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JÄMSTÄLLDHET FÖR BÄTTRE BUSINESS 

Presenter
Presentation Notes
Start med experiment om hur vi konstruerar



Entreprenör 

Presenter
Presentation Notes
Vi kan börja med att titta på hur t.ex. entreprenörskap gestaltas av dagens mest centrala kommunikations verktyg nämligen internet!Vi har väldigt tydliga normer för vad saker är och inte är – vi har mer och mindre uttalade konstruktionerBilden stämmer överens med studieresultatet och entreprenörskapslitteraturen som förmedlar att den riktiga entreprenören är en man och inte en kvinna. 



Skogsarbete 

Presenter
Presentation Notes
Liknande föreställningar ser man, när man googlar på skogsarbete och även sågverksbranschen 



Sågverksbranschen 

Presenter
Presentation Notes
Och sågverksbranschen återigen präglas enbart av män. 



Skogsbranschen 

Presenter
Presentation Notes
Till skillnad från de senaste två bilderna, skogsbranschen signalerar positiv förändring i branschen ur jämställdhets perspektiv. Vi ser inte enbart en blandning av män och kvinnor men även barn syns på bilderna.Skogsbranschen precis som entreprenörskap och/eller sågverksbranschen  samt en hel del andra typer av branscher är historiskt byggda på maskulina normer. Vissa av dessa branscher ansågs för tunga för kvinnor medans inom andra branscher handlade det mer om den manliga normen snarare än kvinnors förmåga. Men tiderna har förändrats och med hjälp av dagens teknologi samt förändrade normer och rättigheter i samhället, kön borde inte vara hinder inom de olika industrierna. Då vi lever i en tid, där möjligheterna ska finnas bortom ens kön, jämställdhetsintegrerade affärsmodeller är högst aktuella inom affärsvärlden. 



Könsmönster 
i industriella näringar 

 
 
 

Historiskt mansdominans  
Symbolik teknik och industri som maskulina områden 

Segregering män i produktion och ledning, kvinnor i administrationen 
Kvinnor synliggjorda och osynliggjorda som minoritet 

Förändring nya tekniker och nya kompetensbehov 
Insatser allt fler företag arbetar för jämställdhetsintegrering 

 
 

 



Jämställdhetintegrerade affärsmodeller  

• Både kvinnor och män 
• Dynamiken i business 

– Ekonomi (t.ex. tillväxt, lönsamhet och hållbarhet)  
– Innovation, 
– Teknologi 
– ….. 

• Normer och kultur 
– sociala aspekter,  
– psykologiska aspekter, mm.  

• Positiv inverkan på ett företags helhet 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Men vad handlar det om egentligen?………Med andra ord, det är komplext och berör alla delar i en organisation samt alla individerFör att säkerställa jämställdhetsintegrering med hänsyn till dessa punkter, pratar vi meritokrati



Meritokrati 
 

Rätt person på rätt plats 
 

• Se potentialen i hela befolkningen 
• Meriter i fokus 
• Tillvarata kompetens 
• Effektivt resursutnyttjande 

 

Presenter
Presentation Notes
AllBright vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. 



Strukturer och myter idag 

Inte 
tillräckligt 

med 
kompetenta 

kvinnor 

Svårt att hitta 
kvinnor 

Kvinnorna 
håller på att 

ta över 

Kvinnor 
saknar 

ambitioner/ 
vågar inte 

satsa 

Det 
kommer att 

lösa sig 
Kvinnor  är 
riskaverta 

Presenter
Presentation Notes
Det låter bra med meritokrati, men varför råder den inte i industrier och branscher? Enligt Allbright styftelsen, som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv, och Diana gruppen, som är ledande inom forskningen om genus och entreprenörskap, genusstrukturerna i dagsläget grundar sig på flera myter och bortförklaringar om kvinnor inom affärsväsandet, vilket blockerar entreprenörskaps utvecklig  på jämlika villkor. 



