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1 Inledning
Jämställd regional tillväxt kan ses ur flera perspektiv, en tillväxt som kommer fler till godo eller
en jämställdhet som tillåter och öppnar upp för fler att bidra till tillväxt. Fokus i denna handlingsplan är framförallt på den senare, att genom konkreta insatser åstadkomma bättre förutsättningar
för fler i regionen att ha makt och utrymme att utveckla sin potential och förmåga att bidra till
regionens tillväxt.
Inom ramen för denna handlingsplan ska ett Regionala Ledarskap driva frågor om jämställdhet,
integration och unga, utifrån en normkritisk värdegrund inom tillväxtområdena; innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning. För att förstärka och utveckla genomförandet kommer
insatser samordnas med Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna,
vilka här betraktas som viktiga medaktörer i det regionala ledarskapet. Den normkritiska värdegrunden förstärks genom ett nära samarbete med regionalt övergripande arbeten inom Jämställd
tillväxt (genus), Vägen in (etnicitet) och Ungdomsstrategin.
Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna har under 2016 varit en av Tillväxtverkets piloter i
utlysningen Öppna upp. Syftet vara att stärka det regionala ledarskapet utifrån det jämställdhetsarbete som pågått under en längre tid och att inkludera andra diskrimineringsgrunder såsom etnicitet och ålder. Målgruppen var det regionala ledarskapet bestående av företrädare för Region
Dalarna och Länsstyrelsen – politiker och ledande chefer. En annan målgrupp är företagsfrämjare som möter företag och entreprenörer. På så sätt inleddes en mainstreamingsprocess där ambitionen är att stärka ett mer inkluderande ledarskap som ger människor i Dalarna bättre förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till regionala utvecklingsresurser. Under året har ett flertal träffar och workshops genomförts där fokus har varit begrepp och diskussioner om intersektionalitet. Det har lagt en grund för ett fortsatt arbete som
bygger på ett stort intresse och engagemang i regionen men också en otålighet att nu måste vi
omsätta ambitioner i praktiken. Arbetet i pilotprojektet skalas nu upp i projektet Jämställd regional tillväxt i Dalarna.
Handlingsplanen inleds med en beskrivning av uppdraget följt av den förförståelse som finns
inom områdena jämställdhet, intersektionalitet och förändringsprocesser. Avslutningsvis beskrivs de prioriteringar den politiska ledningen gjort samt de aktiviteter som planeras för att nå
dessa mål och hur genomförandet ska utvärderas.

2 Bakgrund
Regeringens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som finns
för regionala satsningar på hållbar tillväxt.
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I ett regeringsbeslut, 2012, fick Tillväxtverket i uppdrag att stödja det regionala arbetet för en
jämställd regional tillväxt. Detta var en konsekvens av en utredning gällande förekomsten av
jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Utredningens slutsats var bland annat att,
"den regionala nivån tappat fart och att det återstår mycket arbete för att det regionala tillväxtarbetet ska vara jämställt" (Näringsdepartementet, 2012, sid. 2).
Hösten 2015 fick Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna medel för ett pilotprojekt i Tillväxtverkets utlysning "Öppna upp!". Projektet resulterade i rapporten "Nuläges- och behovsanalys inklusive prioriteringar för jämställd regional tillväxt 2016 – 2018". I analysen lyfts dels Dalarnas nuvarande situation gällande befolkningsutveckling, arbetsmarknad, utbildning och företagande samt utmaningar och behov och dels det arbete som görs i Dalarna inom jämställdhet, integration och ungdomsfrågor (se bilaga 1). Analysen skickade in till Tillväxtverket sommaren
2016. Under hösten har Tillväxtverket fått regeringens uppdrag att fördela ett anslag om 36 miljoner kronor till regioner för ett handlingsinriktat arbete baserat på tidigare analys. Region Dalarnas konkreta ambitioner beskrivs i denna handlingsplan. (För en sammanfattande översikt, se bifogad programlogik).
2.1 Prioriterade områden
I regeringens beskrivning lyfts fyra områden som anses vara särskilt betydelsefulla för att nå en
jämställd regional tillväxt. Utifrån genomförd nuläges- och behovsanalys har Region Dalarna beslutat att prioritera följande två områden:
1. Systematiskt ledningsarbete för att besluta och integrera jämställdhetsmål och utgå från
genusanalys vid planering och genomförande av det regionala tillväxtarbetet, inklusive
budget, framtagande av regionala utvecklingsstrategier (RUS) samt övriga strategier och
program för till exempel. innovation, boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning.
2. Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i regionen när det
gäller inkomst, sysselsättning, företagande, företagsstöd, projektstöd, inflytande i tillväxtarbetet etc.
I denna handlingsplanen benämns dessa prioriterade områden med:
1. ”Ett inkluderande ledarskap som gör skillnad”
2. ”Veta mer, följa upp och lära – vår drivkraft för förändring”
Prioriteringarna är valda eftersom de både stödjer och kompletterar varandra. Genom att samla
regional och aktuell information förväntas motivationen till förändring öka hos berörda individer
och efter att insatser genomförts finns ny fakta för att beskriva utfall och förändring. Det är således två parallella processer som sammanlänkas i genomförandet (se fördjupning nedan).
2.2 Mål för handlingsplanen
Regeringens avsikt med uppdraget är att stärka det arbete som regionalt utvecklingsansvariga bedriver för att integrera jämställdhet i verksamheter och program i det regionala tillväxtarbetet.
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Denna handlingsplans övergripande mål är att främja en jämställdhetsintegrering som även tar
hänsyn till etnicitet och ålder i det regionala tillväxtarbetet och som ska leda till hållbara och synliga resultat genom att jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv integreras i ordinarie verksamhet.
2.3 Syfte med handlingsplanen
Det övergripande syftet med handlingsplanen är att genom operativa och kunskapshöjande insatser stärka det regionala ledarskapet i utövandet av ett mer inkluderande ledarskap. Syftet för respektive prioriterat område beskrivs nedan i samband med en detaljerad beskrivning av aktiviteter för att nå delmål och övergripande mål. Den förväntade långsiktiga effekten är att Dalarna
blir en mer attraktiv region som bättre tar vara på de humana resurserna och där människor har
lika möjligheter för att bo, verka och utvecklas oberoende av kön, etnicitet eller ålder.
2.4 Målgrupp – det regionala ledarskapet
Region Dalarna är regionalt tillväxtansvarig och del av det regionala ledarskapet som även omfattas av Länsstyrelsen i Dalarna, Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna. Samarbetet mellan dessa fyra aktörer vilar på en lång historia där främst Länsstyrelsen och Region Dalarna har
samverkat kring utvecklingsfrågor. Det finns idag tre tydliga engagemang som dessa samarbetspartners på olika sätt är involverade i.
 Jämställd tillväxt, som ska minska skillnaden mellan kvinnor och mäns förutsättningar att
driva företag, medverka i innovationsarbete och ta del av regionala utvecklingsmedel.
Detta arbete bygger vidare på Handlingsplanen för Jämställd tillväxt.
 Vägen in, är en bred samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna som
tar utgångspunkt i en överenskommelse för etablering av nyanlända 2015–2020
 Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion, i strategin lyfts att unga i Dalarna ska kunna
forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen samt ta en tydlig plats i tillväxtarbetet.
För att förstärka och tydliggöra ledarskapet kommer en process löpande drivas inom ramen för
denna handlingsplan i syfte att skapa tydliga riktlinjer för ansvarsfördelning och samverkan mellan de regionala utvecklingsaktörerna. Tanken om ökad samverkan mellan regionala aktörer, i
detta fall tematisk, får stöd av Rönnblom (2008) som lyfter tre argument för regional samverkan;
samordning av statliga aktörer i relationen med andra intressenter, fokusering på utnyttjande av
resurser samt att föra in en dimension av demokrati genom en ny arbetsform i skapandet av regionala utvecklingsplaner. Här förväntas en ökad kännedom om respektive aktörs interna kompetens, interna behov samt pågående projekt bidra till ökad samsyn och en bättre regional koordinering av insatser för en jämställd regional tillväxt i Dalarna. Andra i regionen verksamma företagsfrämjande aktörer och ägare av utvecklingsprojekt ska inkluderas i den regionala dialogen.
Det regionala partnerskapet kan ses som arena för erfarenhetsutbyte, kunskaps- utveckling och
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spridande. Med gemensam extern kommunikation stärks den externa bilden av det regionala
partnerskapet.
Det regionala ledarskapet omfattar:
 Region Dalarna
 Landstinget Dalarna
 Länsstyrelsen Dalarnas Län
 Högskolan Dalarna
För att mobilisera det regionala ledarskapet kring en jämställd tillväxt ska behovsefterfrågade insatser genomföras primärt hos Region Dalarna men även hos Högskolan Dalarna (HD), Länsstyrelsen i Dalarna (Lst) samt Landstinget Dalarna (LtD).
Den primära målgruppen hos Region Dalarna utgörs av politiker och verkställande tjänstemän.
Genom att dessa får ökad insikt och kunskap som leder till nya praktiker förväntas även nästa led
i den företagsstödjande kedjan av aktörer och projektägare påverkas för att i slutänden nå förändring hos slutanvändaren (företag och entreprenörer). Målet med projektet är att forma, utveckla
och manifestera ett koordinerat regionalt och inkluderande ledarskap.

