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Agenda 

1. Jämställdhetsintegrerade affärsmodeller 
- Vad handlar det om?  
  
2. Jämställdhetsintegration i företaget som helhet 
 
3. Jämställdhetsintegration i affärsmodellens olika 
delar 
 
4. Förändringsarbete mot jämställdhetsintegrerade 
affärsmodeller 

 



DEL 1  
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERADE 

AFFÄRSMODELLER – VAD HANDLAR DET OM? 



 

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 effekter 
av jämställdhetsinsatser 

 



 

Innovativitet i mål, målgrupp, metodval, systematik m.m. 

Idéutveckling designteams, kreativa workshops m.m. 

Normförändring t.ex. kring män och maskulinitet 

Samarbete mellan företag, branscher, sektorer m.fl. 

Social hållbarhet i form av förändrade genusmönster på 
individuell, relationell, symbolisk och strukturell nivå 

 

 
 

 

Nytänkande jämställdhetsinsatser 



Affärsmodell och jämställdhetsintegrerad 
affärsmodell? 

Osterwalder & Pigneur 2010 

Presenter
Presentation Notes
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?



 
Hur går vi från krystade formuleringar i en plan, till 
att få jämställdhet att bli en självklar del av 
verksamheten? 



DEL 2 
 

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERADE 
AFFÄRSMODELLER –  

INTEGRERADE I FÖRETAGET SOM HELHET 



 
Var finns / finns inte kvinnor och män? 

Vad gör de / gör de inte? 
Hur gör de? 

Hur ser normerna ut? 
Hur ska man vara för att passa in? 

Varför? 
 
 

Hur ser strukturer i branschen och organisationen ut? 
 



Myter och strukturer 

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
Här har vi sammanfattat en del myter som råder i samhället om kvinnor i business kontext.Enligt Allbright styftelsen, som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv, och Diana gruppen, som är ledande inom forskningen om genus och entreprenörskap, strukturerna i dagsläget grundar sig på flera myter och bortförklaringar om kvinnor inom affärsväsandet. 



JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERADE 
AFFÄRSMODELLER 

STRATEGI 

AFFÄRSMODELL 

STYRNING & LEDARSKAP 

NORMER/ KULTUR 

INTEGRATION 



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? 

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



DEL 3 
 

Hur kan jämställdhet integreras i olika delar av 
en affärsmodell? 



Affärsmodell och jämställdhetsintegrerad 
affärsmodell? 

Osterwalder & Pigneur 2010 



1. KUNDERNA: Kundsegment 
• Vilka kundsegment riktar vi oss till idag? 
 
• Hur ser kundsegmentets struktur ut idag från ett 

jämställdhetsperspektiv? (ålder, nationalitet osv) 
 

• Kundsegmentets homogenitet / heterogenitet? 
 
• Hur skulle vi kunna utveckla vår affärsmodell 

genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv 
kopplat till kundsegmentet?  
 
 

Presenter
Presentation Notes
Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



2. KUNDERNA: Kundkanaler 
• Vilka kundkanaler använder vi oss av för att 

möta olika kunder / kundsegment? 
• Hur ser strukturen för kundkanaler ut från ett 

jämställdhetsperspektiv? Används olika kanaler / 
samma kanaler? 

• Vilka når vi ut till / når vi inte ut till? 
• Hur kan vi nå ut till de vi vanligtvis inte når ut till? 
• Hur kan kundkanalerna utvecklas för att nå nya 

kundsegment?  
• Hur kan kundkanalerna utvecklas för att bli mer 

inkluderande?  
 

Presenter
Presentation Notes
Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



3. KUNDERNA: Kundrelationerna 

• Hur ser kundrelationerna ut idag? 
• Skiljer sig kundrelationerna mellan olika 

kundsegment? 
• Hur ser kundrelationerna ut ifrån ett 

jämställdhetsperspektiv? 
• Hur skulle vi kunna förbättra kundrelationerna för 

att stärka relationerna med nuvarande 
kunder/kundsegment samt attrahera nya 
kundsegment? (sett utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv) 

Presenter
Presentation Notes
Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



Erbjudanden till kunder 

• Vilka nya möjligheter finns att erbjuda produkter 
/ tjänster till kunder? 

• Finns möjlighet att utveckla nya erbjudanden 
genom att utgå från ett jämställdhetsperspektiv? 

- Gamla produkter / tjänster till nya kunder. 
- Nya produkter / tjänster till gamla kunder. 
 

Presenter
Presentation Notes
Koppla ihop med delarna till kundsidan…Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



INFRASTRUKTUR: Nyckelresurser 

• Hur kan utveckling av nyckelresurser ske utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv? (anskaffas / 
användas)  

• Nyckelresurser internt i företaget & externt 
• Humankapital, socialt kapital och finansiellt 

kapital. 
• Kompetens som resurser – bredd och djup i 

kompetens  

Presenter
Presentation Notes
Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



INFRASTRUKTUR: Nyckelaktörer 

• Vilka är företagets nyckelaktörer idag? Typer av 
nyckelaktörer? Kvinnor / män? 

• Vad bidrar olika nyckelaktörer med? Resurser. 
• Vilka nyckelaktörer inkluderas / inkluderas inte? 
• Hur ser nätverket ut? Homogenitet och 

heterogenitet? 
• Hur kan nätverk och utveckling av arbete med 

nyckelaktörer ske? 
• Hur kan jämställdhetsintegrering ske? 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



INFRASTRUKTUR: Nyckelaktiviteter 

• Vilka nyckelaktiviteter är centrala för att 
jämställdhetsintegrera affärsmodellen? 

 
• Koppla ihop delarna i affärsmodellen med 

aktiviteter för att jämställdhetsintegrera… 

Presenter
Presentation Notes
Lägg till relevanta frågeställningar – tänk kreativt!



DEL 4 
 

Förändringsarbete: 
 mot jämställdhetsintegrerade affärsmodeller 
 

Presenter
Presentation Notes
I nästa workshop kommer vi att ta in dessa aspekter samt att fortsätta att dyka djupare i affärsmodellens olika delar….



Workshop 2 

• Vi jobbar vidare med scenarion. 
 

• Vi går in djupare på styrning och aktiviteter för 
att åstadkomma förändring. 
 

• Vi går vidare mot packtering och utveckling av 
jämställdhetsintegrerade affärsmodeller. 
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