fortgå, vi behöver få ut de här människorna på arbetsmarknaden.

UNGA LEDARE GENUSUTBILDAS 
Stål- & Verkstadsklustret i Kristinehamn har dragit igång en ledarskapsutbild-
ning för unga människor inom branschen som nyligen fått sin första ledarpost. 
Fokus i utbildningen ligger på balans i livet. Både för ledarna själva, men också 
för de människor de ska arbetsleda. 

Utbildningen handlar på sätt och vis om genus, om att 
man har olika förväntningar på sig beroende på om man 
är man eller kvinna. Det ska vara ok för en man att vara 
föräldraledig till exempel. Men rubriken på utbildningen 
antyder inget om genus eller jämställdhet i sig.

- Det går inte riktigt, säger Jan-Erik Odhe, som är 
klustrets verksamhetsledare.
- Man måste tydliggöra den ekonomiska vinsten för fö-
retagen som deltar. Kopplingen mellan jämställdhet och 
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- Vi har utbildat 
nuvarande genera-
tion och gett dem 
alla chanser. Nu 
är strategin att 
lägga energin på att 
fånga upp de yngre 
förmågorna, säger 
Jan-Erik Odhe, VD 
för Stål & Verkstad.



plus i resultaträkningen är inte självklar för alla och många ser problem med 
att anställa den första tjejen. ’Då måste vi skaffa ett omklädningsrum till. Och 
börja tänka på hur vi pratar’.

De arrangerar också management seminarier. Det är bara särskilt inbjudna som 
får delta – och innehållet är verksamhetsutveckling och ledarskap.

Vi lyckades få in 3 tjejer och 7 killar – vi ville ha	med	tjejer,	men	vi	fick	an-
stränga oss lite för att hitta dem.  

Finansieringen kommer från Mål 2 och länsstyrelsen.

Bättre balans mellan arbete och privatliv
Stå- & Verkstads medlemsföretag Rolls Royce i Kristinehamn har tillsammans 
med forskare från Karlstad universitet drivit ett systematiskt jämställdhets-
arbete för att skapa bättre balans för arbetstagarna mellan arbete och fritid/
familjeliv. Samarbetet utmynnade i en kommersialiserad tjänsteinnovation, ett 
ledningsverktyg för bättre balans i livet. 

Drivkraften för Rolls Royce att delta i jämställdhetsarbetet var en önskan om 
att ha hög kvalitet rätt igenom företaget, från organisation till produkter. Nu 
genomgår också Stål- & Verkstadsklustrets egen organisation en anpassning för 
de anställda att få bättre balans i livet. 

- Det hände så mycket på Rolls Royce under tiden de deltog i projektet, berät-
tar Jan-Erik Odhe. 
- Vi drog slutsatsen att vi borde också borde dra nytta av det. Vi vill ju jobba på 
samma sätt själva, många av oss är dessutom småbarnsföräldrar.”

Jämställdhet som nyckel till kompetensförsörjningen
- Jämställdhet och förmånen att ha en möjlighet till balans i livet tror jag blir en 
viktig faktor i konkurrensen om arbetskraft. Jag hör på grabbarna på univer-
sitetet att det är andra tongångar nu än förr. För dem är det självklart att vara 
föräldraledig. 

Men för att möta framtida behov av kompetenser inom stål- och verkstadsin-
dustrin krävs mer än jämställda arbetsplatser. Fler behöver bli intresserade av 
teknik och klustret jobbar redan idag med att försöka väcka intresset hos barn 
och ungdomar. 

- Vi ordnar sommarskolor i teknik för tjejer i årskurs åtta bland annat. Och för 
ännu yngre har vi något vi kallar energiutmaningen, där universitetet är medar-
rangörer. 

11



DESTINATION DALARNAS KARTLÄGGNING TYDLIGGJORDE 
TILLVÄXTPOTENTIALEN I EN KVINNOTÄT BRANSCH
Besöksnäringsklustret i Dalarna är 
det enda i sitt slag, och det enda 
av Tillväxtverkets klusterpro-
grams deltagare som är inriktat på 
servicetjänster. Det är också det 
enda klustret i Norra Mellansve-
rige inom en bransch som inte är 
mansdominerad. Inom besöksnä-
ringen är fördelningen ganska jämn 
mellan antalet verksamma män och 
kvinnor. Några konkreta jämställd-
hetssatsningar görs inte ännu, men 
bara det faktum att klustret exis-
terar bidrar till att stärka kvinnor 
på arbetsmarknaden i och med att 
det höjer statusen och tillväxten 
i en bransch där många kvinnor 
verkar. Idag går annars 80 procent 
av de statliga innovationspolitiska 
medlen till mansdominerade branscher.9

Att lyckas få in	en	servicenäring	i	de	innovationspolitiska	finrummen	var	inte	
helt självklart, ofta tänker man produkter när man tänker innovation, och 
mycket av både retorik och stödsystem är anpassat till den traditionella indu-
strin. 

Klusterledaren för Destination Dalarna, Lotta Magnusson, gjorde en kartlägg-
ning över hur mycket företagarna inom turismbranschen i Dalarna planerade 
att investera under den närmaste framtiden. De planerade investeringarna 
uppgick till 10 miljarder, något som förväntades generera 2 200 nya jobb och 
2,8	miljoner	fler	gästnätter.	

- Efter kartläggningen ställde man sig för första gången frågan: Vad behöver 
besöksnäringen för att få fart på tillväxten? 

Kartläggningen talade sitt tydliga språk – det behövdes satsningar på infrastruk-
tur och på att tillgodose behoven av arbetskraft.  Den blev en murbräcka som 
gjorde att besöksnäringen etablerades som en basnäring och som en exportin-
dustri i Dalarna.
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Under våren 2012 stod Dalarna värd när besöksnäringsperspektivet skulle tas 
in i arbetet med den nationella innovationsstrategin. Näringsministern och 
olika representanter för besöksnäringen runt om i landet bjöd in och Dalarna 
arrangerade dagen som hölls Avesta.

KVINNONÄTVERK PÅ FIND IT
Klusterorganisationen Find IT (inom industriell IT) i Sandviken har en pågå-
ende satsning för kvinnor i industrin, Q-net. Nätverket var först inriktat enbart 
på kvinnor i industrin med koppling till IT-användning. Men många kvinnor 
på beslutsposition inom industrin generellt ville vara med, så nu har nätverket 
utökats det till att omfatta även dem.