3 Genomförandekapacitet
3.1 Utvecklingsområden inom Region Dalarna
Målet att skapa ett mer jämställt Dalarna finns som en målbild i Dalastrategin - Dalarna 2020;
"DALARNA är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning
och entreprenörskap" (sid 6). För att nå detta delmål har Region Dalarna under många år framgångsrikt arbetat i olika projekt för ökad jämställdhet, förbättrad integration och för att underlätta
unga personers inträde på arbetsmarknaden vilket bland annat beskrivs i dokumenten:





Handlingsplanen för Jämställd Tillväxt
För ett mer jämställd Dalarna.
Vägen in - Samverkan för ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna är en regional
överenskommelse för etablering av nyanlända 2015–2020.
"Dalarna är landets bästa region för unga där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig
plats i tillväxtarbetet".

Samtliga dokumenten beskriver att Region Dalarna har en förståelse utifrån perspektiven kön,
etnisk bakgrund och ålder (ADD Gender, 2016).
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För att skapa den trovärdighet som förväntas av det regionala ledarskapet och för att fungera som
ett gott exempel för partners, intressenter och medborgare måste insatserna i handlingsplanen
utgå ifrån kunskap om jämställdhet och intersektionalitet.
En utgångspunkt i handlingsplanen är att diskriminerande förväntningar och värderingar som
också skapar praktiska hinder, begränsar individer, entreprenörer och företag i sin utveckling och
därmed regionens möjlighet att tillvarata den sammanlagda utvecklingskraften. Ett normkritiskt
förhållningssätt ska exempelvis motverka att givna föreställningar och normers betydelse dominerar i värderingen av nya affärskoncept och projektidéer. Syftet är här, liksom i regeringens prioritering, att stärka ett systematiskt inkluderande ledningsarbete som inbegriper regionala strategier och praktiskt utvecklingsarbete. Det praktiska utvecklingsarbetet där genus, etnicitet och åldersperspektivet ska tillämpas i praktiken är:






Innovation där motivet är att kvinnors, utlandsföddas höga utbildningar är en potential
för tillväxt. Genom att bryta normerande föreställningar om innovationer i både näringsliv och i innovationsstödssystem kan vi ge likvärdiga förutsättningar för mans- som kvinnodominerade branscher att stödjas av innovationsstödsystemet. Rådgivare, inkubatorer,
finansiärer m.fl. ska ge likvärdiga förutsättningar för alla branscher. Öppen innovation
ger bättre lösningar när fler kompetenser är involverade.
Entreprenörskap där motivet är att kvinnor, utlandsfödda och ungdomar skulle kunna
driva företag i större utsträckning. Insatser som bryter normerande föreställningar med
effekten att entreprenörer som är kvinnor, utlandsfödda och ungdomar ges likvärdiga
möjligheter, som män som grupp redan har idag, att utveckla sitt entreprenörskap bör premieras. Fortsatt arbete för att företagsfrämjare ska öppna upp för nya grupper av entreprenörer. Här bygger vi vidare på de insatser som görs för att engagera företagsfrämjare i arbetet kring Verksamt.se/Dalarna och i utformningen av ett Regionalt Exportcentra. Ambitionen är arbeta utifrån genus-, etnicitet- och åldersperspektiv. Tillgängligheten för entreprenörer i hela länet måste stärkas. Här har vi stora förhoppningar på den digitala tekniken. Här finns kopplingar till Regeringsuppdraget om Arbetsintegrerade Sociala Företag
(ASF) och social innovation.
Kompetensförsörjning där motivet är att arbetsmarknaden fortfarande är starkt segregerad
efter kön och utländsk bakgrund. Det finns också en tydlig åldersdiskriminering både för
unga och äldre. Som nämnts finns behov av ett systematiskt arbete för att bryta mönster
avseende kön och etnicitet för såväl offentliga som privata arbetsgivares förmåga och
vilja att anställa personer i olika åldrar och från andra länder.

3.2 Förutsättningar i Dalarna
Förutsättningarna för att öka både kunskap och förändring anses vara goda för Dalarna eftersom
det finns ett fundament att bygga vidare på där kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar synliggjorts genom tidigare projekt och utvecklingsprogram. Det är således viktigt att
fortsätta med denna utveckling med att skapa ökad förståelse och handling för hur:
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genus, etnicitet och ålder är diskriminerande processer som underbygger rådande maktordningar
genuskodade branscher utgör ett hinder i innovationsarbetet och att det därför är viktigt
att använda ett mer normkritiskt förhållningssätt bland annat hos handläggare och företagsfrämjare gällande män, kvinnor, utlandsfödda och unga
de regionala "genuskontrakten" skapar olika förutsättningar för kvinnor, män, utlandsfödda och unga, beroende på var i Dalarna de bor och verkar.

