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Inom ramen för Gender Contact Point-projektet har deltagande företag och forskare vid 
Luleå tekniska universitet (LTU) inlett utvecklingen av en modell för genusmedvetna 
affärsmodeller. En första version av ett dialogverktyg för genusmedvetna affärsmodeller har 
tagits fram med avsikt att guida företags förändringsarbete i linje med MÖTA-modellen för 
RIKARE genusmedvetna affärsmodeller. Verktyget tar sig uttryck i en normkritisk ansats för 
att möta ”förgivettagna normer”. 
 
Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet vill underlätta för företag, myndigheter 
och andra organisationer att ta del av och få nytta av forskningens resultat och kunskap i 
genus, jämställdhet, mångfald och innovation. Genom samverkan med företag och övriga 
aktörer stärker vi universitetets kunskapsutveckling och relevans samt ökar spridningen av 
kunskap, lärande exempel, verktyg och metoder. Initieringsprojektet inom Gender Contact 
Point drivs av Luleå tekniska universitet med finansiering från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. 
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Jämställdhet för bättre business 
 
 
Inom ramen för Gender Contact Point-projektet har deltagande företag och forskare vid 
Luleå tekniska universitet inlett utvecklingen av en modell för genusmedvetna affärs-
modeller. Syftet är att öka företagens attraktivitet och lönsamhet. Nedan presenteras ett 
första utkast till modellen. 
 
MÖTA – RIKARE GENUSMEDVETNA AFFÄRSMODELLER 
Modellen MÖTA – RIKARE GENUSMEDVETNA AFFÄRSMODELLER är en genusintegrerad 
affärsmodell där genus inte behandlas separat från den ordinarie verksamheten i företag 
och organisationer. Genusmedvetenhet integreras istället på ett naturligt sätt i den 
befintliga affärsmodellens olika delar. På så sätt ökar företagens förmåga att MÖTA sina 
nyckelintressenter och därigenom behålla etablerade värden och skapa nya innovativa 
värden. Modellen möjliggör till och normkreativ utveckling av affärsmodellen och dess olika 
delar för att öka värdeskapandet. 
 
Modellen speglar ett flöde som startar i de två ”Genusmedvetna samskapande möjliggörare” 
1) Genusmedvetna resurser och 2) Genusmedvetna aktiviteter och arbetsprocesser. Dessa 
två möjliggörare ses som katalysatorer för praktiskt agerande. 
 

1) Genusmedvetna resurser - Resurser som företaget anskaffar och använder för att 
skapa värde. Dessa resurser består exempelvis av företagets: 
a) Humankapital: kompetens och erfarenheter i organisationen 
b) Socialt kapital: värdenätverk 
c) Strukturellt kapital: arbetssätt, rutiner, system för organisering 
d) Finansiellt kapital 

 
2) Genusmedvetna aktiviteter och arbetsprocesser: exempelvis samskapande 

aktiviteter med dess intressenter (t ex kunder, anställda, ägare, leverantörer, 
finansiärer) 
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Modellens andra del är kopplat till företagets tillhandahållande av värdeerbjudande. Det 
handlar här om att MÖTA företagets nyckelintressenter såsom kunder, anställda, ägare, 
leverantörer, finansiärer och övriga för att identifiera deras nuvarande och potentiella 
behov. Modellen inkluderar fler än bara kunder eftersom värdeskapandet ses som något 
som måste skapas tillsammans med många olika nyckelintressenter. Anställdas behov och 
samskapande påverkar exempelvis det samskapande som sker med kunden för att uppfylla 
dennes behov och krav. Meningen är att dels se till de specifika intressenternas behov i 
värdeskapandet och hur det kan tillvaratas, dels hur värdeskapande för olika intressenter 
hänger ihop och hur mervärden kan skapas genom integrering av dess.  
 
MÖTA tar sin utgångspunkt i Sheth & Sisodias (2012) modell ”The 4 A’s of marketing”, som 
innebär att kunna erbjuda någonting som intressenterna upplever som: 1) Meningsfullt, 2) 
Överkomligt, 3) Tillgängligt och 4) Acceptabelt.  
 

1) Meningsfullt 
Affärsmodeller baserade på meningsfulla värdeerbjudanden handlar om att nå fram 
till en mångfald av intressenter utifrån deras specifika behov och krav.  
Intressenterna ska se och förstå vilket värde erbjudande ger: ”Det här är någonting 
för mig”, ”Det här hjälper mig att…”, ”Det här skapar värde för mig”. Erbjudanden 
som inte upplevs som meningsfulla av intressenterna ses som exkluderande. 
 

2) Överkomligt 
Affärsmodeller baserad på överkomliga erbjudanden handlar om att det ska vara 
relativt enkelt för en mångfald av intressenter såsom kunder att ta till sig och finna 
erbjudandet attraktivt. Information om erbjudande behöver anpassas efter 
intressentens behov och sätt att ta till sig kommunikation och att använda 
erbjudandet. Resurskrävande processer och prisnivåer som inte är anpassade till 
intressenternas behov och krav utgör en barriär för att nå ut med värdeerbjudandet. 
Erbjudanden som inte är överkomliga för intressenter ses som exkluderande. 
 



