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Sammandrag 
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”Jämställdhetspolitik på regional nivå:  

En jämförande studie av jämställdhetspolitiken i Region Värmland, Region 

Halland och Västra Götalandsregionen” 

Denna uppsats handlar om tre olika regioners jämställdhetspolitik i förhållande till 

regional tillväxt. Jämställdhet är enligt tidigare forskning både en förutsättning 

och ett medel för att öka den regionala tillväxten.  

I och med att Sveriges regioner står inför en eventuell sammanslagning till nya 

storregioner, studerar jag i den här uppsatsen Region Hallands, Region Värmlands 

och Västra Götalandsregionens jämställdhetspolitik för att se vilka eventuella 

likheter och skillnader det finns, eftersom dessa tre regioner i framtiden 

tillsammans kan komma att bilda en ny storregion. Om de olika regionernas 

jämställdhetspolitik har tydliga skillnader, skulle detta kunna försvåra samarbetet i 

den nya regionen och därmed även skapa problem för den regionala tillväxten. 

Jag har valt att göra en jämförelse mellan dessa tre regioners jämställdhetspolitik 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen görs på regionernas 

handlingsplaner för jämställd regional tillväxt, med hjälp av teorier om 

genussystem skapade av Yvonne Hirdman och Joan Acker. I min analys använder 

jag mig även av en idé om jämställdhetsintegrering som politisk strategi. 

Analysen visar att det finns flera likheter mellan regionernas jämställdhetspolitik, 

men även en del skillnader. Regionerna tar alla sin utgångspunkt i samma 

jämställdhetspolitiska mål, vilket kan anses underlätta för ett kommande 

samarbete, däremot finns det skillnader i vilka prioriteringar och huvudfokus 

regionerna har i sin jämställdhetspolitik. Detta kan skapa svårigheter när tre 

regioner ska bli en, när det finns olika synsätt på hur saker bör hanteras. 

Nyckelord: Jämställdhet, jämställdhetsintegrering, regional utveckling, tillväxt. 

  



 

Abstract 

Bachelor thesis in Political Science by Johanna Persson, spring term 2016. 

Supervisor: Hans Lödén. 

“Regional gender policy:  

A comparison of gender policy in Region Värmland, Region Halland and 

Västra Götalandsregionen” 

This thesis deals with three different regions’ gender policy in relation to regional 

growth. According to previous research, there is a liaison between gender equality 

and economic growth.  

Because of the fact that Sweden’s regions are facing a possible upcoming merger, 

I have chosen to study Region Halland’s, Region Värmland’s and the Västra 

Götalandsregion’s gender policies, to be able to see if there is some clear 

differences or similarities between the three regions gender policies. The reason 

for this is because these three regions are eventually about to become one new and 

bigger region together. If there are clear differences between the regions gender 

policies, it might cause problems for the future collaboration between the regions 

and therefore also for the region’s growth.  

The analysis of the study is done by a qualitative analysis of the content of three 

different plans of action for equal regional growth, one for each region. To do the 

analysis, I’m using two theories about gender systems by Yvonne Hirdman and 

Joan Acker. I’m also using an idea about gender mainstreaming as a political 

strategy. 

The analysis shows that there are many similarities between the region’s gender 

policies. All the regions’ gender policies are based on the same national gender 

equality political goals which can be seen as a good basis for a future cooperation, 

but there are also some clear differences that can create problems when the 

regions have different focuses and priorities in the gender policy if they are about 

to have a successful cooperation.  

Keywords: Gender mainstreaming, gender equality, growth, regional 

development. 
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1. Introduktion 

Jämställdhet är en förutsättning för att Sveriges regioner på sikt ska vara hållbara 

med en god tillväxt. Jämställdhet behövs för att regionerna ska vara attraktiva för 

invånarna och för att regionerna ska vara konkurrenskraftiga. Detta hävdar bland 

annat Tillväxtverket som menar att jämställdhet är ett verktyg för att nå tillväxt i 

regioner (Tillväxtverket, 2011). Även tidigare forskning visar att det finns ett 

samband mellan jämställdhet och tillväxt. Genom att kvinnors möjligheter till 

utbildning och arbete förbättras, används i sin tur humankapitalet mer effektivt 

och därmed ökar tillväxten (Klasen, 1999).  

Sverige är idag indelat i ett flertal regioner, län och landsting, men i ett 

regeringsdirektiv från 2015, ges en kommitté i uppdrag att göra en ny indelning av 

de län och landsting som vi har idag. Den nya indelningen ska omfatta ett fåtal 

större regioner, istället för flera mindre landsting. Anledningen till detta är främst 

att det ska gynna regionernas ekonomiska förutsättningar, som idag är ansträngda 

inom flera sektorer. Samtidigt som ekonomin ska stabiliseras, anser regeringen att 

även möjligheten till ett ökat demokratiskt inflytande hos medborgarna kommer 

att stärkas i och med nya, större regioner (Finansdepartementet, 2015).  

Ett förslag på hur dessa regioner ska komma att se ut, lades fram i mars 2016. 

Förslaget innebär bland annat att Halland, Västra Götaland och Värmland 

tillsammans ska bli en av Sveriges nya storregioner. Detta innebär att den nya 

regionen kommer att få en befolkningsmängd på omkring 2.2 miljoner invånare, 

och blir därmed en av de största regionerna sett till befolkningsmängden (Juhlin, 

2016). 

Jämställdhetspolitiken kan skilja sig åt mellan de enheter som ska ingå i 

storregionen. Den nya storregionen skapar sannolikt nya förutsättningar för 

jämställdhetspolitiken och nya synsätt på vad som bör göras och ska göras för att 

regionerna ska öka jämställdheten. Detta kan då bidra till att det uppstår 

svårigheter i beslutsfattandet kring jämställdhetspolitiken, om det finns tydliga 

skillnader mellan de tre regionernas syn på politiken. 

För att förstå regionernas jämställdhetspolitik och vad den innebär, samt för att 

kunna analysera vilka skillnader och likheter som finns mellan de tre regionernas 
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politik diskuteras begreppen könsmaktsordning och genussystem i uppsatsen. 

Dessa begrepp är hämtade från feministiska teorier där kvinnors lika möjlighet till 

makt och inflytande i samhället ligger i fokus, samtidigt som kvinnors 

underordning av män diskuteras. 

1.1 Bakgrund och problembild 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att nå 
hållbar tillväxt i alla delar av landet. För att skapa attraktiva och 
konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnors och mäns kunskaper 
och idéer tas till vara. Regeringens mål med en jämställd tillväxt är att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter att nå inflytande i det 
regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. 
(Näringsdepartementet, 2012. Regeringsbeslut, Uppdrag för att stödja 
det regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt. S.2) 

Citatet ovan beskriver vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom 

regionalpolitiken för att det ska vara möjligt för en region att skapa tillväxt. Även 

Tillväxtverket menar att jämställdhet är en viktig faktor i tillväxtarbetet. 

Tillväxtverket menar att jämställdhet alltid har ett värde i sig självt, ur ett 

demokratiskt perspektiv men jämställdhet är ett bra verktyg eller medel att 

använda i regionalt tillväxtarbete för att regionerna ska kunna uppnå en hållbar 

tillväxt (Tillväxtverket, 2016). Forskning visar att det finns ett samband mellan 

jämställdhet och tillväxt. Genom att jobba för att stärka kvinnors rättigheter, 

bidrar detta till stabilitet och därmed även tillväxt i ett land (Stotsky, 2006). Andra 

forskare menar att en väg att gå för att öka tillväxten i en region, är genom att se 

till så att kvinnors deltagande och inflytande ökar i regionala beslutsprocesser 

(Jonsson och Lindgren, 2013). 

I en rapport av Tillväxtverket från 2011 gjordes en utvärdering av huruvida ett 

jämställdhetsperspektiv förekommer i det regionala tillväxtarbetet i Sverige. 

Rapporten var ett uppdrag av regeringen, vars syfte var att underlätta för svenska 

regioner att öka tillväxten, genom att skapa samma förutsättningar för möjlighet 

till utveckling för både män och kvinnor. Utifrån denna rapport, har Tillväxtverket 

definierat fyra effekter som ökad jämställdhet anses leda till: 

• Jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare 

• Jämställdhet fördjupar demokratin och ökar det sociala kapitalet 

• Jämställdhet ökar den regionala attraktiviteten 
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• Jämställdhet ökar den regionala innovationsförmågan 

I praktiken anses detta betyda att en region blir mer attraktiv för människor att bo 

i, om kvinnor och män har samma möjligheter att arbeta och utveckla sin karriär. 

En anledning till detta är att företag ofta söker sig till områden där det finns 

högutbildade och talangfulla personer. Om en region aktivt verkar för att alla ska 

ha samma möjligheter till jobb och karriärsutveckling, kommer det rimligtvis leda 

till att fler välutbildade människor söker sig till regionen, och därmed ökar även 

etableringen av företag i regionen. Effekten av detta blir då att humankapitalet 

används effektivare i en jämställd region. Om det finns en jämnare fördelning av 

innovationsfrämjande medel i en region, skulle fler sektorer av arbetsmarknaden 

kunna utvecklas, eftersom det då skulle vara möjligt att i en större utsträckning 

utveckla branscher som till stor del är kvinnodominerande. Till en följd av detta 

blir då regionen mer attraktiv och konkurrenskraftig när fler personer har 

möjlighet till utveckling och att genomföra innovativa idéer, som i sin tur bidrar 

till en ökad tillväxt. När en region är representativ inom de olika områdena i 

samhället och fördelningen mellan män och kvinnor är jämn, stärker detta tilliten 

och sammanhållningen i regionen vilket gör regionen mer attraktiv och 

konkurrenskraftig (Tillväxtverket, 2011). 

Olika regioners arbete med att främja jämställdhet kan skilja sig åt, men ifall 

dessa skillnader är tydliga kan det leda till svårigheter när flera mindre regioner 

tillsammans ska bilda en större region. Om Värmland, Västra Götaland och 

Halland ska bilda en ny storregion i Sverige är det fördelaktigt om dessa tre 

regioner från början har samma, eller i alla fall liknande, visioner kring mål om 

jämställdhet och vilket arbete som krävs för att skapa jämställdhet i en region.  

Det kan också vara intressant att studera just dessa regioners visioner för 

jämställdhet eftersom regionerna har olika politiska majoriteter. När 

handlingsplanerna skrevs var det i Västra Götalandsregionen, en rödgrön politisk 

majoritet (SVT Nyheter, 2014). I Region Värmland var det Socialdemokraterna 

tillsammans med Vänsterpartiet som fick flest mandat (Johansson, 2010), och i 

Region Halland var det Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Moderaterna (Region Halland, 2015). Detta gör det 

intressant att se ifall det finns några tydliga skillnader mellan regionernas 
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jämställdhetspolitik. Ytterligare en skillnad mellan regionerna som kan påverka en 

sammanslagning och en gemensam politik kan handla om att regionerna kan ha 

olika förutsättningar med tanke på att Västra Götaland kretsar mycket kring 

storstaden Göteborg, medan Värmland och Halland är regioner som inte har lika 

stora städer utan kan anses vara mer landsbygdsregioner.  

Som en följd av detta, anser jag att det är intressant att studera handlingsplaner för 

jämställdhetspolitik i de tre regionerna, Värmland, Västra Götaland och Halland 

för att se hur dessa skiljer sig eller hur de liknar varandra inför en kommande 

sammanslagning.  

1.1.1 Politiska mål för jämställdhet  

Svensk politik har länge haft jämställdhet som fokus. Vår nuvarande regering 

anser sig vara feministisk där ett jämställdhetsperspektiv är aktuellt inom alla 

politikområden (Regeringskansliet, 2016). Målet med denna politik är att 

människor ska ha samma makt att styra över sina egna liv och att forma samhället, 

oavsett kön. Utöver detta övergripande mål, sattes fyra delmål upp av vår förra 

regering (2006-2014) för jämställdhetspolitiken. Delmålen har fortsatt att vara 

aktuella för ett flertal olika organisationer och utgör grunden till 

jämställdhetsintegrering hos dessa. Delmålen är följande: 

• En jämn fördelning av makt och inflytande 

• Ekonomisk jämställdhet 

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Näringsdepartementet, 2012). 

För att studera hur jämställdhetsarbetet ser inom olika regioner, är dessa fyra 

delmål intressanta att ha i åtanke när jag analyserar de utvalda dokumenten.  

1.1.2 Regionernas uppgifter 

Sveriges landsting och regioner är tillsammans ansvariga för vissa frågor i 

samhället, som är gemensamma för stora geografiska områden. De är ansvariga 

för uppgifter som ofta är ekonomiskt krävande, som till exempel hälso- och 

sjukvården. Uppdraget att stärka tillväxten och utvecklingen ligger också på 
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landstingen och regionerna, även om just regional utveckling är ett frivilligt 

åtagande från landstingen och regionerna (SKL, 2015). 

1.1.3 Statsvetenskaplig relevans 

Mitt forskningsproblem har statsvetenskaplig relevans eftersom syftet är att 

studera förutsättningar för jämställdhetspolitik på regional nivå i Sverige. 

Anledningen till detta är att jämställdhet anses vara en förutsättning och ett medel 

för att nå ökad tillväxt inom regioner. Att kritiskt granska detta samband mellan 

jämställdhet och tillväxt hade också varit intressant att göra, men jag har inte hittat 

någon forskning som ifrågasätter detta samband eller som hävdar att det inte finns. 

Av den anledningen utgår jag i den här uppsatsen från att sambandet existerar och 

därför är det intressant att ur ett statsvetenskapligt perspektiv studera olika 

regioners jämställdhetspolitik inför en kommande regionsammanslagning. Den 

statsvetenskapliga relevansen kan även motiveras genom att det finns en 

kunskapslucka i den tidigare forskningen kring just jämförande analyser av 

regioners jämställdhetspolitik inför en kommande sammanslagning av regionerna 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007).  

Problemet kan även motiveras med en utomvetenskaplig relevans genom att 

jämställdhet bidrar till mer konkurrenskraftiga och attraktiva regioner för 

människor att bosätta sig i, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt inom regionerna. 

Detta kan också förklaras som ett samhälleligt uppkommit problem eftersom mitt 

forskningsproblem är baserat på en enskild händelse, som i det här fallet är en 

kommande regionsammanslagning (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2007). 