Ett viktigt klargörande är att jämställdhetsarbetet inte är en "kvinnofråga" utan en fråga som berör båda könen. Utgångspunkten är att genus är sociala konstruktioner av kön för både kvinnor
och män. Det är också legitimt att se jämställdhet som en tillväxt- och framtidsfråga, då det
handlar om både arbetade timmar i ekonomin som förmåga att förbättra produktiviteten, och att
skapa innovationer för en värld med en mångfacetterad befolkning med olika behov.
För handlingsplanen finns två parallella processer, dels att arbeta internt med att öka kunskapen
om jämställdhet och intersektionalitet genom personalinriktade insatser, jämställdhetsplaner samt
regler enligt diskrimineringslagens krav men även genomföra aktiviteter för att förbättra det externa värderingsarbete vilket innebär att även fokusera på verksamhetens leverans av service och
bemötande i interaktion med andra utanför organisationen. Detta gäller för både ledarskapet såväl som de projekt och organisationer som erhåller finansiellt stöd. Ökad kunskap förväntas leda
till en större medvetenhet för hur normer och traditioner bevaras och återskapas av båda könen i
interaktion mellan människor, människor och organisation och i samhället, men också ge verktyg
för att göra på ett sätt som vi dag uppfattar främjar jämställdhet och jämlikhet.
3.3 Jämställdhetsintegrering
Lindholm et.al (2011) drar slutsatsen att ett så pass komplext utvecklingsarbete som jämställdhetsintegrering inte kan bygga på enkla och färdiga modeller och lösningar. Jämställdhetsintegrering är en utvecklingsprocess som kan kräva förändring av både attityd och beteende hos individen i en organisation och förändring av organisationens kultur. Det är en utmaning som inte kan
bygga på linjära antaganden med kausalitet mellan insats och resultat. Genomförandet av denna
handlingsplan kommer därför att bygga på ett interaktivt förhållningssätt där parterna gemensamt
planerar och väljer metod för intervention. Vikt kommer att läggas på reflektion och lärande vilket är en förutsättning för bestående förändring (Ellström, 2010).
En annan viktig ingång i handlingsplanen är bland annat en slutsats Rönnblom (2008) gör i sin
studie, att insatserna för ökad jämställdhet ofta är insatser riktade till kvinnor, kvinnligt entreprenörskap, kvinnors företagande vilket kan leda till att frågan om jämställdhet blir en fråga för
kvinnor snarare än en fråga för både kvinnor och män. Denna observation är viktig och kan påverka målet med jämställdhetsintegrering. Det är således viktigt att insatser görs som även omfattar män vilka ofta omedvetet är bärare av den rådande normen och inte sällan agerar utan reflektion kring jämställdhet. Målet är en samsyn för att förstå tillväxtpotentialen i ökad förståelse
om genus, intersektionalitet och maktordning samt en större medvetenhet för hur normer och
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traditioner bevaras och återskapas av båda könen i interaktion mellan människor, människor och
organisation och i samhället.

3.3.1 Att göra kön och ha ett intersektionellt perspektiv

När ett barn föds blir det tidigt könsbestämt, ett biologiskt tillika juridiskt kön definieras. För
barnet inleds därmed en livslång process fylld av normativa förväntningar och föreställningar på
särskilda egenskaper, intressen och beteende. Exempelvis, när barn träffar vuxna eller går på dagis så får de ta del av berättelser om vad de förväntas vara och vem de förväntas bli (Bromseth &
Darj, 2010). Ofta innehåller beskrivningarna värderingar som speglar rådande normer kring genus i olika situationer och på olika platser. Dessa beskrivningar återkommer genom livet i olika
former t.ex.; i relationer, reklamannonser, i humor, studie- och yrkesval och på arbetsplatser med
flera. Under denna resa ”görs kön”, en social konstruktion, genus. Till skillnad mot kön som vanligen avser den biologiska kategoriseringen i kvinna eller man omfattar genus bland annat de
egenskaper, attityder och handlingar som beskrivs som kvinnligt (feminint) respektive manligt
(maskulint). Att introducera begreppet kön som social konstruktion, genus, och att få deltagare
att förstå hur ”kön görs” ”göra kön” (West and Zimmerman, 1987), hur förväntningar och fördomar utifrån ett biologiskt kön är för många en ny tanke och utmaning.
Många säger sig vara för jämställdhet, trots detta väcker frågan ofta ett starkt motstånd och
ibland även ilska (Hedlin, 2010, Lundkvist, 2015). Således kan steget att förstå kön som en primär kategorisering vara en tillräcklig tröskel men utifrån ett tillväxtperspektiv och med tanke på
rådande samhällsutmaningar omfattar denna handlingsplan även etnisk tillhörighet och ålder.
I denna handlingsplan har vi dock valt att inte ta upp alla de sju diskrimineringsgrunder1 som beskrivs i lagen. Här fokuserar vi på tre; kön, etnicitet och ålder, då de övriga är allt för svåra att
kvantitativt synliggöra på ett genomförbart och rättvisande sätt.
Begreppet intersektionalitet är relativt nytt och kan ses som ett analytiskt verktyg, ett perspektiv,
för att uppmärksamma att genus inte är den enda aspekten som definierar oss människor. Genus
finns inbakat i ett sammanhang tillsammans med andra sociala kategorier. Etnicitet, klass, sexualitet, ålder och nationalitet spelar alla en stor roll för våra förväntningar på en individ, och därför
behöver genus studeras i samspel med andra sociala kategorier. Med detta perspektiv kan olika
former av ojämlikhet påverka varandra och skapa specifika normer, föreställningar, värderingar
och förhållningssätt kring människors (o)lika villkor i livet (De los Reyes, 2014). Ett genus- eller
intersektionellt perspektiv kan synliggöra normativa tankesätt och således utgöra ett verktyg för
nyskapande förändring och ökad innovationskraft (cf. Andersson m fl., 2012; Hirdman, 2003).
Vi kan t.ex. reflektera över huruvida en vit medelålders man, en ung svart man eller en gammal
dam får samma/likvärdigt bemötande i olika situationer, i bilaffären, järnhandeln eller musikaffären.

