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1. Sammanfattning
För att kunna påverka jämställdheten inom näringslivet i en positiv riktning krävs såväl ökad
kunskap, ökad motivation som en aktiv handling för att ambitioner inte skall stanna vid goda tankar.
I projektet ”Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete”, som har
fokus på små och medelstora företag, ska olika kompetenser och kunskaper kombineras för att
identifiera mätbara positiva erfarenheter från jämställdhetsarbete, hur företag har gått tillväga samt
hur dessa erfarenheter kan spridas till övriga företag för att inverka positivt på jämställdheten i
företagen och företagens resultat.
Projektet kan grovt indelas i två faser: identifikation respektive spridning. I identifikationssteget är
syftet att identifiera framgångsfaktorer och erfarenheter för, i och av jämställdhetsarbete och steget
omfattar datainsamling via en enkät, ett antal djupintervjuer och telefonintervjuer, analys samt
utarbetande av slutsatser och rekommendationer. Spridningssteget skall sprida dessa erfarenheter
genom ett antal handlingsorienterade aktiviteter som syftar till att påverka företag att bedriva ett mer
aktivt jämställdhetsarbete, som kopplas till företagens verksamhet.
I identifikationssteget har framkommit att en grupp betraktar jämställdhet som en kvinnofråga som
inte hör hemma på ledningens bord i ett företag. Andra ser som vi möjligheterna med och nyttan av
jämställdhetsarbete. Jämställdhet kan dock inte vara ett självändamål utan är en del i varje företags
ambition att utveckla sin verksamhet och lönsamheten. Det visar sig att ansvaret för
jämställdhetsfrågorna ligger på ledningen i de små och medelstora företagen. Samtliga företag i
identifikationssteget omfattas av lagkravet på att upprätta en jämställdhetsplan. Trots detta saknar 40
procent av företagen en plan och för många av dem som har en plan är det inte ett levande
dokument. Tillsammans med en bristande kunskap kring HUR utvecklingsarbete ska bedrivas för att
nå framgång, är ansträngningarna verkningslösa. Identifikationssteget har visat att företagen genom
jämställdhetsarbete kan vinna fördelar inom både hårda mått (ex. lönsamhet, produktivitet) och
mjuka mått (ex. arbetsklimat, kreativitet). Vad gäller de hårda måtten saknas bra mätinstrument vilket
gör utfallet mer oklart än kring de mjuka måtten.
Eftersom det redan visat sig i identifikationssteget att det var svårt att motivera företagen till att delta
i aktiviteter inom jämställdhetsområdet så arbetade vi i inledningen av spridningsdelen fram en
kommunikationsplan för att underlätta spridningen till företagen. En viktig del initialt i denna var att
ta fram en populärversion av resultatredovisningen, med de viktigaste resultaten för att på ett
effektivt sätt locka till intresse för spridningsaktiviteterna. En annan viktig del var spridning i media
där en pressrelease togs fram vilket resulterade i ett antal artiklar som uppmärksammade resultaten
och projektet. Andra delar av spridningsdelen har varit seminarier, nätverk, snabbutbildning och
fortsatt spridning av resultat och aktiviteter t.ex. via etablering av vår webbplats. Några av de
viktigaste slutsatserna är att jämställdhet måste vara en del av ett företags hela utvecklingsarbete och
att det krävs att man går via redan etablerade kontakter för att motivera företagen att delta i
aktiviteter. Eftersom jämställdhetsfrågor inte ingår i företagens vardag måste man på alla tänkbara
sätt lyfta dessa frågor för att motivera och inspirera företagen. Detta tror vi att man gör bäst genom
att dels jobba via media för att lyfta intresset dels direkt mot företagen men att utnyttja deras
upparbetade kontaktytor. Viktigt att poängtera är att möta företagaren utifrån dennes behov och
verklighet och erbjuda aktiviteter som kan förbättra företaget.
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2. Inledning
Denna rapport beskriver resultaten från projekt Jämt Lönsamt. Resultaten är liksom
projektet, indelade i två områden, identifikationsdelen och spridningsdelen.

3. Bakgrund

Jämställdhet innebär övergripande att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. Den generella uppfattningen är att
Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet och att vi är ett föregångsland. Trots att
stora förbättringar har gjorts, särskilt inom den offentliga sektorn visar internationella
jämförelser att Sverige i många fall ligger efter andra länder när det gäller jämställdhet inom
den privata sektorn (SOU 1998:6). Synliga tecken på detta är dels den låga
kvinnorepresentationen i företagens ledningar (VD- och styrelsenivå) samt förekomst av
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta kan antas speciellt gälla små och
medelstora företag inom traditionella branscher. Även inom storföretagen finns mycket kvar
att göra.
Medan storföretagen under en längre tid arbetat med olika typer av utvecklingsarbete har
däremot många SMF, som är särskilt utsatta i konjunkturnedgångar, varken erfarenhet eller
kunskap av utvecklingsorienterat förändringsarbete.
SMF har inte heller så djupa kunskaper eller erfarenheter av vad en jämställd organisation kan
ge för positiva effekter. NUTEK visar i en studie tydliga samband mellan en jämställd
hållning i en organisation och positiva effekter på lönsamheten (NUTEK: 061-1999). I denna
studie påvisas att ju större avvikelser från en representativt sammansatt personalgrupp, dvs.
med både kvinnor och män, desto större negativa effekter på både räntabilitet och
produktivitet.
För att kunna påverka jämställdheten inom näringslivet i en positiv riktning krävs såväl ökad
kunskap, ökad motivation samt en aktiv handling för att ambitioner inte skall stanna vid goda
tankar. I projektet ”Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med
jämställdhetsarbete” ska olika kompetenser och kunskaper kombineras för att identifiera
mätbara positiva erfarenheter från jämställdhetsarbete, hur företag har gått tillväga samt hur
dessa erfarenheter kan spridas till övriga företag för att inverka positivt på jämställdheten i
företagen och företagens resultat.
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4. Syfte

Det övergripande syftet med projektet som helhet är att genom ett annorlunda angreppssätt
underlätta och effektivisera jämställdhetsarbetet inom det privata näringslivet i framförallt
små och medelstora företag. I identifikationssteget var syftet att identifiera framgångsfaktorer
och erfarenheter för, i och av jämställdhetsarbete; För att realisera detta krävs att:
1) Identifiera vilka faktorer och aktiviteter som har lett till framgång i initieringen av
jämställdhetsarbetet
2) Identifiera vilka faktorer och aktiviteter som har varit avgörande för implementeringen av
jämställdhetsarbetet. Detta innebär att i lika stor utsträckning beskriva själva processen
hur företaget lyckats införliva jämställdhetsarbetet i det dagliga arbetet, som att beskriva
vad företagen konkret har gjort
3) Beskriva vilka mätbara effekter jämställdhetsarbetet har gett, dvs. primär resultatpåverkan.
Effekter beskrivs i såväl kvantitativa som kvalitativa mått och härstammar från såväl detta
projekt som från tidigare studier
4) Utforma spridningsaktiviteter för att sprida dessa aktiviteter (vad), tillvägagångssätt (hur)
till de företag som inte har kommit lika långt.
I spridningssteget var syftet att sprida kunskap kring jämställdhetsarbete och dess
resultatpåverkan i små och medelstora företag i länet, i syfte att på olika sätt försöka att
engagera företag i ett mer aktivt och integrerat jämställdhetsarbete.
Begreppet jämställdhet kommer i det här projektet att definieras som såväl intern jämställdhet
som extern jämställdhet. Med intern jämställdhet avses den interna jämställdheten inom
organisationen i form av t. ex representation, befordran samt
kompetensutvecklingsmöjligheter. Denna utgår till stor del från jämställdhetslagens krav på
aktiva åtgärder. Med extern jämställdhet avses företagens sätt att arbeta utåtriktat med
jämställdhetsarbete i förhållande till sin omvärld såsom kunder, produkter osv. Detta kan
t.ex. handla om jämställdhetsmärkning av varor och tjänster, rekrytering och upphandling.

5. Tillvägagångssätt
Bild 1 visar de olika stegen i projektet. Identifikationssteget omfattar en datainsamling via en
enkät, ett antal djupintervjuer, telefonintervjuer, analys samt utarbetande av slutsatser och
rekommendationer. Spridningssteget omfattar ett antal parallella aktiviteter med det
gemensamma syftet att komma i kontakt och diskutera jämställdhet med företag. Här
kombineras enklare ”passiva” med mer krävande ”aktiva” aktiviteter.
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ENKÄT

INTERVJU
- Djupintervjuer
- Tel. intervjuer
ANALYS

RESULTAT

ARTIKLAR

SEMINARIER

UTSKICK

STUDIEBESÖK

NÄTVERK

JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNING

WEBBPLATS

UTVÄRDERING

Bild 1; Steg i projekt Jämt Lönsamt

5.1 Enkät
Enkäten utarbetades under förstudien till projektet efter att ha testats på ett antal företag och
referensgrupper (se bilaga 1). Därefter skickades enkäten ut till samtliga medlemmar i
Företagarnas Riksorganisation (FR) i Västra Götalands Län vilket totalt var 1127 företag.
Påminnelser gick ut via fax men trots påminnelser var svarsfrekvensen låg. Ett nytt utskick
gjordes då till 764 företag som valdes ut via PAR. Totalt skickades 1891 enkäter ut och
antalet respondenter slutade på 103 st vilket innebär en svarsfrekvens på 5,5 procent. Vi hade
hoppats på att få in 250 stycken enkäter, men detta visade sig alltså vara väl optimistiskt och
denna svarsfrekvens verkar ligga mer i linje med vad som är normalt vid denna typ av
undersökningar. Trots detta är antalet enkäter ändå godtagbart för att kunna dra intressanta
slutsatser.
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Respondenterna
Av tabell 1 framgår att företagen som besvarat enkäten representerar ett brett urval av
branscher.
Bransch

Antal

Bygg
Data /IT
Fordonsindustri/tillverkande industri
Handel
Hotell och restaurang
Kommunal förvaltning
Konsulter
Tjänste, service
Transport
Övrigt

11
7
25
8
3
13
5
9
7
15

Tabell 1; Respondenternas branschtillhörighet

5.2 Intervjuer
Den kvalitativa data som kompletterar den mer kvantitativa data från enkäten, kommer från
ett antal intervjuer. Vi har genomfört djupintervjuer med företag utvalda via enkäten,
telefonintervjuer för att komplettera dessa intervjuer samt intervjuer med så kallade
”framgångsföretag” inom jämställdhet. Denna sistnämnda grupp företag har ett nätverk,
Equlity-nätverket, som arbetar med jämställdhetsfrågor och har många års erfarenheter från
jämställdhetsarbete. Antalet intervjuer i de olika grupper som genomförts:
Djupintervjuer
Telefonintervjuer
Företag inom Equality
Totalt

10 stycken
7 stycken
5 stycken
22 stycken

Av samtliga intervjuer är det 17 intervjuer med företag från ”enkät-gruppen”, dvs. av de 103
företag som besvarat enkäten.
5.2.1 Djupintervjuer
Utifrån de kvantitativa data som den genomförda enkäten givit har vi försökt att identifiera
de mest intressanta företagen avseende praktiskt jämställdhetsarbete. Med speciell
tyngdpunkt på de frågor som avsåg resultat, såväl ”hårda” som ”mjuka”, av
jämställdhetsarbete och det sätt på vilket företagen sagt sig arbeta med jämställdheten valdes
tio företag ut. Dessa utvalda företag hade samtliga i enkäten sagt sig ha kommit längre än
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genomsnittet i implementationen av jämställdhetsarbete i den ordinarie linjen och de hade
identifierat dels ett flertal ”mjuka” effekter av jämställdhetsarbete, dels ett betydande
samband mellan jämställdhetsarbetet och den positiva utvecklingen av ett antal ”hårda”
resultatmått.
Avsikten med intervjuerna var dels att verifiera och ytterligare specificera företagens egna
beskrivningar, dels att identifiera och beskriva de metoder, verktyg och arbetssätt som dessa
företag använt för att uppnå dessa resultat. Intervjuerna genomfördes ute på företagen och
tog mellan 30 minuter och två timmar vardera och medverkade gjorde förutom en
representant från CFL, en till tre personer från det aktuella företaget (varav en oftast VD).
Totalt genomfördes tio intervjuer.
Respondenterna
Företagen är verksamma inom vitt skilda områden: programvarutillverkning, transport och
logistik, mekanisk verkstad, trävaru- respektive möbeltillverkning, försäljningsbolag och
tillverkning av plastbehållare. Storleksmässigt kan företagen indelas i två grupper: sex av
företagen har mellan 12 och 40 anställda (små företag), medan övriga fyra företag har mellan
145 och 600 anställda (medelstora till stora företag).
5.2.2 Telefonintervjuer
Efter att ha genomfört djupintervjuerna kunde konstateras att det till stor del saknades
täckning för de ”hårda” effekter som respondenterna angivit i enkäten. För projektet var det
angeläget att identifiera de effekter som kunde relateras till jämställdhetsarbetet i företagen
varför samtliga enkäter där respondenten angivit att jämställdhetsarbetet till mer än 10
procent kan förklara de förbättringar som företaget åstadkommit avseende hårda mål,
förutom för de företag som redan djupintervjuats, togs fram och telefonintervjuer
genomfördes med dessa. Telefonintervjuerna fokuserade speciellt effekterna, främst de
hårda, och syftet var delvis att fastslå hur respondenterna kommit fram till effekterna av
jämställdhetsarbetet och verifiera de siffror som angivits. Totalt kom sju företag att
intervjuas.
5.2.3 Djupintervjuer med Equality-företagen
Efter genomförandet av djupintervjuerna och telefonintervjuerna konstaterades att mängden
goda exempel på konkreta insatser inom jämställdhetsområdet, vilka kunde spridas vidare i
projektets andra övergripande del (spridningsdelen), var begränsad.
Redan i förstudien kom vi i kontakt med en grupp företag som förenades kring
jämställdhetsfrågor. De tillhör alla större koncerner och har arbetat med jämställdhetsfrågor
under många år. Genom att vända oss till denna grupp och genomföra djupintervjuer
hoppades vi på att kunna identifiera konkreta aktiviteter som i dessa företag bidragit till
utvecklingen av både jämställdheten och verksamheten, och som är möjliga att sprida till
mindre företag.
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6. Resultat enkät
Nedan presenteras de kvantitativa data som enkäten givit.
Chefsposition