1.2 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att studera jämställdhetspolitik på regional nivå. 

Mer specifikt kommer jag att studera hur jämställdhetspolitiken framställs i tre 

regioners handlingsplaner för regional jämställd tillväxt. Detta görs via en 

jämförande studie av de mål och visioner som finns kring jämställdhet i 

regionerna Värmland, Västra Götaland och Halland. Dessa tre regioner föreslås 

bilda en ny, större region tillsammans och därför är det intressant att se hur 

visionerna och arbetet med jämställdhet skiljer sig åt mellan just dessa regioner. 

Ifall det finns stora skillnader mellan regionerna kan detta på sikt skapa 
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svårigheter i sammanslagningen av regionerna, när fler ska enas vad gäller 

politiska mål. För att regioner ska vara hållbara och skapa tillväxt, är jämställdhet 

i regionen en förutsättning. Jämställdhet har i flera studier, visat sig ha ett 

samband till tillväxt och är därmed en viktigt aspekt för regionerna att ha i åtanke 

i det regionala utvecklingsarbetet.  

1.2.1 Forskningsfrågor 

Nedanstående forskningsfrågor ska besvaras i uppsatsen, för att klargöra hur 

förutsättningarna för jämställdhetspolitik på regional nivå ser ut. 

Forskningsfrågorna har formulerats utifrån tidigare forskning och utifrån de 

politiska mål för jämställdhet som redovisats. 

1. Hur framställs regionernas visioner och arbete för ekonomisk jämställdhet 

mellan könen i handlingsplanerna? 

 

2. Hur framställs regionernas visioner och arbete för jämställdhet när det 

kommer till möjligheten till makt och inflytande för kvinnor och män i 

handlingsplanerna? 

 

3. Hur framställs regionernas visioner och arbete för jämställdhet när det 

kommer till att minska mäns våld mot kvinnor i handlingsplanerna? 

 

4. Hur framställs regionernas visioner och arbete för jämställdhet när det 

kommer till det obetalda hem- och omsorgsarbetet i handlingsplanerna? 

 

5. Vilka är de största skillnaderna/likheterna mellan regionernas visioner och 

arbete för jämställdhet i handlingsplanerna? 

1.3 Disposition 
I uppsatsens första kapitel redovisas det aktuella forskningsproblemet tillsammans 

med en problembild och relevant bakgrundinformation till problemet. I det första 

kapitlet finns även en motivering till varför det aktuella forskningsproblemet är 

statsvetenskapligt relevant. Det första kapitlet avslutas med en beskrivning av 

uppsatsens syfte, följt av de fyra forskningsfrågor som ligger till grund för hela 

uppsatsen.  
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I uppsatsens andra kapitel redovisas den teori som ligger till grund för min analys, 

samt tidigare forskning kring sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. 

I uppsatsens tredje kapitel redovisas den metod som används i uppsatsen. Här 

finns en beskrivning av den valda forskningsdesignen och det valda 

analysverktyget, följt av en förklaring till hur analysverktyget kommer att 

tillämpas på det valda textmaterialet. Även en presentation av vilket urval som 

gjorts av materialet finns med i kapitel tre. Avslutningsvis i kapitel tre, finns en 

diskussion kring uppsatsens validitet och reliabilitet.  

Kapitel fyra i uppsatsen består av uppsatsens empiri och analys. Här kartläggs 

tankestrukturen i materialet samtidigt som det analyseras med hjälp av den teori 

som ligger till grund för analysen. Resultatet av analysen redovisas sedan i kapitel 

fem, där även en jämförelse mellan regionernas jämställdhetspolitik presenteras. 

Uppsatsens sjätte kapitel består av en diskussion och ett avsnitt med slutsatser där 

jag resonerar kring analysresultatet.  

Avslutningsvis finns det även en litteraturförteckning i uppsatsen, där jag 

redovisar vilka källor som har använts i uppsatsen. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras den teori som utgör grunden för analysen, nämligen 

feministisk teori. Mer specifikt kommer jag att utgå från teori kring kön som 

maktordning och teori kring genussystem. I det här kapitlet definierar jag även 

vad jämställdhetsintegrering innebär och avslutningsvis presenterar jag tidigare 

forskning som redovisar sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. 

2.1 Kön som maktordning 

En central idé inom delar av feminismen är att könets och könstillhörighetens 

betydelse är socialt konstruerat. En grundläggande tanke bakom feminismen är 

också att kön och makt hänger ihop på ett sätt som gör att kvinnor systematiskt 

underordnas. Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse menar att att könstillhörighetens 

betydelse skapas och reproduceras i både sociala och politiska sammanhang. Kön 

måste därmed också ses som politiskt av den anledningen att kön bidrar till bilden 

av underordningen av kvinnor och överordningen av män. Denna ojämlika 

könsrelation är därmed en maktordning som är skapad via det sociala och via det 

politiska (Höjer & Åse, 1999). En benämning för denna könsmaktsordning är 

genussystem, ett begrepp som Yvonne Hirdman har definierat. Om genussystem 

skriver Hirdman följande: 

Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på 
ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, 
vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter 
och regelbundenheter. Genussystemet är således en ordnings- struktur 
av kön. Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra 
sociala ordningar. (Hirdman, 1988. Genussystemet - reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning. Tidskrift för genusvetenskap, 3, s. 49-
63.) 

Citatet beskriver kortfattat Hirdmans begrepp genussystem. Genussystemet kan 

förstås genom två principer, principen om könshierarkin som betraktar mannen 

som det normala och kvinnan som det avvikande och principen om isärhållandet 

av manligt och kvinnligt. Den första principen handlar om hur männen i samhället 

anses vara det normala, och därmed även de som tjänar med och har mer makt, 

medan kvinnorna snarare ses som ett undantag och som något avvikande. Den 

andra principen innebär att vad som uppfattas som manligt och kvinnligt hålls isär 

och ses som motsatser (Hirdman, 1988). Denna struktur finns på fler håll i 
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samhället, där manliga och kvinnliga egenskaper skiljs åt och gör så att män och 

kvinnor befinner sig på olika arenor. Ett exempel på detta är på arbetsmarknaden 

där det idag finns branscher och yrkesgrupper som är kvinnodominerande 

respektive mansdominerande, men denna struktur finns även inom samma bransch 

i form av könens olika positioner på arbetsmarknaden. Det är alltså dessa 

principer som Hirdman menar skapar strukturer, förväntningar och föreställningar 

i samhället och som bidrar till att skapa skillnader mellan könen. Hirdman menar 

även att denna grundläggande ordning, alltså genussystemet och 

könsmaktsordningen, är förutsättningen för andra sociala ordningar i samhället. 

Det innebär att genussystemet bidrar till upprätthållandet av ojämställdhet och det 

jämställdhetsarbete som bedrivs i Sverige syftar till att bryta denna ordning. 

Joan Acker har en teori om genussystem inom organisationer. I sin teori skriver 

Acker om hur fyra olika dimensioner av könsbundna processer skapar hierarkier 

och skillnader mellan könen inom organisationer.1 Den första dimensionen 

handlar om könsbunden fördelning inom arbete innebär att det finns skillnader 

mellan män och kvinnor när det gäller löner, makt och underordning. Det vill säga 

att kvinnor ofta har lägre lön och inte har samma makt och inflytande i 

exempelvis politiken. Könsbunden fördelning inom arbete innebär även att det 

finns en uppdelning mellan vilka jobb som anses vara kvinnliga och vilka jobb 

som anses vara bäst lämpade för män. 

Ackers andra dimension handlar om könsbunden interaktion och beskriver 

interaktionen mellan personer inom en organisation. Detta kan vara både 

interaktionen mellan män och kvinnor, mellan enbart kvinnor och mellan enbart 

män. Denna interaktion kan utspela sig mellan två medarbetare, mellan 

arbetsledare och underordnade, mellan anställda och kunder och så vidare. 

Problemet med denna interaktion som Acker beskriver, är att det ofta finns en viss 

könsmaktsordning bakom dessa interaktioner som skapar hierarkier eftersom de 

ofta är till männens fördel. Ett exempel på detta finns i en studie av Johanna 

Kantola, där Kantola undersöker anledningen till varför det är så få kvinnor inom 

den statsvetenskapliga institutionen på ett universitet i Finland. Kantola beskriver 

                                                
1 Joan Acker kallar könsbundna processer för ”gendered processes”. Då det inte finns någon direkt 
svensk översättning av begreppet väljer jag att benämna begreppet som ”könsbundna processer”.  
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könsbunden interaktion som ett problem när kvinnor ofta kallas för flickor istället 

för kvinnor, men män benämns som män och inte som pojkar. Detta bidrar då till 

att upprätthålla en könsmaktsordning där kvinnorna nedvärderas i förhållande till 

männen (Kantola, 2008). 

Den tredje dimensionen kallas för könsbundna symboler, och handlar bland annat 

om hur tv, filmer och reklam ofta upprätthåller en bild av ledande personer som 

maskulina, när till exempel företagsledare framställs som hårda, starka och 

rationella. Acker menar att detta även förekommer inom organisationer.  

Den fjärde dimensionen av genussystem inom organisationer handlar om hur 

personer inom organisationer anpassar sin personlighet efter vad som anses passa 

in där. Det kan till exempel handla om att förändra sitt beteende eller sin attityd 

mot någonting. Acker skriver att vissa kanske till och med mörklägger deras 

sexualitet för att det kanske inte är socialt accepterat av andra att vara 

homosexuell. Acker skriver även att det ofta finns ett sexuellt spel kring 

maktfrågor och maktpositioner i organisationer, och att kvinnors framgång 

därmed beror på huruvida de är villiga att delta i det sexuella spelet eller inte.  

Dessa fyra dimensioner menar Acker bidrar till att en könsmaktsordning inom 

organisationer reproduceras och skapar könsbundna substrukturer. Acker menar 

också att dessa dimensioner är med och bidrar till kvinnors exkludering på 

arbetsmarknaden genom att kvinnor finner det svårt att få ihop arbetslivet med 

vardagslivet. Detta bygger på påståendet om att jobb och privatliv är strikt åtskilda 

saker, och att det är jobbet som ska vara en persons första prioritet. Som en följd 

av detta menar Acker att det finns två typer av arbetare. Den första typen, som 

oftast är män, är mer engagerade i arbetet genom att denna typ följer 

organisatoriska regler, arrangemang och antaganden. Den andra typen, som oftast 

är kvinnor, är inte lika engagerade i arbetet och kan inte på samma sätt som den 

första typen, följa de organisatoriska reglerna och arrangemangen eftersom de 

känner sig ansvariga för familjen och prioriterar det högre än arbetet (Acker, 

1992).  
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2.2 Jämställdhetsintegrering som politisk strategi 

Jämställdhetsintegrering är benämningen på den strategi som ska användas för att 

uppnå politiska mål kring jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är därmed ett 

verktyg för att uppnå ett jämställt samhälle och innebär att ett 

jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av beslutsfattande processer. I 

och med detta jämställdhetsperspektiv, ska analyser göras över vilka 

konsekvenser som olika politiska beslut skapar för män respektive kvinnor. Det 

huvudsakliga målet med jämställdhetsintegrering är att män och kvinnor ska ha 

samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv, vilket är 

desamma som det nationella jämställdhetspolitiska målet som diskuterats tidigare 

i uppsatsen. Sverige har arbetat med denna strategi sedan 1994 (Jämställ.nu, 

2013). Eftersom integreringen handlar om att män och kvinnor ska ha samma 

möjligheter till makt och inflytande i samhället och över sina egna liv, påminner 

detta om grunderna i Ackers och Hirdmans olika teorier som också handlar om att 

öka kvinnors makt och inflytande. Via jämställdhetsintegrering är det möjlig att 

planera arbetet i organisationer så att det i beslut och förhandlingar, tas hänsyn till 

den maktobalans som finns mellan män och kvinnor. Denna maktobalans är också 

något som flera forskare så som Hirdman och Acker vill minska (Hirdman, 1988; 

Acker, 1992). 

För att lyckas med integreringen finns det fyra faktorer som anses vara speciellt 

viktiga. Den första faktorn handlar om att det är politikens ansvar att ge tydliga 

uppdrag och mål för hur jämställdhetsintegreringen ska gå till. Den andra faktorn 

handlar om att det är viktigt med utbildning och kunskap kring genus och 

jämställdhet för ett framgångsrikt arbete. Fakta, mätbara mål och dialoger är den 

tredje faktorn och innebär att kommunikation och rätt bemötande ska hjälpa en 

organisation att få förståelse av för hur ojämställdhet i en organisation påverkar 

kvinnor och män. Den fjärde faktorn handlar om att organisationer behöver 

sakkunniga medarbetare och forskare för att skapa ett kunskapsstöd kring vad 

jämställdhetsintegrering innebär. Utöver dessa fyra faktorer anses också tålamod 

vara viktigt att ha i åtanke för att uppnå jämställdhet eftersom det är många 

verksamheter i samhället som ständigt måste förändras för att skapa ett jämställt 

samhälle (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  
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Förutom argument för att jämställdhetsintegrering bidrar till att skapa jämställda 

samhällen finns det även en viss kritik mot strategin. Denna kritik grundar sig i att 

jämställdhetsintegrering är något som är för komplicerat för att genomföras och 

att det är jämställdhetsintegreringen som strategi som blivit målet, istället för att 

faktiskt uppnå jämställdhet. Kritik riktas även mot att jämställdhetsintegrering 

återskapar könsskillnader, istället för att minska dem (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016).  

Denna kritik mot jämställdhetsintegrering, kritiserar samma saker som även skulle 

kunna skapa problemområden för en ny storregions gemensamma politik. Om det 

till exempel finns tydliga skillnader i regionernas jämställdhetspolitik kanske 

dessa skillnader handlar till viss del om regionernas tankar för hur mycket tid som 

ska läggas på strategin. Om vissa regioner till exempel anser att strategin är något 

som kräver för mycket tid och resurser för att kunna genomföras, skulle detta 

kunna leda till svårigheter i den nya storregionens politik, vilket då är ett av de 

problemområden som kritiken riktar sig mot. Ett annat exempel på hur detta skulle 

kunna tas i uttryck i verkligheten är ifall regionerna har olika synsätt på vad 

jämställdhetsintegrering faktiskt innebär, eftersom vissa som sagt kan anse att 

jämställdhetsintegrering återskapar könsskillnader istället för att minska dem. Här 

är det  då en fördel om regionerna har ett liknande synsätt på vad strategin kan 

bidra med. 