Q-net träffas över en lunch en gång i månaden, med ett tema. Alla är med och 
bestämmer tema – det har varit alltifrån kroppsspråk, kommunikation, studie-
besök hos ett tillverkande företag i Gävle till att diskutera egna mål.  Största 
nyttan	säger	deltagarna	är	att	de	bygger	nätverk.	I	nätverket	finns	50	kvinnor	
som är i beslutsfattande position. 

Find IT verkar inom en mansdominerad bransch, men har ändå haft svårt att 
rekrytera män till själva klusterorganisationen. Ledningsgruppen består mesta-
dels av kvinnor.

- Vi började med ganska många män, berättar processledare Ulrika Malmqvist.- 
- Men de har ersatts på sina positioner av kvinnor, därför har det per automatik 
blivit så att vi nu bara har en man. Vi försöker få män när vi ska anställa någon. 
Märkligt nog är det mest kvinnor som söker, trots att det här är en traditionellt 
manlig bransch.
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- Det kan vara så att det är något i våra jobbannonser som tilltalar kvinnor. Det 
skulle vara intressant att ta reda på.

FindIT jobbar liksom andra kluster aktivt för att stimulera företagens innova-
tionskraft. Under sin första period hade de som mål att förmedla fem innova-
tioner. Detta uppnåddes utan att de behövde gå ut och aktivt marknadsföra 
det. 

- Vi hittar ofta innovationerna när vi är ute och tar reda på vad företagen har 
för problem och behov. Antingen kan företaget själv ha gjort en ny lösning 
som andra kan ha intresse av att använda. Eller så har de pratat med sina leve-
rantörer som sedan har ringt oss med idéer. Vi hade som mål för FindIT 1.0 att 
förmedla fem innovationsidéer. Det blev fem utan att vi aktivt marknadsfört 
det.

För att uppnå målet skrev FindIT avtal med ett företag som hade kompetensen 
att bistå i förädlingen av idéerna. En inkubator, som fångade upp idéerna, och 
skapade en testgrupp för innovationen. Innovationerna har bland annat hand-
lat om att hitta nya lösningar för att anpassa fungerande IT - som nu används i 
stora företag - till att fungera även för småföretag.

Ulrika berättar att de försöker få företagen att i större utsträckning samarbeta 
med akademin, till exempel genom att låta studenter genomföra sina examens-
jobb på företagen.
- Det går lite trögt. Företagen är så belastade att de inte har tid att handleda. Vi 
måste börja med att ändra företagens tänkande för att få fram nya produkter. 
Nu märker vi tendenser till rundgång, man plockar av varandra. 

När det gäller jämställdhet efterlyser Ulrika en kunskapshöjning. Hon skulle 
vilja ha utbildningar eller seminarier. Men det är viktigt att det inte görs för 
krångligt, och att det inte bara blir en fråga för kvinnor. 
- Det får inte bli för kvinnofokuserat. Att vi jobbar med att stärka kvinnor är 
ett medel att nå förändring, men det handlar ju inte bara om det.

FPX BRYTER MARK I KVINNODOMINERADE BRANSCHER
Future Position X i Gävle är ett kluster som fokuserar på innovativ användning 
av	geografisk	information.	Där	har	de	satsat	på	att	uppnå	en	numerärt	jämställd	
organisation. 
- I klusterorganisationen är vi ungefär hälften kvinnor och hälften män nu, 
säger Emelie Hildebrand.

Flera av de anställda i klustret har gått en tredagars jämställdhetsutbildning och 
målet är att alla ska få gå den. Klusterledaren ska också delta i Fiber Optic Val-
leys stora jämställdhetssatsning Gender and Innovation.

- En annan sak vi försöker tänka på, är att lyfta fram förebilder bland medlems-
företagen, kvinnor som startat och lyckats bra i sitt företagande.
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Hur det ser ut bland klustrets medlemsföretag med representationen vet hon 
inte, men framhåller en förändring av produktutbudet bland företagen som 
troligen kommer att innebära att branschen blir mindre mansdominerad. Pro-
dukterna riktar sig mer och mer mot miljö och hälsa, och det har kommit nya 
kundgrupper – landstinget och lantmäteriet bland annat.
I FPX’s projektansökan står detta också nämnt: 
-	Vi	tror	att	flera	delprojekt	kommer	att	röra	sig	inom	offentliga	tjänster	med	
stor kvinnodominans, där ny teknik införs som stöd för utvecklingen av tjäns-
terna. 
- Deras tes är att inbrytningarna i kvinnodominerade branscher leder till att allt 
fler	kvinnor	blir	vana	GIS-användare	och	därmed	kommer	att	börja	ställa	krav	
på nya tillämpningar av tekniken.

COMPARE VILL VÄCKA KVINNORS INTRESSE FÖR 
IT-BRANSCHEN
Ulf Lidberg är projektledare på Compare Business Innovation Centre. Han be-
rättar att IT-klustret Compare inte driver några särskilda jämställdhetsprojekt, 
men	att	det	finns	områden	där	jämställdhetsperspektivet	dyker	upp.	Liksom	de	
flesta	av	klustren	i	Norra	Mellansverige	står	Compares	medlemsföretag	inför	
stora rekryteringsbehov. 

- Vi behöver spetskompetens och vi behöver väcka intresset hos både kvinnor 
och män för att studera och arbeta i IT-branschen. ”

- Det är alldeles för få killar som läser 
vidare. Kvinnorna gör det, men de väljer 
sällan teknik. Vi försöker stimulera kvin-
nors intresse för teknik, vi bakar in det i 
olika aktiviteter vi arrangerar.

Compare har en jämställdhetsplan för 
själva klusterorganisationen. Mot med-
lemsföretagen driver Compare olika 
projekt	inom	specifika	områden,	till	ex-
empel ett nätverk för kvinnor i IT-yrken 
och träffar för tjejer inför rekrytering till 
universitetets IT-utbildningar. 

- Vi vill stimulera kvinnorna att ta för sig 
och att bli bättre på att nätverka. Kvin-
nor är ju annars bäst på socialt nätver-
kande, vilket är bra, men det behövs även 
ett yrkesnätverk.

