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Sammanfattning
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom bättre
resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen.
Tillväxtverket fick därför i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet för jämställd
regional tillväxt 2016-2018 med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha
samma möjligheter att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få lika tillgång till
tillväxtresurser. Detta är ett mål som Tillväxtverket bidragit till att komma närmare trots
att det inte är helt uppnått. Men riktningen är utstakad och positionerna betydligt
framflyttade.
Regionerna har haft olika förutsättningar i genomförande och Tillväxtverket har fördelat
om medel vid två tillfällen under programmets gång. En utmaning som visat sig är att
hälften av regionerna inte kunnat upparbeta sina medel. Orsakerna till det uppfattas ha
varit flera, så som tiden för det operativa genomförandet och regionombildningar.
Hög måluppfyllnad och betydelsen av nya angreppssätt
Framgångsfaktorer för programmet har varit dess programlogik, det kontinuerliga
lärandet, kunskapsöverföring och dialoger mellan aktörer från olika organisationer.
Tusentals tjänstemän och politiker har genomgått utbildningar och jämställdhet har lyfts
fram som särskilt strategiområde i vissa regioner. En viktig effekt är att nya målgrupper
har nåtts i och med det breddade mångfaldsperspektivet där metoden breddats till att
inkludera kön, ålder, och utländsk bakgrund som sociala kategorier. Att nå nya
målgrupper och lyckas implementera programmets resultat i flera typer av verksamheter
är avgörande för att nå effekter på längre sikt.
Arbetet med jämställd regional tillväxt har i stort resulterat i att:



Jämställdhet är i större utsträckning integrerad i ordinarie verksamhet i planering,
genomförande och uppföljning i regionerna.
Verktyg, arbetssätt och metoder har utvecklats för att jämställdhetsintegrera det
regionala tillväxtarbetet.

Ledarskapets ansvar är en förutsättning för effekter på längre sikt
Regionerna har i stor utsträckning lagt grunden för effekter på lång sikt, även om
jämställdhetsintegreringen av ordinarie verksamhet i planering, genomförande och
uppföljning ännu inte fullt ut är genomförd. Därför är det angeläget att
jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet inte försvinner ur fokus, vare sig
på nationell eller på regional nivå. Ledarskapet måste ta ansvar för hela kedjan för att
processen ska bli hållbar och nå förväntade effekter. Enligt utvärderingen har det funnits
brister i det operativa stödet från de regionala ledningarna och det finns ett uttryckt behov
om att “gå från ord till handling”. Tillväxtverket har också under 2018 begärt in regionala
handlingsplaner för hur arbetet ska fortsätta implementeras och utvecklas under 2019
som ett led i att stärka genomförandet framöver. Handlingsplanerna visar på regionernas
framtida ambitionsnivåer efter att regeringsuppdraget är avslutat och en slutsats är att det
finns ett stort behov av styrning (nationellt och regionalt ledarskap) och mandat för att
komma vidare.

Tillväxtverkets roll som nationell koordinator
Tillväxtverket bör fortsatt få uppdraget att koordinera arbetet från nationell nivå för att
skapa kontinuitet och legitimitet att arbeta vidare regionalt. Regionerna har gett uttryck
för att de önskar nya medel för insatser, längre regeringsuppdrag som fokuserar på
processerna istället för på projekt och mer samråd mellan regional och nationell nivå
under planerandet av nya eventuella uppdrag.
Tillväxtverket ser också att det är angeläget att fortsätta arbetet med
jämställdhetsintegrering av all Tillväxtverkets ordinarie verksamhet. Det bidrar till att
förverkliga Tillväxtverkets ambition om ekonomisk förnyelse och omvandling i
näringslivet. En framtida strategi för området jämställd tillväxt är att arbeta utifrån ett
hållbart perspektiv där både miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner av
hållbarhet finns med. Jämställdhetsperspektivet behöver gå på tvären och genomsyra
samtliga tre dimensioner. Ett sådant angreppsätt knyter tydligt an till Agenda 2030 vilket
är en betydelsefull möjliggörare på regional nivå. Att samla olika områden som exempelvis
jämställdhet, integration eller cirkulär ekonomi inom hållbarhetsområdet kan förmera
arbetet och ge det stärkt legitimitet än om arbetet genomförs enskilt i stuprör.
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Uppdraget