2.3 Forskning kring sambandet mellan jämställdhet och tillväxt 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan jämställdhet och tillväxt. 

En studie av Stephen Klasen visar att jämställdhet i ett land skapar ekonomisk 

tillväxt, främst via ett jämställdhetsperspektiv inom utbildning och anställningar. 

Anledningen till detta är bland annat att när kvinnor får samma möjligheter som 

män att utbilda sig och arbeta ökar antalet arbetare i landet och därmed används 

humankapitalet mer effektiv, vilket i sin tur ökar den ekonomiska tillväxten 

(Klasen, 1999).  

Forskning har också visat att jämställdhet är en viktig aspekt i regionala 

utvecklingsprocesser, eftersom det krävs för att kvinnor ska ha samma möjlighet 

som män att ha inflytande och vara delaktiga i beslutsprocesser inom 

regionbyggandet. Jämställdhetsperspektivet ska även vara ett sätt för att öka 
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kvinnors företagande och entreprenörskap i regionbyggandet, som leder till att 

mer kunskap tas tillvara på i regionen för att bidra till utveckling och tillväxt 

(Jonsson & Lindgren, 2013). 

I en rapport av från 2009 studerar Åsa Löfström huruvida det finns ett samband 

eller inte mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt i EUs medlemsstater. 

Rapporten fokuserar på tre olika faktorer som är kopplade till jämställdhet, som 

anses påverka den ekonomiska tillväxten. Dessa tre faktorer är rätten till 

utbildning för båda könen, rätten till att få arbeta på samma villkor och 

löneskillnader mellan män och kvinnor. I rapporten är det dessa tre faktorer som 

Löfström studerar för att kunna dra någon slutsats kring ifall jämställdheten 

påverkar ett lands ekonomiska tillväxt eller inte. Resultatet som Löfström 

redovisar i rapporten, visar att det finns ett samband mellan ett lands ökande BNP 

och andra tecken på länders välstånd och tillväxt, och med ökad jämställdhet 

(Löfström, 2009). 

År 2006 publicerades en rapport som visar på att det finns ett samband mellan ett 

lands ökande jämställdhet och ett ökat ekonomisk välstånd i landet. Studien visar 

att när man jobbar för att öka kvinnornas rättigheter, bidrar det till ökad tillväxt 

och en ekonomisk stabilitet i ett land (Stotsky, 2006).  

Dessa exempel på tidigare forskning visar på ett samband mellan jämställdhet och 

tillväxt. I och med att man jobbar för att stärka kvinnors rättigheter, ser till att män 

och kvinnor deltar på arbetsmarknaden och får utbildning på samma villkor stärks 

ett lands ekonomiska tillväxt. Jag har försökt att ta fram forskning som säger emot 

att det finns ett samband mellan jämställdhet och tillväxt men jag har inte funnit 

något, vilket tyder på att det är troligt att sambandet existerar och att sambandet är 

starkt. 

2.4 Tillämpning av teorin 

I min analys kommer jag att ta stöd i Hirdmans och Ackers teorier om 

genussystem. Detta innebär att jag kommer studera textmaterialet ur ett perspektiv 

som fokuserar på hur den eventuella könsmaktsordningen skapas och därmed 

även hanteras i regionerna för att öka tillväxten med hjälp av 

jämställdhetsintegrering, eftersom jämställdhetsintegrering är ett tillvägagångssätt 
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för att minska de problem som Hirdman och Acker beskriver när de diskuterar 

genussystem och könsmaktsordning.  

Jag kommer att studera textmaterialet för att ta reda på ifall det finns spår av de 

problem som Hirdman och Acker beskriver, i förhållande till könsmaktsordning i 

handlingsplanerna för jämställdhet. Mer specifikt kommer jag, i enlighet med 

teorierna att studera bland annat hur arbetet och visionerna med jämställdhet 

framställs i materialet i förhållande till olika faktorer. Dessa faktorer är 1) 

Isärhållandet av manligt och kvinnligt som skapar olika arenor för könen, 2) Hur 

jämställdhetsarbetet framställs i förhållande till kvinnors underordning av män 

samt 3) Hur möjligheten till makt och inflytande oavsett kön ser ut. Dessa tre 

faktorer är baserade både på Hirdmans och Ackers teorier om genussystem och 

könsmaktsordning. 

Jag kommer även göra min analys med stöd av idén om jämställdhetsintegrering 

som politisk strategi. Idén hjälper mig att förstå och förklara varför vissa saker 

kan bidra till problem med att skapa jämställd regional tillväxt. Strategin beskrivs 

via olika faktorer som anses viktiga för att lyckas med integreringen. Dessa 

faktorer är 1) Politikens ansvar att ge tydliga uppdrag och mål för hur 

jämställdhetsintegreringen ska gå till, 2) Utbildning och kunskap kring genus och 

jämställdhet för ett framgångsrikt arbete, 3) Fakta, mätbara mål och dialoger samt 

4) Sakkunniga medarbetare och forskare för att skapa ett kunskapsstöd kring vad 

jämställdhetsintegrering innebär. 

Även den tidigare forskning som jag presenterat angående sambandet mellan 

jämställdhet och tillväxt är något som jag utgår från för att analysera 

handlingsplanerna. Den tidigare forskningen handlar kortfattat om olika faktorer 

som är viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv för att skapa tillväxt. Dessa faktorer 

som jag kommer att studera närmare i handlingsplanerna handlar om 1) Rätten till 

utbildning för båda könen, 2) Rätten till att få arbeta på samma villkor, 3) 

Löneskillnader mellan män och kvinnor, 4) Stärka kvinnors rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter samt 5) Öka kvinnors inflytande i regionala 

utvecklings- och beslutsprocesser, företagande och entreprenörskap.  

När jag studerar textmaterialet, kommer jag att läsa och analysera materialet med 

hjälp av dessa elva nämnda faktorer. Jag har valt att inte referera till en viss faktor 
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i min analys, utan istället kommer jag att läsa och analysera materialet samtidigt 

som jag har dessa faktorer i åtanke och refererar då till en viss forskare och dennes 

teori eller forskning. Dessa faktorer hjälper mig att skapa en koppling mellan 

uppsatsens teori och empiri och är ett sätt att kunna förstå handlingsplanerna och 

regionernas jämställdhetspolitik utifrån ett könsmaktsperspektiv. 
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3. Metodologiskt förhållningssätt 

Detta kapitel tar upp vilken metod som används för att göra analysen, samt vilket 

material som ligger till grund för analysen.  

3.1 Metod 

För att studera de olika regionernas visioner och arbete kring jämställdhet kommer 

jag att göra en komparativ fallstudie. Anledningen till att jag väljer 

fallstudiedesignen är för att det med hjälp av en fallstudie går att komma nära ett 

specifikt fall och studera det djupare, som i det här fallet är jämställdhetspolitik på 

regional nivå. Den komparativa designen är användbar i den här studien eftersom 

mitt syfte är just att jämföra tre olika regioner via en kartläggning av deras 

visioner och arbete (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007).  

3.1.1 Analysverktyg 

I den här studien kommer jag att göra en kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalysen passar bra till just den här studien för att det med hjälp av en 

innehållsanalys är möjligt att skapa en bra överblick av ett större material för att 

sedan kunna skapa ett bra underlag för att göra jämförelser (Bergström & Boréus, 

2012). Den variant av innehållsanalys jag kommer att använda mig av är den 

systematiserande analysen. Med hjälp av just denna metod är det möjligt att via en 

närläsning av materialet, lyfta fram de mest väsentliga delarna i materialet för att 

sedan klargöra tankestrukturen i materialet (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2007). 

 

Jag har valt att göra min innehållsanalys i tre steg, inspirerad av Stefan Björklunds 

tillvägagångssätt för att analysera politiska ideologier. I det första steget kommer 

jag studera behovet av och förutsättningar för jämställdhetspolitiken i 

textmaterialet, det vill säga att studera verklighetsomdömet. I nästa steg kommer 

jag att undersöka de värderingar som finns kring jämställdhet, det vill säga 

studera hur de tre regionerna anser att det bör vara. I det sista steget kommer jag 

att undersöka de eventuella handlingsrekommendationer som finns i 

textmaterialet, det vill säga de förslag som finns för hur arbetet med jämställdhet 

ska gå till (Björklund, 2000). 
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3.1.2 Tillämpning av metoden 

Analysen kommer att göras på det utvalda textmaterialet med stöd av Yvonne 

Hirdmans och Joan Ackers teorier kring genussystem inom organisationer. Även 

idén om jämställdhetsintegrering som politisk strategi kommer att ligga till grund 

för analysen. Analysen ställs också mot den tidigare forskning som presenterats av 

sambandet mellan jämställdhet och tillväxt.  

Jag kommer att göra en närläsning av textmaterialet för att sedan kunna applicera 

mitt analysverktyg på materialet. Utifrån teorierna kring genussystem kommer jag 

att analysera textmaterialet i tre olika steg för att systematiskt klargöra 

tankestrukturen kring jämställdhet i dokumenten. När detta är gjort kommer jag 

kunna undersöka vilka skillnader och likheter det finns mellan de tre regionernas 

visioner och arbete kring hur jämställdhet ska uppnås i regionen.  

3.2 Analysmaterial 

Mitt analysmaterial består av handlingsplaner för jämställdhet från de tre olika 

regionerna. De utvalda dokumenten är följande: 

• Jämställd regional tillväxt i Halland 2012-2014 (Region Halland, 2012) 

• Jämställd regional tillväxt i Värmland 2012-2014 (Region Värmland, 2013) 

• Nulägesanalys av jämställd regional tillväxt i Värmland (Region Värmland, 

2012) 

• Jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 (Västra 

Götalandsregionen, 2012) 

Anledningen till att det enbart är för Region Värmland jag använder ett dokument 

om en nulägesanalys av jämställdheten i regionen är för att det inom de andra 

regionernas handlingsplaner ingår nulägesanalyser, men i Region Värmland ligger 

nulägesanalysen i ett annat dokument. 

3.2.1 Avgränsning och urval 

Det material som ligger till grund för analysen har jag valt för att det är 

regionernas egna handlingsplaner för jämställdhet, det vill säga Region Värmland, 

Region Halland och Västra Götalandsregionen. Det finns även liknande 

handlingsplaner från de tre länsstyrelserna i de valda regionerna, men eftersom jag 
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bland annat vill ta reda på ifall det kan skilja sig något mellan 

jämställdhetspolitiken och det politiska styret som finns i regionerna har jag valt 

regionernas egna handlingsplaner istället för länsstyrelsernas handlingsplaner.  

Handlingsplanerna är även avgränsade tidsmässigt. Jag har enbart valt 

handlingsplaner gällande åren 2012-2014. Anledningen till detta är för att jag vill 

ha material gällande samma årtal för alla tre regionerna, och då valde jag just åren 

2012-2014 eftersom det finns tillgängliga handlingsplaner från denna tidsperiod.  

3.2.2 Validitet och reliabilitet 

Eftersom jag enbart studerar textmaterial i form av handlingsplaner för 

jämställdhet, innebär det att jag inte kommer att kunna säga något om ifall 

regionerna skulle kunna kallas jämställda eller inte, vilket inte heller är mitt syfte. 

Eftersom syftet i uppsatsen är att studera jämställdhetspolitik på regional nivå, kan 

jag då med hjälp av min valda metod och mitt utvalda material dra slutsatser kring 

ifall det finns tydliga skillnader och/eller likheter mellan de olika regionernas 

jämställdhetspolitik. Det textmaterial jag valt kan ur ett källkritiskt perspektiv 

anses vara relativt tillförlitligt för att studera regionernas jämställdhetspolitik, 

eftersom det är regionerna själva som skrivit handlingsplanerna och det är alltså 

ingen tolkning av deras politik som någon annan gjort som jag sedan studerar. 

Tolkningen av handlingsplanerna gör jag själv i analysen och av den anledningen 

har jag valt att i detta kapitel av uppsatsen beskriva min metod och 

tillvägagångssätt för att studera och analysera mitt textmaterial. Detta gör det 

möjligt för läsaren att förstå hur materialet bearbetas och därmed även förstå på 

vilka grunder jag drar mina slutsatser av analysen. Jag har även valt att göra 

operationaliseringar av teorin och den tidigare forskningen av just denna 

anledning, för att det ska gå att följa med i mitt tankesätt och tillvägagångssätt i 

uppsatsen. 

3.3 Begrepp 

I följande avsnitt förklarar jag olika relevanta begrepp för uppsatsen.  

Jämställdhet: Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, 

samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i 

fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, 
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lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga 

ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt slutligen 

frihet från könsrelaterat våld (Nationalencyklopedin, 2016). 

Region: I den här uppsatsen är min definition av region de geografiska områden 

som de olika beslutsfattande organen är ansvariga över när det handlar om 

regional utvecklingspolitik. I Sverige är Region Halland, Region Värmland och 

Västra Götalandsregionen ansvariga över den regionala utvecklingspolitiken i 

dessa tre län. Därmed innebär alltså region i det här fallet de tre olika länen som 

studeras i uppsatsen. 

Tillväxt: Tillväxt innebär en ökning över tiden av produktionen av varor och 

tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Detta möjliggör på längre sikt 

en ökning av den genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets 

befolkning (Nationalencyklopedin, 2016). 