Medarbetare

Administration/Ekonomi

10

4

Personal/HR

18

7

Marknad

3

VD/Platschef

46

Ägare

4

Övrigt

8

3

Totalt

89

14

Nivå
Avdelning

Tabell 2; Funktion som ansvarar för jämställdhetsfrågor

Av tabell 2 framgår vilken funktion som har svarat på enkäten och därmed även vilken
funktion som kan antagas ansvara för jämställdhetsfrågorna. Av tabellen framgår att i hälften
av företagen är det VD/platschef eller ägaren som har besvarat frågorna och i 86% av
företagen är det en person med chefsposition. Det övergripande ansvaret för
jämställdhetsfrågorna ligger följaktigen på personer med ledningsansvar. Endast i 14% av
företagen har en medarbetare utan chefsposition besvarat enkäten.
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Graf 1; Nivå på jämställdhetsarbetet (n=90)

Graf 1 visar vilken nivå på jämställdhetsarbetet som företagen bedömer sig ha uppnått. Här
kan man konstatera att 40 % av företagen inte har en jämställdhetsplan trots lagens krav att
alla företag med över tio anställda (dvs. samtliga företag i undersökningen) ska ha en plan.
Samtidigt är det 23% av företagen som säger sig arbeta systematiskt med jämställdhetsarbete
och där jämställdhetsfrågor är en del av den dagliga verksamheten. Lika många har en
jämställdhetsplan men endast ett fåtal aktiviteter.
I enkäten ombads företagen att exemplifiera de aktiviteter som genomförts i
jämställdhetsarbetet. Exempel på aktiviteter kan grupperas inom följande områden:
- Lön, att företagen på olika sätt strävar efter att nå lika löner och förmåner
- Rekrytering, att företagen vid rekryteringar försöker uppmuntra sökande av det
underrepresenterade könet
- Möten/seminarier/föredrag, att man med olika seminarier eller möten diskuterar och
arbetar med jämställdhetsfrågor
Externa kontakter
Procent av företagen
som svarat JA

24%

Produkter/tjänster
utformade efter kön

Positiv särbehandling

1%

10%

Tabell 3; Hur används jämställdhetsarbetet (n=99)
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Av tabell 3 framgår hur många av företagen som använder jämställdhetsarbetet i externa
kontakter, om varor och tjänster är utformade efter användarens kön och om företagen
tillämpar positiv särbehandling. En fjärdel av företagen använder jämställdhetsarbetet i
externa kontakter, i stort sett uteslutande i samband med rekrytering. Två undantag nämns
dock, i båda fallen används jämställdhetsarbetet vid upphandlingar. Som framgår av tabellen
ovan påverkas produktutformningen endast i enstakta fall av jämställdhetsarbetet. Många
företag, över hälften, anser att det ej går att differentiera sina produkter eller tjänster med
avseende på kön. Positiv särbehandling förekommer i en tiondel av företagen.
100
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Procent
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40

30

20

10

0
Distansarbete

Arbetsrotation

Deltidsarbete

Flextid

Föräldrarlön

Hemtjänst

Delat chefsskap

Individuella lösningar

Graf 2; Upplägg/lösningar på arbetsplatsen (n=98)

Graf 2 visar vilka former av olika upplägg/lösningar som förekommer på de olika
arbetsplatserna. Deltidsarbete är det vanligaste förekommande upplägget som 71% av
företagen använder och flextid använder drygt hälften av företagen. Arbetsrotation och
distansarbete används också i ganska hög utsträckning 39% av företagen respektive 27%.
Knappt en femtedel av företagen har förmånen föräldrarlön och i 14% av företagen
använder man delat chefsskap. Hemtjänst är relativt ovanligt bland dessa företag.
Individuella lösningar säger sig en tredjedel av företagen tillämpa och exempel på individuella
lösningar är;
- anpassning av arbetstid
- anpassning av arbetsuppgifter
- möjligheter till hemarbete (är egentligen detsamma som distansarbete)

Oktober 2003

Centrum för FörändringsLedning

12

Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete

100

90

80

70

Procent

60

50

40

30

20

10

0
Fack

Lagens krav

Företagsledning

Anställda

Fåtal drivande

Internkontroll

Kunder

Lönsamt

Graf 3; Inspiration till att arbeta med jämställdhetsarbete (n=97)

De främsta inspirationskällorna till att arbeta med jämställdhetsfrågor kommer från
företagsledningen där 68% av företagen ansåg att detta stämmer, samt från lagens krav där
65% ansåg att det är en källa att arbeta med jämställdhet. En tredjedel av företagen får även
kunskap om och inspiration till att arbeta med jämställdhet via medarbetarna, ett fåtal
drivande personer, internkontroll samt från antagandet att det är lönsamt. Endast ett fåtal får
inspiration från facket (16%) och från kunder eller externa kontakter (8%).

1=Imkt liten utsr, 2=I liten utstr, 3=I viss utstr, 4=I ganska stor utstr, 5=I stor uts
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Graf 4; Strategi att bedriva jämställdhetsarbete (n=99)
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Den strategi som företagen till viss utsträckning använder ( i genomsnitt) är enligt graf 4 att
jämställdhetsarbetet tydligt anger mål, medel och uppföljningsrutiner, är kommunicerad inom
hela företaget, påverkar ledningens beslut och handlande samt påverkar personalens beteende
och arbetssätt. Däremot så innebär jämställdhetsarbetet ingen ny ansats eller användande av
utbildning. Tabellen nedan visar hur många procent som svarat ”stämmer bra” eller stämmer
helt och hållet” vilket innebär att man använder dessa strategier.

Procent Ja

Mål medel

Kommunicerad Ledn. beslut

20

20

18

Personalens
beteende
16

Ny ansats

Utbildning

4

5

Tabell 4; Andel som svarat alternativ 4 eller 5 (n=99)

Tabell 4 visar att knappt en fjärdel av företagen verkligen i jämställdhetsarbetet använder mål
och medel, kommunicerar inom hela företaget, påverkar ledningens beslut samt i något lägre
utsträckning påverkar personalens beteende. Endast ett fåtal anser att jämställdhetsarbetet
innebär en ny ansats (4%) eller har utbildat ledning och medarbetare i jämställdhetsarbete
(5%).
6.1 Driva och utföra jämställdhetsarbetet
En viktig fråga är var någonstans i organisationen som ansvaret för att driva, samordna och
utföra av jämställdhetsarbetet ligger. Ofta skiljer det sig när det gäller vilka som avgör
inriktningen av jämställdhetsarbetet och vilka som utför det konkreta jämställdhetsarbetet.
Platschef, ledningsgrupp samt personalcheferna är främst ansvariga inom företagen för såväl
inriktning, som samordning men ofta också med utförande av jämställdhetsarbetet. I de 15
procent av företagen som har en jämställdhetsansvarig har denne motsvarande roll i
jämställdhetsarbetet som personalchefen. Lokala samverkansgrupper och
jämställdhetsgrupper fokuserar främst på jämställdhetsarbetets inriktning.
Avdelnings-, gruppchefer och arbetsledare är primärt fokuserade på utförandet, tillsammans
med de enskilda medarbetarna.
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Graf 5; Kvinnors genomsnittliga lön delat med mäns lön per nivå (n=55)

När det gäller löner så visar det sig att kvinnors löner ligger lägre på alla nivåer. Företagen har
angett löneläget på nivå 1-5 för kvinnor repektive män. Nivåer har beskrivts som
organisatoriska nivåer, se bild 2 nedan. Störst skillnader mellan män och kvinnors löner är på
de högsta nivåerna, på nivå ett är kvinnors lön 87% av männens lön och nivå två 91%. Lägst
skillnad mellan lönerna är det på nivå fem där kvinnornas lön är 98% av männens.

Nivå:

1
2
3
4

o.s.v.

Bild 2; Organisationens hierarkiska nivåer

Oktober 2003

Centrum för FörändringsLedning

15

Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete

100
90
80
70

Procent

60
50
40
30
20
10

ek
ry
te
rin
g
R

ak
tiv
ite
t

tiv
ea
Kr

At
tr

ite
t

e
ag
Im

Ar

be
ts
ut
vi
dg

ni
ng

te
ns
Ko
m

pe

an
g
m
ag
e
En
g

Sa

m

ar

be
te

0

Graf 6; Effekter av jämställdhetsarbetet (n=92)

När det gäller effekter av jämställdhetsarbetet så har cirka en tredjedel av företagen till stor
del (totalt 78% av företagen har angett någon effekt eller stor effekt) angett att
jämställdhetsarbetet bidragit till följande effekter;
- Bättre arbetsmiljö (37%)
- Ökat samarbete (44%)
- Ökat engagemang (33%)
- Ökad kompetens (32%)
- Bättre image (31%)
- Ökad kreativitet (34%)
I cirka en fjärdedel av företagen anger man följande ”mjuka” effekter av jämställdhetsarbete:
- Ökad attraktivitet (24%)
- Ökad möjlighet till rekrytering (25%)
Jämställdhetsarbetet har mindre effekt avseende minskad frånvaro (11%) och
arbetsutvidgning (19%).
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Graf 7; Jämställdhetsarbetets bidrag till resultatutvecklingen (n=60)

När det gäller de så kallade ”hårda” effektmåtten kan man notera en mycket lägre
svarsfrekvens (60%). Knappt hälften av dessa har angett att jämställdhetsarbetet har bidragit
till resultatutvecklingen i liten utsträckning (10% eller mindre).
Medelstort bidrag till resultatutvecklingen inom följande faktorer kommer från
jämställdhetsarbetet:
- Produktivitet (13% )
- Kvalitet (15%)
- Leveranssäkerhet (11%)
- Ärendehanteringstid (11%)
I ett fåtal av företagen är bidraget stort när det gäller utvecklingen av produktivitet, kvalitet
och leveranssäkerhet.
Den genomsnittliga förbättringen inom områdena under de två senaste åren är:
- Produktivitet 6%
- Kvalitet 13%
- Leveranssäkerhet 13%
- Ärendehanteringstid 6%
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6.2 Problem och hinder med att driva jämställdhetsarbetet
Ett vanligt problem är att finna arbetskraft av det underrepresenterade könet. Många företag
menar att de inte kan påverka balansen mellan män och kvinnor på arbetsplatserna. Balansen
är en konsekvens av könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Detta kan också förstärkas av
geografiska aspekter. Det är exempelvis enligt företagen svårt att finna kvinnor som är:
- snickare
- murare
- byggnadsarbetare
- busschaufförer
- rörinstallatörer
Och svårt att finna män som är:
- friskvårdare
- sjukgymnaster
När det gäller representationen på de högre organisatoriska nivåerna bidrar
internrekryteringen (dvs att kunna erbjuda de anställda en karriär) till tröghet i systemet då
det tar lång tid innan tex. kvinnor kommer in på de högre befattningarna i olika verksamheter
på grund av att de kommit senare ut i arbetslivet och därför inte har lika många tjänsteår.
Detta kommer dock att balanseras med tiden förutsatt att kvinnliga sökanden finns.
Många nämner att jämställdhet ofta är en attitydfråga samt att det är ett lågt intresse för dessa
frågor på många företag. Ett annat problem är att i vissa fall skapar de fysiska
förutsättningarna begränsningar inom vissa arbetsuppgifter.

6.3 Samband mellan jämställdhetsarbete och olika effektmått
Vissa av respondenterna menar att jämställdheten är en generationsfråga och att med tiden
som vi får ett generationsskifte i företagen kommer också jämställdheten att bli bättre. I
enkäten har vi inhämtat uppgifter om medelåldern i företagen för män respektive för
kvinnor.
Jämför vi den genomsnittliga åldern i de företag som inte har någon jämställdhetsplan med
den i de företag som anger att jämställdhetsarbetet är en integrerade del av det dagliga arbetet
(och även med gruppen som har en plan, men inte några omfattande aktiviteter) finner vi
inget stöd för att jämställdhet skulle vara en generationsfråga. Skillnaderna mellan de tre
grupperna är små och pekar inte i någon riktning.
Gör vi motsvarande jämförelse mellan den genomsnittliga åldern och de effekter, mjuka
respektive hårda, som företagen angivit i enkäten, finner vi inte heller här något som styrker
tesen att jämställdhet skulle vara en generationsfråga.
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Utvecklingsarbete syftar ofta till att skapa tillväxt och vi har inhämtat uppgifter om
omsättningen under de senaste åren. Ur dessa siffror har vi beräknat den genomsnittliga
årliga procentuella omsättningsökningen.
Undersöker vi eventuella samband mellan den genomsnittliga årliga procentuella
omsättningsökningen och hur långt arbetet med jämställdhetsplanen kommit finner vi inget
som styrker att ett samband skulle föreligga.
Jämför vi den genomsnittliga årliga procentuella omsättningsökningen med vilken påverkan
företagen angivit att jämställdhetsarbetet har haft på de senaste årens förbättringar av
produktivitet, kvalitet och andra ”hårda” mått finner vi att de tydligt samvarierar. De företag
som har angett ett högre bidrag till resultatutvecklingen från jämställdhetsarbetet har också
haft en högre årlig procentuell omsättningsökning.
Genomsnittligt samband
(1=<10%, 2=10-30 % &
3=>30 %)
1
1,1-1,9
2,0-

Genomsnittlig årlig
procentuell
omsättningsökning
9 (n=44)
14 (n=10)
48 (n=8)

Motsvarande jämförelse mellan omsättningsökningen och företagens upplevelse av ”mjuka”
effekter visar på att de i huvudsak samvarierar. Åter igen visar det sig att de företag som
identifierat större effekter av jämställdhetsarbetet på mjuka effekter har också haft en högre
årlig procentuell omsättningsökning.
Genomsnittlig summa
av identifierade mjuka
effekter (1=stämmer ej,
2=stämmer delvis &
3= stämmer (helt))
-14
15-19
20-24
25-
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Genomsnittlig årlig
procentuell
omsättningsökning

10 (n=42)
8 (n=19)
32 (n=24)
25 (n=18)
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Jämför man vidare hur långt jämställdhetsplansarbetet har kommit med de identifierade
mjuka respektive hårda effekterna finner vi att de tydligt samvarierar. De företag som har en
utvecklad och integrerad jämställdhetsplan har också större identifierade effekter (såväl mjuka
som hårda).
Jämställdhetsplan
(1,2= ingen plan,
3, 4, 5=plan, men
få aktiviteter &
6,7= integrerad)

Genomsnittlig summa
av identifierade mjuka
effekter (1=stämmer ej,
2=stämmer delvis &
3= stämmer (helt))