1

Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
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Tillväxt har inget kön, etnisk bakgrund eller ålder därför är det viktigt att inte tillåta dessa kategoriseringar begränsa synen på utövaren och tillgången till medel för tillväxt. Följaktligen är det
viktigt att ifrågasätta attityder och praktiker. Exempel på ifrågasättanden kan vara att bryta det
fokus för jämställdhetsarbetet som hittills varit rådande; att kvinnor ska ta sig in i manligt kodade
yrken, klara traditionellt manliga arbetsuppgifter. Utan även att fokusera på maskulinitetens roll
för på ojämställdheten och därigenom verka för att också män gör gränsöverskridande val av
yrke och arbetsuppgifter. Att insatser för ökad jämställdhet främst har varit riktade till kvinnor,
kvinnligt entreprenörskap, kvinnors företagande kan ha bidragit till att frågan om jämställdhet
blir en fråga för kvinnor snarare än en fråga för både kvinnor och män (Rönnblom, 2008). Vi avser prioritera ett transformativt förändringsarbete, som just fokuserar på att göra värderingar
som är mer öppna och inkluderande, snarare än insatser som främst leder till olika former av assimilering (som i korthet innebär att integrera kvinnor på mäns villkor) eller addering (vilket i
korthet innebär att lägga till kvinnors traditionella behov och aktiviteter till ordinarie verksamhet) (Squires 2005, Klerby & Osika 2011).
3.4 Utvecklingsprogram och motstånd
Ovan beskrivs jämställdhetsintegrering som en komplex och långsiktig förändringsprocess. En
process där kunskap om kön som en social konstruktion, medvetenhet om hur ”kön görs” och hur
kategorisering påverkar individer, organisationer och samhälle behövs. Men även kunskap och
förståelse gällande grunder och framgångsfaktorer i en utvecklingsprocess. För att ett förändringsarbete ska lyckas krävs det förändring inom två dimensioner simultant, dels att förändra
strukturer, praktiker och rutiner och dels attityder, beteenden och kulturer (Huzell, 2005). Enligt
Brulin och Svensson (2012) är de fundamentala delarna för hållbar förändring; aktivt ägarskap,
delaktighet och ett utvecklande lärande.
En utmaning vid förändringsarbete är på vilket vis processen initieras och på vilka grunder. Oftast bygger det på att någon eller några ser en möjlighet till utveckling, i detta fall en ökad regional tillväxt genom att eftersträva en ökad jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv. Inledningsskedet är således en viktig fas och kräver att en kritisk massa personer besjälas av tanken att
det inte går att fortsätta i gamla spår (Kotter, 1995). Denna inledande del kan ses som en förankringsprocess och omfattar ofta både information och interaktion (ibid.). Här kan arbetet med den
regionala nuläges- och behovsanalysen för jämställd regional tillväxt (2016), ses som en förankringsprocess. Många som deltagit har fått en viss kännedom om att regeringen ser en tillväxtpotential i ett mer jämställt tillväxtarbete. Denna förankring är en fördel då det är viktigt med tillräckligt antal bärare av projekttankarna för att processen ska bli uthållig (Svensson m.fl 2007).
När handlingsplanen ska genomföras är det av vikt att dessa bärare får vara delaktiga för att
känna engagemang och få faktabaserad kunskap (se prioritet 2) för att känna sig motiverade.
Vid organisationsförändringar eller processer som avser att påverka kulturella beteenden t.ex. på
en arbetsplats är det viktig att inkludera så stor del av personalen som möjligt. I denna strävan har
ledningen alltid ett stort ansvar i form av att vara opinionsledare och föredöme i förändringsprocessen men även medlemmarna i sig är nyckelresurser, då processens energi till stor del bygger på
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deras hängivenhet, motivation, engagemang och delaktighet (Antoni 2007). Ett aktivt ägarskap innebär således mer än att beskriva visionen2, utse processledning och tilldela resurser. Det innebär
även att ha en övertygelse om förändringens nödvändighet och att ”leva förändringsprocessen”.
Förändring och speciellt normkritisk förändring skapar ofta motstånd. Processledningen bör vara
förberedd på att intervention för ökad jämställdhet och intersektionalitet kommer att möta motstånd av olika slag och i olika kontext. Hur motståndet ska hanteras avgörs beroende på hur det
uppträder, öppenheten det uttrycks med och i vilken kontext det framträder. En utgångspunkt för
att uppmärksamma och därefter hantera förväntat motstånd kan vara de tre principer av motstånd
som Linghag m.fl. (2016) identifierat;





Repressivt motstånd, (bestraffade, tillrättavisade eller förödmjukade)
Pastoral maktteknik (mer av att skapa dåligt samvete än hot)
Reglerande maktteknik (hänvisning till rutiner, hierarkiska beslutsordningar och att hänskjuta beslut till andra sammanhang)

Medvetenhet om de olika typer av motstånd som kan dyka upp gör att strategier för att hantera
motståndet utvecklas. Medvetenheten kan även bidra till att tydliggöra olika maktstrukturer i organisationen (ibid.).

2

"DALARNA är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap", (Dalastrategin - Dalarna 2020)
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4 Prioriterade områden
En slutsats från genomförd nuläges- och behovsanalys är att det arbete som påbörjats inom det
regionala tillväxtarbetet ska vidareutvecklas. Speciellt insatser inom innovation, entreprenörskap
och för kompetensförsörjning anses vara områden som är avgörande för regionens tillväxt. I
denna ambition finns även en tydlig vilja att inkludera utlandsfödda och ungdomar i arbetet.
Region Dalarna har som regional tillväxtansvarig beslutat att inriktningen för Jämställd Regional
Tillväxt 2016-2018 ska vara att:
 Prioritering nr 1: Ett inkluderande ledarskap som gör skillnad
Att leda och göra skillnad baserat på ett systematiskt ledningsarbete omfattande jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv av regionala strategier och program för innovationsarbetet, stärkt entreprenörskap och kompetensförsörjning. Dalarna ska vara en attraktiv region
där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap.
 Prioritering nr 2: Veta mer, följa upp och lära en drivkraft för förändring
För att veta mer, följa upp och lära ska det under arbetets gång samlas kunskap för att kartlägga
och synliggöra skillnader mellan kvinnor och män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, etnisk tillhörighet och ålder. Kunskap som speglar de regionala förhållandena är en viktig
komponent för att tydliggöra utmaningar och som underlag för prioriteringar av insatser. Regionalt kopplad fakta förväntas även bidra till ökad motivation för samverkan och konkreta insatser
samt vara ett viktigt verktyg för att hantera motstånd till förändring.
Logiken och beroendet av de två prioriterade insatsområdena för denna handlingsplan är att lärande och utvecklandet av arbetsprocesser som omsätts till handlingskraft (prio.1) byggs upp av
kvalitetssäkrad kunskap, dokumentation och analys (prio. 2) för att därefter återkopplas till att
utveckla förändringsprocessen, vilket illustreras nedan.
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4.1 Ett inkluderande ledarskap som gör skillnad
Att leda och göra skillnad baserat på ett systematiskt ledningsarbete omfattande jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv av regionala strategier och program för innovationsarbetet, stärkt entreprenörskap och kompetensförsörjning. Dalarna ska vara en attraktiv region
där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap3.
I det statistiska underlaget som beskrevs i nuläges- och behovsanalysen konstaterades att "det
finns en obalans i befolkningsstrukturen" – med betoning på – "allt för få unga, speciellt unga
kvinnor". Humana resurser är avgörande för en regions framtid och det finns således starka motiv
för det regionala ledarskapet att samla de parallella processer som rör; kvinnors, utlandsföddas
och ungas, medverkan i Dalarnas utveckling. En viktig strategi för att hantera dessa utmaningar
är ett inkluderande ledarskap som tillvaratar de humana resurserna och det arbete som tidigare
gjorts inom områden som innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning.
Här ser vi att aktiviteter som stödjer lärandet för det regionala ledarskapet är ett fundament för att
den ovan beskrivna obalansen ska minska. Ambitionen är också att bygga in tidigare sidoordnade
projekt och verksamheter såsom Jämställd tillväxt (kön), Vägen in (etnicitet) och Ungdomsfrågan (ålder) i de arbetsprocesser som finns uppbyggda i ordinarie operativa tillväxtarbetet Innovation, Entreprenörskap och Kompetensförsörjning.
Att kategorisera utifrån gällande normer underlättar säkert andras förståelse och bidrar till struktur och tydlighet. Men innovation, "newness" (Johanessen m.fl., 2001), som bidrar till tillväxt
kan inte sitta fast i stereotypa bilder av hur problem ska lösas eller om vem som kan bidra med
lösningen.
4.1.1 Prioriteringens syfte

Syftet är här, liksom i regeringens prioritering, att stärka ett systematiskt inkluderande ledningsarbete som inbegriper regionala strategier och praktiskt utvecklingsarbete. Ett praktiskt utvecklingsarbete där genus, etnicitet och åldersperspektivet ska tillämpas i praktiken inom befintliga
och nya utvecklingsområden. De tre viktigaste områdena är:


Innovation där motivet är att kvinnors, utlandsföddas höga utbildningar är en potential
för tillväxt.
 Entreprenörskap där motivet är att kvinnor, utlandsfödda och ungdomar skulle kunna
driva företag i större utsträckning.
 Kompetensförsörjning där motivet är att en arbetsmarknad uppdelade efter kön, etnicitet och ålder minskar upplevd tillgång på arbetskraft och minskar individens frihet till
utvecklande sysselsättning.
Målen följs upp genom det operativa tillväxtarbetet för innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning samt utvärderas av följeutvärderare som upphandlas enligt Region Dalarnas ramavtal.