Mer specifikt menar regeringen att just regional tillväxt handlar om åtgärder för 

att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och 

sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor som regionala 

utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och 

EU:s regionalfondsprogram (Regeringskansliet, 2016). 
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4. Empiri och analys 

Min empiri består av de tre handlingsplanerna som de utvalda regionerna 

upprättat. Handlingsplanerna kommer att studeras var för sig och beskrivas i tre 

steg. Först kommer jag att beskriva utgångsläget i regionerna innan 

handlingsplanerna skrevs, vilket jag kallar för verklighetsomdöme. Sedan kommer 

jag att beskriva de mål som regionerna har kring jämställd regional tillväxt, dessa 

beskrivs i avsnittet Värderingar. I avsnittet Handlingsrekommendationer beskrivs 

slutligen hur regionerna vill genomföra jämställdhetsintegreringen och vad som 

måste göras för att uppnå en jämställd regional tillväxt. Handlingsplanerna 

beskrivs och analyseras med hjälp av Hirdmans och Ackers teorier om 

genussystem, samt med hjälp av idén kring jämställdhetsintegrering som politisk 

strategi och den tidigare forskning som presenterats om sambandet mellan 

jämställdhet och tillväxt. Det är även dessa teorier som jag har operationaliserat i 

kapitel 2.4 genom att skapa olika faktorer som representerar teorierna, idén om 

jämställdhetsintegrering och den tidigare forskningen. Jag kommer inte 

uttryckligen att referera till en viss faktor, utan jag har istället valt att referera till 

en viss forskares teori eller forskning när jag gör min analys. 

4.1 Jämställd regional tillväxt - Halland 

Material: Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt i Halland 2012-2014  

Region Halland har upprättat en handlingsplan för jämställd regional tillväxt  

gällande åren 2012-2014, efter att regeringen ansåg att jämställdheten i det 

regionala tillväxtarbetet behövdes stärkas. 

4.1.1 Verklighetsomdöme 

Innan Region Halland skapade handlingsplanen gjordes en nulägesanalys av hur 

situationen för män och kvinnor ser ur inom tillväxtområdet i Halland. 

Nulägesanalysen är bland annat baserad på intervjuer med olika aktörer inom 

olika verksamheter i regionen. 

I nulägesanalysen beskrivs sysselsättningsutvecklingen i regionen som god, till 

och med som bättre än rikets genomsnitt. Därefter nämns det att det dock finns 

”ett tydligt glapp” gällande andelen förvärvsarbetande kvinnor och män i 
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regionen. Detta innebär att sysselsättningsgraden beskrivs som god, även fast det 

uppenbarligen finns en tydlig skillnad i hur många män respektive kvinnor som 

arbetar. Region Halland anser att det är ett problem ur ett samhällsperspektiv när 

vissa grupper är underrepresenterade på arbetsmarknaden, eftersom det anses vara 

ett slöseri med resurser. I nulägesanalysen beskrivs arbetsmarknaden som starkt 

segregerad efter kön, och att denna könsuppdelade arbetsmarknad är den främsta 

förklaringen till att män och kvinnor har olika löner i regionen. Detta är inte bara 

är ett problem ur ett jämställdhetsperspektiv utan även ett problem för tillväxten 

när män och kvinnor inte har samma möjlighet till arbete (Klasen, 1999). I 

enlighet med Hirdmans teori om genussystem skulle detta kunna tolkas som att 

kvinnorna i Halland har sämre möjlighet till makt och inflytande än männen när 

de inte är lika etablerade på arbetsmarknaden (Hirdman, 1988).  

Gällande den könsuppdelade arbetsfördelningen finns det även en skillnad mellan 

olika branscher som invånarna i regionen jobbar inom. Nulägesanalysen visar att 

det finns två branscher som är kraftigt kvinnodominerande, vård och omsorg samt 

utbildning. Branscher så som tillverkning och utvinning, transport samt 

byggverksamhet är tre exempel som är kraftigt mansdominerande i regionen. 

Analysen visar även att det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnors 

medelinkomst i regionen. Medan männens medelinkomst år 2010 låg på 314 600 

kronor låg kvinnornas medelinkomst på 227 500 kronor. Detta är alltså en skillnad 

mellan könen på närmare 90 000 kronor om året. Enligt Åsa Löfström är 

löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem för jämställd tillväxt 

(Löfström, 2009). Just denna skillnad förklarar Region Halland genom könens 

olika yrkesval, det vill säga att kvinnor och män ofta gör traditionella yrkesval 

vilket innebär att kvinnor oftare jobbar inom vården än män, och att män ofta 

arbetar inom till exempel byggbranschen där lönerna är högre. Ytterligare en 

anledningen till löneskillnaderna anses vara att kvinnor mer ofta är barnlediga 

jämfört med männen, vilket innebär att kvinnor i större omfattning ansvarar för 

det obetalda omsorgsarbetet. Enligt Ackers teori om genussystem är detta en 

effekt av könsmaktsordningen som finns inom organisationer, när olika 

könsbundna substrukturer leder till kvinnors exkludering på arbetsmarknaden. 

Acker menar att det finns två typer av arbetare, en typ som prioriterar arbete före 

familj, och en typ som prioriterar familj före arbete. Kvinnorna anses Acker ofta 
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tillhöra den senare typen, vilket stämmer in på Region Hallands statistik för att det 

i större utsträckning är kvinnorna som stannar hemma med barnen och förlorar 

inkomst (Acker, 1992). 

Region Halland menar även att det finns ett problem grundat på olika lön för lika 

arbete när till exempel en kvinnlig företagsekonom i snitt tjänar cirka 9000 kronor 

mindre i månaden än en manlig företagsekonom i Halland. Detta bidrar till en 

könsmaktsordning enligt Ackers teori om genussystem och könsbunden 

fördelning inom arbete, eftersom den dimensionen i teorin beskriver den 

uppdelning som finns på arbetsmarknaden när kvinnor är underordnade män via 

lägre löner och mindre makt och inflytande. Acker menar också att det ofta inom 

organisationer finns en uppdelning mellan vilka jobb som anses vara bäst lämpade 

för kvinnor respektive män (Acker, 1992). 

I Halland finns det även skillnader mellan könen när det kommer till företagande. 

Av alla företagsledare i Halland är omkring en tredjedel kvinnor, vilket ligger 

strax ovanför rikssnittet. Detta tyder på att Halland ligger i framkant i förhållande 

till andra regioner i Sverige när det gäller jämställdhet inom företagande, däremot 

är det fortfarande långt ifrån hälften av alla företagsledare som är kvinnor. Att 

arbeta för att öka kvinnors inflytande inom företagande och entreprenörskap, samt 

inom regionala besluts- och utvecklingsprocesser kan leda till att den jämställda 

regionala tillväxten ökar (Jonsson & Lindgren, 2013). 

Nulägesanalysen visar att flera av de insatser som skett för att stödja företagande i 

Halland främst har inriktats på mansdominerande branscher. Även antalet 

beviljade Almi-lån går främst till män i riket, men i Halland är det enligt 

nulägesanalysen en relativt liten skillnad mellan könen av beviljande Almi-lån. 

Nulägesanalysen visar att det är få verksamheter i regionen som har tillämpat ett 

jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet. Vissa verksamheter har genomfört 

utbildningsinsatser, men de allra flesta tillfrågade aktörer svarade att de inte 

upplever att jämställdhet finns med naturligt i det dagliga arbetet. Om ett 

jämställdhetsperspektiv förekommer, sker det oftast inom olika tillfälliga projekt 

eller tidsbegränsade insatser. 



27 

 

 

Flera aktörer har svarat att de arbetar med att skapa en blandning av kvinnor och 

män i personalen.  

Region Halland menar att det när nulägesanalysen skrevs, saknades en bild över 

hur resurser inom tillväxtarbetet fördelats mellan könen och hur olika insatser har 

påverkat kvinnor respektive män. 

Region Halland har ett program som heter ”Främja kvinnors företagande”, och 

inom ramen för detta program har genus- och jämställdhetsutbildningar för 

företagsfrämjande aktörer genomförts.  

I nulägesrapporten skriver Region Halland att det finns ett problem med 

jämställdhetsintegreringen då flera tillfrågade aktörer inte vet hur de ska integrera 

ett jämställdhetsperspektiv i deras projektverksamhet.  

I en tillhörande SWOT-analys till nulägesrapporten, har Region Halland definierat 

olika hot som anses vara aktuella för jämställdhetsintgeringen.2 Dessa hot handlar 

bland annat om att det finns ett svagt intresse för jämställdhet i regionen, vilket 

försvårar integreringen. Även den segregerade arbetsmarknaden pekas ut som ett 

hot, tillsammans med glappet mellan män och kvinnors löner. De svagheter som 

beskrivs i analysen är främst att det fortfarande är mycket man inte vet när det 

gäller villkoren för kvinnor och män, att skrivningar  och mål om jämställdhet inte 

verkställs fullt ut, att det finns okunskap om jämställdhet och att det därmed 

behövs en attitydförändringar hos vissa aktörer samt att det inte finns några 

tydliga indikatorer för att mäta hur olika satsningar för jämställdhet påverkar män 

respektive kvinnor.  

4.1.2 Värderingar 

Tidigare i uppsatsen har jag redovisat fyra politiska mål för jämställdhet, och 

dessa mål har även Region Halland tagit med i sin handlingsplan för jämställd 

regional tillväxt. Dessa fyra mål är: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 

                                                
2 En SWOT-analys innebär att till exempel ett företag eller en organisation analyserar 
företagets/organisationens styrkor, svagheter, hot och möjligheter.  
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• Ekonomisk jämställdhet 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra  

Utöver dessa fyra mål, finns även ett övergripande mål som är baserat på en 

nationell handlingsplan för jämställd regional tillväxt, nämligen att kvinnor och 

män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet 

och få tillgång till tillväxtresurser.  

I handlingsplanen hänvisar Region Halland även till Region Hallands 

utvecklingsstrategi Halland - Bästa livsplatsen 2005-2020 där jämställdhet är en 

viktig del i att skapa förutsättningar för den bästa livsplatsen. Från 

utvecklingsstrategin är följande citat hämtat: 

Vi ska skapa jämställda förhållanden som innebär samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män inom livets alla 
områden. Det gör vi genom att öka kunskapen om kvinnors och mäns 
ojämlika inflytande, förutsättningar och villkor. För att uppnå ett 
jämställt Halland krävs att både kvinnor och män sätter sig in i 
problemen och engagerar sig i det dagliga arbetet. Vi ska utveckla 
jämställdhetsarbetet i alla verksamheter. Halland ska vara en 
föregångare i arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor. 
(Region Halland, 2012. Handlingsplan för en jämställd regional 
tillväxt i Halland 2012-2014. S.2)	

Citatet handlar om den övergripande vision som Region Halland har för 

jämställdhetspolitiken. Målet kan enligt teorierna om genussystem förklaras 

genom att Region Halland vill minska könsmaktsordningen inom regionen genom 

att skapa samma möjligheter till makt och inflytande oavsett kön, samt att både 

män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter i samhället. 

I handlingsplanen har Region Halland valt att förklara sambandet mellan 

jämställdhet och regional tillväxt för att motivera varför det är viktigt med 

jämställdhet och varför de vill jobba med jämställdhetsintegrering i regionen. 

Sambandets olika effekter är desamma som de effekter Tillväxtverket definierat 

och som jag förklarat tidigare i uppsatsen. Utöver dessa fyra effekter skriver 

Region Halland också att de vill arbeta med jämställd regional tillväxt för att det 

förbättrar företagens utveckling. Anledningen till detta anses vara för att 

lönsamheten ökar i företag som är mer jämställda än andra företag i samma 
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bransch när det finns både män och kvinnor i ledningen och på chefsposter 

eftersom det gör att företagens beslut förbättras. Därmed ökar lönsamheten, 

aktieutdelningen och avkastningen på företagens kapital enligt den förstudie från 

”Främja kvinnors företagande” som handlingsplanen refererar till. Eftersom 

Region Halland anser att det är viktigt med både män och kvinnor på 

chefspositioner för att senare få ökad tillväxt i regionen, tyder det på att de vill 

arbeta för att minska en könsmaktsordning baserad på kvinnors underordning av 

män och baserat på kvinnors sämre möjligheter till makt och inflytande (Hirdman, 

1988). 

I Handlingsplanen har Region Halland tagit del av och instämmer med företaget 

Preeras vision om jämställdhet. Enligt handlingsplanen var Preera en av Sveriges 

bästa arbetsplatser ur ett jämställdhetsperspektiv år 2010, alltså två år innan 

handlingsplanen skrevs. Managementkonsultbolaget Preera menar att ökad 

mångfald och bättre könsfördelning leder till större kreativitet och bättre 

managementkonsulter. Företagets VD sa följande om jämställdhet i deras 

organisation:   

Den ökade kvalitet som  våra kunder får när vi kan erbjuda mer 
jämställda team är oerhört viktig, men jämställdhet är också en fråga 
om arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare. (Preeras vd Julia 
Norinder) (Region Halland, Handlingsplan för en jämställd regional 
tillväxt i Halland 2012-2014. S.4) 

Citatet ovan har Region Halland valt att ta med i deras handlingsplan för jämställd 

regional tillväxt, vilket tyder på att de håller med om de visioner som Preera står 

för.  

I handlingsplanens fjärde kapitel definieras ett övergripande mål som Region 

Halland har för jämställdhetspolitiken i regionen. Målet är att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet i Halland, för att kvinnor 

och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala 

tillväxtarbetet i Halland och få likvärdig tillgång till tillväxtresurserna.  

4.1.3 Handlingsrekommendationer  

För att nå de mål och visioner som Region Halland har för jämställdhetspolitiken 

inom regionen, har de arbetat fram sex olika aktiviteter som de vill genomföra för 

måluppfyllelsen. Dessa aktiviteter är 1) Jämställdhetsperspektiv i övergripande 
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styrdokument och planer, 2) Utforma en checklista för jämställdhetsanalyser, 3) 

Utbildningsinsatser, 4) Jämställdhetsperspektiv i upphandlingar, 5) Könsuppdelad 

statistik och 6) Jämställdhetsperspektiv i uppdragsbeskrivningar.  