Ingen plan
Plan, men få aktiviteter
Integrerad

Genomsnittligt samband
(1=<10%, 2=10-30 % &
3=>30 %)

13
18
22

1,1 (n=41)
1,2 (n=24)
1,4 (n=24)

Här kan vi också konstatera att de mjuka och de hårda effekterna samvarierar.
I enkäten har vi inhämtat uppgifter om förbättringen under de senaste åren avseende
produktivitet, kvalitet, leveranssäkerhet mm. Vi kan dock inte finna att storleken på
förbättringen och utfallet i frågorna om jämställdhetsplan, effekter respektive omsättning
samvarierar.
Sammanfattningsvis kan följande konstateras när det gäller effektsambanden:
• 60 procent av företagen upplever att jämställdhetsarbetet verkligen har resulterat i
(dvs har angivit att det stämmer) "mjuka" effekter.
• Många företag (62 procent av de som upplever effekter av jämställdhetsarbetet inom
"mjuka" områden) upplever effekter av jämställdhetsarbete inom fler än tre "mjuka"
områden.
• Få företag (av de som upplever effekter av jämställdhetsarbete inom "mjuka"
områden) upplever endast enstaka "mjuka" effekter.
• Av de (15 procent) företag som anger större (>10 procent) effekter inom "hårda"
områden, upplever flertalet effekter på flera faktorer. Få av företagen upplever
effekter inom enstaka områden.
• Av de företag som upplever större effekter av jämställdhetsarbete inom "hårda"
områden, upplever 83 procent samtidigt effekter inom "mjuka" områden och i
samtliga fall handlar det om effekter inom flera (>5 st i snitt) områden.
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• 25 procent av de företag som upplever effekter inom"mjuka" områden upplever
samtidigt effekter inom "hårda"områden.
• Ju fler områden inom vilka företagen upplever "mjuka"effekter, desto större är
sannolikheten att företagen också upplever större effekter inom "hårda" områden och
då också inom multipla områden.
6.4 Sammanfattning av enkät
Av respondenternas position på företaget framgår att jämställdhetsfrågor hanteras på
ledningsnivå. Eftersom hälften av respondenterna är VD/platschef och 85% personer med
chefsposition tyder detta på att jämställdhetsfrågor är viktiga och angelägna på företagen.
Av enkätsvaren kan man utläsa att nivån på jämställdhetsarbetet skiljer sig mellan företagen.
Hela 40% saknar en jämställdhetsplan samtidigt som en fjärdedel arbetar systematiskt med
jämställdhetsarbete och jämställdhetsarbete är en del av den dagliga verksamheten. Exempel
på aktiviteter för att underlätta jämställdhetsarbetet handlar främst om tre områden;
lönefrågor, rekrytering samt kunskapsinhämtning genom möten och seminarier.
En fjärdedel av företagen använder jämställdhetsarbetet i externa kontakter och då i stort sett
uteslutande vid rekrytering. Detta så kallade externa jämställdhetsarbetet har haft en relativt
sett låg genomslagskraft och används tex. inte som en del i marknadsföringen.
När det gäller olika lösningar för att öka jämställdheten kan man konstatera att det
förekommer framförallt olika flexibla lösningar när det gäller arbetstider och arbetsupplägg
som tex. flextid och deltidsarbete.
Företagen får framförallt inspiration att arbeta med jämställdhetsfrågor via lagens krav och
initiativ från företagsledningen. Trots att 2/3 får inspiration att arbeta med jämställdhet via
lagens krav är det alltså 40% som saknar en jämställdhetsplan och drygt 20% som har en plan
men få aktiviteter! En tredjedel av företagen får inspiration att arbeta med jämställdhet
utifrån antagandet att det är lönsamt.
Resultaten tyder på att företagen inte har någon genomarbetad strategi för att bedriva
jämställdhetsarbete. Knappt en fjärdedel av företagen använder mål och medel,
kommunicerar inom hela företaget, påverkar ledningens beslut samt i något lägre
utsträckning påverkar personalens beteende. Endast ett fåtal anser att jämställdhetsarbetet
innebär en ny ansats (4%) eller har utbildat ledning och medarbetare i jämställdhetsfrågor.
Det övergripande ansvaret för inriktning och samordning av jämställdhetsarbetet ligger hos
platschefer, ledningsgrupper samt personalchefer. Även utförandet vilar till stor del på denna
grupp såsom avdelnings-, gruppchefer och medarbetare som primärt är fokuserade på
utförandet.
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När det gäller löner så visar det sig att kvinnors löner ligger lägre på alla nivåer. Störst skillnad
mellan män och kvinnors löner är på de högsta nivåerna, på nivå ett är kvinnors lön 87
procent av männens och nivå två 91 procent. Lägst skillnad mellan lönerna är det på nivå
fem, den lägsta nivån, där kvinnornas lön är 98 procent av männens lön.
När det gäller effekter av jämställdhetsarbete kan man konstatera att det inte finns några
användbara mätinstrument vilket försvårar uppföljningen av jämställdhetsarbetet. När det
gäller så kallade mjuka effekter så uppskattar en tredjedel av företagen att jämställdhetsarbetet
till fullo bidragit till bättre arbetsmiljö, ökat samarbete, ökad kompetens, bättre image samt
ökad kreativitet. En majoritet (78%) av företagen har angivit att jämställdhetsarbetet gett
något genomslag på mjuka effekter. En fjärdedel av företagen anser att jämställdhetsarbetet
bidragit till ökad attraktivitet och en ökad möjlighet till rekrytering.
För de så kallade hårda effektmåtten kan man notera en mycket lägre svarsfrekvens (60%).
Knappt hälften av företagen har angett att jämställdhetsarbetet har bidragit till
resultatutvecklingen i liten utsträckning (10% eller mindre). Mellan 10-15% av företagen har
angett att jämställdhetsarbetet gett ett medelstort bidrag till förbättringar av produktivitet,
kvalitet, leveranssäkerhet och ärendehanteringstid.
I ett fåtal av företagen är bidraget stort (>30%) när det gäller utvecklingen av produktivitet,
kvalitet och leveranssäkerhet.
Studien har också visat på att effektmåtten samvarierar. Exempelvis mellan effektmåtten och
tillväxt. De företag som har angett ett högre bidrag till resultatutvecklingen från
jämställdhetsarbetet både avseende så kallade ”hårda” som ”mjuka” effekter har också haft
en högre årlig procentuell omsättningsökning. De olika effektmåtten samvarierar också. Ju
fler områden inom vilka företagen upplever "mjuka"effekter, desto större är sannolikheten
att företagen också upplever större effekter inom "hårda" områden och då också inom
multipla områden De företag som har en utvecklad och integrerad jämställdhetsplan har
också större identifierade effekter, såväl mjuka som hårda.
Ett vanligt problem är att finna arbetskraft av det underrepresenterade könet. Obalansen
mellan könens representation i företagen är därför många gånger inte en konsekvens av ett
agerande utan ett ofrånkomligt faktum. Många nämner att jämställdhet ofta är en attitydfråga
samt att det är ett lågt intresse för dessa frågor på många företag. Ett annat problem är att i
en del fall skapar de fysiska förutsättningarna begränsningar inom vissa arbetsuppgifter.
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7. RESULTAT INTERVJUER
Nedan presenteras en sammanställning av intervjuerna.
7.1 Djupintervjuer
Respondenterna är:

Företag

Kön

Position

Ålder

Transportföretag
Möbeltillverkning
Mekanisk verkstad
Trävarutillverkare
Förpackningsindustri
Industriförsäljning
Dataföretag
Bilförsäljning
/service
Tillverkande företag
Vård&Rehabilitering

Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man

VD
Fabrikschef
VD
Administrativ chef
Personalchef
VD
Personalchef
Personalchef

60
50
35
40
45
35
30
60

Man
Man

VD
VD

60
55

Utvecklingsarbete
De stora företagen har resurser och system för att bedriva både personal- och
produktionsutveckling, även om tyngdpunkten varierar mellan företagen. I de små företagen
är utvecklingsarbetet i stort inriktat enbart på produktionen, om det hinns med
överhuvudtaget. I de flesta av företagen drivs utvecklingsarbetet från ledningshåll, ”topdown”. Detta trots att några av de stora företagen säger sig arbeta med förbättringsgrupper
eller motsvarande. Det lysande undantaget är det minsta företaget, där alla tolv anställda
utgör en enda grupp i utvecklingsarbetet.
Jämställdhetsplan
Trots att samtliga företag enligt lag är tvungna att ha en jämställdhetsplan, var det endast de
stora företagen som i praktiken kunde visa upp en ”levande” plan. I de stora företagen var
planen framtagen i dialog mellan ledning och fackliga representanter. De små företagen hade
antingen ingen plan eller så var den ett papper som tagits fram av någon annan för länge
sedan och nu satt ”bortglömd” i någon pärm.
I ett av de stora företagen var planen framtagen centralt i koncernen och ingen lokal
anpassning hade skett. I ett annat av de stora företagen försökte man nu ersätta
jämställdhetsplanen med en diskrimineringsplan, vilken skulle omfatta allt som
jämställdhetsplanen gör, men även ta med all form av jämlikhet (tex etniskt ursprung och
handikapp).
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I två av de stora företagens jämställdhetsplan kan mål och aktiviteter anses vara konkreta och
handlingsorienterade. I dessa två företag ingår också jämställdhet i deras ledarutbildningar
och de har en jämställdhetsgrupp som bland annat arbetar aktivt med att följa upp
jämställdhetsplanen och speciellt löneläget. I de andra två stora företagens jämställdhetsplan
förekommer mer övergripande mål och konkreta aktiviteter saknas helt eller delvis.
I de små företagen var spridningen stor. I ett fall, det mest lysande exemplet enligt
enkätsvaren, visade det sig att den förre ägaren hade lämnat uppgifterna sannolikt för att
företaget skulle framstå i bästa dager i den pågående försäljningen av bolaget. De nya ägarna
som intervjuades reviderade kraftigt de lämnade uppgifterna. Något jämställdhetsarbete
förekom inte och hade inte förekommit förutom vad som kan ha ingått i ISO-certifieringen,
ett arbete som drivits under kvinnlig ledning. Ett par av de kvinnliga medarbetarna
verifierade bilden och framhöll att trots detta förekom inga problem på området.
I ett annat av de små företagen hade jämställdhetsfrågor aldrig diskuterats på företaget enligt
den kvinnliga administrativt ansvariga. Hon var den enda kvinnan på företaget sedan den
andra slutat för att studera vidare. Alla på företaget hade lika lön och alla typer av frågor togs
upp på månadsmötet. Under sommaren hade företaget byggt om sin produktionslina. Med
erfarenhet från förra gången man gjorde det genom att rita om linan på papper och då
resultatet blev trångt och tungarbetat, valde man denna gång att göra en 3-D modell av
fabriken och alla maskiner. Under flera veckors tid kunde medarbetarna sedan flytta runt och
ändra linan i modellen tills alla var nöjda med resultatet. Detta genomfördes sedan och i detta
arbete försvann bland annat ett tungt lyft och en person i varje skift frigjordes som
resursperson, vilket har underlättat bland annat frånvaro för vård av barn.
I ytterligare ett av de små företagen anser VDn att det är verksamheten och dess behov som
ska styra utvecklingen, inte en plan. På företaget har man responderat på förslag till
förbättringar från såväl manliga som kvinnliga medarbetare, exempelvis har man installerat en
lyftanordning på anmodan av en kvinnlig operatör, vilket underlättade hennes arbete
betydligt. Det enda sammanhang då jämställdheten tagits upp är enligt VDn i samband med
ISO-arbetet och arbetet med internkontroll.
I ett annat av de små företagen är VDn en stark förespråkare för jämställdhet och arbetar
aktivt för den. Dock anser han att en jämställdhetsplan endast medför merarbete utan effekt.
På företaget som verkar i en extremt mansdominerad bransch är flertalet av företagets tyngre
chefer kvinnor. Detta för att medvetet försöka skapa mixade grupper i alla lägen. Företaget
ser också till att medarbetarna följer med i löneutvecklingen, även under exempelvis
barnledighet. Däremot arbetar man inte med jämställdhetsplanen i sig.
Ett av de små företagen säger sig ha ett ”gammalt papper i en pärm” som skapades av en
extern konsult för flera år sedan. Samtidigt anger respondenten flera jämställdhetsrelaterade
mål, ex jämnare könsfördelning: anställ fler kvinnor på säljsidan, jobba genom rekrytering
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och headhunting och gör jobbet intressantare för kvinnor. Företaget satsar också på
ledarprogram i vilka jämställdhet ingår.
Pornografiska bilder
Ett område som många av företagen, både små och stora, spontant tog upp under intervjun
var förekomsten av kalendrar och bilder av pornografisk karaktär. De som tog upp det hade
också arbetat med att få bort dem, med varierande framgång. Ambitionen var ofta att det inte
skulle finnas annat än vad medarbetarna hade hemma på väggarna i sina egna vardagsrum.
Även om förekomsten kraftigt hade begränsats i flera företag, fanns ofta en eller flera
individer som var helt oförstående till olämpligheten i dessa bilder. En annan VD struntade i
bilderna men försökte arbeta med attityden. Här hade en manlig medarbetare skaffat en
kalender med lättklädda män och satt upp i korridoren på kontoret för att försöka
avdramatisera frågan. På datorsidan var man dock generellt hårdare, ”där får inget
förekomma”. Om man lyckats eller inte är dock svårare att verifiera.
Effekter av jämställdhet
Inget av företagen mäter effekten av jämställdhetsarbetet, varför inget av företagen kunde
verifiera de i enkäten lämnade uppgifterna om att exempelvis mer än tio procent av den
resultatökning som företaget åstadkommit var hänförlig till jämställdhetsarbetet.
Den främsta effekten av jämställdhetsarbetet var att man genom att ha både män och
kvinnor i alla typer av arbetsgrupper bland annat skapat en bättre dynamik och bättre
arbetsmiljö för samtliga. De flesta föredrar blandade grupper framför enkönade. Dock anser
de flesta av de små företagen att kvalifikationer alltid måste gå först och man är negativ till
kvotering för att uppnå mixen.
En VD menar att i en könsblandad grupp undviker man att det byggs upp revir och en inte
sällan förekommande ”tuppfäktning”, men det innebär också ofta ökat samarbete och en
ökad trivsel. Denna VD har ett aktuellt exempel där en avdelning/funktion inom företaget
endast har manliga anställda och fram tills nyligen hade man även en manlig chef.
Avdelningen fungerade inte tillfredsställande för någon part, vare sig för företaget, chefen
eller de anställda, varför man på chefsposten bytte ut mannen mot en kvinna. Så här långt ser
VDn att optimismen ökat på avdelningen och viss rationalisering av verksamheten kunnat
ske.
Ett företag ansåg sig kunna se positiva effekter på kvalitetssidan, vilket man förklarade
genom att situationen i en könsblandad grupp avdramatiseras och att alla på detta sätt bjuder
mer på sig själva och att härigenom bland annat får alla tillgång till all information, inget hålls
undan utan alla kan växa.
För de företag som agerar i en mansdominerad bransch har några företag påpekat att genom
att ta med en kvinna ut på kundbesöken reagerar kunderna positivt vilket varit till förmån för
företaget i förhandlingarna.
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I ett av de stora företagen var det historiskt så att företaget automatiserade en större,
kvinnodominerad avdelning med monotona packjobb för cirka 15 år sedan och plötsligt hade
företaget att stort antal övertaliga kvinnor utan den tekniska kompetens som företaget
samtidigt hade brist på. För att dels ta tillvara på den befintliga arbetskraften och täcka sitt
kompetensbehov, dels ta sitt ansvar som arbetsgivare erbjöds denna grupp av övertaliga
teknisk utbildning. Ungefär hälften tackade ja och idag är cirka hälften av denna grupp väl
fungerande operatörer i företaget.
Bakom satsningen på att automatisera packavdelningen och utbilda medarbetarna låg en
företagsekonomisk kalkyl. Innan arbetet drog igång hade företaget en personalomsättning på
cirka 30 procent och en lika hög sjukfrånvaro (30%). Idag har man minskat
personalomsättningen till 9 procent och den totala personalstyrkan med 25 procent.
När de utbildade kvinnorna kom ut i de tidigare mansdominerade operatörsgrupperna
märkte företaget att dessa grupper fungerade bättre, trots att kvinnorna fortfarande idag inte
tillhör de tekniska experterna bland operatörerna, d.v.s. förklaringen till gruppernas bättre
prestation ligger inte i att de nya operatörerna skulle ha högre kompetens utan i just
könsblandningen.
En av de vanligaste åtgärderna som företagen lyfter fram rörande sitt jämställdhetsarbete är
olika tidsmässiga upplägg. De flesta erfar att olika men fast skift ökar möjligheterna för
småbarnsföräldrar att hitta en bra balans mellan arbete och familj samt underlättar
planeringen med barnomsorg och skola. På ett av de större företagen har man infört ett
kvällsskift som innebär att man arbetade 30 timmar per vecka men har full lön. Detta skift är
mycket populärt bland småbarnsföräldrar som valt detta för att få mer tid för sina barn.
Ett annat exempel är specifika aktiviteter för tjejer i samband med presentationen av nya
produkter.
Spridningsfasen
Flera av respondenterna anser att jämställdhet är en generationsfråga. De säger sig märka att
många äldre män verkar vara livrädda för att någon ska komma och ta deras plats i företaget.
En VD tror att endast tiden kan göra något konkret åt dagens situation. De som vet att det
finns mycket att vinna på jämställdhet orkar inte driva frågan och övriga är trygga i sina
gamla roller och därför ovilliga att ändra dem och att släppa in kvinnor i större utsträckning.
Önskemål om intressanta aktiviteter för spridningsdelen:
• Manligt/kvinnligt budskap, hur vi kommunicerar
• Kvinnligt nätverk
• Seminarier kring konkreta erfarenheter från andra företag
• Kurs för inköpare
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Problemet är att företagen och individerna är väldigt upptagna och de måste vara mycket
intresserade av erbjudandet för att de ska komma.
7.2 Telefonintervjuer
Nedan följer en sammanställning av resultaten från telefonintervjuerna:
Mål med jämställdhetsarbete/Jämställdhetsplan
Endast tre av företagen har en jämställdhetsplan och endast två av dessa har en ”levande
plan”. I övriga företag finns tankar om och en ”anda” som präglas av, jämställdhet eller
enstaka insatser i syfte att bli mer jämställda. Exempel är att anställa fler kvinnor, att få in fler
kvinnor i ledande befattningar, se till att det inte förekommer särbehandling/trakasserier,
underlätta föräldrarskap och arbete. I ett av företagen är planen framtagen centralt i
koncernen och någon lokal anpassning har inte skett. Inte heller upplever företaget att de har
något behov av en plan eftersom man har lika löner.
Företagen anser sig ha god måluppfyllelse när det gäller representation, löner och
arbetsklimat. Däremot anser några företag att de inte har nått målet med fler kvinnor i
ledande befattningar.
Konkreta åtgärder
I fem av företagen har de intervjuade svårt att hitta konkreta åtgärder som har genomförts.
De nämner att det förs diskussioner kring jämställdhet, att det kan tas upp under exempelvis
ett medarbetarsamtal, men inga konkreta åtgärder. I de två företagen som har en ”levande”
jämställdhetsplan finns några exempel; fått in fler kvinnor på högre positioner, aktiviteter för
att stödja föräldraledighet framförallt genom att lägga om arbetstider, uppmuntrar kvinnliga
sökande i platsannonser, försöker att skapa en mix av kön i arbetsgrupper.
Effekter
Inget av företagen mäter effekten av jämställdhetsarbetet.
Effekter som beskrivs är att mixen av könen leder till en bättre arbetsmiljö, att de får in
mjukare värden i verksamheten, en minskar ”grabbigheten”, ökad sammanhållning och
gemenskap.
Några tänkbara negativa effekter (som företagen dock inte upplevt men kan tänka sig) är att
arbete med jämställdhetsfrågor kan vara tidskrävande, alltför stort fokus på kön kan medföra
att kompetensen kommer i andra hand, kvotering är något som snarare kan förvärra än
förbättra.