Ulf Lidberg själv sitter med i styrelsen för 
Karlstads universitets centrum för genus-
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forskning.	Där	drivs	flera	projekt,	som	Compare	dock	inte	är	en	aktiv	partner	i.	
- Men vi bidrar ändå, stöttar vid seminarier och bistår med matchmaking till 
exempel. Vi försöker också lyfta fram kvinnliga förebilder. 
På vår hemsida och i våra nyhetsbrev tänker vi på att visa upp kvinnor.

RÖRIG PERIOD FÖR HIGH VOLTAGE VALLEY
Elkraftsklustret High Voltage Valley i Ludvika har under 2011 varit inne i en 
stormig	fas,	med	flera	byten	av	processledare.	När	intervjun	genomfördes	
under våren var Kristin Elg-Dahlgren tillfällig processledare. Hon och Erika 
Jansson, administratör och marknadsförare berättade att klustret ska skapa en 
strategi för ökad attraktionskraft hos de deltagande företagen. De ska intervjua 
företagarna för att se hur de arbetar med frågan idag och sedan skapa strategin 
utifrån	det.	Där	finns	en	tydlig	koppling	till	jämställdhetsfrågan.

Liksom inom de andra mansdominerade branscherna diskuterar de inom 
elkraftsområdet	hur	de	ska	kunna	attrahera	fler	kvinnor.	Klustret	har	anlitat	
en extern konsult för att skapa en jämställdhetsstrategi. Det mesta av arbetet 
hänger nu lite i luften på grund av osäkerhet runt processledarrollen.

GENUSPERSPEKTIV I KLUSTER PÅ EXPORT 
Fiber	Optic	Valley	är	ett	kluster	inom	fiberoptik	i	Hudiksvall.	Deras	arbete	
med jämställdhet har nått långt. Så långt att de nu vill exportera sin modell för 
genusperspektiv på innovationssystem till Europa. 

Grunden till nuvarande projektet Gender and Innovation var ett långsiktigt 
arbete klustret hade tillsammans med genusforskare, i att ge mellanchefer i ett 
antal företag ett genusperspektiv på sitt arbete. Det var en djupgående process, 
där	deltagarna	gavs	chans	att	både	reflektera	över	sitt	personliga	perspektiv	och	
sin roll på arbetsplatsen. Forskarna bidrog med sin kunskap, men bedrev också 
så kallad aktionsinriktad forskning, man forskade och förändrade samtidigt.

På 2010 års klusterkonferens berättade Åsa Claesson från företaget Acreo om 
sin upplevelse av att delta i projektet.

- Vår organisation hade en insikt om att det kommer en ny generation som 
tydligare har en social hållbarhet på agendan och att vi 
måste nå upp till deras nivå. Vi insåg dock inte hur svårt 
det	var.	Under	projektets	gång	fick	jag	själv	insikter	om	
hur ledare sitter på fördelningsmakt. Jag är teknikchef 
och alla mina nätverk är manliga. Jag har kartlagt hur 
nätverken ser ut och var affärerna görs. 

Fiber Optic Valleys nya projektet involverar klusterledare 
istället för mellanchefer och är även det ett långsiktigt 
arbete, där man träffas ett antal gånger per år och har en 
konkret koppling till det vardagliga arbetet – hur verk-

16

- När man börjar 
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ställer jag jämställdheten i min organisation, ut till företagen i min bransch? 
Målet är att deltagarna får en insikt om hur de kan öka innovationskraften 
genom ett genusperspektiv. De ska utveckla strategier och verktyg som deras 
kluster sedan kan använda sig av.

Projektet sker i samarbete med Vinnova och Tillväxtverket och ska leda fram 
till ett nationellt utvecklingsprogram inom genus och tillväxt för kluster och 
innovationssystem. Modellen ska också paketeras och kommersialiseras för att 
kunna nå ut till de europeiska klustren och sprida jämställdhetserfarenheterna.

LÅNG ERFARENHET AV JÄMSTÄLLDHETSARBETE I STÅL-
BRANSCHEN
Stålklustret Triple Steelix i Bergslagen har jobbat länge med jämställdhetsin-
satser. Man har ledarutbildning för kvinnor, man har jobbat med att förändra 
bilden av att en stålarbetare måste vara man, genom att trycka upp som en 
”filmis-kortlek”	med	bilder	på	kvinnor	inom	stålbranschen,	och	man	har	startat	
ett mentornätverk.

Dessutom bedrivs ett forskningsprojekt i samar-
bete med Luleå tekniska universitet. Industridok-
torand Hans Lundkvist samarbetar med företaget 
Dellner Couplers i frågan hur man gör ett företag 
mer attraktivt genom att införa ett genusperspek-
tiv. 

Hans Lundkvist upplevde att det var svårt att få 
gehör för jämställdhetsfrågan ur rättviseperspektiv, 
först när man började prata ett språk som företags-
ledare förstod väcktes ett intresse. Att arbeta med 
varumärkesfrågan var dörröppnaren. En enkät 
gjordes	på	företaget,	om	vad	medarbetarna	defi-
nierade som attraktivt arbete och hur de såg på sin arbetsplats. Därefter läggs 
ett genusperspektiv på enkätresultaten. Målet är att resultatet ska inspirera till 
förändringsprocesser för att uppnå mer jämställdhet och öka antalet kvinnor i 
branschen. Projektet ska också skapa metoder för hållbart jämställdhetsarbete.

PAPER PROVINCE NÄTVERKAR FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Den mest angelägna frågan kopplad till jämställdhet för pappers- och massa-
teknologiska klustret Paper Province är kompetensförsörjningen. Liksom de 
flesta	mansdominerade	branscher	vill	Paper	Province	få	in	fler	kvinnor	både	i	
utbildningarna och i företagen. Klustret använder medvetet kvinnor på bil-
derna i marknadsföringsmaterial och dylikt. En liten förbättring i fördelningen 
mellan män och kvinnor kan redan märkas. Klustret har under nio års tid 
kartlagt antalet kvinnor i branschen. När de började var de 17 procent, nu är de 
20 procent. 
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- Det är inte en jättestor ökning, men man ser betydligt oftare kvinnor nu, 
säger Marianne Andersson som är ansvarig för kompetensförsörjning och tek-
nikcollage på Paper Province.