4.1.3.1	Jämställdhetsperspektiv	i	övergripande	styrdokument	och	planer	

Den första aktiviteten handlar om att det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv i 

alla övergripande styrdokument och regionala planer gällande det regionala 

tillväxtarbetet. Region Halland menar även att det är nödvändigt med uppföljning 

och utvärdering av hur arbetet med att integrera detta i praktiken fungerar. Utöver 

detta anses det även vara viktigt att inom regionen kommunicera på ett sätt som 

kan tilltala både kvinnor och män. Att Region Halland skriver just ”kommunicera 

på ett sätt som kan tilltala både män och kvinnor” och inte ”kommunicera på olika 

sätt så vi tilltalar både män och kvinnor” anser jag tyder på att de vill minska de 

skillnader som skapats mellan föreställningarna om manligt och kvinnligt, vilket 

enligt Hirdmans teori skulle kunna förklaras som att de vill minska 

könsmaktsordningen. Detta eftersom just skillnaden mellan manligt och kvinnligt 

är en av de två logiker som Hirdman menar att genussystemet kan förklaras 

genom (Hirdman, 1998). Enligt Ackers teori skulle detta också kunna förklaras 

genom den könsbundna interaktionen som hon anser kan finnas inom 

organisationer. Könsbunden interaktion handlar om att interaktion mellan två eller 

flera medarbetare på en arbetsplats kan ha en bakomliggande könsmaktsordning 

som skapar hierarkier genom att de ofta är till männens fördel. När Region 

Halland precisera att de vill ett sätt som tilltalar både män och kvinnor kan det 

enligt Ackers teori vara ett sätt att minska könsmaktsordningen genom att vara 

medveten om hur kommunikationen och interaktionen fungerar (Acker, 1992). 

4.1.3.2	Utforma	en	checklista	för	jämställdhetsanalyser	

Region Halland vill att det ska finnas en checklista tillgänglig för att stödja 

integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inom beslutsprocesser för 

tillväxtarbetet.  

4.1.3.3	Utbildningsinsatser	

Region Halland menar att de måste öka kunskapen om jämställdhet inom 

tillväxtarbetet. Därmed ska det ske löpande utbildningar för tjänstemän, chefer 
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och politiker inom tillväxtområdet. Region Halland vill också att det ska finnas 

möjlighet till genuscoacher för cheferna inom regionen och vill undersöka 

möjligheten för detta. Att öka kunskapen kring jämställdhet och genus, samt att se 

till så att verksamheten har sakkunniga medarbetare som förstår vad jämställdhet 

innebär är en förutsättning för att lyckas med jämställdhetsintegrering i en region, 

och därmed även för att öka tillväxten (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). 

4.1.3.4	Jämställdhetsperspektiv	i	upphandlingar	

I upphandlingsprocesser av tjänster och produkter inom tillväxtområdet vill 

Region Halland att det ska finnas möjlighet att ställa krav på att det ska finnas ett 

jämställdhetsperspektiv hos de företag som är delaktiga i upphandlingarna. De vill 

också öka möjligheten för både mans- och kvinnodominerande företag ska ha 

möjlighet att delta i upphandlingar. I själva upphandlingsarbetet, vill regionen 

också att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas i den mån det är möjligt. 

4.1.3.5	Könsuppdelad	statistik	

För att kunna arbeta med mäns och kvinnors lika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter krävs kunskap om båda könens situationer inom det regionala 

tillväxtarbetet. Detta innebär att Region Halland vill ha den insamlade och 

analyserande statistiken könsuppdelad för att det ska vara möjligt att spegla 

jämställdhetsfrågor och problem relaterat till detta i samhället. Anledningen till 

detta är för att regionen vill få en bättre överblick över förhållandet mellan män 

och kvinnor och deras förutsättningar i regionen Halland. Denna statistik anser 

Region Halland ska leda till förändring och förbättring av 

jämställdhetsintegreringen. 

4.1.3.6	Jämställdhetsperspektiv	i	uppdragsbeskrivningar.		

I och med att Region Halland genomför utvecklingsinsatser i samarbete med 

andra aktörer inom det regionala tillväxtarbetet, vill de att det ska vara möjligt att 

ställa krav på jämställdhetsintegrering även hos de inblandade verksamheterna ska 

finnas med i ägardirektiv, projektdirektiv och i uppföljningen av aktörernas 

måluppfyllnad.  
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4.1.3.7	Uppföljning	och	utvärdering	

Utöver dessa sex aktiviteter för att nå måluppfyllelsen om ett 

jämställdhetsintegrerat regional tillväxtarbete i Halland vill regionen också att det 

ska genomföras uppföljning och utvärdering av aktiviteterna i handlingsplanen. 

En utvärderingsplan ska upprättas och alla inblandade aktörer ska få möjlighet att 

dra lärdomar under utvärderingsprocessen. Handlingsplanen ska också 

återkopplas till de aktörer som är inblandade i det regionala tillväxtarbetet i 

Halland. 

4.1.4 Sammanfattning 

Region Hallands förutsättningar för jämställd regional tillväxt skulle kunna 

sammanfattas med att säga att Region Halland har ett stort fokus på den 

ekonomiska jämställdheten i sin handlingsplan. Region Halland tar upp både 

problem med olika löner för könen inom samma bransch, samt problem med 

underrepresentationen av kvinnor inom företagande.  

I handlingsplanen har Region Halland tagit med de fyra nationella 

jämställdhetspolitiska delmål som definierats av regeringen 2006-2014 vilket 

tyder på att de vill arbete mot dessa mål. Region Halland har också definierat ett 

övergripande mål för jämställdhetspolitiken, nämligen att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet, för att kvinnor oh män ska 

ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet i Halland 

och få likvärdig tillgång till tillväxtresurserna. 

För att öka jämställdheten i regionen lägger Region Halland ett stort fokus på att 

öka kunskapen om kvinnors och mäns förutsättningar i regionen vilket ska 

förbättra jämställdhetsintegreringen. Ett mål är också att öka kunskapen om 

jämställdhet hos tjänstemän, chefer och politiker inom tillväxtområdet. Region 

Halland vill även se ett jämställdhetsperspektiv inom upphandlingar, i 

uppdragsbeskrivningar samt i styrdokument och planer inom det regionala 

tillväxtarbetet.  
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4.2 Jämställd regional tillväxt - Värmland 

Material: Hur Värmland blir en vinnare inom jämställd tillväxt – 

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 samt Hur Värmland 

blir en vinnare inom jämställd tillväxt – en nulägesanalys 

Region Värmlands handlingsplan för jämställd regional tillväxt handlar om att ett 

jämställdhetsperspektiv ska integreras i det regionala tillväxtarbetet under 

perioden 2012-2014. Handlingsplanen är ett svar på regeringsuppdraget om att 

skapa en jämställd regional tillväxt i Sverige. 

4.2.1 Verklighetsomdöme 

Verklighetsomdömet är baserat på den nulägesanalys som gjordes i samband med 

att handlingsplanen skulle upprättas. I handlingsplanen finns en sammanfattad 

version av nulägesanalysen medan den finns i sin helhet i ett separat dokument 

vilket är det jag utgår ifrån.  

I denna nulägesanalys beskriver Region Värmland hur Värmland ligger till 

jämfört med övriga Sverige när det kommer till jämställdhet. Region Värmland 

menar att ingen region i Sverige kan anses vara jämställd, och alltså då inte heller 

Värmland.  

Nulägesanalysen beskriver olika problemområden som var existerande vid den 

aktuella tidpunkten. Det första problemområdet handlar om att makten i regionen 

är ojämnt fördelad mellan könen. Kvinnor i Värmland anses inte ha samma 

möjlighet till makt och inflytande i det regionala tillväxtarbetet jämfört med män. 

Region Värmland poängterar dock att det finns skillnader i hur långt 

jämställdheten har kommit i olika delar av Värmland. Till exempel är Årjäng en 

värmländsk kommun som har ett högre antal kvinnliga företag jämfört med rikets 

genomsnitt. Region Värmland menar också att när nulägesanalysen gjordes, var 

det en jämn könsfördelning i kommunstyrelserna och i kommunfullmäktige.  

Ett annat problemområde handlar om den könssegregerade arbetsmarknaden. I 

Värmland finns det en könsuppdelad skillnad i olika branscher, sektorer och även 

inom olika positioner på arbetsmarknaden. Det finns alltså branscher som är 

kvinnodominerande och branscher som är mansdominerade, på samma sätt som 

vissa positioner är mans- eller kvinnodominerande. Detta skapar då även ett 
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lönegap eftersom vissa yrken, där kvinnor ofta arbetar, har lägre löner än andra 

mansdominerande branscher. Denna könsfördelning kan vara ett tecken på att män 

och kvinnor i Värmland inte har samma möjlighet till makt och inflytande enligt 

Hirdmans teori om genussystem (Hirdman, 1988). 

Även inom företagandet finns en könsuppdelning då de flesta män driver företag 

inom bland annat skogs- och jordbruk, medan kvinnor oftare driver företag inom 

kultur eller personliga tjänster. Region Värmland menar att männens branschvidd 

är bredare än kvinnornas, vilket innebär att det finns fler branscher i Värmland 

som enbart män är företagare inom. Även inom värmländska klusterföretag finns 

det en ojämn könsfördelning och Region Värmland menar att detta kan leda till att 

en ojämlik arbetsmarknadsstruktur upprätthålls och att ojämställdheten i regionen 

inte problematiseras. 

Könsstereotypa utbildningsval är ytterligare ett problemområde som hämmar den 

jämställda regionala tillväxten. I Värmland finns en tydliga könsuppdelning när 

det kommer till utbildningsval, då kvinnor ofta utbildar sig inom omvårdnad, 

samhällsvetenskap och medievetenskap medan männen är överrepresenterade 

inom bygg-, industri- och fordonsprogram, på gymnasiet. Det finns även en 

skillnad relaterat till könsuppdelning i form av eftergymnasial utbildning. I 

Värmland är det fler kvinnor än män som är behöriga att söka vidare till högre 

studier, och det är även högutbildade personer som ofta flyttar ifrån regionen 

vilket gör att fler kvinnor än män flyttar ifrån Värmland. Enligt tidigare forskning 

som gjorts angående sambandet mellan jämställdhet och ökad tillväxt är det 

viktigt att båda könen har samma möjlighet till utbildning för att regionen ska öka 

tillväxten (Löfström, 2009). När det i Värmland finns en tydlig skillnad mellan 

könen när det kommer till högre utbildning, där männen är underrepresenterade, 

kan detta alltså skapa problem för den regionala tillväxten. 

Även infrastrukturplaneringen är ett problemområde då denna anses sakna ett 

genusperspektiv. Region Värmland anser att det finns en brist av förståelse om 

kvinnor respektive mäns rörelsemönster och hur dessa skiljer sig åt. Medan 

kvinnor är mer benägna att resa med kollektivtrafiken, reser männen oftast med 

bil. Detta innebär att män och kvinnor har olika villkor för resandet, vilket kan 

handla om resor till och från jobb, som då även kan leda till en ojämställd 
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arbetsmarknadssituation. Enligt Stephen Klasen är en förutsättning för jämställd 

tillväxt, att män och kvinnor ska rätt till att delta på arbetsmarknaden på samma 

villkor (Klasen, 1999). I det här fallet kan alltså den ojämställda 

infrastrukturplaneringen skapa hinder för tillväxten i regionen, eftersom män och 

kvinnor inte har samma förutsättningar för att delta på arbetsmarknaden. 

Regioninvånarnas hälsa anses också vara ett problem för den jämställda regionala 

tillväxten. Det finns enligt nulägesanalysen tydliga skillnader mellan ohälsotalen i 

regionen kopplat till kön. Till exempel är män överrepresenterade när det kommer 

till arbetsskador, medan kvinnor oftare är långtidssjukskrivna än män. Det är även 

fler kvinnor än män som har sjukersättning. Fler män än kvinnor har 

alkoholproblem medan fler kvinnor än män röker regelbundet. Region Värmland 

menar att en anledning till dessa olika ohälsotal är den segregerade 

arbetsmarknaden och den ojämna fördelningen av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. 

4.2.2 Värderingar 

Syftet med Region Värmlands handlingsplan är att skapa en ökad strategisk och 

långsiktig förståelse av hur ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra planeringen 

och genomförandet av det regionala tillväxtarbetet. Region Värmland vill att det 

regionala tillväxtarbetet ska genomföras med insikt om att nuvarande och 

kommande generationer av kvinnor och män ska kunna erbjudas sunda 

ekonomiska miljö och socialmässiga förhållanden. 

Det övergripande målet för handlingsplanen beskriver Region Värmland som 

följande: 

Jämställd regional tillväxt innebär att en jämn fördelning av makt och 
resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. 
Målet är därför att kvinnor och män ska ha samma förutsägningar att 
nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till 
tillväxtresurser. (Region Värmland, 2013. Hur Värmland blir en 
vinnare inom jämställd tillväxt. S.3) 

Citatet ovan tar upp samma saker som det jämställdhetspolitiska målet regeringen 

2006-2014 satte upp och som jag skrivit om tidigare i uppsatsen. Innehållet i 

citatet tyder på att Region Värmland vill arbeta för att stärka kvinnors rättigheter, 
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möjligheter och skyldigheter vilket också är en förutsättning för att man via 

jämställdhet ska kunna skapa tillväxt (Stotsky, 2006).  

Region Värmland nämner även de fyra jämställdhetspolitiska delmålen som är 

följande: 

• En jämn fördelning av makt och inflytande 

• Ekonomisk jämställdhet 

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Av dessa fyra delmål anser Region Värmland att målen om en jämn fördelning av 

makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet som de två viktigaste målet att 

fokusera på inom det regionala tillväxtarbetet.  

Utöver de nationella jämställdhetspolitiska delmålen har Region Värmland även 

definierat fem mål över prioriterade utvecklingsområden som de vill uppnå för att 

få en jämställd regional tillväxt. Dessa fem prioriteringsområden är följande: 

• Stärk de regionala tillväxtaktörerna 

• Berätta nya berättelser om ett jämställt Värmland 

• Synliggöra både kvinnor och män 

• Tillgängliggör tillväxtarbetet för fler 

• Gör jämställd tillväxt begripligt 

Att göra jämställd tillväxt begripligt kan tolkas som att Region Värmland vill 

sprida kunskap om vad jämställd regional tillväxt innebär och om varför det är 

viktigt. Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning är det viktigt med 

utbildning och kunskap för att lyckas med jämställdhetsintegrering (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Kopplat till dessa mål finns det även handlingsrekommendationer beskrivna i 

handlingsplanen, som behandlas i nästa avsnitt. 

Genom dessa nämnda mål vill Region Värmland öka attraktionskraften, 

konkurrenskraften, kvaliteten och lönsamheten i regionen. Region Värmland 
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motiverar också varför det är viktigt med en jämställd regional tillväxt och dess 

effekter, vilket är bakgrunden till de utsatta målen. Det samband som Region 

Värmland beskriver finns mellan jämställdhet och tillväxt, är desamma som de 

effekter som Tillväxtverket definierade och som jag nämnt tidigare. 