Oktober 2003

Centrum för FörändringsLedning

27

Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete

Lönsamhet
Företagen har haft en positiv lönsamhetsutveckling de senaste åren men kan inte se ett direkt
samband med jämställdhetsarbetet. Däremot kan det enligt några företag ha en mer indirekt
betydelse att t.ex. ha kvinnor med i ledningen och ha påverkan när det gäller
arbetstillfredsställelse som i sin tur påverkar lönsamheten på sikt.
Spridningsfasen
De intervjuade företagen vill:
• se exempel – hur andra har gjort, vilka problem man stött på, vilka lösningar som
finns etc.
• ha mer information om området och informationen måste vara kort och koncis.
• ha hjälp att förbättra och implementera jämställdhetsplanen
Sammantaget kan man konstatera att telefonintervjuerna i princip ger samma resultat som
djupintervjuerna.
7.3 Djupintervjuer med företag i Equality-nätverket
Här följer resultaten av dessa intervjuer:
Jämställdhetsplanen
Samtliga företag har en jämställdhetsplan. I de flesta fall är den lokal och gäller specifikt för
respondentens avdelning eller bolag i koncernen. Jämställdhetsplanerna är indelade i
delområden med konkreta mål och aktiviteter och redovisar även aktiviteter och statistik från
tidigare år. Strukturen för planerna har ofta arbetats fram genom att studera andra företags
planer och genom diskussioner inom företaget.
Implementering av plan
Det är viktigt att göra jämställdhetsarbetet känt inom företaget och att sprida information om
arbetet. Spridning kan ske genom broschyr som sammanfattar jämställdhetsarbetet, genom
att jämställdhetsarbetet är med i grundutbildningar, genom seminarier och på
avdelningsträffar.
Ju mer uppmärksammat ämnet blir, desto mer underlättas arbetet. Publicitet genom
medarbetare, diskussionsforum och i massmedia är några exempel. Det som företagen
upplever som hinder i arbetet är informationsbrist, d.v.s. personer som inte vet så mycket om
området och som därför förlöjligar det.
Sist men inte minst är ledningens stöd avgörande. Det är viktigt att det hos ledningen finns
en överensstämmelse mellan ord och handling: ”Chefens beteende och reaktioner ger
signaler till medarbetarna och dennes inställning till jämställdhetsfrågor kan vara av
betydelse”
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Exempel på aktiviteter
Lön
- System av lön och förmåner t.ex. hemhjälp med städning
- Kartläggning av löner ur könsperspektiv och analys av eventuella skillnader
Föräldraledighet
- Föräldraledighet är ett centralt område där företagen gjort många åtgärder. Viktigaste
är en positiv inställning
- Checklista över åtgärder vid föräldraledighet
- Kontakt med de medarbetare som är föräldralediga
- Merit att vara föräldraledig, stimulera män att vara föräldralediga
Rekrytering
- Rekrytering tar alla företag upp i planen. Uppmuntra sökande av det
underrepresenterade könet; Kontinuerlig kontakt med universitet, gymnasier etc;
studiebesök för studerande
- Rörlighet i företaget och karriärvägar är viktiga grundstenar i jämställdhetsarbetet. I ett
av företagen har man tillsatt en särskild grupp som undersöker karriärvägar och om
man erbjuder lika möjligheter för kvinnor som män. Ett annat företag har infört
interna studiebesök på andra avdelningar. Några har bildat kvinnliga nätverk.
- Mentorprogram för t.ex. kvinnliga chefer
- Eldsjälar; vikten av att hitta medarbetare som är genuint intresserade av
jämställdhetsfrågor och som har en chans att synas och komma till tals ute i företagen.
Arbetsförhållanden
- Flexibilitet genom t.ex. flexibla arbetstider, möjligheter att arbeta hemifrån, undvika
att lägga viktiga möten tidigt/sent då många hämtar/lämnar barn
- Jämställda arbetsförhållanden ett exempel är att inrätta maskiner och system för att
underlätta fysiskt tunga arbetsmoment
Utbildning
- Föra in jämställdhetsfrågor i ”vanliga” utbildningar
- Jämställdhet i chefsprogram
Effekter
Företagen är eniga om att mer jämställda arbetsgrupper bidrar till en bättre stämning som i
sin tur ofta resulterar i ökad produktivitet och effektivitet. Däremot är det svårt att mäta
effekterna av det arbete som lett till mer jämställda arbetsplatser. Ett företag genomför en
kartläggning av trivseln där jämställdhetsaspekter ingår som en del. Ett annat företag har tagit
fram en modell över intäkter och kostnader i jämställdhetsarbetet vilket kan ge en
fingervisning. Jämställdhet som är en del i ett större mångfaldhetstänkande anses ha positiva
effekter.
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Jämställdhet kan användas som marknadsföringsverktyg; flera företag framhåller sitt
jämställdhetsarbete i marknadsföringen av företaget mot skolor och i
rekryteringssammanhang, och även i vissa fall vid intern marknadsföring.
7.4 Sammanfattning av intervjuerna
Ovan presenteras de olika intervjugrupperna var för sig och i mer detalj. Här söker vi
sammanfatta resultaten med fokus på mätbara framgångsfaktorer och erfarenheter för, i och
av jämställdhetsarbete.
När de mindre företagen talar om utvecklingsarbete och om jämställdhetsarbetet är fokus
nästan alltid på verksamheten och resultatpåverkan. De verkar sällan diskutera kring
jämställdhet i sig. I de medelstora företagen finns ett mer systematiskt utvecklingsarbete och
här förekommer också visst jämställdhetsarbete. Fortfarande är huvudfokus på verksamheten
och utvecklingsresurserna begränsade.
De stora företagen har generellt större resurser till utvecklingsarbete och till
jämställdhetsarbete. Fokus för dessa arbeten kan ofta vara enskilda, avgränsade mål såsom
miljö, jämställdhet eller arbetsskador. I stora organisationer finns naturligt ett större behov av
att skapa system för att kunna styra verksamheten, det gäller även frågor som jämställdhet.
Att de stora företagen har resurser och fokus betyder inte automatiskt att jämställdheten är
bättre. Det medför endast att antalet konkreta aktiviteter inom jämställdhetsområdet är fler
och att intresset för jämställdhetsarbete i sig är större.
Få av de intervjuade mindre företagen har en jämställdhetsplan. Även om alla de stora
företagen har en jämställdhetsplan är det endast i enstaka företag som planen är ett levande
dokument. Med levande menas att planen finns med i den dagliga verksamheten, att den
innehåller konkreta mål och aktiviteter på lokal nivå och att den kontinuerligt följs upp och
uppdateras. Det är endast i de företag som har en levande plan som vi hittat exempel på
genomförda, konkreta aktiviteter för att förbättra jämställdheten.
I intervjuerna har det framkommit att för att jämställdhetsplanen ska kunna bli ett levande
dokument måste jämställdhetsarbetet göras känt inom företaget genom olika former av
informationsspridning. Dessutom är det avgörande för jämställdhetsarbetet att det har
ledningens stöd och att det finns en överensstämmelse mellan ord och handling i detta
avseende hos ledningen.
Något direkt samband mellan jämställdhet och lönsamhet har inte de intervjuade företagen
kunnat identifiera. Dock menar flera att jämställdhetsarbete ofta leder till bland annat bättre
arbetstillfredsställelse och bättre stämning, vilka i sin tur anses leda till ökad produktivitet,
effektivitet och lönsamhet.
Flertalet företag är också eniga om att det som ökad jämställdhet leder till är:
o bättre dynamik
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o
o
o
o

bättre arbetsmiljö
bättre kvalitet pga ett öppnare klimat med högre till tak
bättre resultat även om kompetensen är lägre
ökad sammanhållning och gemenskap

Trots dessa positiva och önskvärda effekterna motsätter sig flertalet kvotering. De anser att
kvalifikationerna alltid måste gå först. Speciellt tydligt är denna ståndpunkt i de mindre
företagen.
Tittar vi på vad som gjorts i företagen finner vi att det vanligaste området är arbetstiden och
olika individuella anpassningar av denna. Det andra området som är vanligt förekommande i
företagen är lönen.
Ett intressant annorlunda grepp som vi stött på i intervjuerna är ett företag där man tagit
fram en modell över intäkter och kostnader i jämställdhetsarbetet, vilket skulle kunna ge en
fingervisning om vad jämställdhetsarbetet verkligen ger.
I de stora företagen kan vi finna flest exempel på aktiviteter. Dessa aktiviteter kan grupperas i
fem områden: lön; föräldraledighet; rekrytering; arbetsförhållanden och utbildning.
Det som de intervjuade företagen efterlyser när det gäller stöd för egen del i det fortsatta
arbetet är:
• Kunskap kring hur vi kommunicerar (manligt/kvinnligt)
• Kvinnligt nätverk
• Seminarier kring konkreta erfarenheter från andra företag (hur andra har gjort, vilka
problem man stött på, vilka lösningar som finns)
• Kort och koncis information kring jämställdhet
• Stöd att förbättra och implementera jämställdhetsplan
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8. SPRIDNINGSAKTIVITETER
Nedan beskrivs de aktiviteter som genomförts inom ramen för spridningssteget i projektet.