- Kanske hänger det ihop	med	att	kvinnorna	finns	på	andra	positioner	nu	–	
många är mellanchefer: utvecklingsingenjörer, produktionsingenjörer, chefer 
för massabruk och laboratorier. Tidigare tror jag mest de fanns inom adminis-
trationen.

Paper Province	ingår	i	projektet	”Kom-inn!”.	Där	jobbar	flera	kluster	ihop	med	
Karlstads universitet och Region Värmland med att säkra kompetensförsörj-
ningen. Det har gjorts en kartläggning av företagens kompetensbehov, och nu 
jobbar projektet bland annat med att få till en starkare koppling mellan utbild-
ningarna och näringslivet och att göra branscherna mer attraktiva för både män 
och kvinnor. Projektet har en databas av idéer för kompetensförsörjning och 
har	gjort	en	handbok	med	förteckning	på	vilka	rekryteringsstöd	som	finns	att	
få. Framförallt har projektet bildat ett nätverk för de som jobbar med frågan, 
kallat NERO. Kluster, kommuner, landsting, universitet och regionen utbyter 
erfarenheter och ökar sin kunskap för att strategiskt kunna bemöta kompetens-
bristen. I detta forum lyfts ofta jämställdhetsfrågan, vilket leder till ett större 
medvetande om vinsterna med att ha ett jämställdhetsperspektiv. 
- Vi har haft särskilda jämställdhetsföreläsningar. När det gäller att ändra bilden 
av branscherna och göra dem till mer attraktiva arbetsplatser kommer frågan in 
naturligt, säger Marianne Andersson.

THE PACKAGING ARENA FÖRFLYTTAR FOKUS OCH NÅR 
FLER KVINNOR
Sedan klusterorganisationen inom förpackningsbran-
schen startade har Sandra Ericsson märkt en markant ök-
ning av antalet kvinnor inom branschen, det syns bland 
annat när det är dags för branschens stora konferens. 
För fem år sedan var ungefär 20 procent av deltagarna 
kvinnor, idag är det hälften kvinnor och hälften män. 
Förklaringen ligger troligen i det faktum att klusterorgani-
sationen jobbar med att höja kompetensen och bistå med 
omvärldsbevakning gällande just förpackningar och deras design. Det har gjort 
att	fokus	i	branschen	delvis	förflyttats	från	själva	produktionen	och	den	tyngre	
forskningen, mot marknadssidan.

- Företagen har nått nya målgrupper, man har lyft in nya kompetenser och 
börjat	lägga	mer	vikt	vid	design	och	reklam.	Och	inom	de	branscherna	finns	
fler	kvinnor.

TPA deltar i projektet Gender and Innovation för att skapa konkreta metoder 
att nå ut med jämställdhetstankarna till företagen. Därefter är planen att skriva 
ihop ett nytt projekt för att ta tillvara de nya kunskaperna och metoderna.
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Tidigare har de medverkat i Karlstads universitets Jämväxt-projekt, och varit 
med och arrangerat ett teknikläger för tjejer.

PÅ FÖRETAGSNIVÅ -TENSION GRAPHICS LYCKADES LOCKA 
FLER KVINNOR TILL DATASPELSUTBILDNING
Dataspelsindustrin är mansdominerad, bara runt 10 procent av de som arbetar 
i branschen är kvinnor. Tension Graphics i Falun bedriver en spelutvecklarut-
bildning, och där har de nyligen lyckats höja andelen kvinnor till 27 procent. 
Vägen	dit	har	gått	genom	flera	medvetna	förändringar.	

- Vi försöker bland annat synliggöra tjejer när vi marknadsför oss. Vi ser till att 
ha tjejer på bild i vårt marknadsföringsmaterial, och att de får uttala sig i tex-
terna, berättar Linnéa Agné, som är projektledare på Tension Graphics.”

Men att försöka förändra den stereotypa bilden av dataspelsnörden är inte den 
enda strategin. De har också lagt extra krut på intagningen till utbildningen.
-	När	vi	kallar	till	intervjuer	har	vi	varit	noga	med	att	kalla	flera	tjejer	på	en	
gång, så det inte blir att det sitter en ensam tjej där bland en massa killar. Vi har 
också sett till att vi haft en kvinna med bland intervjuarna.

Ledningsgruppen bedömer sedan arbetsproverna, och där gäller att är det en 
tjej och en kille som har samma poäng, då väljer man tjejen. I ledningsgruppen 
försöker företaget också se till att könsfördelningen är någotsånär jämn. I grup-
pen ingår två representanter från varje årskurs på utbildningen, och då försöker 
de alltid få med en kille och en tjej. Diskussionen om jämställdhet pågår stän-
digt, och visar sig ända ner på detaljnivå. 

- Det handlar ibland om att tänka på småsaker, som att vi nu beställer våra t-
shirts med skolans logga på i både tjej- och killmodell. 

Satsningen på att få	fler	kvinnor	till	dataspelsutbildningen	har	gett	resultat	utö-
ver en förbättrad statistik. 
- Det märks skillnad nu, det är en annan atmosfär, lite lättsammare. Men 
framför	allt	märks	det	att	de	tjejer	som	går	här	tar	för	sig	mer	när	de	nu	är	fler.	
När spelprojekten ska redovisas var det alltid killarna som stod där och pre-
senterade, nu vågar tjejerna oftare. Tjejerna som 
går utbildningen är sedan mycket efterfrågade på 
arbetsmarknaden.

- Industrin är väl medveten om att de behöver få in 
fler	tjejer	i	företagen.	Kunderna	är	både	tjejer	och	
killar, fördelningen är ungefär femtio- femtio bland 
de som spelar. Även om tjejerna inte alltid identi-
fierar	sig	som	spelare.	En	del	kanske	mest	spelar	
spel som Singstar och Facebookspel, men det är ju 
också spel.
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- Ofta tänker de teknik 
när de tänker spelindustri, 
men för att vara bra på 
att skapa grafik till spel 
till exempel, ska man ha 
känsla för färg och form 
och vara kreativ. Det har 
inte med teknik att göra. 
Sedan får man lära sig 
de tekniska verktygen på 
utbildningen. 