 

Bättre beslut genom mångfald i personer & kompetenser i ledningsgrupper 
 

Ökad effektivitet genom att all kompetens tas tillvara 
 

Ökad motivation och innovation genom färre hinder  
 

Effektivare produktutveckling genom erfarenheter från många olika 
gruppers användning och behov  

 

Större kontaktytor mot olika delar av samhället genom                       
mångfald i personalen 

 

Nya marknader och kundgrupper genom nytänkande design 
 

Potentiella affärsmodellseffekter 
av jämställdhetsinsatser 

 



 
 

Men hur går vi från krystade 
formuleringar i en plan, till att få 
jämställdhet att bli en självklar 

integrerad del av verksamheten?! 
 



JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERADE 
AFFÄRSMODELLER 

STRATEGI 

AFFÄRSMODELL 

STYRNING & LEDARSKAP 

NORMER/ KULTUR 

INTEGRATION 



Affärsmodell och jämställdhetsintegrerad 
affärsmodell? 

Presenter
Presentation Notes
Jämställdhetsintegrerade affärsmodeller – genusyrar alla delar.Det handlar om att vara konkurrenskraftiga, attrahera den bästa kompetensen, tillvarata kompetens och använda resurser på bästa sätt, att nå ut till kunder och behålla kunder. Det handlar om att bygga ett varumärke.Jobbar med IT –företag…Matcha kunder och personal. Hur ser det ut idag och hur vill vi att det ska se imorgon? Hur kan företaget tillvarata affärspotential? Osterwalder Pigneur ger en pedagogisk bild av vad en affärsmodell kan innebära…Frågor mot värdeskapande: Vad erbjuds? Till vem? Hur når vi ut? Vilken relation ska vi ha? Vilka resurser behövs? Vilka personer behöver vi? Vad behöver vi göra? Tjänar vi på det? Vad kostar det?Vara innovativ i affärsmodelen 



Presenter
Presentation Notes
För att nå en jämställd skogssektor krävs att schablonbilden av skogsbranschen som en värld för män och av män ändras. Det görs inte av sig själv. Därför måste chefer och företagsledningar utbildas i jämställdhet och branschen själva sätta upp de mål man vill nå. Många företag arbetar med att integrera jämställdhet i sina organisationer och affärsmodeller. Personer på ledande positioner inom skogssektorn erbjuds en genusutbildning, för att kunna synliggöra, och göra någonting åt, ojämställda strukturer inom de egna företagen och organisationerna.Nu har Jan Johansson alltså tillträtt som VD och koncernchef för SCA. I november i fjol lämnade han det mansdominerade Boliden för att ta över ansvaret för det konsumentinriktade SCA. Bland det första han gjorde på sitt nya jobb var att sjösätta en granskning av företagskulturen för att ta reda på varför kvinnliga specialister inte klättrar vidare i organisationen på samma sätt som män gör.SCA Jämställdhetspris 2008Indexator jämställdhetspris 2012



Jämställdhetsintegration 

• Fokus på kvinnor och män nätverk, kurser, förebilder, 
rekrytering 

• Rekrytering annonsering, urval, intervjuer 
• Kommunikation hemsidor, info.material, annonsering 
• Interna insatser styrdokument, jargong, lokaler m.m. 
• Utbildning av chefer, medarbetare – tydligt ledarskap 
• Samarbete mellan företag, branscher, sektorer – 

gemensamma riktlinjer 
• Samarbete inkludera olika kompetenser – tillvarata kompetens 
• Värdegrundsarbete uppförandekod, medarbetarenkäter m.m. 
• Normgivning förändra normer i bransch/företag (relationer, 

symboler, strukturer) 
 
 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Samarbete mellan företag, branscher, sektorer för att utveckla arbetssätt för att nå jämställdhet  



• En strategisk utvecklings- & ledarskapsfråga: 
- En fråga om konkurrenskraft och lönsamhet 
- Beslut & investeringar granskas ur jämställdhetsperspektiv varje ordinarie styrelsemöte. 
- Ledningsstyrt av Vd – i ordinarie ledningsgruppen – tydlighet i ledarskap 
- Del av produktutveckling/ tjänsteutveckling  

 
• Jämställdhetsutbildning: 
- styrelse, ledning, valberedning, alla chefer samt alla medarbetare inom huvudkontor och skog. 
- av skogliga chefer enskilt + med arbetsgrupp.  
- integrerat i olika delar av interna ledarskapsutbildningar. 