8.1 Projektledning
Projektet Jämt Lönsamt har ända sedan starten haft en projektgrupp bestående av Centrum för
FörändringsLedning CFL (Git Hansson och Michael Eriksson), Företagarna FR (Jan Schreil),
Länsstyrelsen (Simone Lindsten) samt Västra Götalandsregionen (Karin Wenander och initialt även
Kerstin Einarsson). Denna grupp har haft till uppgift att styra projektet i rätt riktning för att nå de
uppsatta målen. Gruppen har gemensamt diskuterat övergripande frågor såsom hur man skall lyckas
att motivera små företag att arbeta med jämställdhetsfrågor och kommit fram till gemensamma
vägar. Även mer jordnära frågor har vid olika tillfällen tagits upp i gruppen som till exempel hur ett
brev eller ett utskick skall utformas. Gruppen har alltså fungerat både som en ledstång för att styra
projektet men också som en inspirationskälla där nya idéer och infallsvinklar har gett projektet ett
mervärde.
Projektgruppen har träffats kontinuerligt under projektets gång, ungefär varannan eller var tredje
månad och vid vissa specifika aktiviteter har gruppen träffats tätare. Eftersom projektgruppen består
av olika individer med olika såväl erfarenhets- som kompetensprofiler har frågor kunnat belysas ur
olika synvinklar vilket skapat ett mervärde i de aktiviteter som har genomförts. Företagarna har som
projektägare även skött projektadministrationen.

8.2 Populärversion av resultaten
Som ett sätt att sprida erfarenheterna från identifikationssteget i projektet arbetade vi fram en folder,
en ”populärversion” av projektets slutrapport som beskriver de västenligaste resultaten. Syftet med
populärversionen är att sprida den i olika sammanhang för att väcka ett intresse för
jämställdhetsfrågor och skapa motivation att börja arbeta med dessa områden.
Eftersom den primära mottagaren har varit mindre och medelstora företag i Västra Götalands län så
valdes att i foldern lyfta fram det resultatfokus som beskrivs i foldern. I identifikationsfasen kunde vi
visa att det faktiskt är lönsamt att arbeta med jämställdhetsfrågor och att de som arbetar med
jämställdhet har en starkare tillväxt. Därför enades projektgruppen om att det var just denna
fokusering som på bästa sätt kunde motivera företagen. Ett annat väsentligt innehåll är
”vittnesmålen” från de företag som medverkat i studien och därför användes direkta citat från
företagare för att illustrera andemeningen i foldern (se nedan).
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”Det är lönsamt att fokusera jämställdhetsaspekterna i utvecklingsarbetet”
säger ledningen i ett antal små och medelstora företag i Västra Götaland

”Vårt jämställdhetsarbete har lönat sig då
en ökad trivsel leder till en ökad lönsamhet.”

Personalchef, tillverkande företag med 387 anställda

”De positiva effekterna av vårt jämställdhetsarbete är flerfaldiga, till exempel har
kvalitén och samarbetet ökat. Arbetsutvidgning är en annan effekt och genom
mer könsblandade grupper har vi fått ett bättre informationsflöde.”
VD, transportföretag med 49 anställda
”Den underliggande drivkraften är sunt bondförnuft i organiserad form. Det
handlar om ökad effektivitet för ökad ekonomisk vinst.”
Personalansvarig, tillverkande företag med 150 anställda
”Jämställdheten är en del av allt utvecklingsarbete och ständiga
förbättringar, där allt syftar till företagets bästa. Vår upplevelse är att
jämställdhetsarbetet har bidragit till ett mer öppet arbetsklimat, bättre
samarbete inom och mellan grupper och ökad kreativitet.”
Fabrikschef, tillverkande företag med 154 anställda

Bild 3; Citat från intervjuade företag

Ett omsorgsfullt arbete lades även på själva layouten av foldern då erfarenheten visar att en stor del
av den information som små företagare får i sin hand går direkt till högen för ”framtida läsning” som
ofta senare hamnar oläst i papperskorgen. Därför arbetades mycket på texten och utformningen och
vi tog även hjälp av en grafisk designer som hjälpte oss med den slutgiltiga layouten. På baksidan av
foldern finns en kort beskrivning av projektet och av kommande aktiviteter för att locka företagare
till de spridningsaktiviteter som projektet erbjuder.
Spridning av populärversionen
Under nuvarande projekt så har populärversionen spridits på flera sätt (se nedan). Tanken med
populärversionen är att den skall leva vidare under 2004 och fortsätta att användas som
intresseväckare för företag och organisationer och locka till aktiviteter. Vid nytryckning så kommer
vissa förändringar att göras bl a av kommande aktiviteter.
• Företag som deltagit i identifikationsfasen
Som en återkoppling till företag som besvarat på enkäten och varit med i studien samt en
uppmaning att deltaga i kommande aktiviteter. Till dessa företag bifogade vi även ett särskilt brev
för att tacka för deltagandet och motivera till ökat intresse.
• Små och medelstora företag i Västra Götalands län.
Som en information till andra små och medelstora företag i Västra Götalands län med fler än tio
anställda.
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• Ordföranden i Företagarna
Foldern skickades till samtliga FR-orföranden tillsammans med ett följebrev för att uppmana
dessa att informera lokalt om projektet.
• Näringslivssekreterare
Foldern skickades även till samtliga näringslivssekreterare för att informera om projektet och
uppmana till gemensamma aktiviteter. Telefonuppföljning har gjorts med ca hälften av dessa.
• Andra jämställdhetsprojekt
Ett erfarenhetsutbyte har även gjorts kontinuerligt med andra projekt inom
jämställdhetsområdet. Några av dessa är Equal Pay, Equality-nätverket, IVF med flera.
• Övrigt
Populärversionen har även spridits i andra forum där medlemmar i projektgruppen har kommit i
kontakt med företag och organisationer. Dessa ”spontana” spridningsaktiviteter har gett en hel
del ringar på vattnet effekter i form av ett ökat intresse för projektet.

8.3 Spridning i media
Projektgruppen kunde tidigt konstatera att erfarenheterna av att motivera företag till att arbeta med
jämställdhetsfrågor var svårt, särskilt för de mindre och medelstora företagen. Att få den lille
företagaren att ta sig tid att arbeta med frågor som sträcker sig utöver den dagliga verksamheten är
svårt då många av företagen ständigt brottas med en överbelastad arbetssituation och problem med
långsiktig lönsamhet. Vi enades därför om att försöka att få draghjälp av media genom att sprida
projektet och resultaten via artiklar i press och facktidningar. En pressrelease arbetades fram och
skickades ut till ca 70 stycken tidningar (se nedan och bilaga 2 för hela pressreleasen).
pressmeddelande
Jämställdhetsarbete ökar företagets lönsamhet
Det är lönsamt att fokusera på jämställdhetsaspekterna i utvecklingsarbetet.
Det anser ledningen för flera företag i Västra Götaland. En ny undersökning visar att ju längre ett företag har
kommit i sitt jämställdhetsarbete, desto högre tillväxt har företaget.
”Jämt Lönsamt” heter det projekt som har undersökt utvecklingsarbetet i små och medelstora företag i Västra
Götaland. Undersökningen innehåller bland annat information om vilken betydelse jämställdhetsaspekten har i
företagens utvecklingsarbete och vilka effekter de ser av detta arbete.

Bild 4; Pressrelease

Efter att pressreleasen hade skickats ut kontaktas vi av fem tidningar för intervjuer där vi berättade
om projektet, nedan visas rubrikerna av några av de artiklar som publicerats. Artiklarna bifogas i sin
helhet i bilaga 3.
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Dagens industri, 2 juni 2003
Jämställda företag är mer lönsamma
Företag som driver jämställdhetsfrågor är mer lönsamma och växer snabbare än andra företag. Det framgår av
en rapport skriven av Centrum för Förändringsledning och Företagarna i Västra Götalands län.
Göteborgs-Posten, 15 april 2003
Jämställdhet lönar sig…men få företag klarar att leva upp till lagen
Jämställdhet ökar lönsamheten. Det visar en ny studie där 1900 västsvenska företag tillfrågades …
Jämställdhetsarbetet hade gett betydande bidrag till produktiviteten.
Borås Tidning, 17 mars 2003
Jämställda företag går bättre
Det är lönande med jämställdhet. Företag som nått långt i sitt jämställdhetsarbete har också högre omsättning.
Resultatet redovisas i en ny undersökning.
Arbetsliv, 16 maj 2003
Jämställdhet lönar sig ibland
Många av de västsvenska företag som satsat på jämställdhet upplever en ökad kreativitet och lönsamhet.
Engagemang från ledningen ger det bästa resultatet.
Bild 5; Publicerade artiklar

Artiklarna har sedan använts i olika sammanhang i syfte att sprida information om projektet tex. vid
de seminarier, nätverk och andra träffar som gjorts inom ramen för projektet.

8.4 Seminarier
Under rubriken spridning i media ovan beskrivs vikten av att inom ramen för detta projekt komma i
kontakt med företagen och sprida projektets resultat och erfarenheter i syfte att inspirera företagen
till att ta tag i jämställdhetsfrågan och samtidigt fånga upp företagens behov av stöd i processen. Ett
viktigt område i denna kommunikation med företagen har seminarier av olika slag varit.
Seminarierna är av olika typ avseende arrangör, ämne respektive målgrupp. Dels kan seminarier
genomföras i egen regi, dels i någon annans regi. Dels kan seminarier fokusera detta projekt specifikt,
dels kan vårt projekt vara ett inslag under en annan rubrik. Dels kan seminarier riktas till företag där
jämställdhet implementeras, dels till stödfunktioner som hjälper andra att implementera jämställdhet.
Flera av dessa varianterna har testats.
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Seminarie hölls för Styrgruppen för strategisk jämställdhetsutveckling i Västra
Götaland den 29 april 2003. Här presenterades projektets resultat och erfarenheter ur
perspektivet att stödja andra i arbetet för ökad jämställdhet.
Den 16 maj hölls ett seminarium i Göteborg för företag kring utvecklingsarbete och
jämställdhet. Projektet var själv inbjudare och nio personer deltog. Här presenterades
resultaten ur perspektivet hur kan företagen själva arbeta med att öka jämställdheten.
Under rubriken Jämställdhet öka företagets lönsamhet bjöd näringslivsenheten
i Ulricehamn tillsammans med oss in till ett frukostmöte den 22 maj. Detta ställdes in
på grund av brist på anmälningar.
ESF-rådet hade möte ute på Hällsnäs Affärsklubb den 27 maj, varvid vi inbjöds att
under en timme presentera projektets resultat. Vid mötet medverkade flera
organisationer representanter (partnerskapet).
Den 7 oktober höll Connect Väst AB ett ordinarie frukostmöte till vilket vi inbjöds att
deltaga. Connect Väst organiserar lite större företag i regionen och rubriken var Hur
viktig är kvalificerad erfarenhet för framgång? Vi hoppas på möjligheten att vid ett
kommande möte bättre placera in projektets resultat och erfarenheter.
På motsvarande sätt som den 16 maj inbjöd vi till seminarium kring förändrings- och
utvecklingsarbete och jämställdhet, den 7 oktober, till Trollhättan. Tyvärr
fick seminariet ställas in till följd av brist på anmälningar.
Tillsammans med näringslivsenheten vid Borås kommun inbjöd vi till ännu ett
seminarium kring förändrings- och utvecklingsarbete och jämställdhet. Den 22
oktober genomfördes seminariet med åtta deltagare.
Tillsammans med Näringslivsforum i Skövde diskuteras ett gemensamt seminarium.
Ett planeringsmöte skulle ha hållits den 20 oktober, men har skjutits fram. Tanken är
att antingen göra på motsvarande sätt som i Borås eller att lägga vårt inslag som en del
i nästa träff med medlemsföretagen.
Den 13 november har Företagarföreningen i Lerums kommun sitt årsmöte och vi ingår
med en punkt i programmet, där vi får möjlighet att träffa och sprida projektets
resultat och erfarenheter till företagen.
Hittills har ett av de företag som deltagit i seminarierna hört av sig och vill att vi kommer ut till dem
för ytterligare diskussion. Detta kommer att ske vid ett frukostmöte i december.
Till ovanstående seminarier har företag lockats på olika sätt. I de fall där vi själva varit inbjudare har
utskick per fax gjorts. Urvalet av företag har varit primärt den grupp som fick enkäten i projektets
första fas. Där vi samarbetat med andra aktörer har dels telefonkontakter tagits, dels brevutskick
gjorts. Det mest framgångsrika har varit seminariet tillsammans med näringslivsenheten vid Borås
kommun, där 14 stycken var anmälda (genom sjukdom och företagsinterna missförstånd kom dock
endast åtta). I bilaga 4 finner ni det brev som skickades ut av näringslivsenheten vid Borås kommun,
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som ett exempel på inbjudan. Framgången i Borås visar att det är motiverat att lägga resurser på ett
personligt brev från någon företagen har förtroende för och att följa upp inbjudan per telefon, trots
det merarbete detta sätt medför jämfört med exempelvis ett utskick per fax.
Seminarier och spridningsaktiviteter som genomförts av Företagarna
•

Under hösten 2002, likväl som under hösten 2003 redogjorde Jan Schreil (projektledare hos
FR), vid den årliga sammandragning som FR gör för sina föreningsordföranden, för projektet
och hade också möjlighet att enskilt diskutera dessa frågor med dem.

•

Schreil har bearbetat FR-föreningarna i regionen i syfte att tillse att de medlemmar som
tillskrivits skulle besvara enkäten.

•

Schreil har hållit FR regionstyrelse och respektive föreningsstyrelser underrättade om
fortskridandet i arbetet.

•

När CFL var färdiga med sin bearbetning av materialet och det stod klart att hypotesen, med
råge, var bevisad kunde Schreil , med glädje, börja en informationsserie om detta resultat.
Detta gjordes inte endast hos FR Regionstyrelse utan även till delregioner och föreningar
inom organisationen.

•

Därutöver kunde Schreil också rapportera resultaten, antingen själv eller med hjälp av CFL, i
ett stort antal sammanhang, som t.ex Svenska ESF-rådet i Göteborgsregionen, Svenska ESFrådet i Västra Götaland, i Övervakningskommittéerna för Mål 2 och Urban II samt i ett antal
nämnder och styrelser av både offentlig och privat verksamhet.