Många av kvinnorna som jobbar inom spelindustrin idag jobbar inom HR.   De 
är ofta personalchefer eller liknande men jobbar inte med själva produktionen. 
Det	börjar	dock	bli	vanligare	med	kvinnor	som	grafiker	eller	speldesigners.	

TIPS PÅ FÖRDJUPNINGSMATERIAL

- ”Genusvägar till innovation – erfarenheter från Vinnväxt”   
 Vinnovarapport VR 2011:08 Ann-Christin Nyberg 

- ”Balanserat styrkort för Hälsoteknikalliansen ur ett jamställshets-
 perspektiv” Hälsoteknikalliansen i Halland 2005.

- ”JGL-Basutbildningen om jämställdhet – Jämställdhet Göra Lära”
 Försvarshögskolan

- ”Innovation and Gender” Vinnovarapport VI 2011:03

- ”Att välja jämställdhet” Tillväxtverkets publikation 2011

- ”Hållbar utveckling som drivkraft för ekonomisk tillväxt”
 PM 2006 Handlingsgruppen för hållbar utveckling ”

- ”Genusbelysning av klusterinitiativ i Norra Mellan Sverige” 
 Intervjuer med ledare för klusterinitiativ, Cecilia Nahnfeldt 2009

-  ”Genusbelysning av klusterinitiativ i norra Mellansverige” 
 Delrapport 2 ”Klusterinitiativ inom Upplevelseindustri”

- ”Jämställd besöksnäring” Monika Brydsten 2007, Region Dalarna

- ”Från icke-fråga till tillväxtfråga” genusperspektiv för hållbar tillväxt – 
	 en	förstudie	inom	kluster	och	innovationssystem,	Ann-Sofie	Däldehög	och		
 Marita Svensson, Fiber Optic Valley 2010

- ”Byggbranschen – en möjlighet för kvinnor” Byggkommissionen 2003

- ”Lönsamhet ur ett genusperspektiv – Är jämställt mer lönsamt?” 
 Karl Haldorson, Björn Karnefors, Göteborgs Universitet 2008

- ”Jämställdhet och lönsamhet”, Tillväxtverket R 1999:19 
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BILAGA 1 
ETT EXEMPEL PÅ JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI – 
HIGH	VOLTAGE	VALLEY,	SKAPAD	AV	KONSULT	
INGER WILSTRAND
  

High Voltage Valley har sin utgångspunkt i Ludvika med den världsledande 
position inom elkraftteknik som regionen besitter och den kraftiga utveckling 
som förväntas ske inom detta område. Under projektets gång har engage-
manget från de deltagande aktörerna offentlig sektor, akademin och företagen 
ökat	och	fler	pilotprojekt	startas	nu	upp.	Ett	långsiktigt	hållbart	HVV	håller	
på att skapas och fokus har under den senare tiden lagts på varumärket HVV 
för att skapa en gemensam bild av klustret och dess utvecklingspotential och 
vision.  Det är viktigt att påpeka att klusterutvecklingsarbete är en långsiktig 
process	med	ett	stort	inslag	av	utvärdering,	reflektion	och	kontinuerligt	lärande	
för involverade parter. Aktiviteterna och pilotprojekten varierar över tid och 
utvecklas i takt med att omvärlden förändras. Strategier vidareutvecklas och 
klustret ställs ständigt inför strategiska vägval. 

För att ett framgångsrikt klusterutvecklingsarbete ska komma till stånd för-
utsätts att företagen och företagandet är utgångspunkten, att processorgani-
sationen fungerar som spindeln i nätet och utvecklar klustret som arena och 
mötesplats i gränssnittet mellan offentlig sektor, forskning och företagen. Man 
fungerar då som katalysatorer som genom nya allianser och nätverk påskyndar 
förändringstrycket och bidrar till ökad tillväxt i regionen. Den regionala förank-
ringen och ett gemensamt synsätt på vad HVV står för är också viktiga för ett 
långsiktigt hållbart klusterutvecklingsarbete. 

Det långsiktigt hållbara företagandet präglas av tre dimensioner; den ekono-
miska, den miljömässiga och den sociala aspekten. Mycket fokus ägnas åt de 
ekonomiska aspekterna och under senare tid även de miljömässiga aspekterna. 
De sociala aspekterna däremot är ännu i sin linda men kommer att påverka 
och ställa krav på både företagande och klusterutvecklingsarbete i framtiden. 
I större företag och organisationer pågår detta arbete för fullt medan det i 
de mindre företagen inte är högsta prioritet. Den sociala hållbarhetsaspekten 
inbegriper	bland	annat	etiska,	demografiska	aspekter,	jämlikhet,	integration	och	
jämställdhet.

HVV avser med	denna	jämställdhetsstrategi	lägga	fokus	på,	och	finna	sätt	
för att integrera genus och jämställdhetsperspektivet i klusterinitiativet för att 
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skapa goda förutsättningar för att långsiktigt hållbart klusterutvecklingsarbete 
och därmed också en region med stark tillväxt.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättig-
heter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är en 
politisk målsättning och det innebär bland annat en jämn fördelning av makt 
och	inflytande	och	lika	tillgång	till	utbildning	och	möjligheter	till	utveckling	av	
personliga ambitioner, intressen och talanger.

Utgångspunkten för det svenska jämställdhetsarbetet är att man ser ojämlika 
maktförhållanden mellan könen som ett grundläggande demokratiskt pro-
blem både på individ- och på samhällsnivå. Jämställdhetsar¬betets viktigaste 
syfte blir därför att förändra denna obalans på den svenska arbetsmarknaden. 
I klustret skulle detta kunna innebära att en bättre jämställdhet på individnivå 
bidrar till att alla känner sig delaktiga och rättvist behandlade, att man bor och 
verkar i en region som präglas av allas lika värde och där både kvinnor och 
män	har	inflytande	i	utvecklingsarbetet,	på	arbetsplatser,	i	olika	planeringspro-
cesser, företagande, och samhällsbyggnad.

På samhällsnivå, och därmed också företagsnivå innebär en förbättrad jäm-
ställdhet	en	mer	positiv	utveckling,	fler	konkurrenskraftiga	företag,	kluster	och	
regioner. 