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland
annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och
ökad attraktivitet för regionen. Med det menar vi att tillväxten ökar i
samhället och i enskilda företag om alla människors affärsidéer,
initiativförmåga och företagsamhet kommer till användning, oavsett
deras kön och bakgrund.
Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att utveckla arbetet för
jämställd regional tillväxt 2016-2018 genom stöd, samordning och
lärande riktat till Länsstyrelser, landsting och samverkansorgan med
ett regionalt utvecklingsansvar. Tillväxtverket har avsatt 36 miljoner
kronor per år under perioden 2016-2018, 2 miljoner kronor av dessa
avsattes för Tillväxtverkets egna resurser. Enligt regeringens beslut är
det viktigt att de insatser som genomförs leder till hållbara resultat
genom att integreras i ordinarie verksamheter som beslutsprocesser,
arbetssätt och rutiner. Särskilt sakkunniga i jämställdhet vid
Länsstyrelsen skulle vara ett stöd i arbetet.
I uppdraget utgår Tillväxtverket bland annat från strategin Öppna Upp,
nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 20152020. Strategin syftar till att utveckla företagsfrämjandet så att
kvinnor och män, oavsett bakgrund och ålder ska få del av resurser på
lika villkor.
Syftet med uppdraget är att uppnå jämställdhet i det regionala
tillväxtarbetet. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha
samma möjligheter att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och
få lika tillgång till tillväxtresurserna. Tillväxtverket har formulerat
följande effektmål för genomförandet av regeringsuppdraget:
Jämställdhet är integrerat i planering, genomförande och uppföljning i
ordinarie verksamhet hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar. De
regionala aktörerna har satt egna mål och delmål i sina
handlingsplaner som relaterar till det övergripande målet.

1.1

Bakgrund

I En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 20152020 anger regeringen fyra områden som är särskilt betydelsefulla för
att nå jämställd regional tillväxt. Dessa ligger till grund för uppdragets
genomförande:


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 t.ex. innovation,
boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning.
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Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor
och män i regionen när det gäller inkomst, sysselsättning,
företagande, företagsstöd, projektstöd, inflytande i
tillväxtarbetet etc.
Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande; öka
utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande;
jämställd fördelning av projektstöd och företagsstöd; minskad
könssegregering på arbetsmarknaden.
Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och
genomförande av projekt inom regionalfondsprogrammen
2014–2020.

Tillväxtverket har förstärkt arbetet med jämställd regional tillväxt
genom att arbeta brett med ett intersektionellt perspektiv.
Perspektivet har en grundläggande betydelse för hur uppdraget
genomförs både på nationell och på regional nivå. Begreppet
intersektionalitet innebär att maktordningar baserade på kategorier
som kön, ålder, utländsk bakgrund och funktionalitet samverkar med
varandra på olika sätt och skapar ojämlikheter och diskriminering.

1.2

Målgrupp för aktiviteterna
1. Regionalt utvecklingsansvariga aktorer (21 stycken)
2. Sarskilt sakkunniga i jamstalldhet vid lansstyrelser
3. Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF

Det pagar aven parallellt pa Tillvaxtverket ett internt arbete med
generell jamstalldhetsintegrering och implementering av strategin
Öppna Upp!

1.3

Metod

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har själva aktivt drivit
arbetet med jämställd regional tillväxt utifrån sina egna regionala
behov och utmaningar med utgångspunkt i sina nuläges- och
behovsanalyser från 2016.
Tillväxtverket har under hela perioden erbjudit ett nationellt stöd och
samordning genom erfarenhetsträffar, framtagande av kunskap,
kommunikationsmaterial och konsultstöd. Tillväxtverket har också
styrt genomförandet genom utbetalningar av medel, regionala
delrapporteringar (två per år) och obligatoriska erfarenhetsträffar
(två per år). Tillväxtverket har fattat treåriga beslut om tilldelning av
medel till regionalt utvecklingsansvariga aktörer utifrån en
fördelningsnyckel baserad på regionernas behovs- och
nulägesanalyser.
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Nedan kommer en beskrivning av olika externa inslag som
kompletterat metoden för Tillväxtverkets genomförande av
regeringsuppdraget.
1.3.1

Metodstöd av Sweco

Tillväxtverket upphandlade ett metodstöd för genomförandet av
uppdragets av Sweco Strategy AB. Metodstödet har främst varit till för
att stödja det regionala arbetet med att ta fram behovs- och
nulägesanalyser, regionala prioriteringar samt handlingsplanerna för
jämställd regional tillväxt 2016. Under 2017-2018 medverkade Sweco
i genomförandet av två arbetsmöten för de regionala aktörerna samt
varit teoretiskt stöd gällande intersektionalitetsbegreppet.
1.3.2