8.5 Nätverk
Tanken i projektet har varit att fånga upp företag genom de olika spridningsaktiviteterna och erbjuda
dem möjligheten att tillsammans med andra intresserade företag i form av ett nätverk arbeta vidare
kring frågorna. Det är först nu i samband med projektslutet som de första företagen börjat bli mogna
för denna typ av samarbeten.
Parallellt med detta har projektet arbetat med att föra in resultaten och upp jämställdhetsfrågan på
bordet i ett par befintliga nätverk. I ett nätverk bestående av fem företag/organisationer har
resultaten presenterats och diskuterats vid tre träffar. Företagen representeras av personer i
beslutsfattande ställning och dessa har tagit med sig frågorna hem till sina respektive företag och
reflekterat över de egna förutsättningarna och förhållandena.
Nätverk A
ABB Building Systems
Celero
Samba Sensors
Spira
Fenix
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Nätverket bildades ursprungligen kring förändrings- och utvecklingsarbete och frågan om
jämställdhet passar väl in som en komponent i dessa diskussioner med bakgrund mot detta projekts
infallsvinkel. Vi kommer att följa upp frågan igen vid nästa möte i december (tidigare möten 12 mars,
4 juni och 1 oktober).

8.6 Webbplats
En webbplats har etablerats på CFLs hemsida där all information kring projektet finns tillgänglig.
Där finns hela rapporten och populärversionen att ladda ner och kontaktpersoner finns angivna.
Länkar finns också till andra intressanta aktörer och webbsidor inom området. På webbsidan finns
också information om alla aktuella och kommande aktiviteter t.ex. kommande seminarium,
information om befintliga nätverk eller erbjudande om utbildningar. Dessutom finns länkar hos
Företagarna, Västra Götalands Regionen och Länsstyrelsens hemsidor som hänvisar intresserade till
denna sida.
Webbsidan är under kontinuerlig utveckling och förbättringar och anpassningar kommer att göras
löpande under projektets löptid. En stort arbete kommer att göras under 2003-2004 med att sprida
länken till denna sidan till såväl företag som offentliga organisationer för att göra informationen mer
tillgänglig.

info@cflc.com
Jämställdhetsarbete
Bakgrund
Syfte
Identifikationsfas
Spridningsfas
Publikationer
Aktiviteter

Företagsinformation
Publikationer

Förändringsarbete

Jämställdhetsarbete

Här kommer de rapporter som produceras inom ramen för
projektet Jämt Lönsamt samt några litteraturtips att finnas
•

Jämt lönsamt: Hur öka lönsamheten samt utveckla
verksamheten med jämställdhetsarbete. (pdf-fil)

•

Informationsbroschyr (pdf-fil)

För att öppna dokumentet krävs att du har Acrobat Reader
installerat. Detta program kan hämtas gratis här.

Oktober 2003

Centrum för FörändringsLedning

38

Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete

8.7 Studiebesök
I projektplanen fanns studiebesök med som en spridningsaktivitet där tanken var att ett antal
arbetsplatser besöker en framgångsrik arbetsplats och tar del av och diskuterar jämställdhetsarbete
och utveckling. Dessa studiebesök har inte genomförts inom ramen för projektet av framförallt två
skäl;
1. Problem att finna framgångsföretag
I identifikationsfasen var ambitionen att finna ett par företag inom målgruppen små medelstora
företag som hade kommit en bra bit framåt inom jämställdhetsområdet som kunde fungera som
goda exempel för övriga. Detta visade sig vara svårt och de fåtal företag som har gjort mer än
andra hade antingen gjort saker inom väldigt avgränsade områden som gjorde att andra företag
inte skulle ha så stor nytta av ett besök eller ville inte ta emot studiebesök.
2. Svårigheten att motivera företag i praktiska aktiviteter
En omprioritering av aktiviteterna var nödvändig då det visade sig vara mycket svårt att
intressera företagen för de aktiviteter som projektet erbjuder. Av den anledningen fokuserade vi
starkt på motiverande aktiviteter som först i nästa steg leder till att företagen aktivt deltar. I
projektet la vi ner mycket tid på att sprida resultaten i media för att få draghjälp av press och
facklitteratur. Dessutom tvingades vi att initialt arbeta mer direkt med de företag som verkligen
har deltagit i aktiviteter såsom tex. nätverk eller seminarier än vad som hade beräknats.

8.8 Jämställdhetsutbildning.
Ett av resultaten i projektets första fas var den låga graden av förekomst av jämställdhetsplan i de
företag som svarat på enkäten. Detta bekräftades vid besöken hos de företag som valdes ut för
intervju. I båda fallen handlade det om ett positivt urval ur en större grupp av företag. Detta gör att
vi befarar att det är än sämre ställt i hela populationen av företag. Därför anser vi att det finns en
möjlighet i att anordna en enkel och effektiv utbildning i hur företagen tar fram dylik plan.
Inledningsvis togs fram en egen kort beskrivning/checklista för jämställdhetsplan (se nästa sida):
Det visade sig dock att inom Länsstyrelsens enhet för jämställdhet och integration hade redan en
halvdagskurs utvecklats och genomförts vid flera tillfällen. Efter genomgång av denna befintliga
kursplan beslutades att använda detta koncept i detta projekt.
I samband med våra respektive seminarieinbjudningar har vi också inbjudit till snabbkurs i
jämställdhetsplan. Vid tillfället i Göteborg den 16 maj inbjöds parallellt till den 5 juni, men kursen
inställdes i brist på deltagare. Vid inbjudan i Trollhättan (7 oktober) fick kursen också ställas in på
grund av brist på deltagare. Slutligen i Borås den 22 oktober hade vi tio anmälningar, men genom
sjukdom och företagsinterna missförstånd kunde inte kursen genomföras. Dock har bokats ett nytt
datum, den 24 november, för genomförande.
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Checklista - jämställdhetsplan Vilka är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan?
Enligt lag ska den arbetsgivare som sysselsätter minst tio personer varje år upprätta en
jämställdhetsplan. Planen tas fram i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
EN JÄMSTÄLLDHETSPLAN SKA INNEHÅLLA:

Æ

Mätbara mål för varje område som lyder under jämställdhetslagen. (Se ♦)

Æ

Konkreta åtgärder för varje område som lyder under jämställdhetslagen (Se ♦)

Æ

Utvärdering & redovisning av genomförda åtgärder på jämställdhetsområdet.

♦
OMRÅDEN SOM SKA TAS UPP I JÄMSTÄLLDHETSPLANEN
Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivaren, för att främja jämställdheten, ska vidta
åtgärder inom följande områden:
1.
Arbetsförhållanden
Passar organisationen och arbetsförhållandena både för män och kvinnor?
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Arbetslokaler, arbetstider och arbetsklimat.
2.
Föräldraskap
Vilka svårigheter/möjligheter har anställda att kombinera arbetslivet med föräldraskap?
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Attityd till föräldraledighet, arbetstider och kontakt med anställda under föräldraledigheten.
3.
Trakasserier
Sexuella trakasserier ska alltid förebyggas. Lagen kräver en policy för att förebygga och förhindra
sexuella trakasserier och även en handlingsplan för att hantera individuella fall.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Översikt av språkjargong på företaget och förbud mot pornografiska bilder.
4.
Jämn könsfördelning
Båda könen ska vara representerade minst 40/60 i skilda typer av arbetet och inom olika kategorier
av arbetstagare.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Arbetsrotation, mentorskap, könsfördelning inom monotona arbetsuppgifter och vid utbildning.
5.
Rekrytering
Arbetsgivaren ska försöka få en jämnare könsfördelning i de yrkesgrupper där det finns en obalans
mellan könen.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Anställningsrutiner, utformning av platsannonser och information till skolor.
6.
Löner
En handlingsplan för jämställda löner ska upprättas och bör innehålla en kartläggning av
lönefördelningen mellan kvinnor och mäns löner. Finns det löneskillnader beroende på kön ska de
snarast rättas till.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Arbetsbedömning, skillnader i löneförmåner och löneutveckling.

Även en längre version togs fram som grund för en kortutbildning i jämställdhetsplan (se bilaga 5).
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9. UTVÄRDERING
Av vad som framgått ovan har det inte varit möjligt att genomföra den i projektplanen planerade
klimatmätningen. Projektinsatserna har inte i detta skede nått så djupt in i företagen som hade
förväntats. Orsaken är att förutsättningarna för projektet var annorlunda än vad som var känt vid
planeringstillfället, främst p g a att företagen inte hade kommit så långt i sitt jämställdhetsarbete.
Projektets resurser fick därför prioriteras om till att arbeta intensivare med att försöka väcka
företagens intresse för frågan som sådan.
De tre första punkterna i projektets syfte (se avsnitt 4. ovan) är relaterade till projektets första fas,
identifikationsfasen. Resultaten av denna fas är mycket intressanta och har väckt berättigat intresse
från press och personer som arbetar med jämställdhetsfrågor. I likhet med en nyligen publicerad
amerikansk studie visar detta projekt på hur företagens resultat samvarierar med deras insatser inom
jämställdhetsområdet. Dock kan inte heller denna undersökning helt säkerställa sambanden mellan
jämställdhet och resultat, även om undersökningen mer detaljerat visar att olika resultatmått är
starkare i de företag som arbetat med jämställdhetsarbete.
Undersökningens resultat baseras på material från drygt 100 företag, vilket ger ett rimligt underlag.
Dock utgör dessa 100 företag endast 5,5 procent av den totala populationen som projektet kontaktat.
Var övriga närmare 1.800 företag står i frågan finns inga svar på, även om ett antagande kan vara att
de 5,5 procenten som svarat utgör ett positivt urval av populationen. En brist i projektet är att ingen
uttömlig bortfallsanalys har gjorts. Samtidigt har många och intressanta exempel identifierats och
företagens arbete kring jämställdhetsfrågan beskrivits, så sammantaget har projektet uppfyllt de tre
första punkterna ovan.
Den fjärde punkten relaterar till projektets andra fas, spridningsfasen. Av de skäl som angivits ovan
har denna del av projektet inte kunnat komma så ”djupt” som vore önskvärt. Detta har begränsat det
aktiva deltagandet från företagens sida och det direkta stödet till företag som arbetar med
jämställdhetsfrågor har utgått. I gengäld har projektinsatserna kring den mer motiverande och
intresseväckande delen av spridningsinsatserna intensifierats. En lättillgänglig och intresseväckande
broschyr med de viktigaste resultaten från identifikationsfasen har tryckts upp och delats ut.
Hemsidan har använts för att erbjuda både enkel och mer djupgående information kring projektet
och dess resultat. Projektinsatserna har kontinuerligt justerats för att möta de nya förutsättningarna
på ett flexibelt sätt. Samtidigt är erfarenheterna från andra, parallella projekt kring jämställdhet, att
det är mycket svårt att få företagen att ta tag i frågan och komma på en aktivitet. Flera aktiviteter
inom jämställdhets-området har precis som några i detta projekt tvingats att ställas in. I jämförelse
med andra, motsvarande projekt, har detta projekt lyckats relativt väl att få uppmärksamhet, vilket är
första delen av punkt fyra ovan. Dock är det först nu, i samband med projekttidens slut, som det
börjar närma sig ett genombrott i att fördjupa relationen till företagen en nivå. Det kommer att
krävas ytterligare månader av insatser för att uppnå hela syftet enligt punkt fyra ovan. Samtidigt har
projektet stor potential på sikt p g a dess bredd.
Även om punkt fyra såsom den är beskriven i projektplanen inte uppnåtts fullt ut under projekttiden,
kunnat fullgöras, har viktiga och betydande insatser gjorts och därför resurserna sammantaget
utnyttjats på ett bra sätt.
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Totalt sett kan sägas att även om inte utvärderingen kunde genomföras på det sätt som ursprungligen
planerats, har projektet fullgjort uppdraget och lagt en bra grund för en lyckosam fortsättning, där en
mer konkret stöttning av företag kan genomföras. Viktigt att fundera över för alla som arbetar inom
jämställdhetsområdet är den bristande uppmärksamhet som området har i företagens operativa
arbete. Varför nappar inte företagen ens på vad som kan ses som en quick-fix avseende
jämställdhetsplan? Sorteras erbjudandet bort direkt, trots att det påtalas samband med lönsamhet? En
väg kanske kan vara att tillsammans med personer som företagen har förtroende för kunna nå
företagen för ett djupare samarbete och härigenom en ökad förståelse för hur företagen kan närmas i
frågan.
Slutligen kan konstateras att arbetet med jämställdhetsfrågan har fått en rejäl skjuts framåt genom
detta arbete och den mediabevakning som arbetet också rönt och inom Företagarna har intresset
ökat kraftigt inte bara lokalt utan även nationellt. Det är med stor glädje vi nu konstaterar att både
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen likväl som Företagarna bedömt att kvalitéerna i arbetet
var av sådan kaliber att en ansökan om uppföljning av projektet nu både finansierats och lämnats in
till Svenska ESF-rådet i Göteborg, för behandling.
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10. SLUTSATSER
I detta projekt tittar vi på hur primärt mindre och medelstora företag kan öka sin lönsamhet och
utveckla sin verksamhet med jämställdhetsarbete. Fokus har varit att identifiera mätbara
framgångsfaktorer och erfarenheter för, i och av jämställdhetsarbete samt att sprida dessa
erfarenheter till små och medelstora företag. Spridningsdelen har därför bestått av ett antal
handlingsorienterade aktiviteter som syftar till att påverka företag att bedriva ett mer aktivt
jämställdhetsarbete, som kopplas till företagens verksamhet och därmed även antas påverka
företagens ekonomiska resultat.
Dessa slutsatser utgår från allt det material och de erfarenheter som samlats in inom ramen för detta
projekt i både identifikationssteget och spridningssteget.