3

En målbild i Dalastrategin 2020

13(28)

4.1.2 Prioriteringens mål 2018

För prioriteringen "Ett inkluderande ledarskap som gör skillnad" har tre mål formulerats:
1. År 2018 ska det regionala ledarskapet ha intresse, engagemang och handlingskraft för
jämställd regional tillväxt utifrån ett intersektionellt perspektiv som har fokus på kvinnor,
utlandsfödda och unga. En normkritisk värdegrund med intersektionella perspektivet ska
vara tydlig i strategiska dokument och handlingsplaner samt då dessa omsätts.
2. År 2018 ska regionens utvecklingsresurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män
(kvinno-respektive mansdominerade branscher).
3. År 2018 ska insatser som bryter normativa beslut för fördelning av regionens utvecklingsresurser för utlandsfödda och unga ha premierats (uppföljning av utvecklingsresurserna).
4.1.3 Målgrupper

Målgruppen för det regionala ledarskapet, som år 2018 ska ha intresse, engagemang och handlingskraft för jämställd regional tillväxt är de högsta beslutande politiker och tjänstemän i Region
Dalarna, Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Högskolan Dalarna. I målgruppen ingår även strateger och de som utvecklar program, avsiktsförklaringar och andra strategiska
dokument liksom tjänstemän och handläggare som ska omsätta handlingsprogrammen till praktik. De verksamhetsområden som ingår i detta handlingsprogram har olika målgrupper vilka alla
syftar till att stärka Dalarnas tillväxt genom rådgivning, finansiering, arbetskraft och kompetens
med företag som den slutliga målgruppen. För respektive operativt tillväxtområde är målet:


Inom verksamhetsområdet Innovation är målgruppen i Innovationsstödsystemet, dvs
regionala aktörer inom forskning och innovation. Dessa är kluster, science park, innovationskontor eller motsvarande samt studenter, ungdomar och utlandsfödd som medverkar i
öppna innovationsaktiviteter.



Verksamhetsområdet Entreprenörskap utgörs av entreprenörskapsaktörer som i sin tur
har företag och presumtiva företag som målgrupp. På websidan Verksamt.se/Dalarna
samlas dessa företagsfrämjare.



Det tredje verksamhetsområdet Kompetensförsörjning har som målgrupp företag och
organisationer samt aktörer inom utbildningssystemen och arbetskraftsförsörjning. Ytterligare en målgrupp är studenter och utlandsfödda akademiker.

De övergripande regionala samarbetena som ska verka horisontellt är Jämställd tillväxt, Vägen in
och Ungdomsstrategin. Mellan dessa finns direkta och indirekta kopplingar, skärningspunkter/
"intersections", och delvis samma målgrupper med de ovanstående.
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För de övergripande regionala samarbetena är målgrupperna enligt följande:


Jämställd tillväxt har målgrupper kluster, projektägare, företagsfrämjare och kvinnor
som driver företag. Förutom företagsfrämjare är kommunernas näringslivskontor en målgrupp.



Vägen in vänder sig till aktörer som ska stödja utlandsfödda personer att leva och verka i
Dalarna. Det finns fem vägval och för denna handlingsplan som rör arbete (och företagande), språk och utbildning, god och jämlik hälsa, bostad samt sammanhållning och delaktighet. Det är ett antal regionala aktörer som har målgruppen utlandsfödda för sina insatser.



Ungdomsfrågan består i huvudsak av Ungdomsstrategin och några ungdomsprojekt.
Ungdomsstratgin organiseras av Region Dalarna, där en målgrupp är ungdomsstrategerna
i respektive skolor i Dalarnas kommuner.

Den primära målgruppen är dels det beslutande ledarskapet samt politiker men även operativa
tjänstemän och strateger inom organisationen. I respektive verksamhetsområde finns utvecklingsprojekt (ESI, mfl) som i sin tur har företag och individer som målgrupp. Dessa projektägare
kommer att omfattas av de planerade aktiviteterna. Ambitionen är att när det regionala ledarskapet fått kunskap och omsätter kunskapen till riktade insatser ska strävan om en jämställd regional tillväxt uppnås, se bifogad programlogik.
4.2 Aktiviteter ”Ett inkluderande ledarskap som gör skillnad” 2016-2018
Att leda och göra skillnad baserat på ett systematiskt ledningsarbete omfattande jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv av regionala strategier och program för innovationsarbetet, stärkt entreprenörskap och kompetensförsörjning. Dalarna ska vara en attraktiv region
där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap.
4.2.1 Aktivitetspaket ”Lära för handlingskraft”

Vi bedömer att lärande är nyckeln till att målet ovan ska uppnås. I projektet ska ett antal Lärprojekt utformas och riktas till det regionala ledarskapet. Lärprojekten utformas utifrån de utmaningar och behov som identifieras i en förstudie.
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Syfte och Målsättning Det första SMARTA målet för det regionala ledarskapet är att under
året 2018 ha byggt upp ett intresse, engagemang och handlingskraft
för jämställd tillväxt utifrån en normkritisk värdegrund med fokus på
kvinnor, utlandsfödda och unga. Det ska vara tydligt i strategiska dokument och handlingsplaner.
Verksamhetsområden för regionala aktörer i samarbete (avtalet)
 Innovationsarbetet
 Entreprenörskap
 Kompetensförsörjning
Aktiviteter
Behovsinventering och riggning av Lärpaket. Här tar vi vidare arbetet
i pilotprojektet Öppna upp – ett inkluderande ledarskap
Rigga och genomföra 10 Lärpaket för:
• beslutande ledarskapet och politiker
• strateger och operativa tjänstemän
• Innovationsaktörer
• Entreprenörskap
• Kompetensförsörjning
Lärprojekt för specifika målgrupper
• Vägen in integrationssamordnare
• Ung: ungdomssamordnare
• Jämställd tillväxt: Företagsfrämjare
Förväntat resultat

Lärprojekten ska öka kunskapen
 om hur strategiska underlag kan användas och sättas i ett sammanhang
 om jämställdhet och intersektionalitet
 ska omsättas i praktisk handling genom att:
o Utveckla styrdokument, arbets- och beslutsprocesser
o Jobba med uppföljning, paketering och kommunikation
av resultat och metoder
o Dokumentera arbetet löpande via egen och Tillväxtverkets hemsida (www.tillväaxtverket.se/jamstalldtillvaxt)

Effekter

Effekterna är att fler inom ledarskapet
upplever sig berörda av frågan och ökar sitt engagemang
prövar att använda sig av kunskapen inom ramen för lärpaketen
upplever att de i större utsträckning i sitt arbete kommer att omsätta
sin nya kompetens
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Ansvarig kontaktperson

Samverkansform

Uppföljning och utvärdering

har en samsyn kring vikten av att arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv
Monika Jönsson, strateg Region Dalarna (RD)
Projektledare ska rekryteras
Innovationsaktörer samordnas av Monika Jönsson
Entreprenörsaktörer samordnas av Hans Pontusson, (RD)
Kompetensförsörjning samordnas av Conny Danielsson, (RD)
Jämställd tillväxt – Monika Jönsson och Elisabet Holm, LstD
Vägen in – Helena Hanno Enocksson, (RD)
Ungdomsfrågan – Elin Norrgård, (RD)
Lärpaketen utformas i samarbete med intressenter, forskare och processledare. Minst två samarbetspartners ska medverka i lärpaketen.
Intersektionalitet ska inkluderas verksamhetsområdena och arbetet utvärderas och dokumenteras för spridning.
Varje lärprojekt dokumenteras och följs upp.
Följeutvärderare upphandlas av projektet