4.2.3 Handlingsrekommendationer  

Kopplat till de fem målen för  prioriterade utvecklingsområden för Region 

Värmlands jämställda regionala tillväxt finns även handlingsrekommendationer 

för varje utvecklingsområde. 

4.2.3.1	Stärk	de	regionala	tillväxtaktörerna	

För att kunna stärka de regionala tillväxtaktörerna vill Region Värmland kartlägga 

och synliggöra den kompetens som finns inom regionen relaterat till 

jämställdhetsområdet. Region Värmland vill även genomföra anpassade 

utbildningar och samtalsstöd till de som behöver mer kompetens i regionen inom 

jämställdhetsområdet. Allra viktigast är det att detta stöd kan riktas till 

projektledare för det regionala tillväxtarbetet. En väg att gå för att stärka de 

regionala tillväxtaktörerna är även att kartlägga könsrepresentationen i 

bolagsstyrelser i regionen. Region Värmland föreslår också att branscher ska 

korskopplas inom regionen för att minska den könssegregerade arbetsmarknaden 

och därmed få in män i kvinnodominerande branscher och tvärtom.  

Att identifiera ambassadörer och förebilder som representerar fler bilder av det 

regionala ledarskapet är också viktigt enligt Region Värmland för att stärka de 

regionala tillväxtaktörerna. 

4.2.3.2	Berätta	nya	berättelser	om	ett	jämställt	Värmland	

Fokus för detta utvecklingsområde handlar om genusmedveten kommunikation. 

Det innebär att Region Värmland vill tydliggöra vad som ska kommuniceras och 

vad som inte ska kommuniceras inom jämställdhetsfrågan. Det anses även vara 

viktigt att identifiera positiva exempel för jämställdhetsfrågan, så som unga 

företagare, entreprenörer och liknande. Dessa framgångsexempel ska då hjälpa 

Region Värmland att skapa nya berättelser om Värmland som en region med höga 

ambitioner inom jämställdhet. 
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4.2.3.3	Synliggör	både	kvinnor	och	män	

Region Värmland vill samla in och redovisa statistik för jämställdhetsfrågor i 

regionen som ska visa den eventuella strukturella ojämlikheten mellan könen. 

Därmed anser Region Värmland att det ska vara möjligt att avliva myter om en 

ojämställd region för att kunna jobba vidare mot målen att bli mer jämställd. Fakta 

om hur situationen ser ut angående jämställdhet anses vara en nyckel till framgång 

för jämställdhetsintegrering (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

4.2.3.4	Tillgängliggör	tillväxtarbetet	för	fler	

Utvecklingsområdet om att tillgängliggöra tillväxtarbetet för fler handlar om att 

involvera fler personer inom olika branscher i det regionala tillväxtarbetet. Till 

exempel ska regionen jobba för att få fler kvinnor att engagera sig i 

mansdominerande branscher via öppna forum som mötesplatser inom dessa 

branscher.  

Region Värmland anser att det är viktigt att säkerställa att jämställdhet-, genus-, 

och könsperspektiv blir synligt i regionala strategier, handlingsplaner och policys. 

Detta ska göras genom att involvera genuskompetensen tidigt i processen. 

Genusmedvetenhet ska införas hos företagsrådgivare, projekthandläggare, 

klusterorganisationer och yrkesvägledare för att säkerställa att även kvinnors idéer 

och entreprenörskap tas till vara och uppvärderas. 

Detta område i handlingsplanen handlar främst om att kvinnor i större 

utsträckning måste in i mansdominerande branscher för att öka den jämställda 

regionala tillväxten, fokus verkar inte vara lika stort på att öka förekomsten av 

män inom kvinnodominerande branscher. 

4.2.3.5	Gör	jämställd	tillväxt	begripligt	

Inom detta område verkar könsuppdelad statistik vara viktigt för att regionen ska 

kunna synliggöra skillnader och likheter mellan män och kvinnor. Region 

Värmland vill även på ett tydligt sätt visa olika exempel på vad jämställd tillväxt 

är och samtidigt kunna ge konkreta argument för jämställd tillväxt.  

Att kommunicera genusmedvetet för mångfald och jämställdhet är även inom 

detta utvecklingsområde ett fokus det är även något som alla inom regionen ska 
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vara delaktiga i. För att jämställdhetsintegrering ska vara framgångsrik, behövs en 

bra kommunikation inom organisationen för att skapa en förståelse av hur 

ojämställdhet påverkar både kvinnor och män (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). Genom att Region Värmland vill ha en genusmedveten 

kommunikation tyder detta på ett steg i rätt riktning för att lyckas med 

jämställdhetsintegreringen och så småning om även med att öka den regionala 

tillväxten. 

4.2.3.6	Ansvariga	aktörer	

För att Värmland ska bli en mer jämställd region och därmed öka sin tillväxt via 

attraktionskraft och konkurrenskraft behövs aktörer som ansvarar för detta. I 

Värmland finns ett resurscentrum för jämställd tillväxt, som Region Värmland är 

projektägare för. Resurscentrum är den huvudsakliga utföraren av Region 

Värmlands handlingsplan för jämställd regional tillväxt och ansvarar för 

handlingsplanens revidering. Utöver resurscentra finns även ett jämställdhetsråd i 

Värmland som syftar till att främja regionens jämställdhetsarbete. 

Målgruppen för handlingsplanen är olika aktörer inom det regionala 

tillväxtarbetet, som till exempel kommuner, landsting, länsstyrelsen, 

entreprenörer, finansiärer, universitet och andra organisationer. 

4.2.4 Sammanfattning 

Region Värmlands handlingsplan för jämställd regional tillväxt kan sammanfattas 

med att säga att regionen har problem med en könssegregerad arbetsmarknad och 

könsstereotypa utbildningsval. Regionen ser även problem med att det finns en 

ojämn könsfördelning inom företagande och att regioninvånarnas ohälsa påverkar 

den jämställda regionala tillväxten. Ytterligare ett problemområde handlar om 

samhällsplaneringen som hittills inte skapat samma förutsättningar för män och 

kvinnor att delta på arbetsmarknaden. 

I sin handlingsplan nämner Region Värmland de fyra nationella 

jämställdhetspolitiska delmål som beskrivits tidigare i uppsatsen, men regionen 

har även definierat ett övergripande mål för jämställdhetspolitiken som handlar 

om att skapa en jämn fördelning av makt och resurser i regionen, samt att män och 

kvinnor ska ha samma förutsättningar och inflytande i det regionala 
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tillväxtarbetet. Region Värmland har utöver detta övergripande mål också satt upp 

fem mål i handlingsplanen som handlar om att skapa ett mer jämställt Värmland 

med hjälp av att stärka regionala tillväxtaktörer, berätta om ett jämställd Värmland 

för att få människor att öka sin kunskap om ämnet och därmed även göra 

begreppet jämställd tillväxt begripligt, tillgängliggöra tillväxtarbetet för fler samt 

att synliggöra både män och kvinnor i regionen. 

För att kunna skapa en mer jämställd region föreslår Region Värmland bland 

annat korskoppling av olika branscher som är kvinno- respektive mansdominerade 

för att få en jämnare könsfördelning inom dessa branscher. Region Värmland vill 

även se en genusmedveten kommunikation, samt lyfta fram framgångsexempel på 

aktörer som arbetar med jämställdhet. Viktigt är också att information och statistik 

ska finnas tillgängligt för att kunna förbättra jämställdhetsintegreringen och för att 

öka kunskapen om jämställdhet i regionen.  
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4.3 Jämställd regional tillväxt - Västra Götaland  

Material: Jämställdhet gör skillnad – Handlingsplan för jämställd regional 

tillväxt i Västra Götaland 2012-2014 

Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för jämställd regional 

tillväxt gällande åren 2012-2014 efter regeringens beslut om att såväl en nationell 

som regionala handlingsplaner skulle upprättas för att öka tillväxten i regionerna 

med hjälp av jämställdhet. 

4.3.1 Verklighetsomdöme 

I samband med handlingsplanen gjordes även en nulägesanalys av situationen för 

män och kvinnor i Västra Götaland angående makt, inflytande och ekonomisk 

jämställdhet. Nulägesanalysen visade att kvinnor är underrepresenterade när det 

gäller makt och inflytande i samhället och näringslivet i Västra Götaland. Denna 

underrepresentation återfanns inom flera områden i regionen. Västra 

Götalandsregionen beskriver situationen som att det finns en tydlig könsuppdelad 

skillnad bland arbete på ledande och beslutsfattande positioner i Västra Götaland, 

där män är överrepresenterade på dessa positioner inom det privata näringslivet. 

Inom den offentliga sektorn är kvinnor överrepresenterade på chefspositioner. 

Denna snedfördelning av kvinnor och män finns även inom regionens 

kommunstyrelser. Statistik som redovisas i nulägesanalysen visar att män är 

överrepresenterade bland ledamöterna inom kommunstyrelser och att det enbart i 

några fåtal kommuner är kvinnorna som besitter fler platser i kommunstyrelsen. 

Enligt Hirdmans teori om genussystem kan detta då tolkas som att män och 

kvinnor inte har samma möjlighet till makt och inflytande vilket bidrar till 

ojämställdhet 

I regionstyrelsen är andelen kvinnor 53%, och den genomsnittliga 

könsfördelningen i politiska partier i regionfullmäktige visar att 48% är kvinnor 

och 52% är män vilket kan se som en relativt jämn fördelning. 

Västra Götalandsregionen menar att det finns utbildningsrelaterade problem för 

den jämställda regionala tillväxten. Nulägesanalysen visar att fler pojkar och unga 

män halkar efter i utbildningen jämfört med flickor och unga kvinnor. Det är även 

fler kvinnor än män som är behöriga att söka vidare till högre studier, på grund av 
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ofullständiga betyg hos många män. Även fast kvinnorna i regionen är de som i 

större utsträckning har eftergymnasial utbildning, är det ändå männen som har 

högst inkomster. Enligt nulägesanalysen finns en inkomstskillnad mellan könen 

på omkring 70 000 kronor per år där kvinnorna då är de som tjänar mindre. Västra 

Götalandsregionen menar att det finns en skillnad mellan könen angående vilka 

branscher kvinnor respektive män är dominerande i. Medan kvinnor ofta väljer 

yrken inom vård och omsorg där lönerna är relativt låga, är de också kvinnorna 

som oftast stannar hemma med sjuka barn och ansvarar för det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet vilket även det leder till inkomstbortfall i form av kvinnor i större 

utsträckning arbetar deltid än männen som ofta arbetar heltid. Detta kan enligt 

Hirdmans teori skapa problem när manliga och kvinnliga egenskaper isärhålls och 

bidrar till olika arenor för män och kvinnor på arbetsmarknaden och i övriga 

samhället (Hirdman, 1988). 

Det finns även könsrelaterade skillnader när det kommer till företagande i 

regionen. Fler män än kvinnor driver företag i Västra Götaland, precis som 

genomsnittet i hela Sverige. Kvinnor som driver företag, gör detta främst inom 

vård, omsorg, personliga tjänster och kultur.  

När det kommer till kompetenshöjande företagsstöd är kvinnorna 

överrepresenterade. Nulägesanalysen visar att över hälften av kunderna hos bland 

annat Drivhuset och Nyföretagarcentrum är kvinnor, men när det gäller finansiellt 

företagarstöd är det männen som tar den större andelen. Västra 

Götalandsregionenen skriver i nulägesanalysen att endast cirka 16% av det 

finansiella företagsstödet går till kvinnor och resterande del till män. 

Kopplat till kvinnors företagande har Västra Götalandsregionen tagit reda på att 

en majoritet av kvinnliga företagare upplever att de någon gång har blivit utsatta 

för diskriminering. Diskrimineringen handlar både om kön, ålder och bransch. 

Enligt Ackers teori om genussystem inom organisationer skulle detta kunna 

förklaras genom de könsbundna symboler som Acker talar om. Acker menar att 

bilden av företagsledare ofta framställs och upprätthålls som maskulina via deras 

egenskaper att de är hårda, starka och rationella. I det här fallet skulle 

diskrimineringen av kvinnliga företagare då kunna förklaras genom att det är detta 

genussystem som bidrar till en könsmaktsordning. I handlingsplanen står det dock 



43 

 

 

ingenting om manliga företagsledare och om de också upplever att de har blivit 

utsatta för diskriminering på arbetsplatsen. Västra Götalandsregionen skriver 

varken om män överhuvudtaget deltog i undersökningen, eller om resultatet från 

männen om fallet var att de deltog.  

4.3.2 Värderingar 

Västra Götalandsregionen skriver att deras övergripande mål för den regionala 

tillväxtpolitiken är följande: ”Västra Götaland ska vara en attraktiv, väl 

sammanhållen och internationellt konkurrenskraftig region. Vi ska också vara en 

region där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom livets alla områden”. 

För att lyckas med jämställdhetsintegrering i verksamheter, är en förutsättning att 

politikerna tar sitt ansvar och skapar uppdrag och mål för jämställdhetspolitiken 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). I handlingsplanen nämner 

Västra Götalandsregionen de fyra jämställdhetspolitiska delmål som sattes upp av 

regeringen 2006-2014 som var den styrande regeringen när handlingsplanen 

skrevs. Dessa fyra delmål är följande: 

• En jämn fördelning av makt och inflytande 

• Ekonomisk jämställdhet 

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

• Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Av dessa jämställdhetspolitiska delmål är det de två första delmålen som är anses 

vara allra viktigast och får mest fokus. Dessa två delmål är 1) En jämn fördelning 

av makt och inflytande och 2) Ekonomisk jämställdhet. 