10.1 Jämställdhet påverkar både mjuka och hårda effektmått
När det gäller effekter av jämställdhetsarbete kan vi konstatera att det inte finns några användbara
mätinstrument, något som troligtvis skulle underlätta uppföljningen av jämställdhetsarbete. Detta
medför att sambandet mellan jämställdhetsarbete och lönsamhet är oklart. Samtidigt är de flesta
företag eniga om att jämställdhetsarbete har en positiv påverkan på ett antal ”mjuka” effektmått,
vilka i sin tur har positiv påverkan på de ”hårda” effektmåtten.
När det gäller de ”mjuka” effektmåtten är svarsfrekvensen god och majoriteten av företagen
identifierar att jämställdhetsarbetet har en positiv inverkan på dessa effektmått. Svarsfrekvensen är
dock mer begränsad när det gäller de ”hårda” effektmåtten, vanligtvis beroende på att företagen inte
kan följa upp jämställdhetsarbetet ur detta perspektiv.
Några intressanta observationer relaterade till effektmåtten kan dock göras i materialet.
 Ju större bidrag som företagen anger att jämställdhetsarbetet haft på resultatutvecklingen,
desto högre genomsnittlig årliga procentuell omsättningsökning har företagen redovisat.
 Ju fler ”mjuka” effekter som företagen anger att det stämmer helt att utvecklingsarbetet
bidragit till, desto fler ”hårda” effekter anger företagen samtidigt har utvecklats positivt med
ett medelstort till stort bidrag från utvecklingsarbetet.
 De effekter som företagen upplever är ofta flera, det vill säga upplever ett företag en positiv
utveckling av ett effektmått, ”mjukt” eller ”hårt” upplever företaget vanligtvis en positiv
utveckling inom även andra ”mjuka” respektive ”hårda” effektmått.

10.2 Jämställdhet kan inte vara målet
De mindre företagen saknar ofta utvecklingsresurser. Det räcker inte att ett utvecklingsarbete betalar
sig självt, resurserna måste prioriteras. Vår bedömning är att jämställdhetsarbete i sig inte kommer
kunna nå någon större framgång i dessa företag. Jämställdheten måste bli en integrerad del av annat
utvecklingsarbete, såsom kvalitetscertifiering eller internkontroll.
I de medelstora företagen är utvecklingsresurserna begränsade och detta medför att
jämställdhetsarbete i sig är svårt att motivera, företagen har fler krav på sig. En kombination med
jämlikhets-/mångfaldsfrågor och upprättandet av en jämlikhets-/mångfaldsplan kan vara en
nödvändig effektivisering.
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Endast i de stora företagen förekommer utvecklingsresurser som kan fokuseras på enskilda,
avgränsade områden såsom jämställdhetsarbete. Här finns också ett naturligt behov av att skapa
system och av att bryta ner utvecklingsarbetet i mer avgränsade områden. Samtidigt kan det vara
svårare för enskilda områden att få genomslag i hela organisationen.
Att jämställdhetsarbetet måste integreras i andra för företagen väsentliga utvecklingsinsatser har visat
sig tydligt i spridningsdelen av projektet. Det har varit väldigt svårt att få företagen att bli intresserade
av aktiviteter som enbart hänför sig till jämställdhet och flera aktiviteter har fått ställas in. Däremot i
de fall där vi har kombinerat jämställdhetsarbete med utvecklingsarbete och snarare haft utvecklingsförändringsarbete som ett huvudämne för t.ex. seminarier har intresset varit mycket större. I dessa
sammanhang där företagen tagit sig tid och kommit till ett seminarium där vi har försökt att
sammanlänka jämställdhetsarbetet med allt utvecklingsarbete i företag som direkt kan hänföras till
resultatutveckling har intresset varit stort. Vi tror därför att detta sätt kan vara en framkomlig väg att
arbeta vidare på.

10.3 Jämställdhetsfrågor finns inte med på dagordningen
En av de stora utmaningarna i projektet har varit att försöka få svar på HUR man på ett mer effektivt
sätt kan motivera små och medelstora företag att arbeta med jämställdhetsfrågor. Vi har tydligt
kunnat konstatera att jämställdhetsfrågor inte finns med på dagordningen i de mindre företagen som
istället många gånger brottas med kortsiktiga lönsamhetsfrågor.
I spridningsdelen av projektet har vi anordnat ett antal olika aktiviteter som vi har riktat som olika
erbjudanden till företag i Västra Götalands län. Intresset för dessa aktiviteter (seminarier, nätverk,
utbildningar mm) har varierat ganska kraftigt mycket beroende dels av att företagen inte arbetar med
jämställdhetsfrågor och dels beroende av hur man närmar sig företagen. För det första kan vi tydligt
se att många företag direkt lägger erbjudande om att delta i aktiviteter som berör jämställdhetsfrågor
åt sidan, kanske för att man inte har insett betydelsen av att arbeta med dessa frågor. För det andra
blir det än viktigare hur man går ut med dessa erbjudande till företagen för att skapa ett intresse för
företagen att arbeta med dessa frågor. Vi har kunnat visa i spridningssteget att det krävs ett stort
arbete att nå företagen och att det viktigaste sättet för att skapa ett intresse är att gå via organisationer
som företagen känner till eller har en relation till och som exempel kan nämnas näringslivsforum,
Företagarna eller olika branschorganisationer. Det bästa är att använda befintliga forum där man
under en kortare tid kan presentera ett seminarium eller utdrag ur resultat för att skapa ett intresse.
Dessutom krävs det ett idogt uppföljningsarbete där man på olika sätt uppmanar och motiverar
företagen att komma till aktiviteter. Den initiala svårigheten att få deltagare till aktiviteter inom
jämställdhetsområdet beror till stor del enligt vår mening att företagen ännu inte förstått vinsterna
med ett sådant arbete.

10.4 Jämställdhetsarbete är ett ledningsansvar
I de flesta av de företag vi varit i kontakt med har jämställdhetsfrågorna besvarats av någon
ur den högsta ledningen. Ledarna som besvarat vår enkät ser sig själva som initiativtagare
(tillsammans med lagens krav) och även planerande, drivande och samordnande i
jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbete är följaktligen ett viktigt och angeläget område i de
små- och medelstora företag som vi varit i kontakt med. Det innebär också att det är
ledningen som bör vara mottagare för insatser inom jämställdhetsområdet.
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Även i spridningssteget har vi tydligt kunnat konstatera att det är beroende av ledningen om
jämställdhetsarbete kan prioriteras och avsättas tid att arbeta med. I de företag där ledningen
har förstått att jämställdhetsarbete är ett sätt att utveckla företaget där har man också kommit
längre inom området.
10.5 Vet man inte hur, blir det inget
Vi konstaterar att företagen saknar en genomarbetad strategi för hur man arbetar med
jämställdhet. Detta är väl så allvarligt som bristande kunskap kring vad som behöver göras.
Förenklat kan man se RESULTAT som en produkt av VAD och HUR.
VAD x HUR = RESULTAT
Vet man inte vad man ska göra, men hur man ska göra blir det inget och vet man vad man
ska göra, men inte hur man gör det blir det inte heller något. För att nå resultat krävs
kunskap om båda delarna och det räcker inte med en massiv informationsinsats kring vad
som behöver göras eller vad som kan uppnås. Som påpekats ovan är processen, HUR-frågan,
ytterst angelägen, minst lika viktig som VAD-frågan.
10.6 Fyra av tio företag bryter mot lagen!
Vi har i detta projekt endast vänt oss till företag med fler än tio anställda och som därmed
omfattas av lagens krav på en jämställdhetsplan. Hela 40 procent av de företag som besvarat
enkäten saknar idag en jämställdhetsplan! Ytterligare drygt 20 procent av företagen har en
plan, men saknar i stort aktiviteter. Det vill säga, de saknar en levande plan.
10.7 Är jämställdhetsplanen inte levande, är den verkningslös
För att jämställdhetsplanen ska ha någon inverkan på verksamheten måste den vara levande.
Med en levande plan menas att planen är lokal, innehåller konkreta mål och aktiviteter samt
följs upp och justeras regelbundet på bredd i företaget. För att skapa förutsättningar för en
levande jämställdhetsplan behövs dels en aktiv informationsspridning inom företaget kring
dessa frågor, dels ledningens stöd, både i ord och handling, för dessa frågor och för planen.
10.8 Öka medvetenheten genom spridning
Eftersom jämställdhetsfrågor inte är ett område som alla företag tyvärr arbetar aktivt med,
bör information om ett sådant arbetes förtjänster spridas i alla befintliga media. Vi har i
projektet fått såväl dagspress som vissa branschtidningar intresserade av projektet vilket har
resulterat i artiklar som kan motivera företagaren. Blir det omskrivet i media av de stora
tidningar så följer ofta de mindre efter och man når en ökad spridning och påverkan på
företagen. Även att all information finns tillgänglig på vår hemsida är ett sätt att sprida
informationen och det är ett enkelt sätt för organisationer och företag att hämta hem
information eller att finna en kontaktperson.
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BILAGA 1

HUR ÖKA LÖNSAMHETEN OCH
UTVECKLA VERKSAMHETEN MED
JÄMSTÄLLDHETSARBETE

ENKÄT

Ifylld enkät skickas till:
CFL
Chalmers teknikpark
412 88 GÖTEBORG
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1. Vilken roll på er arbetsplats har ni som svarat på enkäten?
………………………………………………………………………………….
2. Markera hur långt ni anser att er arbetsplats har kommit i jämställdhetsarbetet?
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Vi har en jämställdhetspolicy
Vi har börjat att formulera en jämställdhetsplan
Det finns en färdig jämställdhetsplan och ett fåtal aktiviteter som diskuteras
Vi har börjat att arbeta utifrån jämställdhetsplanen men har bara hunnit med enstaka åtgärder/projekt
Ledningen har beslutat att vi skall satsa på jämställdhet och ett antal projekt är i gång
Vi arbetar systematiskt med jämställdhet och jämställdhet finns med i stora delar av verksamheten
Jämställdhet är en del av den dagliga verksamheten och används även externt i marknadsföring etc
Ge exempel på aktiviteter som förekommer: ………………………………………………………………….

3. Används jämställdhetsarbetet i externa kontakter dvs. marknadsföring, kundkontakter,
rekrytering, upphandling etc?
ο Ja ο Nej
Om Ja, på vilket sätt? ………………………………………………………………………

4. Är era varor/tjänster speciellt utformade med tanke på användarens kön?
ο Ja ο Nej ο Produkterna går ej att differentiera med avseende på kön
om ja, på vilket sätt: ……………………………………………………..

5. Förekommer positiv särbehandling vid rekrytering / befordran på er arbetsplats (dvs vid
likvärdiga meriter: prioritering av underrepresenterat kön vid befordran, rekrytering,
utveckling etc)?
ο Ja ο Nej ο Vet ej

6. Vilka former av upplägg / lösningar förekommer idag på er arbetsplats och hur ser
fördelningen kvinnor / män ut?
Distansarbete
Arbetsrotation
Deltidsarbete
Flextid
Föräldralön
Hemtjänst
Delat chefsskap
Individuella lösningar

ο Ja
ο Ja
ο Ja
ο Ja
ο Ja
ο Ja
o Ja
ο Ja

ο Nej
ο Nej
ο Nej
ο Nej
ο Nej
ο Nej
o Nej
ο Nej

Exemplifiera: ……………………………………………………………….
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7. Hur får er arbetsplats kunskap om / inspiration till att arbeta med
jämställdhetsfrågor?
Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer

Stämmer
bra

Krav kommer från facket

Stämmer
helt och
hållet

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Lagens krav om jämställdhetsplan
Initiativ från företagsledningen
Initiativ kommer från anställda
Initiativ kommer från en eller ett fåtal drivande
personer
Internkontroll
Kunder eller externa kontakter
Antagande om att jämställdhetsarbete är lönsamt

8. I vilken utsträckning anser Ni att ert jämställdhetsarbete kännetecknas av följande:
I mkt liten
utsträckning

I liten
utsträckning

I viss
utsträckning

I ganska
stor
utsträckning

I stor
utsträckning

Tydligt anger mål, medel och
uppföljningsrutiner

ο

ο

ο

ο

ο

Är kommunicerad inom hela företaget?

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Påverkar ledningens beslut och handlande?
Påverkar personalens beteende och arbetssätt

ο

ο

ο

ο

ο

Är en helt ny ansats jämfört med tidigare
arbetssätt?

ο

ο

ο

ο

ο

Ledning och medarbetare har fått
utbildning i jämställdhetsarbete?

ο

ο

ο

ο

ο
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9. I vilken grad gäller följande påstående för ert jämställdhetsarbete?
Inte alls

I liten grad

I viss grad

I hög grad

I mycket
hög grad

Jämställdhetsarbetet styrs av en vision om
arbetsplatsens framtida utformning

ο

ο

ο

ο

ο

Jämställdhetsarbetet inriktas på att föra
arbetsplatsen från ett stabilt tillstånd till ett annat

ο

ο

ο

ο

ο

Förbättringar av affärsmässigheten och goodwill
mot kunder är styrande vid jämställdhetsarbetet

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Experter, interna eller externa, och deras förslag
används för att genomföra jämställdhet på
arbetsplatsen
Företagets anställda har ett stort inflytande i
jämställdhetsarbetets mål och genomförande

Jämställdhetsarbetet avgränsas till att lösa problem
inom specifika områden
En stor del av företagets anställda deltar i allmänhet i
jämställdhetsarbetet

Experter, interna eller externa, har ansvaret att driva
jämställdhetsarbetet

10. Vem eller vilka (individ eller grupp) är huvudsakligen ansvariga för att driva och
utföra jämställdhetsarbetet på er arbetsplats? Markera med ett eller flera ”X” i

resp. kolumn.

Vem/vilka avgör
inriktningen/fokus
på jämställdhetsarbetet?
Plats/enhetschef
Ledningsgrupp för arbetspl.
Personalchef
Avdelningschef
Gruppchef
Arbetsledare
Jämställdhetsansvarig
Enskilda medarbetare
Lokal samverkansgrupp eller likn.
Jämställdhetsgrupp
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ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Vem/vilka styr
och samordnar
jämställdhetsarbetet?

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
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Vem/vilka utför
det konkreta
jämställdhetsarbetet?

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
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11. I vilken utsträckning har jämställdhetsarbetet bidragit till andra effekter?
Stämmer
inte alls

Stämmer
delvis

Stämmer

Stämmer
bra

Minskad frånvaro

1

2

3

4

Bättre arbetsmiljö
Förbättrat samarbete
Ökat engagemang i arbetet
Ökad kompetens
Arbetsutvidgning
Förbättrad image / goodwill
Ökad kreativitet
Ökad attraktivitet hos kvalificerad arbetskraft
Ökad rekrytering av kvinnor till högre poster

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Stämmer
helt och
hållet
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

FAKTAFRÅGOR:

12. Årlig omsättning på er arbetsplats under de tre senaste åren?:
1999 ……………………
2000 ……………………
2001 ……………………

13. Vilken bransch tillhör er arbetsplats / typ av verksamhet?
………………………………………………………………………………………….
14. Vilken genomsnittsålder har ni på er arbetsplats och hur ser fördelningen kvinnor /
män ut?
Genomsnittsålder kvinnor………………. Genomsnittsålder män……………………
Antal kvinnor……………………………. Antal män………………………………..
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15. Vilka organisatoriska nivåer har företaget, hur ser fördelningen kvinnor / män ut
samt vilken genomsnittslön har män resp. kvinnor på varje nivå?
Nivå:

1
2
3
4

o.s.v.