Förslag på Lärprojekt:
Innovation – lärande om insatser som stärker kvinnodominerade branscher så att de på ett bättre
sätt kan stödjas av innovationsstödsystemet. Rådgivare, inkubatorer, finansiärer m fl ska ge likvärdiga förutsättningar för alla branscher. Öppen innovation ger bättre lösningar när fler kompetenser är involverade. Här bör en samordning ske med insatser i Region Gävleborg och det arbete
som byggs upp i Propellern och klustret Fibre Optic Valley.
Entreprenörskap - Insatser som stödjer entreprenörer som är kvinnor, utlandsfödda och ungdomar bör premieras. Fortsatt arbete för att företagsfrämjare ska öppna upp för nya grupper av entreprenörer. Här bygger vi vidare på de insatser som görs för att engagera företagsfrämjare i arbetet kring Verksamt.se/Dalarna och i utformningen av ett Regionalt Exportcentra. Ambitionen är
att arbeta utifrån genus-, etnicitet- och åldersperspektiv. Tillgängligheten för entreprenörer i hela
länet måste stärkas. Det gäller både den geografiska tillgängligheten, där den digitala tekniken
kan användas, men också tillgänglighet med avseende på språk och bemötande.
Kompetensförsörjning – lärande om vikten av ett systematiskt arbete för att bryta mönster avseende kön och etnicitet för såväl offentliga som privata arbetsgivares vilja/beredskap att anställa
personer i olika åldrar och från andra länder.
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4.2.2 Aktivitetspaket ”Projektstöd för normkritik”

Syfte och Målsättning Det andra SMARTA målet för det regionala ledarskapet är:
1. att år 2018 ska regionens utvecklingsresurser ha fördelats likvärdigt mellan kvinnor och män (kvinno-, respektive mansdominerade branscher).
Aktivitet
Våren 2017
Analys av regionens utvecklingsresurser
Lära av hur andra regioner gör (Västerbotten och Gävleborg)
Kartering av pågående projekt och insatser inom Jämställd tillväxt,
Vägen in och ungdomsarbetet
Projektutvecklings rutiner utvecklas (handläggning och granskning)
Stöd till projektägare utformas, genom att:
- utveckla styrdokument samt arbets- och beslutsprocesser
Höst 2017 och 2018
Nya rutiner prövas och testas
Dialog/uppföljning med projektägare fortsätter
Dialog med Region Gävleborg om riktlinjer för jämställdhet och integration för regionala projekt och inom ESI
- Jobba med uppföljning, paketering och kommunikation av resultat och metoder
Internationella samarbeten (projektriggning och besöksresor)
- Internationella nätverket: industriell modernisering om kompetensförsörjning
Förväntat resultat
Ett långsiktigt arbetssätt utformas (implementeras) som tar vara på det
projektutvecklings arbete som tidigare utarbetats.
 Utveckla styrdokument, arbets- och beslutsprocesser
 Jobba med uppföljning, paketering och kommunikation av resultat och metoder (gender-etnicitet – ålder-budgeting)
 Dokumentera arbetet löpande via Region Dalarnas och Tillväxtverkets hemsida (www.tillvaxtverket.se/jamstalldtillvaxt
Effekter
Projektägare i regionen förbättrar förutsättningar för kvinnor, utlandsfödda och ungdomar via sina projekt
-Regionala utvecklingsmedel ska vara lika fördelat mellan kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher
-Insatser för utlandsfödda och ungdomar ska identifieras och uppmärksammas (ex vis som underlag till lärpaket, event, konferenserna)
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Ansvarig kontaktperson

Samverkansform

Uppföljning och utvärdering

-Samarbete om regionala utvecklingsprojekt etableras genom samarbetsavtal mellan Region Dalarna och Högskolan Dalarna
Susanne Andersson Jaako, projektutveckling Region Dalarna
Mikael Selander Lst
Erik Boo, RD
Hans Pontusson, RD
Conny Danielsson, RD
Peter Möller, RD och Anna Klerby, Högskolan Dalarna (analys)
Region Dalarna och Länsstyrelsen ser över sina projektutvecklingsrutiner och utformar nya utifrån arbetsrutiner utifrån ett normkritisk värdegrund.
Tillsammans med Högskolan Dalarna prövas en gemensam beredning
av regionala utvecklingsprojekt
Analys av utvecklingsprojekten genomförs utifrån hur de har fördelats
tidigare och hur fördelningen förbättras (effekter) med nya rutiner

4.2.3 Aktivitetspaket ”Mikrostöd”

Särskilda insatser görs från offentligt håll för att stödja kvinnors företagande. Det kan handla om
att stärka traditionellt kvinnliga områden såväl som att bereda mark för kvinnligt entreprenörskap
inom områden där kvinnor har svag representation. Insatserna inom programmet Främja Kvinnors företagande hade goda resultat och kvinnor som inte tidigare varit företagare kunde prova
sin affärsidé. Det var också viktigt för att synliggöra villkoren för olika grupper av kvinnor och
öka deras inflytande och delaktighet. I samband med programmet bildades fler nätverket där du
träffar kvinnliga företagare inom olika branscher och verksamhetsområden för utbyte av affärsmöjligheter, tankar och idéer. Facebook-nätverket Kvinnors företagande i Dalarna har cirka 350
medlemmar. Här utvidgas målgruppen till utlandsfödda och ungdomar genom en utlysning av
mikrostöd som kombineras med rådgivning och uppföljande träffar enskilt och i grupp.
För att dra lärdomar ska mikrostödsärenden analyseras ur ett intersektionellt perspektiv kan
handläggares förförståelse, informationsinnehåll och kanal beskrivas samt analyseras. Entreprenörer som sökt och fått sina ärenden beslutade ska intervjuas om beslutets utfall (beviljat/avslag).
Det ger ny kunskap som kan motivera en mer normkritisk hantering och därmed en mer jämställd fördelning av utvecklingsresurser för entreprenörer. Handläggare ska informeras om att utvärderingen inte är riktad som kritik utan en metod att bidra till mer jämställd regional tillväxt.
För att identifiera och analysera hur beviljade mikrostöd prioriteras, beslutas och når entreprenörer kan inspiration hämtas ifrån Carol Lee Bacchis (1999) angreppssätt ”What’s the problem represented to be?”. Genom att se till problempresentation, lösning och roller kan den effekt olika
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människor erfar i praktiken (det Bacchi kallar ”lived effects”) beskrivas. Det förväntade resultatet är att kunna exemplifiera/verifiera huruvida hanteringen av nuvarande mikrostöd fördelas
jämställt och vilka orsaker som kan ligga bakom en eventuell (trolig) snedfördelning.
Syfte och Målsättning Det andra SMARTA målet för det regionala ledarskapet är:
2. att år 2018 ska insatser av regionens utvecklingsresurser för
kvinnor, utlandsfödda och unga ha premierats.
Aktivitet
Våren 2017
Länsstyrelsen i Dalarna genomför en utlysning om mikrolån genomförs som riktar sig till målgruppen kvinnor, utlandsfödda och unga.
Stöd till företag utformas, genom att:
 utveckla styrdokument samt arbets- och beslutsprocesser
Hösten 2018
Testas utfallet av utlysning om mikrolån som riktar sig till målgruppen kvinnor, utlandsfödda och unga
- Hämta erfarenheter från andra regioner
- Dialog/uppföljning med handläggare och företagare fortsätter
- Jobba med uppföljning, paketering och kommunikation av resultat och metoder
Förväntat resultat
Beslutar om fortsatt genomförande, ev övergång till Region Dalarna
 Utveckla styrdokument, arbets- och beslutsprocesser
 Jobba med uppföljning, paketering och kommunikation av resultat och metoder (gender-etnicitet – ålder-budgeting)
 Dokumentera arbetet löpande via Region Dalarnas och Tillväxtverkets hemsida (www.tillväaxtverket.se/jamstalldtillvaxt
Effekter
Projektägare i regionen förbättrar förutsättningar för kvinnor, utlandsfödda och ungdomar via sina projekt:
-Likvärdig fördelning av företagsstöd och rådgivning till företag
Insatser för kvinnor, utlandsfödda och ungdomar ska identifieras och
uppmärksammas (ex vis som underlag till lärpaket, event, konferenserna)
-Utökat samarbete om regionala utvecklingsresurser
Ansvarig kontaktper- Mikael Selander, Länsstyrelsen i Dalarna
son
Susanne Andersson Jaako och Erik Boo, RD
Peter Möller, RD och Anna Klerby, Högskolan Dalarna (analys)
Samverkansform
Region Dalarna och Länsstyrelsen ser över sina projektutvecklingsrutiner och rutiner för företagsstöd samt utformar nya arbetets rutiner utifrån en normkritisk grund.
Uppföljning och utAnalys av utvecklingsprojekten genomförs utifrån hur de har fördelats
värdering
tidigare och hur fördelningen förbättras (effekter) med nya rutiner
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4.2.4 Aktivitetspaket ”Kommunikation och spridning”