 

 

 

3) Tillgängligt 
Affärsmodeller baserade på tillgängliga värdeerbjudanden handlar om att ge en 
mångfald av intressenter tillträde till värdeerbjudandet genom att möta dem på det 
sätt de önskar och vid den tidpunkt de önskar. Kunder eller anställda som inte bjuds 
in till värdeskapande aktiviteter såsom nätverkande och utveckling av socialt kapital 
har inte tillgång till värdeerbjudandet och värdeerbjudandet är därför inte 
inkluderande. 
 

4) Accepterabelt 
Affärsmodeller baserade på acceptabla värdeerbjudanden handlar om att 
kommunikationen behöver upplevas som värdeskapande i innehåll och kvalitet. 
Erbjudandet behöver exempelvis hålla måttet för funktion eller prestanda baserat 
utifrån kundens behov och krav. Det handlar också om intressenternas upplevda 
förtroende för företaget; exempelvis anställdas förtroende för organisationen och 
arbetssätt eller kundernas förtroende för företagets möjlighet att leverera det de 
behöver och vill ha. Värdeerbjudanden som inte accepteras av kunderna är därför 
exkluderande. 

 
Företaget behöver vidare MÖTA intressenterna genom: 
 

1) Innehållet i det erbjudandet som kommuniceras, exempelvis den service som erbjuds 
till kund. 

2) Kanalerna för att nå ut till de specifika intressenterna med erbjudande som 
attraherar (direktkontakter, digitala media etc). 

3) Relationsbasen och samverkan i skapande av erbjudande (via nära eller distanserade 
relationer) och integration av olika typer av intressenter i värdeskapandet. 

 
Genom att medvetet MÖTA en mångfald av intressenter skapas möjligheter för värde-
skapande i form av både finansiella och icke-finansiella värden. Icke-finansiella värden kan 
exempelvis vara kopplade till möten där intressenter tas in i nya sammanhang och får 
möjlighet att skapa nya nätverk av värde för kommande affärer. Det kan också vara anställda 
som känner att de kan vara med och påverka sitt arbete och utvecklas och därmed 
anstränger sig extra för att generera nya värden. Även dessa värden spelar roll för utveckling 
av finansiella värden i organisationen, det vill säga ekonomisk hållbarhet. Värdeskapandet 
syftar till att: 
 

1) Vårda de värden som redan genereras i verksamheten och därmed behålla 
upparbetade värden. 

2) Värdeerbjudanden som inte längre möter intressenternas behov kan då behöva 
överges. 

3) Skapa möjlighet för nya värden genom ny tänkande. 
4) Arbetssätt där kompetenser, intressentgrupper och personer länkas ihop på nya sätt. 

Detta kan bidra till nya innovativa värdeerbjudanden som samskapas tillsammans 
med olika intressenter. 

 



 

 

 

MÖTA handlar om att se vad som skapar nuvarande värde i företaget och också att förstå 
vad som i framtiden kan generera nya värden. Det handlar om att agera medvetet och att se 
resurser. Ett genusmedvetet angreppssätt bidrar till att se bortom stereotypa föreställningar 
av kompetens, etablerade nätverk och vad som skapar värde. MÖTE med en mångfald av 
personer skapar nya möjligheter. 
 
INTEGRERA MÖTA – RIKARE GENUSMEDVETNA AFFÄRSMODELLER I 
HELA ORGANISATIONEN 
För att åstadkomma förändringar i organisationen och ändra företagets affärsmodell mot en 
inkluderande RIKARE affärsmodell som MÖTER intressenternas behov och krav behöver 
förändringen genomsyra och integreras i företagets olika delar på olika nivåer. 
Figuren nedan visar på behovet av att integrera angreppssättet i företagets strategi, i 
styrning och ledarskap samt i normer och kultur. 
 

 
 
ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING 
De flesta företag strävar efter att anskaffa och använda resurser på ett effektivt sätt genom  
aktiviteter som driver värdeskapandet framåt för att på så sätt skapa värde i företaget. 
Invanda sätt att arbeta och organisera kan dock hindra detta värdeskapande och bidra till 
inlåsningsmekanismer där värde fortsätter att skapas efter invanda rutiner. Det kan handla 
om att skapa värde baserat på det egna företagets behov och krav snarare än att MÖTA 
kunder, anställda eller andra intressenter utifrån deras behov för att tillsammans möjliggöra 
ett samskapande som tillgodogör de enskildas unika behov. 
 
Normer och kulturer finns ofta djupt rotade i organisationers sätt att verka och agera.  