Utvärdering av Kontigo

Tillväxtverket avropade en extern utvärderare som följt det regionala
och nationella arbetet med jämställd regional tillväxt med syfte att öka
kvaliteten i genomförandet. Utvärderaren har årligen lämnat in en
delrapport och i december 2018 en slutrapporten för genomförandet
av hela regeringsuppdraget 2016-2018 . Under rubriken Utvärdering
kommer resultaten från utvärderingen inlämnad 2018 att presenteras.
1.3.3

Extern referensgrupp

Tillväxtverket tillsatte en referensgrupp som stöd under hela perioden
2016-2018. Referensgruppen bestod av företrädare för socialfonden,
regionalfonden, forskning, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid
Länsstyrelser och två regioner. Syftet med referensgruppen var att
följa genomförandet av regeringsuppdraget och fungera som
dialogforum kring frågor som både strategi och direkta insatser. Det
ökade också delaktigheten och insynen i planering och genomförande.
Referensgruppen har sammankallats till två möten per år under 20162018 och bjöds även in till slutkonferensen samt olika
erfarenhetsträffar för regionerna.
Referensgruppens sammansättning har ändrats över tid men 2018
deltog:







Carina Löfgren, Region Gävleborg
Cuneyt Karabulut, ESF-rådet
Johnny Kjällström, Länsstyrelsen i Stockholms län
Sara Lhådö, Länsstyrelsen i Skåne län
Helena Nilsson, Regionförbundet Kalmar län
Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet

11

2

Slutsatser och rekommendationer

Regeringsuppdraget om jämställd regional tillväxt syftade till att ge
hållbara resultat genom att jämställdhet integreras i ordinarie
verksamhet, så som beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner. Detta har
också genomförts enligt utvärderingen av programmet. En annan
effekt som uppnåtts i alla regioner är ökad kunskap om jämställdhet
som en hävstång för hållbar tillväxt. Detta resultat hänger ihop med
vikten av ett aktivt regionalt ledarskap för att jämställdhet och
intersektionalitet ska bli integrerat i den ordinarie verksamheten.
Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra alla styr- och
policydokument men samtidigt behövs budgetutrymme, effektlogik
och personal med rätt kompetens som kan arbeta med uppdragen och
implementeringen. Ledarskapet måste ta ansvar för hela kedjan för att
processen ska bli hållbar och nå förväntade effekter. Detta fungerar
idag hos vissa regioner men inte hos alla.

2.1

Att nå effekt

I regionernas slutrapporter framgår att måluppfyllnaden har varit hög
och att många prestationer har genomförts. Tillväxtverket ser att en av
anledningarna till den höga måluppfyllnaden är att regionernas
insatser baserades på utförliga nuläges- och behovsanalyser. En
utmaning är dock att redan 2018 redogöra för mer långsiktiga effekter
av ett uppdrag som precis avslutats. Detta medför att fokus blir på de
resultat och prestationer som är möjliga att uppfylla under själva
projektperioden och en kort tid därefter. Det är en utmanande uppgift
för regionerna att beskriva sina resultat när arbete återstår under
2019, samtidigt som regeringsuppdraget med både mandat och medel
har löpt ut. Att verka för jämställdhetsintegrering och ett
intersektionellt perspektiv kan av vissa målgrupper (eller individer)
också uppfattas som politik istället för kunskapsbaserad metod och
teori. Detta kan i sin tur försvåra måluppfyllnad eller effekter på längre
sikt efter att regionen lämnat över ansvaret för den förändrade
förmågan att göra annorlunda/tillämpa kunskaper till den enskilde.

2.2

Utmaning att upparbeta medel för vissa

2018 har varit ett intensivt avslutningsår för alla aktörer som arbetat
med regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt. Tillväxtverket
hade 102 miljoner kronor att fördela under tre år och stora delar av
dessa medel upparbetades i slutet av projektperioden under 2018. Det
skedde även två omfördelningar av medel mellan de regioner som
önskade mindre budget och de som kunde växla upp sina insatser i
slutfasen. Trots detta har fler än hälften av regionerna inte kunnat
upparbeta sina medel utan istället skrivit ned sin budget och/eller
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betalat tillbaka redan utbetalade förskott. Orsakerna till att medel inte
har upparbetats i den takt eller omfattning som Tillväxtverket
inledningsvis hoppats på har sin grund i flera problematiker. Dels kom
många projekt igång sent och det har direkt påverkat förmågan att
upprätthålla projektets planerade omfattning. En annan utmaning är
regionombildningen vilken påverkat genomförarkapaciteten och den
regionala styrningen för de regioner där det varit aktuellt.
Regeringsuppdragets avsatta tidsperiod om tre knappa år har också
resulterat i att själva genomförandefasen hade behövt vara längre och
regionernas slutrapportering kunde med fördel ha kommit först 2019.