Syfte och Målsättning

Aktivitet

Förväntat resultat

Effekter

Ansvarig
kontaktperson

Samverkansform
Uppföljning och utvärdering

Vi baserar vårt arbete utifrån kunskap och analys som byggs upp om
jämställdhet och mångfald (fakta, analys och metoder)
- vi lyfter fram förebilder, arbetar för att motverka stereotyper och
kommunicerar på lika villkor.(se SMART mål 2)
Den faktabaserade (kvalitativt och kvantitativt) kunskapen framställs
på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt och sätts i ett sammanhang
(analyseras) som kopplar an till forskning om jämställdhet och intersektionalitet. (se kunskapsinfrastruktur)
-Kommunikationsplan upprättas
-Konferens 2017 och 2018 som belyser genus, etnicitet och åldersdiskriminering
-Event i samarbete med Dalarna Sience park – visa entreprenörer som
är kvinnor, utlandsfödda och unga
Det regionala ledarskapets visar handlingskraft och engagemang
- Goda exempel samlar regionens aktörer
- Mötesplats för företag, rekryterare, studenter, etc
- Bank av bilder, berättelser och filmer
Göra insatser för jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv synliga
-Samarbeten mellan regionala utvecklingsaktörer
-Paketering och kommunikation av resultat och metoder
-Dokumentera arbetet löpande via Region Dalarna och Tillväxtverkets
hemsida ww.tillvaxtverket.se/jamstalldtillvaxt
Jenny Eldh, kommunikation, (RD)
Jämställd tillväxt – Monika Jönsson (RD) och Elisabet Holm (LstD)
Vägen in – Helena Hanno Enocksson, (RD), Rusmira Perez (Lst)
Ungdomsfrågan – Elin Norrgård, (RD) och ungdomsstrateg (Lt)
Innovation – Monika Jönsson
Entreprenörskap- Hans Pontusson (RD)
Kompetensförsörjning – Conny Danielsson (RD)
Samarbetsavtalets kommunikatörer och verksamhetsansvariga
Testa, dokumentera och följa upp det riktade stödet till nystartade företag och undersöka om det gör skillnad, t.ex. mikrostödet.
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4.3 Aktiviteter ” Veta mer, följa upp och lära en drivkraft för förändring” 2016-2018
För att veta mer, följa upp och lära ska det under arbetes gång samlas kunskap för att kartlägga
och synliggöra skillnader mellan kvinnor och män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, etnisk tillhörighet och ålder. Kunskap som speglar de regionala förhållanden är en viktig
komponent för att tydliggöra utmaningar och som underlag för prioriteringar av insatser. Regionalt kopplad fakta förväntas även bidrar till ökad motivation för samverkan och konkreta insatser
samt vara ett viktigt verktyg för att hantera motstånd till förändring.
Grunden för en framgångsrik genusintegrering är kunskap och lärande. Vi har en god bas att
bygga vidare på där kunskap om kvinnor och mäns olika förutsättningar synliggjorts. Det är viktigt att fortsätta det arbetet utifrån:
- Förståelse av begreppen genus, etnicitet och ålder och de diskriminerande processer som
under-bygger de rådande skillnaderna.
- Genuskodade branscher är grunden i innovationsarbetet och öppna upp företagsfrämjare
för kvinnor, utlandsfödda och unga.
- Regionala ”kontrakt” som ger olika förutsättningar för kvinnor, utlandsfödda och unga att
leva och verka beroende på vart man bor i Dalarna.
Ambitionen är nu att bygga motsvarande kunskap utifrån ett intersektionellt perspektiv och i
sam-arbete med forskare och experter lägga grunden för ett förändringsarbete som gör skillnad.
4.3.1 Aktivitetspaket ”Kunskapsinfrastruktur”

Syfte och Målsättning

Det tredje SMARTA målet är att kartlägga och bygga kunskap om regionala förutsättningar för kvinnor, utlandsfödda och unga. Arbeta utifrån kunskap om jämställdhet och mångfald (fakta, analys och metoder)
-Lyfta fram förebilder, motverka stereotyper och kommunicera på lika
villkor
-Följa upp fördelningen av regionens utvecklingsresurser mellan kvinnor och män (kvinno-, respektive mansdominerade branscher) och att
utlandsfödda och unga premieras.
Aktivitet
2016 Förstudie, utforma en kunskapsinfrastruktur
Kunskapsinfrastruktur
• Behovsanalys
• Kommunikationsplan för att tillgängliggöra fakta och analys
2017 Bygga upp en websida som gör kunskap, statistik och analyser
tillgängliga
Samlar den kunskap som finns och byggs upp ny:
- Region Dalarna, Landstinget, Högskolan och Länsstyrelsen och
Dalarna Sience park
- Kartering och analyser av förutsättningar för kvinnor och män
med olika bakgrund och ålder
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-

•
•
•

Förväntat resultat

Analyser av regionens utvecklingsresurser
o kvinnodominerade respektive mansdominerade branscher
o lokala och regionala genus- och etnicitetskontrakt
Inventering av de pågående projekteten/insatserna som görs inom
Jämställd tillväxt, Vägen in och Ungdomsarbetet
Analys av regionala utvecklingsresurser och hur de fördelas
För Projektägare:
o Riktlinjer för jämställdhet och integration