 

 

 

 
MÖTA-modellen för RIKARE genusmedvetna affärsmodeller innebär ett arbetssätt där 
företag kan gå från en gammal till en ny affärsmodell såväl i tanke som handling. Det 
omfattar att: 
 

1) Normkritiskt analysera affärsmodellens nuvarande värdeskapandeprocesser – 
nuvarande förhållningssätt och agerande baserat på ett genusmedvetet 
angreppssätt. 

2) Identifiera nya möjligheter i affärsmodellens olika delar baserat på ett 
genusmedvetet angreppssätt. 

3) Planera och designa en utvecklad affärsmodell baserat på ett genusmedvetet 
angreppssätt 

4) Testa den utvecklade RIKARE genusmedvetna affärsmodellen som MÖTER 
intressenternas behov och krav. 

5) Kontinuerligt utvärdera, omvärdera och vidareutveckla affärsmodellen baserat på ett 
normkritiskt och normkreativt angreppssätt. 

 
DIALOGVERKTYG FÖR GENUSMEDVETNA AFFÄRSMODELLER  
Nedan presenteras ett antal frågeställningar som guidar företags förändringsarbete inom 
ramen för MÖTA-modellen för RIKARE genusmedvetna affärsmodeller. I modellen används 
en normkritisk ansats för att möta ”förgivettagna normer”. 
 
Konkurrenskraft 

- Vilka är företagets största konkurrensfördelar idag? 
- Vilka är företagets utmaningar för att vara konkurrenskraftiga? 
- Vilka normer  och värderingar finns i vår organisation kopplat till konkurrenskraft? 

Vad är konkurrenskraftigt och inte konkurrenskraftigt efter de normer vi har?  
- Hur ser ekosystemet som vår organisation verkar inom ut? Vilka möjligheter finns för 

att tillvarata möjligheter att utveckla ekosystemet för att utveckla vår 
konkurrenskraft? 

- Vilka konkurrensfördelar vill vi utveckla inför morgondagen? Vilka normer behöver vi 
ifrågasätta eller utveckla för att nå dessa konkurrensfördelar? 

- Hur kan vi utveckla våra arbetssätt och arbetsprocesser inom olika delar av 
organisationen för att utveckla konkurrenskraft baserat på ett normkritiskt 
angreppssätt? 

- Hur fördelas resurser inom organisationen? Kan resurser fördelas på mer fördelaktiga 
sätt baserat på en normkritisk ansats? 

 
Kompetens 

- Vilka är de kritiska kompetensområden för vår organisation idag? 
- Vilka är våra styrkor när det gäller att attraherat den kompetens vi behöver i 

organisationen? 



 

 

 

- Vilka är våra svagheter när det gäller att attrahera kritisk kompetens till vår 
organisation? 

- Vilka normer finns i vår organisation kopplat till kompetens- och 
kompetensanskaffning? 

- Vilka normer finns kring vad som är ”rätt” och ”fel” kompetens? 
- Hur ser fördelning av kompetens ut mellan olika områden / roller relaterat till män 

och kvinnor? Hur speglar det de normer som finns i organisationen idag? 
- Hur ser organisationens lärandeprocesser ut – hur förs kompetens vidare inom 

organisationen? Hur används kompetens? Vilka kompetenser används / används 
inte?  

- Vilka kompetenser saknas idag för att nå vår fulla affärspotential? Vilka 
kompetensområden skulle berika vår affärsmodell? 

- Hur kan vi utveckla vårt arbetssätt för att kompetensutveckla personer inom 
organisationen samt att absorbera / inkludera ny kompetens genom att ifrågasätta 
rådande normer?  

- Vad kan vi erbjuda för att attrahera nya typer av kompetens och nya grupper av 
personer, personer som inte inkluderas i våra nuvarande normer? 

 
Kommunikation 

- Vilka är våra kritiska intressenter som vi kommunicerar med idag? Koppla till position 
i nuvarande ekosystem. 

- Hur arbetar vi med kommunikation till intressenter? 
- Vilka normer finns kopplat till vår kommunikation? Skiljer det sig mellan olika 

grupper, personer osv? 
- Vilka är våra kritiska kunder/leverantörer som vi kommunicerar med idag? Vilka 

normer finns kopplat till dessa kundgrupper? 
- Vilka kunder vill vi kommunicera med / attrahera i framtiden? Vilka normer och 

värderingar speglas i detta? 
- Hur arbetar vi med att nå fram till nya kunder idag? Vilka når vi? Vilka når vi inte? 

Vilka normer och värderingar påverkar våra arbetssätt? 
- Vilka kommunikationskanaler använder vi för att nå ut till olika nyckelgrupper? Vilka 

normer finns kring vad som är ”bra” och ”dåliga” kommunikationskanaler? 
- Hur ser kundrelationen ut idag kopplat till olika kunder och olika kundgrupper?  
- Hur vill vi att kundrelationer ska utvecklas utifrån ett normkritiskt angreppssätt? 
- Vilka resurser lägger vi på att behålla nuvarande kunder?  
- Vilka resurser lägger vi på att utveckla nya typer av kundrelationer? 
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