Västra Götalandsregionen har även upprättat ett styrdokument som nämns i 

handlingsplanen och som handlar om en vision om Västra Götaland som ”det 

goda livet”. I denna vision är jämställdhet ett av fyra perspektiv, och visionen tar 

upp några olika inslag som ska genomsyra Västra Götaland. Ett inslag i visionen 

är att den könsuppdelade arbetsmarknaden och de könstraditionella yrkes- och 

utbildningsvalen ska brytas. Västra Götalandsregionen vill också ha en jämn 

maktstruktur i näringslivet, i den offentliga verksamheten och i politiken. De 

menar även att de vill att kvinnor och män i regionen ska ha lika lön för likvärdigt 
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arbete vilket är ett tecken på att Västra Götalandsregionen vill bryta den 

könsmaktsordning som finns genom att minska kvinnors underordning med hjälp 

av jämställda löner. Acker menar nämligen att just kvinnors lägre löner är ett 

problem ur ett jämställdhetsperspektiv enligt hennes teori om könsbunden 

fördelning inom arbete (Acker, 1992). 

Västra Götalandsregionen har också satt upp två mål för den jämställda regionala 

tillväxten som handlar om budget. Det första målet handlar om att nyföretagandet 

ska vara jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Det andra målet handlar om att 

andelen regionala utvecklingsinsatser ska vara jämnt fördelade mellan kvinnor 

och män. 

4.3.3 Handlingsrekommendationer  

Som jag nämnt tidigare finns det två jämställdhetspolitiska delmål som Västra 

Götalandsregionen anser är de högst prioriterade målen, nämligen en jämn 

fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. Västra 

Götalandsregionens handlingsplan för jämställd regional tillväxt är indelad i fyra 

olika insatsområden som är kopplade till de två jämställdhetspolitiska delmål som 

regionen valt att fokusera på. Dessa insatsområden är attitydpåverkan, 

verksamhetsintegrering av genus- och jämställdhet, 

jämställdhetskonsekvensbeskrivningar samt samordning av insatser och samsyn 

när det gäller uppföljning och utvärdering av jämställdhetsfrämjande åtgärder. För 

dessa insatsområden har Västra Götalandsregionen tagit fram både åtgärder och 

aktiviteter för att uppnå målen kring jämställd regional tillväxt. 

4.3.3.1	Attitydpåverkan	

Insatsområdet attitydpåverkan handlar om att skapa en jämnare könsfördelning av 

kvinnor och män inom utbildningar och yrkesbranscher som är dominerande av 

kvinnor eller män. Insatsområdet ska även leda till att fler kvinnor ser eget 

företagande som en möjlighet med hjälp av ett genusmedveten förhållningssätt till 

just företagande och innovation. Attitydpåverkan handlar också att få samhället 

och näringslivet att se betydelsen av jämställdhet för att nå innovation och därmed 

även ökad hållbar tillväxt i regionen. 
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För att uppnå dessa visioner vill Västra Götalandsregionen öka kunskapen om 

genus, jämställdhet och kvinnors företagande med hjälp av kompetensutveckling 

hos företagsfrämjande aktörer i regionen. Västra Götalandsregionen vill också 

lyfta fram bra exempel på aktörer och organisationer som arbetar med 

jämställdhetsintegrering och som har fått goda resultat av strategin. För att arbeta 

med attitydpåverkan anser regionen också det vara viktigt att tydliggöra 

sambandet mellan jämställdhet och tillväxt. Detta tyder på att Västra 

Götalandsregionen förhåller sig till de framgångsfaktorer för 

jämställdhetsintegrering som Nationella Sekretariatet för Genusforskning 

definierat, eftersom de bland annat handlar om att det är viktigt med rätt 

kommunikation och sakkunniga medarbetare för att lyckas integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i en verksamhet (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). 

För att skapa en attitydpåverkan vill Västra Götalandsregionen skapa mötesplatser 

för att synliggöra kvinnors företagande och för att synliggöra resultatet av 

jämställdhetsintegrering hos organisationer och företag 

4.3.3.2	Verksamhetsintegrering	av	genus-	och	jämställdhet	

Detta insatsområde handlar om att öka kunskapen om genus och jämställdhet i 

Västra Götalandsregionen, för att regionen på olika sätt ska bli mer jämställd. 

Anledningen till detta är för att ökad kunskap om genus och jämställdhet enligt 

Västra Götalandsregionen anses skapa en jämnare könsfördelning i 

beslutsfattande positioner, en jämnare fördelning av bland annat företagsstöd till 

kvinnor respektive män och ett bättre tillvaratagande av män respektive kvinnors 

kompetenser och idéer. För att integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i 

regionens olika verksamheter, vill Västra Götalandsregionen genomföra 

utbildningar i hur man får jämställdhet att fungera i praktiken, de vill införa en 

jämställdhetsbonus till de organisationer som väljer att göra en genusanalys av 

organisationen, skapa erfarenhetsutbyte mellan aktörer och stödmottagande 

organisationer angående jämställdhet samt ha en dialog med finansiärer om 

jämställdhet i förhållande till företagsstöd.  
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Västra Götalandsregionen vill även att kommunikationen inom regionen ska ske 

på ett genusmedvetet sätt, så att både män och kvinnor inkluderas i budskapen och 

får ta del av regionala insatser för att främja företagande.  

För att kunna skapa verksamhetsintgrering av genus och jämställdhet anser 

regionen också att det är viktigt med krav på att de verksamheter som får 

regionala utvecklingsmedel, också bedriver ett målinriktat jämställdhetsarbete, 

och även krav på en breddad rekrytering hos dessa verksamheter.  

4.3.3.3	Jämställdhetskonsekvensbeskrivningar	

Med hjälp av utbildning i hur jämställdhetskonsekvensbeskrivningar görs vill 

Västra Götalandsregionen öka kunskapen i regionen om vilka konsekvenser ett 

jämställdhetsperspektiv inom olika verksamheter får för män respektive kvinnor. 

Västra Götalandsregionen vill att alla beslut som tas, och som handlar om 

medfinansiering av projekt eller verksamheter, ska ha genomgått en 

jämställdhetskoneskvensanalys. För att detta ska fungera menar Västra 

Götalandsregionen att organisationer som söker medfinansiering ska få hjälp med 

rätt verktyg för att genomföra en konsekvensanalys.  

4.3.3.4	 Samordning	 av	 insatser	 och	 samsyn	 när	 det	 gäller	 uppföljning	 och	

utvärdering	av	jämställdhetsfrämjande	åtgärder	

Västra Götalandsregionen vill att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera 

det arbete som görs inom de olika insatsområdena för jämställd regional tillväxt. 

För att göra detta vill regionen bilda ett regional råd för samordning av regionala 

insatser för att främja jämställdhet som kan bestå av representanter från olika 

regioner för att ska en nationell referensgrupp. Rådet ska följa upp arbetet kring 

måluppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska mål som satts upp.  

Västra Götalandsregionen ska även inom regionen göra analyser och 

uppföljningar av de insatser som finansieras med regionala utvecklingsmedel med 

hjälp av könsuppdelad statistik. 

4.3.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta Västra Götalandsregionens handlingsplan för jämställd 

regional tillväxt är regionens största problemområden arbetsmarknaden som anses 
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vara könssegregerad samt de ojämställda lönerna. Regionen har även problem 

som handlar om företagande, där kvinnor inte mottar finansiellt stöd i samma 

utsträckning som män för sitt företagande, samt att en stor andel av kvinnorna 

som driver företag känner sig diskriminerade. Västra Götalandsregionen har även 

problem med utbildning i förhållande till jämställdhet, när fler kvinnor än män 

skaffar sig en högre utbildning och när pojkar hamnar efter i skolan i större 

utsträckning än flickor.  

Västra Götalandsregionen skriver om de fyra nationella jämställdhetspolitiska 

delmål i sin handlingsplan, som definierades av regeringen 2006-2014. Regionens 

största fokus ligger på de två delmål som handlar om ekonomisk jämställdhet och 

en jämn fördelning av makt och inflytande.  

För att öka jämställdheten och därmed även tillväxten i regionen, har Västra 

Götalandsregionen skapat olika insatsområden som är kopplade till deras mål om 

jämställdhet. Insatsområdena handlar om att öka kunskapen om 

jämställdhetsintegrering och utbilda företagsfrämjande aktörer i regionen. Västra 

Götalandsregionen vill även se en genusmedveten kommunikation inom regionen 

för att både män och kvinnor ska inkluderas och kunna ta del av regionala insatser 

för att främja företagande. Ytterligare ett steg för att öka jämställdheten är att göra 

jämställdhetskonsekvensbeskrivningar, vilket innebär att analyser ska göras för att 

kartlägga och öka kunskapen om hur kvinnor respektive män påverkas av ett 

jämställdhetsperspektiv i verksamheten. 
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras analysen resultat tillsammans med en jämförelse 

mellan innehållet i regionernas handlingsplaner. Här besvaras också uppsatsens 

forskningsfrågor.   

5.1 Analysresultat och jämförelse 

Regionernas nulägen beskrivs som relativt lika. Alla tre regioner, Region Halland, 

Region Värmland och Västra Götalandsregionen, beskriver arbetsmarknaden som 

segregerad med tydliga skillnader mellan könen både när det kommer till bransch 

och position. För att lösa ett problem kan det anses vara fördelaktigt att känna till 

problemets orsaker. I det här fallet är det enbart Region Värmland som nämner 

infrastrukturplanering som en av flera orsaker till den segregerade 

arbetsmarknaden. Region Värmland menar att det saknas ett genusperspektiv 

inom denna typ av samhällsplanering, vilket kan leda till att män och kvinnor inte 

får samma möjligheter till arbete eftersom män och kvinnor rör sig på olika sätt i 

samhället. Finns det då inte transportvägar som är anpassade till båda könen kan 

det då bidra till att kvinnor och män inte har samma möjlighet att vara delaktiga 

på arbetsmarknaden när de inte kan arbete på samma geografiska områden.  

Den segregerade arbetsmarknaden verkar hos alla tre regioner vara ett problem 

som är högt prioriterat. Detta problem kan även kopplas till målet om lika 

möjlighet till makt och inflytande och även till målet om ekonomisk jämställdhet 

som är två av de fyra jämställdhetspolitiska mål som den förra regeringen (2006-

2014) satte upp för Sveriges jämställdhetspolitik. Dessa fyra mål har alla tre 

regioner valt att ta med i sina handlingsplaner som huvudmålmål för 

jämställdhetsintegreringen även inom regionen och inte bara på ett nationellt plan. 

Att målen finns med i handlingsplanen tyder på att det är mål som regionen anser 

vara viktiga och som de vill jobba med, men faktum är att det helt saknas mål och 

konkreta förslag för att minska mäns våld mot kvinnor, som är ett av de politiska 

målen. Som sagt har alla tre regionerna valt att ta med målet i handlingsplanerna, 

men ingen av regionerna har någon strategi för hur man ska arbeta med målet. 

Problemet med mäns våld mot kvinnor nämns inte överhuvudtaget i någon av 

regionernas handlingsplaner.  



49 

 

 

Det saknas även konkreta åtgärder för att göra det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet med jämställt hos alla tre regioner. Att det är fler kvinnor än män 

som är ansvarig för det obetalda hem- och omsorgsarbetet nämns som ett problem 

hos alla regionerna, men ingen region skriver hur de vill arbeta med problemet. 

Med detta sagt är det alltså de två andra målen som det fokuseras på i regionernas 

handlingsplaner.  

Målet om ekonomisk jämställdhet menar alla tre regioner är av hög prioritet, men 

av regionernas tre handlingsplaner är det bara Region Halland och Västra 

Götalandsregionen som tydligt nämner lönegapet mellan kvinnors och mäns löner 

som ett stort problem. Både Region Halland och Västra Götalandsregionen 

beskriver i vilken utsträckning problemet existerar och vad de har för visioner om 

att minska lönegapet. Västra Götalands regionen nämner till exempel att de vill att 

människor ska ha lika lön för lika arbete, oavsett kön och Region Halland 

beskriver hur skillnaden ser ut mellan mäns och kvinnors löner för samma yrke, 

vilket innebär att dessa två regioner diskuterar samma princip. Region Värmland 

däremot, nämner enbart att att det finns ett lönegap eftersom män och kvinnor ofta 

jobbar inom olika branscher som har olika löner, men de nämner ingenting om 

vad de har för visioner om frågan eller hur de vill lösa den. 

I Region Halland läggs ett extra stort fokus på jämställdhet inom företagande. 

Region Halland menar bland annat att ett ökat deltagande av kvinnor inom företag 

och kvinnor som egna företagande leder till tillväxt i regionen. Just jämställdhet i 

förhållande till företagsamhet kan enligt handlingsplanerna tolkas som Region 

Hallands största fokus. I deras handlingsplan diskuterar Region Halland bland 

annat frågor om jämställt företagsstöd kopplat till skillnader mellan beviljade 

Almi-lån och om att öka antalet kvinnliga företagare. Region Halland har till och 

med ett särskilt program för att kunna öka antalet kvinnliga företagare inom 

regionen som heter ”Främja kvinnors företagande”. Även Västra 

Götalandsregionen tar upp frågan om ett jämställt företagsstöd vilket tyder på att 

även de anser företagande som en viktig faktor för tillväxt. 

Något annat som skiljer sig mellan regionerna är fokus på problemet med 

regioninvånarnas ohälsa. I Region Värmlands handlingsplan står det relativt 

mycket om hur ohälsan hos regioninvånarna negativt påverkar den jämställda 
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regionala tillväxten, men problemet nämns inte alls hos Region Halland. Västra 

Götalandsregionen diskuterar regioninvånarnas hälsa till viss del, men ur ett annat 

perspektiv. De skriver om psykisk ohälsa som ett problem hos kvinnliga 

företagsledare i regionen när en majoritet av kvinnliga företagsledare upplever att 

de blivit eller är utsatta för diskriminering. 

Att öka kunskapen om vad ett jämställdhetsperspektiv inom verksamheter 

innebär, hur jämställdhet och tillväxt hänger ihop och att öka kunskapen om män 

och kvinnors olika situationer i samhället är något som alla tre regionerna tar upp i 

handlingsplanerna. De tre regionerna har liknande strategier för att öka kunskapen 

om genus och jämställdhet, nämligen via utbildning för aktörer som arbetar med 

att utveckla den regionala tillväxten. 

Genusmedveten kommunikation är något som diskuteras av både Region Halland, 

Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Enligt handlingsplanerna kan 

regionerna ses som eniga i att kommunikationen inom regionen måste ske på ett 

sätt som tilltalar både män och kvinnor. Genusmedveten kommunikation handlar 

även om hur jämställdhetsfrågan ska diskuteras, vad som ska tas upp inom ämnet 

och liknande. 