En webbsida skapas på Region Dalarna och en grupp av analytiker
skapas
• Utveckla styrdokument, arbets- och beslutsprocesser
• Jobba med uppföljning och paketering av resultat och metoder
• Dokumentera arbetet löpande via Region Dalarnas och Tillväxtverkets hemsida (www.tillväaxtverket.se/jamstalldtillvaxt
Arbetet med Jämställd regional tillväxt samlar kunskap och fakta som
kommuniceras på ett lättillgängligt sätt.
• Länkar till Vägen in
• Länkar till Ungdomsarbetet
Under projektperioden byggs en infrastruktur upp som kartlägger, analyserar och utvecklar ny kunskap om regionala förutsättningar för kvinnor, utlandsfödda och unga (se aktivitet Projektstöd för normkritik)
Den faktabaserade (kvalitativt och kvantitativt) kunskapen framställs
på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt och sätts i ett sammanhang
(analyseras) som kopplas till forskning om jämställdhet och intersektionalitet. (se kommunikation och spridning)
Arbetet med Jämställd regional tillväxt samlar kunskap och fakta som
kommuniceras på ett lättillgängligt sätt.
- Länkar till Vägen in
- Länkar till Ungdomsarbetet

Effekter

-Det kunskapsunderlag som skapas ger underlag till 2 vetenskapliga artiklar
-Internationella samarbeten (projektriggning och besöksresor), se ovan
Ökad trovärdighet i processen
Närmare samarbete om kunskapsproduktion i regionen
Ett ev samverkansavtal upprättas
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Ansvarig kontaktperson
Samverkansform
Uppföljning och utvärdering

Peter Möller, analytiker Region Dalarna
Anna Klerby, forskare Högskolan Dalarna
Birgitta Lasslo, Länsstyrelsen
En analytikergrupp formeras i regionen
Peter Möller, RD samordnar samarbetspartnernas analysresurser
Upphandlas av projektet
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5 Indikativ budget, finansiering och grovtidsplanering
Kostnadsslag
2016

2017

2018

Totalt

Personal

60 000 1 618 500

955 000

2 633 500

Projektledare

60 000

480 000

400 000

940 000

Administration och projektstöd 50%

0

315 000

262 500

577 500

Projektekonom 50%

0

270 000

225 000

495 000

Kommunikation 15%

0

81 000

67 500

148 500

Jämställd tillväxt 50%

0

315 000

0

315 000

Analys 25%

0

157 500

0

157 500

Externa tjänster

230 000 3 450 000 3 000 000

6 680 000

Riggning/förstudie - konsulter

230 000

230 000

1 Lära för handlingskraft Lärpaket

800 000

700 000

2 a Projektstöd för normkritik

500 000

300 000

800 000

2 b Mikrolån

500 000

500 000

1 000 000

3 Konferenser 2017 och 2018

300 000

300 000

600 000

3 Kommunikation (web, rapporter, film)

300 000

300 000

600 000

3 Normkritiska Event

200 000

200 000

400 000

4 Kunskapsinfrastruktur (kartläggning o analys)

550 000

400 000

950 000

5 Utvärdering och uppföljning

300 000

300 000

600 000

200 000

150 000

350 000

Resor och boende i Sverige

100 000

75 000

175 000

Internationella resor

100 000

75 000

175 000

0

0

0

Resor och logi

Investeringar/externa lokaler

0

0

1 500 000

0
Schablon

0

Övriga kostnader
OH

111 500

135 000

246 500

50 000

50 000

100 000
0

Intäkter

0

0

0

0
0

Offentligt bidrag i annat än pengar

60 000 1 625 000

865 000

2 550 000

Region Dalarna

60 000 1 450 000

615 000

2 125 000

200 000

200 000

400 000

50 000

50 000

100 000

Länsstyrelsen i Dalarna
Landstinget Dalarna
Total projektbudget

350 000 6 880 000 4 570 000 12 560 000
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Finansiering

2016

Offentlig kontantfinansiering

290 000 5 355 000 4 290 000

9 935 000

Tillväxtverket

290 000 3 105 000 1 840 000

5 235 000

Länsstyrelsen i Dalarna
Region Dalarna

2017

250 000

2018

Totalt

250 000

500 000

2 000 000 2 200 000

4 200 000

Offentligt bidrag i annat än pengar

60 000 1 700 000

865 000

2 625 000

Region Dalarna

60 000 1 450 000

615 000

2 125 000

200 000

200 000

400 000

50 000

50 000

100 000

Länsstyrelsen i Dalarna
Landstinget Dalarna
Total finansiering

350 000 7 055 000 5 155 000 12 560 000

6 Uppföljning, utvärdering och lärande
Detta projekt är ambitiöst, disponerar stora resurser i kompetenta personer på strategiska positioner men tiden är väldigt kort. Vi vill använda detta tillfälle att åstadkomma resultat. Projektet
kommer att utvärderas av extern leverantör som ska upphandlas. För delar av projektet, Aktivitetspaket 2 om Projektstöd och Mikrolån kommer fördjupade analyser och utvärderingar att ske.
Hela Aktivitetspaket 4 om att bygga upp en Kunskapsinfrastruktur kommer att bestå av kvalitativa och kvantitativa underlag. I projektet har ett flertal av de medverkande doktorsexamina eller
lic-examen inom kulturgeografi, ekonomi, integration och genusvetenskap som kommer att bidra
till analyserna. Här inleder vi vår ambition att fånga viktiga resultat från lärandet av det regionala
ledarskapet i projektet.
Förutom att den operativa personalen ska reflektera och dokumentera genomförda aktiviteter och
ge förslag förbättring kommer även en extern följeforskare upphandlas. Dennes uppgift blir att
stödja, styra och störa processen samt ge löpande återkoppling till projektledningen. För att utvärdering och processtöd ska bidra konstruktivt krävs dock att ”följeforskaren” har god kunskap
om finansiärernas förväntade resultat och effekter, god förståelsen för handlingsplanens syfte och
mål samt kunskap om jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv.
För att beskriva medverkande aktörers nuvarande förståelse och vilken ambitionsnivå de har som
mål kan matrisen nedan fungera som ett exempel på mätverktyg och dokumentation. Samma modell, indelning, kan även användas för att låta enskilda deltagare beskriva sin ingångskunskap
och den kunskapen/beteendet de uppfattar att de har efter insatsen är avslutad, självskattning.
Graderingen i exemplet tar sin utgångspunkt i den av Sweco beskrivna kunskapstrappan; Kännedom, Kunskap, Acceptans, Engagemang, Förändrade värderingar och Förändrade beteenden.
Detta illustreras också i bilagan om Effektlogik.
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Målgrupp
Region Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna
Landstinget Dalarna
Högskolan Dalarna
Regionala projektägare
Individ n…

Kunskaps- och/eller Ambitions nivå
Förändrade
Enga- VärKän- Kun- Accep- gedeBetenedom skap
tans
mang ringar enden

Före

Efter

Förutom att följa upp aktiviteters påverkan på deltagare ska den förväntade ökningen i ett högre
arbetskraftsdeltagande bland kvinnor och utlandsfödda mätas. Genom uppföljning hos företagsfrämjande aktörerna ska nya idéer, patent och rådgivningar redovisas kategorierna kön, etnicitet
och ålder.
Förslag på indikatorer
Under projektets förberedelsefas (2017) ska en diskussion om upphandlingsunderlaget ska utformas. Här ges ett förslag till indikatorer.
Antal deltagare i respektive lärpaket/aktiviter (vilka grupper är representerade)
X% tillfrågade tjänstemän anser att de fått en ökad förståelse för genus och intersektionalitet
Y% tillfrågade politiker anser att de fått en ökad förståelse för genus och intersektionalitet
Z% anser att deltagandet har förändrat deras värderingar/beteende (varav x% män o y% kvinnor,
etc)
YY st förslag på hur vi kan bli mer jämlika
ZZ st förslag på hur processen kan hålla levande
XZ st som vill få fördjupad kunskap inom ämnet
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