Nivå 1: Antal kvinnor ............. Lön ………….. kr/mån. Antal Män .............. Lön ………….. kr/mån
Nivå 2: Antal kvinnor ............. Lön ………….. kr/mån. Antal Män ...........…Lön ………….. kr/mån
Nivå 3: Antal kvinnor ............. Lön ………….. kr/mån. Antal Män .........…. Lön ………….. kr/mån
Nivå 4: Antal kvinnor ............. Lön ………….. kr/mån. Antal Män .............. Lön ………….. kr/mån
Nivå 5: Antal kvinnor ............. Lön ………….. kr/mån. Antal Män .............. Lön ………….. kr/mån

16. Hur stor är sjukfrånvaron på er arbetsplats och hur ser fördelningen kvinnor / män
ut?
Korttidsfrånvaro (<14 dgr) Total…………… Andel kvinnor………….. Andel män……………….
Långtidsfrånvaro (>14 dgr) Total…………… Andel kvinnor………….. Andel män……………….
Vård av barn

Total…………… Andel kvinnor………….. Andel män……………….

17. Hur många har tagit föräldraledighet på er arbetsplats under den senaste
treårsperioden och hur ser fördelningen kvinnor / män ut?
Föräldraledighet:
Lång > 3 månader
Kort < 3 månader

Procent kvinnor……………… Procent män………………..
Procent kvinnor……………… Procent män………………..

18. Hur många kvinnor respektive män har rekryterats till er arbetsplats under det
senaste året, och hur stor är personalomsättningen?
2001

Antal kvinnor………………….. Antal män……………………….

2001

Personalomsättning……………………….
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19. Resultatutveckling

a) Hur har nedanstående resultatindikatorer förändrats under de två senaste åren?
b) I vilken utsträckning uppskattar ni att jämställdhetsarbetet har bidragit till denna utveckling?
a) Förändring %
b) samband med jämställdhetsarbetet?
Bättre (+) Sämre (-)
Litet (<10%)
Medel (10-30%)
Stort (>30%)

Produktivitet
…………………
……………...
Kvalitet
……………...
Leveranssäkerhet
Genomlopps-/
Ärendehanteringstid ……………...
Produktionskostnad
………………….
Annat:……………….. ……………...

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

20. Vilka problem/hinder har ni upplevt med att driva jämställdhetsarbete?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
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BILAGA 2

pressmeddelande

2003-05-05

Jämställdhetsarbete ökar företagets lönsamhet
Det är lönsamt att fokusera på jämställdhetsaspekterna i utvecklingsarbetet.
Det anser ledningen för flera företag i Västra Götaland. En ny undersökning visar att ju längre
ett företag har kommit i sitt jämställdhetsarbete, desto högre tillväxt har företaget.
”Jämt Lönsamt” heter det projekt som har undersökt utvecklingsarbetet i små och medelstora företag i
Västra Götaland. Undersökningen innehåller bland annat information om vilken betydelse
jämställdhetsaspekten har i företagens utvecklingsarbete och vilka effekter de ser av detta arbete.
I studien har 100 av 1 900 tillfrågade företag svarat.
– Svarsfrekvensen är låg, men med tanke på enkätens omfattning inte förvånande. Viktigast är att de
svar vi fått, visar att företagen ser flera positiva effekter av ett aktivt jämställdhetsarbete, säger
initiativtagare Jan Schreil från Företagarnas Riksorganisation (FR).
En klar majoritet, 78 procent, av de undersökta företagen upplever att deras jämställdhetsarbete har
resulterat i effekter som ökat samarbete, ökad kreativitet och kompetens. Tio procent av företagen
menar att jämställdhetsarbetet har gett ett väsentlig bidrag i den produktivitetsökning man uppnått.
Flexibilitet uppskattas
De frågor som främst fokuseras i företagens jämställdhetsarbete handlar om löner samt flexibilitet i
arbetstider och arbetsuppgifter.
– På vårt företag införde vi ett kvällsskift som jobbar 30 tim/v men får betalt för 40 tim/v, vilket
är perfekt för många småbarnsföräldrar då de kan få mer tid för sina barn, samtidigt som företaget
tjänar pengar på det, berättar ett företag som har deltagit i undersökningen.
68 procent av företagen uppger att ledningen är en av de främsta inspirationskällorna till att arbeta med
jämställdhetsfrågor.
– Resultatet stöder tidigare erfarenheter att jämställdhetsfrågor bör hanteras på ledningsnivå för att
arbetet verkligen ska få effekt, konstaterar Michael Eriksson från Centrum för FörändringsLedning
(CFL), som driver projektet ”Jämt lönsamt”.
Enligt lag ska varje företag med fler än tio anställda ha en jämställdhetsplan. Mer än hälften av företagen
anger i sitt enkätsvar att lagkravet är en anledning till att arbeta med jämställdhetsfrågor – trots det
saknar 40 procent av de undersökta företagen en jämställdhetsplan. – Vi lider av att det finns en lag som
så få av företagarna kan, eller orkar, leva upp till, säger Jan Schreil från Företagarnas Riksorganisation.
Under året kommer undersökningens resultat att följas upp genom olika aktiviteter för små och
medelstora företag i Västra Götaland. Bland annat erbjuds företagen stöd i att ta fram en
jämställdhetsplan och att delta i erfarenhetsspridning kring utvecklings- och jämställdhetsarbete.
För ytterligare information:

Michael Eriksson, CFL, 0705-83 51 85 / Git Hansson, CFL, 0708-20 28 36
Karin E Wenander, Västra Götalandsregionen, 0705-16 37 73
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Simone Lindsten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 0736 – 60 50 31
Jan Schreil, Företagarnas Riksorganisation, 0707 – 450 530

Läs mer: Undersökningen slutrapport finns att läsa på www.cflc.com
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BILAGA 4

VÄSSA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR LÖNSAMHET!
22 OKTOBER 2003
VÄLKOMNA TILL KOSTNADSFRITT SEMINARIUM RESPEKTIVE
”SNABBKURS”!
För att kunna konkurrera med de främsta krävs att man dagligen förbättrar och effektiviserar sin
produktion och sina processer. Det låter enkelt men många företag har svårt att integrera
förbättringsarbetet så att det verkligen leder till resultatförbättringar.
Centrum för Förändringsledning (CFL) inbjuder nu Ditt företag att kostnadsfritt komma och lyssna
på samlad erfarenhet från ett hundratal företag på vad och hur dessa gjort för att öka lönsamheten.
Hur kan du till exempel använda jämställdhet för att öka tillväxten och vinsten i ditt företag. CFL har
10 års erfarenhet av arbete med analys och utveckling av företag. CFL erbjuder nu företag i Västra
Götaland ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kring hur man kan utveckla sitt företag.
Plats: Pulsen Borås, Kyrkängsgatan 8
www.pulsen.se
1. SEMINARIUM I FÖRBÄTTRINGSARBETE KL 10:00-12:00
• Förändringsstrategier – Effektivitet i utvecklingsarbetet
• Ledarskap - Att leda ett effektivt utvecklingsarbete
• Jämställdhet – ett sätt att förbättra företaget
2.

SNABBKURS – ATT GÖRA EN ANVÄNDBAR
JÄMSTÄLLDHETSPLAN KL 13:00- 16:30
CFL erbjuder nu – i samverkan med jämställdhetsexperter från Länsstyrelsen företag i Västra Götaland en kostnadsfri ”snabbkurs” om tre timmar där du får
hjälp att ställa upp en användbar jämställdhetsplan som passar just ditt företag!
Gör din plan med vår hjälp!

I en nyligen genomförd undersökning kring hur små och medelstora företag i Västra Götaland
jobbar med utvecklingsarbete och jämställdhet framkommer att ju längre ett företag har kommit i att
integrera jämställdhetsaspekter i det dagliga arbetet, desto högre tillväxt har företaget haft under de
senaste åren. Ett strukturerat och planmässigt jämställdhetsarbete ger alltså positiva resultat. I samma
studie framkommer dock att många företag idag saknar en aktuell plan.
Seminariet anordnas i samarbete mellan CFL och Borås Stad näringslivsenheten

ANMÄLAN GÖRS TILL MAIL anmälan@cflc.com eller fax 031-209140

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälan:
Jag anmäler mig/oss till
O Seminarium i förbättringsarbete
O Snabbkurs – jämställdhetsplan
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Företag: ___________________________

Antal personer: ___________________

Namn: ____________________________

Mejl: ___________________________

Telefon: ___________________________

Mobil: __________________________
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BILAGA 5

GUIDE
- DETTA SKA INGÅ I EN JÄMSTÄLLDHETSPLANVilka är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan?
Enligt lag ska den arbetsgivare som sysselsätter minst tio personer upprätta en jämställdhetsplan.
Planen ska årligen ska utvärderas och följas upp.
Samverkan
Enligt jämställdhetslagen ska planen tas fram i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vanligtvis respresenteras arbetstagarsidan av fackliga ombud.
Verkningsfull plan kräver kartläggning
Grunden för en bra jämställdhetsplan är en kartläggning av arbetsplatsen, eftersom det är dess unika
förutsättningar som ska styra åtgärderna. Företag kan ha olika situationer och problem och måste
således ha olika utformade jämställdhetsplaner.
Gör planen känd
Då planen är färdig är det viktigt att göra den känd bland de anställda och den är menad att användas
som ett verktyg i det dagliga arbetet.
EN JÄMSTÄLLDHETSPLAN SKA INNEHÅLLA:

9 Mätbara mål för varje område som lyder under jämställdhetslagen. (Se närmare vid ♦)
Mätbarheten är en viktig utgångspunkt för en bra jämställdhetsplan därför bör målen
formuleras så att de sedan går att utvärdera.
9 Konkreta åtgärder för varje område som lyder under jämställdhetslagen. (Se närmare vid ♦)
Det gäller att fastställa exakt vilka åtgärder som ska vidtas, vem som har ansvaret för de olika
åtgärderna samt när de ska vidtas. Om ett område utelämnas så ska man visa (t.ex. genom
statistik) att det på detta område saknas behov av åtgärder.
9 Utvärdering & redovisning av genomförda åtgärder. Lagen kräver en årlig utvärdering av
jämställdhetsplanen och i varje plan ska en utvärdering av föregående års jämställdhetsåtgärder
ingå.

♦ Områden som ska tas upp i jämställdhetsplanen
Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivaren, för att främja jämställdheten, ska vidta åtgärder inom
följande områden:
7. Arbetsförhållanden
4 § Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas
för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män.
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På arbetsplatsen får det inte finnas några praktiska hinder för varken kvinnliga eller manliga
anställda. Organisationen och arbetsförhållandena ska passa anställda av båda könen. Här är det
viktigt att arbetsplatsens fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö ses över.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Arbetslokaler, arbetstider & arbetsklimatet.

8. Föräldraskap
5 § Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

På detta område handlar det om att se till vilka svårigheter och vilka möjligheter de anställda har
att kombinera arbetslivet med föräldraskap. Arbetsgivaren ska underlätta för anställda att vara
föräldralediga, vilket ska gälla i alla sammanhang, till exempel vid schemaläggning.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Attityd till föräldraledighet, arbetstider & kontakt med anställda under föräldraledigheten.

9. Trakasserier
6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts
för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering.
Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller
ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.

Jämställdhetslagen kräver att det ska finnas en policy för att förebygga och förhindra sexuella
trakasserier, samt att det finns en handlingsplan för att hantera individuella fall. Sexuella
trakasserier ska förebyggas även om man tror att det inte förekommer på den egna arbetsplatsen
I policyn ska det tydliggöras att inga sexuella eller könsmässiga trakasserier accepteras på
arbetsplatsen och här kan exempel ges på vad sexuella trakasserier är. Av handlingsplanen ska
framgå hur arbetsgivaren ska hantera trakasserier när sådana uppstår. Här bör också nämnas
vilka medarbetare som fungerar som företagets kontaktpersoner på detta område.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Översikt av språkjargongen på företaget & förbud mot pornografiska bilder.

10. Jämn könsfördelning
7 § Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling
och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor
och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.

Med jämn könsfördelning avses att båda könen ska vara representerade minst 40/60 i skilda
typer av arbetet och inom olika kategorier av arbetstagare. Ett företag med få anställda och
begränsade möjligheter till detta kan i första hand fokusera på att få en jämnare könsfördelning
med hjälp av nyrekrytering. För att kunna nå en jämn könsfördelning kan företaget utvärdera
och kanske förändra sin interna och externa rekrytering. (Se punkt 5)

Oktober 2003

Centrum för FörändringsLedning

64

Hur öka lönsamheten och utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete

Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Arbetsrotation, mentorskap & könsfördelning inom monotona arbetsuppgifter samt vid utbildning.

11.Rekrytering
8 § Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män.
9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete
eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande
av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.
Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna
rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt

Varje avdelning och nivå ska ha en relativt jämn könsfördelning. Arbetsgivaren är skyldig att
försöka få en jämnare könsfördelning i de yrkesgrupper där det finns en obalans mellan könen.
Arbetsgivaren kan prioritera sökande av det underrepresenterade könet tills man har nått balans.
Positiv särbehandling måste då ha stöd i jämställdhetsplanen eller något annat personalpolitiskt
beslut. Om den avsedda jämnare könsfördelningen inte uppnås måste arbetsgivaren kunna visa
att man i alla fall gör vad som är meningsfullt och motiverat för
att rekrytera kvalificerad personal av det underrepresenterade könet.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Anställningsrutiner, utformning av platsannonser & information till skolor.

12. Löner

2 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet
skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika
eller likvärdigt. De skall också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män.

Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en handlingsplan för jämställda löner. I den ska en
kartläggning av lönefördelningen mellan kvinnor och mäns löner ingå. För att synliggöra om
det finns osakliga löneskillnader som beror på kön bör kartläggningen leda till en genomgång av
orsakerna till löneskillnaderna. Löneskillnader beroende på kön ska snarast rättas till, därför kan
planen även omfatta en kostnadsberäkning och en tidsplan för de åtgärder som ska vidtas.
Exempel på områden som kan kartläggas och/eller åtgärdas:
Arbetsbedömning, skillnader i löneförmåner & löneutveckling.
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