Den kvantitativa aspekten på jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män och kan åstadkommas på olika sätt.  Den kvalitativa delen 
däremot, är kanske svårare att komma tillrätta med samtidigt som det många 
gånger är en förutsättning för att den kvantitativa jämställdheten ska komma 
till	stånd.	Ofta	finns	en	uttalad	ambition	att	arbeta	aktivt	för	en	jämn	fördel-
ning mellan kvinnor och män, men resultatet av detta arbete blir inte alltid det 
önskade.	Man	måste	här	vara	medveten	om	att	det	också	kan	finnas	ett	outtalat	
motstånd till ett aktivt jämställdhetsarbete. Många kanske inte är medvetna om 
problematiken, att de är hemmablinda och att de anser att de lever i ett jäm-
ställt samhälle, medan andra anser att ämnet är uttjatat; att den yngre genera-
tionen har andra värderingar än den äldre och att det därför kommer att lösa 
sig självt. Det kan också vara så att det helt enkelt handlar om att samhället har 
ett behov av kompetenspåfyllnad inom området och ett öppnare klimat för 
diskussioner kring ämnet.  Jämställdhetsarbete handlar därför mycket om att 
förändra attityder, förhållningssätt och normer och, inte minst, om att våga tala 
öppet om detta. Den stora utmaningen ligger i att hitta framgångsrika sätt för 
att åstadkomma detta, kanske inte minst för Dalarna som präglas av en starkt 
könssegregerad arbetsmarknad. 
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GENUS OCH GENUSKONTRAKT
Medan jämställdhet mer är ett ord för de politiska och samhälleliga målen är 
genus	en	social	konstruktion.	Genus	definieras	ofta	som	det	sociala	könet	och	
är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Med andra 
ord är det tankarna om vad som är kvinnligt respektive manligt och något som 
vi människor skapar, om än omedvetet. 

Yvonne	Hirdman ( Hirdman 2001) anser att vi ingår ett osynligt kontrakt – ett 
genus¬kontrakt, som upprätthålls av både män och kvinnor. Hirdman menar 
att föreställningarna och vär-deringarna om män och kvinnor skapas av oss alla 
tillsammans och dessa förändras över tid. Kontrakten innehåller normer för 
vad som är korrekt respektive avvikande beteende utifrån kön. Dessa normer 
är svåra att upptäcka eftersom vi tar dem för givna, vi är så vana vid dem. Nor-
men begränsar kvinnor och mäns handlingar och möjligheter i samhället, och 
makten kan därför bli ojämnt fördelad. Man riskerar att individer inte kommer 
till sin rätt, vilket både människor och samhälle för¬lorar på. Om normen dä-
remot skapas av oss alla i samhället innebär det också att den går att förändra. 
Jämställdhetsarbete handlar därför om att förändra attityder, förhållningssätt 
och normer. 

Genuskontrakten ser väldigt olika beroende på kultur, historia, religion etc. 
Kontrakten förändras också över tid och man ser att dessa kontrakt har en 
större förändringsbenägenhet i exempelvis Sverige än i kulturer som präglas 
starkt av religiösa övertygelser. I Sverige blir marknadsekonomin lidande av ett 
alltför starkt och oföränderligt genussystem som hindrar ekonomin och arbets-
marknaden att växa och an¬passa sig till nya förutsättningar. Därför kan man 
säga att marknadskrafterna bidrar till att kontraktet kan förändras i en snabbare 
takt.

Hirdman menar att om kvinnor börjar dominera ett tidigare manligt område, 
sjunker löner och status. Om män kommer in på traditionellt kvinnliga om-
råden tenderar männen att klättra mot toppen i hierarkin eller att området 
förändras. Där män går över och gör kvinnosaker måste dessa områden och 
saker förändras, men där kvinnor går in på manliga områden och gör karlasaker 
måste hon förändras. (Hirdman 2001)

Detta skulle betyda att för att förbättra jämställdheten inom ett mansdominerat 
område är det av största vikt att medvetandegöra kvinnorna om denna proble-
matik. 

Genuskontrakt kan med fördel användas som instrument för kartläggning av 
nuläge, som underlag för att skapa förståelse för hur ojämställdhet har uppstått, 
och också som verktyg för att kunna förändra attityder och normer.
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NULÄGE I HVV
Dalarna är fortfarande ett ojämställt län som präglas av en starkt könssegrege-
rad arbetsmarknad. Diskussioner förs nu på regional nivå vad som måste till 
för att detta ska förändras. Kanske har frågan aktualiserats nu när vi står inför 
ett stort generationsskifte, där arbetsgivarna inom snar framtid kommer att 
konkurrera om arbetskraften. En gemensam kraftsamling behövs för att trygga 
arbetsplatsernas framtida kompetensbehov. Ungas inträde på den regionala 
arbetsmarknaden,	integration	av	utlandsfödda,	inflyttning	och	minskad	utflytt-
ning, ökad rörlighet på arbetsmarknaden etc är alla insatser som måste komma 
till stånd inom snar framtid. Effektivisering och bättre nyttjande av de resurser 
vi redan har kommer också att stå högt på agendan och här är det av största 
vikt att vi får till stånd en mindre könssegregerad arbetsmarknad för att nå upp 
till	detta.	En	ökad	inflyttning	och	minskad	utflyttning,	som	ses	som	en	förut-
sättning för att klara den framtida kompetensförsörjningen, innebär också att 
vi	måste	bli	attraktivare	som	region	för	att	locka	fler	att	välja	att	verka	och	bo	i	
regionen.

År 2007 gjorde Region Dalarna en genusanalys för Dalarna. Länet har i stu-
dien kategoriserats i 5 områden med likartade lokala genuskontrakt. Av dessa 5 
befinner	sig	Ludvikaregionen	i	industribältet,	som	beskrivs	som	en	bruksbygd	
i omvandling där utbildningsnivån generellt sett är låg, kvinnorna förvärvs-
arbetar i mindre utsträckning än männen och där arbetsmarknaden är starkt 
könsuppdelad.	Tendenser	finns	till	att	den	moderna	industrin	främjar	kvinnors	
arbetsliv	genom	att	efterfråga	mer	kvalificerad	arbetskraft.	Detta	utmanar	det	
traditionella brukssamhället. Även om industriregionerna håller på att omvand-
las	finns	fortfarande	stora	utmaningar	för	att	regionen	ska	attrahera	kompetens	
och investerare. 