Könsstereotypa utbildningsval är enligt Region Värmland och Västra 

Götalandsregionen en bidragande orsak till ojämställdheten. Män och kvinnor 

tenderar att göra traditionella yrkesval, vilket innebär att kvinnor ofta väljer att 

arbeta inom vård, omsorg och kultur medan män oftare arbetar inom transport, 

tillverkning, skogsbruk och liknande. Detta bidrar då också till att det uppstår 

löneskillnader mellan könen, när vissa branscher som är kvinnodominerande ofta 

har lägre löner än mansdominerande branscher. Angående utbildning så är ett 

problem för jämställdheten i regionen också att det är fler kvinnor än män som har 

behörighet till att söka sig in på högre studier. Utbildningsrelaterade 

jämställdhetsproblem nämns inte av Region Halland i deras handlingsplan. 

5.2 Svar på forskningsfrågor 

För att tydliggöra analysens resultat, besvaras här uppsatsens forskningsfrågor 

kortfattat då de till viss del redan har nämnts i föregående avsnitt. 
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Hur framställs regionernas visioner och arbete för ekonomisk jämställdhet mellan 

könen i handlingsplanerna? 

Ekonomisk jämställdhet är ett av de största fokusområdena för alla tre regioner, 

det vill säga att alla regionerna menar att det är extra viktigt med ekonomisk 

jämställdhet mellan könen. Däremot pågår den faktiska diskussionen om 

ekonomisk jämställdhet i första hand hos Region Halland och Västra 

Götalandsregionen. Till skillnad från Region Värmland, så nämner dessa två 

regioner ekonomisk ojämställdhet som ett problem när män och kvinnor inte har 

lika lön för lika arbete. 

Hur framställs regionernas visioner och arbete för jämställdhet när det kommer 

till möjligheten till makt och inflytande för kvinnor och män i handlingsplanerna? 

Att män och kvinnor ska ha samma möjlighet till makt och inflytande är det 

delmål som diskuteras allra mest i handlingsplanerna. Detta görs främst via 

beskrivningar av den könssegregerade arbetsmarknaden som leder till att män och 

kvinnor inte har samma möjligheter till makt och inflytande eftersom män ofta 

besitter högre positioner inom arbetet än vad kvinnor gör. Detta problem speglas 

även i frågan om högre utbildning, där männen är underrepresenterade vilket 

innebär att de i förlängningen inte har samma möjligheter till arbete och därmed 

inte heller samma möjligheter till makt och inflytande eftersom de saknar en 

högre utbildning. 

Hur framställs regionernas visioner och arbete för jämställdhet när det kommer 

till att minska mäns våld mot kvinnor i handlingsplanerna? 

Alla tre regioner nämner mäns våld mot kvinnor som ett problem i 

handlingsplanerna, i form av att detta finns med som ett mål att man vill försöka 

minska mäns våld mot kvinnor. Däremot är det ingen av regionerna som har 

skrivit något om eller som har satt upp åtgärder för hur man ska gå tillväga för att 

lösa problemet och att minska våldet. 

Hur framställs regionernas visioner och arbete för jämställdhet när det kommer 

till det obetalda hem- och omsorgsarbetet i handlingsplanerna? 
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Alla tre regioner nämner att det finns en skillnad mellan könen angående vem som 

ansvarar över det obetalda hem- och omsorgsarbetet där kvinnorna i störst 

utsträckning besitter det största ansvaret. Däremot fattas det åtgärder för hur 

regionerna ska arbeta för att öka jämställdheten inom just detta område för alla tre 

regioner. 

Vilka är de största skillnaderna/likheterna mellan regionernas visioner och arbete 

för jämställdhet i handlingsplanerna?  

Handlingsplanernas största likheter och skillnader går att hitta om man studerar på 

de fyra nationella jämställdhetspolitiska delmål som varje region har tagit till sig. 

Den främsta likheten är att huvudfokus för att öka den jämställda regionala 

tillväxten ligger på det första delmålet, nämligen en jämn fördelning av makt och 

inflytande. Detta delmål diskuteras mycket både av Region Halland, Region 

Värmland och Västra Götalandsregionen.  

En likhet är också att alla tre regioner helt har uteslutit att skriva om arbetet för att 

minska mäns våld mot kvinnor, som också är ett av de fyra delmålen. Det tredje 

delmålet som handlar om en jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet nämner alla tre regioner, men det fattas åtgärder för nå målet 

vilket också är en likhet mellan regionernas handlingsplaner.  

En tydlig skillnad är att Region Halland väljer jämställdhet inom företagande som 

ett större fokusområde jämfört med de två andra regionerna. Alla regioner 

fokuserar som sagt på ekonomisk jämställdhet, men just inom företagande och 

företagsstöd har Region Halland ett stort fokus på samtidigt som Region 

Värmland knappt nämner den ekonomiska jämställdheten när det kommer till 

mäns och kvinnors olika löner. Även Västra Götalandsregionen diskuterar 

företagande och jämställdhet i relativt stor utsträckning jämfört med Region 

Värmland. 

Ytterligare en skillnad handlar om vad som enligt regionerna orsakar 

ojämställdhet. Region Värmland och Västra Götalandsregionen nämner ohälsa 

som ett hot mot jämställdheten, även om Region Värmland diskuterar det i högre 

utsträckning än Västra Götalandsregionen men Region Halland diskuterar det inte 

alls. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Som resultatet visar finns det både en del skillnader och en del likheter mellan 

Region Hallands, Region Värmlands och Västra Götalandsregionens 

jämställdhetspolitik. Att handlingsplanerna på flera punkter är lika varandra är 

inte speciellt konstigt utan kan förklaras genom att alla tre regioner gjorde dessa 

handlingsplaner på uppdrag av regeringen, och alla tre regioner utgick från samma 

nationella jämställdhetspolitiska mål.  

Trots detta finns det som sagt ändå en del skillnader mellan regionernas 

jämställdhetspolitik. Vissa av dessa skillnader kanske skulle kunna förklaras 

genom regionernas olika politiska styrning. Efter att jag har studerat de tre olika 

handlingsplanerna, är min tolkning att Region Halland är den region som har 

störts fokus på den ekonomiska jämställdheten, och jämställdhet inom företag för 

att öka den regionala tillväxten. Värt att nämna här är då att under den tid som 

handlingsplanerna skrevs och var gällande så bestod det politiska styret i Region 

Halland av Moderaterna, Liberalerna (f.d. Folkpartiet), Centerpartiet, 

Kristdemokraterna samt Miljöpartiet vilka är politiska partier som kan anses vara 

relativt företagsfrämjande i förhållande till andra partier.  

I Region Halland finns dock inget fokus på regionnivåernas ohälsa i 

handlingsplanen, detta finns däremot i Region Värmlands och Västra 

Götalandsregionens handlingsplan som vid tiden för handlingsplanerna båda två 

hade en socialdemokratisk politisk majoritet, tillsammans med Vänsterpartiet i 

Region Värmland och tillsammans med Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen. 

Region Värmland som under den tid då handlingsplanen skrevs, hade en politisk 

majoritet bestående av Socialdemokraterna och Västerpartiet är också den region 

som har lagt störst fokus på hälsa, jämfört med de två andra regionerna. 

Vänsterpartiet är också ett politiskt parti som på ett nationellt plan värderar frågan 

om vård och omsorg högt (Dagens Nyheter, 2010). Med detta sagt är det möjligt 

att vissa skillnader som finns mellan de tre regionernas handlingsplaner skulle 

kunna bero på regionernas politiska styrning.  

Efter att ha studerat de tre regionernas handlingsplanerna, var en fråga jag ställde 

mig: Var finns åtgärderna för att minska mäns våld mot kvinnor? Jag finner det  

konstigt att ingen av regionerna tog upp problemet och diskuterade åtgärder för 
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det med tanke på att alla regioner utgick från samma jämställdhetspolitiska mål. 

Bland dessa mål var ett mål att minska mäns våld mot kvinnor, men ingen av 

regionerna verkar ha velat använda några resurser för att uppnå målet. Samma sak 

gäller för målet om ett mer jämställt obetalt hem- och omsorgsarbete. 

Det faktum att ingen av regionerna tog upp detta i sina handlingsplaner behöver 

inte betyda att det skapar problem för en ny storregion, men däremot kan det anses 

vara konstigt att regionerna inte tar upp problemet när det var tydligt att det var ett 

högt prioriterat problem hos regeringen som definierade målen och som 

regionerna sedan utgick ifrån.  

Sedan handlingsplanerna skrevs har det varit val i Sverige och Sverige fick då en 

ny regering. Även inom regionerna har det varit val, vilket resulterade i att det 

politiska styret i Västra Götalandsregionen ändrades från en politisk majoritet 

bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, till en politisk majoritet 

bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Miljöpartiet. I de två andra regionerna fick de politiska partierna från 2010 sitta 

kvar, vilket betyder att det är samma partier som styr i Västra Götalandsregionen 

och i Region Halland. Detta kan återigen ha skiftat innan den nya storregionen blir 

verklighet, vilket då också innebär att regionernas jämställdhetspolitik kan komma 

att förändras till dess. De handlingsplaner jag har utgått från i denna uppsats var 

gällande för åren 2012-2014, men eftersom handlingsplanerna ändå var relativt 

lika trots olika politisk styrning i regionerna kan det tyda på att det i framtiden inte 

behöver uppstå stora problem med skillnader i den regionala 

jämställdhetspolitiken trots förändrad politisk styrning eller en sammanslagning 

av regionerna. 

Eftersom det under våren 2016 inte finns något beslut om den föreslagna 

regionindelningen faktiskt kommer att bli verklighet, även om mycket talar för 

det, är det inte möjligt att med hundra procents säkerhet säga att Region Halland, 

Region Värmland och Västragötalandsregionen tillsammans faktiskt kommer att 

bilda en ny storregion. Även om inte exakt dessa regioner kommer att bilda en ny 

storregion, är det sannolikt att det ändå blir någon slags sammanslagning i Sverige 

av regionerna och länen, vilket innebär att min studie fortfarande har relevans 

eftersom den visar att det kan finnas skillnader i olika regioners politik som kan 
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skapa problem vid en sammanslagning. Min studie har också bidragit till att göra 

en kartläggning av hur dessa tre regioner valt att ta till sig de 

jämställdhetspolitiska mål som definierades av regeringen 2006-2014, och att 

regionerna valt att inte arbeta med målet om att minska mäns våld mot kvinnor, 

vilket jag anser är viktigt att belysa. Detta är enligt mig något som bör 

uppmärksammas, att åtminstone tre av Sveriges regioner inte prioriterar ett av fyra 

av de nationella jämställdhetspolitiska delmålen. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att studera jämställdhetspolitik på regional nivå. Som 

sagt så finns det vissa skillnader mellan regionernas handlingsplaner, men det 

finns samtidigt ett flertal likheter som talar för en fungerande jämställdhetspolitik 

och ett samarbete mellan regionerna i en ny storregion. Inför en kommande 

sammanslagning av regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland, drar jag 

slutsatsen av min analys att det finns fler punkter i handlingsplanerna som är lika 

mellan regionerna än vad det finns punkter som skiljer dem åt. I huvudsak baserar 

jag detta på att alla tre regioner har ekonomisk jämställdhet och samma möjlighet 

till makt och inflytande oavsett kön som de två högst prioriterade målen. I det 

stora hela finns ett liknande fokus i alla tre handlingsplaner, även om det som sagt 

också finns en del skillnader. Skillnaderna skulle kunna skapa problem när 

regionerna inte har samma syn på hur målen ska uppnås eller samma 

utgångspunkter i vilka problem som finns. Ett exempel på detta är att Region 

Värmland är den enda regionen som nämner infrastrukturen som ett problem för 

jämställdheten och den regionala tillväxten. Detta skulle kunna bero på att 

problemet endast är uppmätt i Värmland, men det skulle även kunna var så att de 

andra regionerna inte haft problemet i åtanke när handlingsplanen gjordes. Med 

detta sagt vill jag påstå att om en region tar upp ett visst problemområde medan en 

annan region inte gör det, behöver det inte betyda att den andra regionen inte bryr 

sig om problemet, utan att den andra regionen kanske istället bara har andra 

prioriteringar. Däremot kan dessa skillnader i regionernas prioriteringar också 

bidra till vissa svårigheter när olika problemområden inte får samma fokus i olika 

regioner, när de tre regionerna sedan ska skapa en gemensam jämställdhetspolitik.  
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De faktorer som jag definierat tidigare i uppsatsen utifrån teorin och den tidigare 

forskningen, samt utifrån idén om jämställdhetsintegrering som politisk strategi 

har jag sett spår av i handlingsplanerna och därmed diskuterat i min analys. Jag 

har kommit fram till att alla elva faktorer berörs på ett eller annat sätt i 

handlingsplanerna. Till exempel diskuterar alla tre regioner vikten av att 

människor ska ha samma möjlighet till makt och inflytande oavsett kön, vilket är 

en av faktorerna som representerar teorierna om genussystem. Ett annat exempel 

är faktorn som handlar om att utbildning och kunskap om genus och jämställdhet 

är viktigt för att lyckas med en framgångsrik jämställdhetsintegrering, som också 

berörs av alla tre regioner.  

Något som skulle vara intressant att studera vidare inom det här ämnet är att ta 

reda på hur jämställda regionerna egentligen kan anses vara eller inte vara med 

tanke på att regionerna vill arbeta för att öka tillväxten med via jämställdhet. Detta 

skulle kunna göras bland annat genom att studera fördelningen mellan män och 

kvinnor inom regionernas ledning samt inom andra maktpositioner inom 

regionerna. Detta skulle då även kunna användas för att förklara eventuella 

skillnader i jämställdhetspolitiken mellan de olika regionerna.  

Inför en kommande regionsammanslagning av Halland, Värmland och Västra 

Götaland skulle det även vara intressant att studera andra svårigheter och 

möjligheter som kan uppstå när tre regioner ska bli en. Jämställdhet är ett 

politikområde som kan skilja sig åt mellan regionerna i deras arbete för ökad 

tillväxt, men det kan även finnas andra områden som är intressanta att studera 

utifrån detta perspektiv.  
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