2.3

Arbetet fortsätter med handlingsplaner 2019

Efter att ha tagit del av samtliga regionala slutrapporteringar och
sammanställningen av upparbetade medel blir det tydligt att
regionerna haft olika förutsättningar i och med Tillväxtverkets
fördelningsnyckel att genomföra uppdraget om jämställd regional
tillväxt. Mängden insatser skiljer sig åt liksom regionernas val av
metoder, grad av samverkan och genomförarkapacitet. Samtliga
regioner har trots detta tagit sig an uppgiften att 2019 verka utifrån en
regional handlingsplan finansierad med egna medel. Det finns också en
uttalad förväntan på Tillväxtverket att fortsätta vara en nationell nod
för jämställd regional tillväxt samt erbjuda erfarenhets- och
kunskapsutvecklande träffar även fortsättningsvis. Regionerna har
enligt en utvärderingsenkät gjord av Tillväxtverket gett uttryck för att
de önskar nya medel för insatser, längre regeringsuppdrag som
fokuserar på processerna istället för på projekt och mer samråd
mellan regional och nationell nivå under planerandet av nya
eventuella uppdrag. Tillväxtverket ser också att regionernas allt mer
intensifierade arbete med Agenda 2030 kommer att gynna det
pågående arbetet med jämställd tillväxt liksom det nya riktade arbetet
med hållbarhetsaspekter i det regionala tillväxtarbetet.
Rekommendationer i korthet:





Att Tillväxtverket får ett hållbarhetsuppdrag där både miljö,
ekonomi, jämställdhet och mångfald lyfts fram som hävstänger
i det regionala tillväxtarbetet.
Att Tillväxtverket inom ovan nämnda uppdrag fortsatt får
rollen att driva jämställd tillväxt så det skapas kontinuitet
samtidigt som att arbetet ”hålls i” från nationell nivå då det
annars riskerar tappa fart eller till och med avstanna i en del
regioner.
Att Näringsdepartementet synliggör och bemöter behovet av
fortsatt jämställdhetsintegrering och en ökad implementering
av strategin Öppna Upp i utformandet av nya
regeringsuppdrag.
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Säkerställa att den regionala ledningen och dess politiker
stödjer arbetet för jämställd regional tillväxt både strategiskt
och operativt, det vill säga även frågor som hur, när och vem.
Att handlingsplanerna för 2019 får förutsättningar att
verkställas med rätt bemanning och finansiering för hållbara
effekter.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Insatser och aktiviteter

Under 2016 låg Tillväxtverkets fokus på riggning av uppdraget, vilket
omfattande planering, dialog och fördelning av medel vid två tillfällen.
Under 2017 låg fokus på regionernas genomförande av de regionala
handlingsplanerna för jämställd regional tillväxt. Under 2018
fokuserades det fortfarande på genomförandet av de regionala
handlingsplanerna, men Tillväxtverket verkade även för att säkerställa
ett fortsatt arbete med frågorna efter uppdragets slut.
3.1.1

Nuläges och behovsanalyser

Under våren och sommaren 2016 arbetade regionerna med att ta fram
nuläges- och behovsanalyser samt två till tre prioriteringar för det
fortsatta arbetet. Behovs- och nulägesanalyserna utformades till stor
del efter prioriteringarna i En nationell strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Det fanns också en frihet att
forma behovs- och nulägesanalyserna efter varje regions unika
förutsättningar utifrån respektive regionalt utvecklingsprogram.
Sweco bidrog med löpande processtöd i det intensiva
uppstartsarbetet. Efter att Tillväxtverket fått in samtliga behovs- och
nulägesanalyser beslutades och fördelades medel till regionalt
utvecklingsansvariga aktörer. Fördelningen utgick ifrån behovs- och
nulägesanalyserna som bedömdes och utvärderades genom
poängsättning med avseende på intersektionalitet, behov och logik och
relevans. Se bilaga 2 för tabell.
3.1.2