VISIONEN UR ETT GENUSPERSPEKTIV 
HVV är ett jämställt och därmed framgångsrikt kluster. 

SYFTE MED STRATEGIN
•	 Att skapa en process som bidrar till ett aktivt jämställdhetsarbete i klustret  
 för att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart kluster-  
 utvecklingsarbete och därmed också en region med stark tillväxt.
 Att bidra till ökad kunskap rörande jämställdhet och öka medvetenheten  
 om genuskontrakt som verktyg för förändring. 

MÅL
•	 Att höja klustrets genuskompetens och medvetenhet om vikten av ett   
 aktivt jämställdhetsarbete för ett långsiktigt framgångsrikt kluster.
•	 Att jämställdhetsintegrera alla delprocesser, fokusområden och därmed   
 också strategier.
•	 Att skapa en tillåtande miljö/ forum där frågan diskuteras öppet och 
 utan tabun.
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Att påskynda förändringen av det lokala genuskontraktet för att nå konkur-
rensfördelar genom att bli en attraktiv region med attraktiva arbetsgivare och 
livsmiljö.

VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Det	finns	ett	antal	viktiga	förutsättningar	för	att	jämställdhetsarbetet	inom	
klustret ska bli framgångsrikt.

FÖRANKRING 
Strategin måste vara väl förankrad i ledningen. Som ambassadörer för klustret 
är det viktigt att styrgruppp och processledning är väl insatta i vad detta inne-
bär och väl medvetna om, samt har en enig syn på hur man vill att framtidens 
HVV ska se ut ur ett jämställdhetsperspektiv. HVV prioriterar att arbeta inifrån 
och ut. Tid för detta ska avsättas på styrgruppsmöten etc för att verkligen för-
ankra arbetet. En förändringsprocess som denna kräver tid, tålamod och öppna 
diskussioner. 

Utgå från det genuskontrakt som råder nu. Diskutera hur det har formats till 
vad det är idag. Diskutera vidare hur ett genuskontrakt skulle se ut den dagen 
man uppnått HVVs vision. Försök sedan komma fram till vad som krävs för 
att	komma	dit.	Försök	identifiera	eventuella	hinder	och	möjligheter,	skapa	en	
samsyn kring problematiken och potentialen. 

Återuppta gärna diskussionen med jämna mellanrum för att vidareutveckla det 
framtida kontraktet. 

OMVÄRLDSBEVAKNING  
Ledningen ansvarar för att kontinuerlig omvärldsbevakning inom området 
sker. Ta del av trender, lagstiftning, nationella och internationella strategier, 
aktuell forskning etc. Detta är grunden för att kunna vidta lämpliga åtgärder 
och	kunna	upprätta	olika	strategier	för	olika	fokusområden	samt	identifiering	
av nya fokusområden. Vidare bidrar denna omvärldsbevakning starkt till att 
genuskompetensen i klustret höjs.

KOMPETENS 
Genom att avsätta tid för diskussioner i ledningen kommer kompetensen inom 
området att utvecklas. Genom att sedan arbeta inifrån och ut kommer denna 
kunskap	att	sprida	sig	i	klustret.	Till	en	början,	och	inom	specifika	områden,	
kan det dock komma att krävas att extern kompetens anlitas. Framför allt i 
diskussionerna inför nya insatser kan det vara bra att ha en diskussionsledare.
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METOD
För att förändra förhållandena måste genuskontraktet på något sätt förändras. 
Ett vanligt sätt kan vara att öka införseln av personer från områden med andra 
genuskontrakt, exempelvis storstadsområden. 

Ett annat sätt är att börja arbeta inifrån, det vill säga att bli medveten om det 
egna och andra genuskontrakt för att på så sätt successivt kunna förändra at-
tityder och normer. Förankringen och den kompetens som därmed successivt 
byggs upp i klusterledningen är en förutsättning för att man ska lyckas med 
detta. 

Klustret består av organisationer och individer. För att förändring ska komma 
till stånd krävs inte bara att de juridiska personerna upprättar planer och stra-
tegier; de individer som dessa organisationer består av, och de värderingar som 
dessa individer har är utgångspunkten i ett förändringsarbete. Därför är det 
oerhört vikigt att börja förändringsarbetet med att medvetandegöra och höja 
kompetensnivån bland individerna i nyckelposition. Genom att införa ett ini-
från och ut perspektiv, där processledningen är ambassadörer för klustret, förs 
sedan denna kunskap vidare ut i klustret.

Ett tredje sätt kan vara att förbereda företag, offentlig sektor och akademin på 
de  marknadskrafter som, på sikt, kommer att tvinga fram en förändring genom 
att högre krav ställs på aktörernas attraktivitet och sammansättning av kompe-
tens. I alla dessa fall kan  klustret vara en förutseende och därmed pådrivande 
katalysator. De marknadskrafter det kan handla om är de större företagens krav 
på underleverantörer, större etableringar och investerares direkta eller indirekta 
krav på omgivningen, lagstiftning, jämställdhetsstrategier på regional, nationell 
och internationell nivå och därmed också fördelning av resurser.

Jämställdhetsarbetet inom HVV innebär att alla projekt, strategier, forum, fo-
kusområden och utbildningar, aktiviteter etc ska jämställdhetsintegreras för att 
nå bästa möjliga resultat.

Exempel på nu föreliggande fokusområden är:
•	 Kompetensförsörjning 
•	 Marknadsföring /kommunikation
•	 Industriell tillämpning genom ökat samarbete mellan SMF och FoU
•	 Innovationsstöd 
•	 Internationalisering 

I framtiden kan andra fokusområden komma att dominera klusterarbetet och 
det är därför viktigt att arbeta utifrån en modell som är långsiktigt gångbar 
genom hela processen, oavsett fokusområde. Nedan följer beskrivning av vald 
arbetsmodell för att säkra en jämställdhetsintegrering inom olika utvecklings-
områden.