 
• Guider, handlingsplaner, hjälpmedel  
- Nya webbaserade kunskapstjänster - Skogsbesiktning och Handlingsplan.  
- Norra guidar jämnt” guide till jämställdhetsintegration i medlemsaktiviteter på lokal nivå. 
- Varje virkesområde har gjort sina egna handlingsplaner för ökad jämställdhet. 
 
• Rekrytering 
- Trainee-verksamhet där lika andel män och kvinnor rekryteras. 
- Förändrat rekryteringsprocess - vidgat sökområde för att identifiera kvinnor 
 
• Förebilder & kommunikation 
• Inrättat ett jämställdhetspris. 
• Skogskollo för unga tjejer. 
• Jämställd sponsring. 
• Jämställdhetsambassadörer på kontor med fler än tio anställda. 
• Central del i externa och interna kommunikation. 

 

Exempel: Norra skogsägarna, Sverige 

Presenter
Presentation Notes
För att bli en dynamisk framtidsbransch krävs nytänkande. Vi menar att skogssektorn bör se över arbetsvillkor och organisationskultur. När verksamheter fungerar och upplevs lika för kvinnor och män finns förutsättningar för en kreativ och god arbetsmiljö – och vinsterna kan räknas både i ökat intresse för branschen som sådan och i företagens resultaträkning. Men det kräver kloka, framsynta ledare med en tydlig agenda!Jämställdhetsperspektiv i skoglig produktutveckling - utveckla produkter/tjänster som skapar förutsättningar för kvinnor som äger skog att själva kunna vara mera aktiva i sitt eget skogsägande och skogsbrukande. 



Modell för förändring i tre system 

Gammal 
vana 

Ny vana 

Presenter
Presentation Notes
Tre system som behöver hanteras:Det regulativa systemet�Det normativa systemet�Det kognitiva systemetFöreställningar kopplade till företagande kvinnor och män behöver ifrågasättas för att säkerställa effektiv fördelning av offentlig finansiering.� Föreställningarna lever vidare och hjälper aktivt till att befästa strukturer �Genom att påvisa svagheter i föreställningar kan förändringar äga rum.�När nya föreställningar skapas kan också nya �arbetsprocesser utvecklas.Öppna upp Identifikation – Synliggörande – Normkritisk reflektion – Förändring – Nytt agerande Komplext: Kräver förändring på olika nivåer: nation, individ, grupp, organisation osv osv…Inkluderande tillväxt och värdeskapande



Normkritik & normkreativitet 

Tydliggöra, ifrågasätta + skapa nya normer  
 

• Egen position i förhållande till olika normer: 
  
- Varför tänker jag/vi som jag/vi gör i viss fråga? 
 
- Hur skulle jag/vi kunna tänka annorlunda och förändra, utveckla 

företaget? 
 

- Vad kan jag / vi göra? 
 
- - Vad behöver jag/ vi hjälp med? 

Presenter
Presentation Notes
Normer och kultur ”sitter i väggarna”, ofta omedvetet och det förenklar också arbetsprocesser MEN riskerar att bidra till felaktiga beslut och en ineffektivitet.Förväntningar som människor/ organisationer förväntas följa.Styr hur vi beter ossVärdegrund – basen i vårt agerandeKan vara mer eller mindre uttalade Tydliggörs ex när någon bryter mot normen



Mot jämställdhetsintegrerade affärsmodeller 
- handlingsplan 

Varför? Var? Hur? Uppföljning 

1. Vem leder 
affärsmodellsförändrin
gen? 

- Ansvarighet 

3. Visionen: var 
vill vi vara när 
förändringen är 
genomförd? 
- Strategi & 
affärsmodell  

4. Vilka 
behöver vara 
delaktiga? 

6. Hur följer vi 
upp att vi går åt 
rätt håll? 

2. Förstår alla behovet 
och fördelarna av 
jämställdhetsintegrerade 
affärsmodeller? 
- Meningsskapande 
- Samsyn 

5.Hur gör vi? 
Vad blir det för 
nya sätt att 
jobba rent 
praktiskt? 

7. Hur gör vi 
detta till en 
varaktig 
förändring? 

NORMKRITISKT OCH NORMKRETATIVT 
ARBETSSÄTT 

Presenter
Presentation Notes
Vilka organisationer och personer



”LET’S WALK THE TALK NOT TALK THE WALK” 
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