26



27

ARBETSMODELL
1.  Analysera hur ett tänkt fokusområde/ insats påverkar klusterarbetet i övrigt  
	 ur	ett	jämställdhetsperspektiv.	Identifiera	framför	allt	risker	och	eventuella		
 möjligheter till synergieffekter. Prioritera de fokusområden/insatser som   
 bäst bidrar till en förbättrad jämställdhet i klustret, alternativt ha en plan för  
 hur risken för negativa effekter ska elimineras.  

2.  Fastställ fokusområde/insats

3.  Utifrån den omvärldsbevakning	man	gjort	identifierar	man	och	prioriterar		
 bland tillvägagångssätten arbeta inifrån, verka för införsel respektive marknads-
 krafter

4.  Fastställ och prioritera åtgärder

5.  Genomför

6.  Utvärdera genom återkoppling	och	reflektion	i	klusterledningen.	I	följe	 	
 forskningen ska även jämställdhetsperspektivet beaktas.

ARBETSMODELL OCH STRATEGIER 
Den valda arbetsmodellen och resultatet av arbetet inom respektive fokusom-
råde ska ligga till grund för de strategier som upprättas inom respektive om-
råde. Arbetet med modellen kan också resultera i att nya fokusområden med 
tillhörande	strategier	identifieras.	

UTVÄRDERING, LÄRANDE OCH REVIDERING AV STRATEGIN
Genom	återkoppling	och	reflektion	efter	och	under	genomförandet	kommer	
modellen att bidra till klustrets kontinuerliga lärande. Med en ökad medveten-
het om problematiken, dess hot och möjligheter samt nya kunskaper i klustret 
kommer det att vara nödvändigt att revidera denna strategi.  



 BILAGA 2 
BESKRIVNING AV NÅGRA GODA EXEMPEL FRÅN 
ÖVRIGA EUROPA, FRÅN PROJEKTET WINNET 8

Mer	detaljerade	beskrivningar	av	projekten	finns	i	rapporten	”Women’s	Re-
source	Centres	innovation	and	practices”,	som	finns	att	ladda	ner	från	
www.winnet8.eu.

REKRYTERING/KOMPETENSBRIST
Projektet Fife Women’s Technology Centre startades i Skottland 1992 och 
pågår	ännu	2012.	Det	finansieras	till	26	procent	av	ESF,	resten	kommer	från	
lokal och nationellt håll. Projektet syftar till att öka antalet kvinnor som arbetar 
på hög nivå inom IT-branschen. Man utrustade kvinnor i utanförskap med ut-
bildning och kunskap om karriärmöjligheter för att de skulle ha självförtroende 
och intresse för att ge sig in i branschen och att avancera där. Varje år ordnar 
de	en	vecka	de	kallar	Young	Engineers	Club	för	att	väcka	intresset	för	teknik	
bland ungdomar. Styrkan i projektet är enligt projektägarna ett helhetsgrepp på 
de deltagande kvinnorna, med rådgivning och olika typer av utbildning samt 
praktik och personlig coachning.

Metal industry into the new millennium var ett projekt som drevs i södra 
Österbotten	i	Finland	mellan	år	2000	och	2002.	ESF	finansierade	en	fjärde-
del, resten kom från nationellt, kommunalt och privat håll. Projektet utbildade 
arbetslösa kvinnor till arbete inom metallindustrin. Bakgrunden var en industri 
i snabb tillväxt i kombination med en hög andel arbetslösa kvinnor. Projektet 
arbetade också för att förbättra servicen hos arbetsförmedlingen - få till bättre 
matchning - och för att få privata företag att samarbeta mer med utbildning-
arna. 

Innan utbildningarna drog igång skapade de deltagande företagen en rekryte-
ringsplan och lovade att anställa de trainees de tog sig an. Projektet arrangerade 
aktiviteter för att höja genusmedvetenheten både för kvinnorna och för de 
deltagande företagen med syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar.

NaisWay drevs i södra Österbotten i Finland 2004-2008 och fokuserade på 
att	få	fler	kvinnor	inom	transport-	och	logistiksektorn.	Finansiärer	var	ESF,	
kommuner och privat näringsliv. De vidareutbildade kvinnor som stod inför 
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karriärbyte av en eller annan anledning, gav dem kompetens inom transport 
och logistik och ledarskap. Projektet jobbade också med att marknadsföra 
branschen	genom	en	turné	i	landet,	där	människor	fick	provköra	en	stor	lastbil.	
Förutom att utbilda kvinnor utanför branschen inom en rad olika områden, 
vidareutbildade de även kvinnor som redan fanns i branschen, i ledarskap och 
företagskunskap. Projektet utvecklade också en ”e-station” där man kunde få 
vägledning och support från kvinnor med bakgrund inom branschen. 89 tidi-
gare	arbetslösa	kvinnor	fick	jobb,	219	startade	eget	och	22	nya	jobb	skapades	
som ett resultat av projektet. Projektet blev av EUs regionkommitte utsett till 
bästa projekt för att stötta jämställdhet i anställningar.

STÄRKA OCH STÖTTA KVINNORNA I DE MANSDOMINERADE 
BRANSCHERNA
År 2009 startade nätverket Girl Geeks i Skottland, med stöd från bl a ERUF 
och	universitetet	i	Edinburgh.	Idag	finns	det	på	75	ställen	runt	om	i	världen.	
Nätverkets syfte är att stötta kvinnor i mansdominerade branscher (främst 
i IT-branschen) att förverkliga sin potential och utveckla sina karriärer. Girl 
Geeks jobbar också mot företag och hjälper dem i rekrytering. Nätverksträf-
far med inspirerande förebilder och öppna dialoger. Workshops för att hjälpa 
kvinnorna ta sig förbi hindren kopplade till könsstereotyper. Även webbaserade 
erfarenhetsutbyten.

SATSNINGAR PÅ ATT SKAPA MER JÄMSTÄLLDA ORGANISATIO-
NER/FÖRETAG
Skottlands projekt Close the Gap handlar om att nå mer jämställda löner och 
mer jämställda arbetsplatser. Det startade redan år 2001 och pågår ännu. Det är 
ett partnerskap bestående av de som kan påverka lönegapet och de som på-
verkas av det. Arbetsgivare, branschorganisationer, fackförbund, policyskapare 
och jämställdhetsorganisationer deltar bland annat.
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