Regionala handlingsplaner

Under hösten 2016 genomförde Tillväxtverket en riktad utlysning där
regionalt utvecklingsansvariga aktörer fick inkomma med en
projektansökan tillsammans med regionala handlingsplaner för att
genomföra uppdraget jämställd regional tillväxt. Handlingsplanerna
byggde vidare på de framtagna nuläges- och behovsanalyserna.
Handlingsplanerna innehöll mål, syfte, budget, aktiviteter, tidsplan, en
beskrivning av samarbeten och plan för utvärdering för varje
prioritering som regionerna gjorde.
3.1.3

Regionala utlysningar

Fyra regioner valde att utlysa en del av sina tilldelade medel regionalt;
Västerbotten, Värmland, Skåne och Kalmar. För dessa fyra regioner
fattade Tillväxtverket särskilda rambeslut som gav regionalt
utvecklingsansvariga aktörer möjlighet att handlägga projekt och fatta
beslut om medlen regionalt. Tre av regionerna fokuserade på att
motverka den könssegregerade arbetsmarknaden, medan Skåne
fokuserade på jämställdhetsintegrering i innovationsprocesser.
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3.1.4

Regionförbundet i Kalmar län har genomfört en utlysning för
projekt som kan bidra till att bryta traditionella könsmönster
vid val av utbildning och yrkesliv och sex projekt har beviljats
medel för genomförande av olika insatser. Resultaten av
projekten är förutom aktiviteter, en systematik för att lyfta in
ett intersektionellt perspektiv i kommande utlysningar och i
olika processer.
Region Värmland har beviljat medel till två projekt som
utmanar den könssegregerade arbetsmarknaden. Mångfald i
Vård och Omsorg (MIVO) startades i syfte att skapa
förutsättningar för att män i större utsträckning ska välja vårdoch omsorgsyrket, medan Genius in ICT arbetade med jämlik
rekrytering och kompetensförsörjning inom IT-branschen.
Genius in ICT resulterade bland annat i en utvecklad
systematik för att långsiktigt arbeta nära företagen med
strategisk kompetensförsörjning.
Region Västerbotten har finansierat två pilotprojekt som har
arbetat med att ta fram metoder för att motverka
könssegregeringen på arbetsmarknaden. Lycksele kommun
har tagit fram ett koncept för samverkan mellan skola och
företag när det gäller att motverka könstypiska studie- och
yrkesval. Make Equal har arbetat med hur en arbetsplats kan
ha ett inkluderande klimat genom att utveckla digitala verktyg
för detta kombinerat med ett utbildningskoncept.
Pilotsatsningarna bedöms bidragit till målet för insatsområdet
som handlat om att ta fram konkreta verktyg för att försöka
bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.
Region Skåne genomförde en utlysning med rubriken
"Normkreativ Innovation" där två projekt startades upp och
fullföljdes med resultat i form av bland annat nya metoder.
Omfördelning av medel

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde Tillväxtverket
omfördelningar av medel mellan regionerna. I samband med
lägesrapporteringen hösten 2017 och lägesrapporteringen våren 2018
fick regionerna meddela Tillväxtverket om de skulle kunna upparbeta
alla sina medel, eller om de hade behov och kapacitet att använda mer
medel än de blivit tilldelade initialt. Syftet med omfördelningen var att
medlen ska göra så stor nytta som möjligt regionalt under uppdragets
tid. I samband med omfördelningarna meddelade Region Skåne,
Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg och Region Jönköping,
Tillväxtverket att de inte kommer att kunna använda sina tilldelade
medel. Region Gotland, Region Halland, Regionförbundet i Kalmar län,
Region Östergötland, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region
Blekinge lämnade istället in intresseanmälningar om att de såg ett
behov av mer medel för utökade insatser. Tillväxtverket kunde bevilja
samtliga regioner som anmälde intresse mer medel vid bägge
omfördelningstillfällena.
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3.1.5

Träffar för erfarenhetsutbyte

Regionala kontaktpersoner har regelbundet bjudits in till
Tillväxtverkets erfarenhetsutbyten två gånger per år. Träffarna
syftade till att samordna uppdraget med jämställd regional tillväxt och
stötta regionalt utvecklingsansvariga aktörer i deras arbete med
uppdraget.
Erfarenhetsutbytena har haft olika fokus utifrån de behov som
regionerna lyft och vad Tillväxtverket uppmärksammat. Till exempel
har träffarna fokuserat på ämnen som Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF), kopplingen mellan jämställdhet och
regional tillväxt, hur vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv,
implementering och hur vi säkerställer bestående resultat samt
kommunicering av resultat.
3.1.6

Tematiska träffar

Tillväxtverket har sett att erfarenhetsutbytet och lärandet har varit
viktigt för de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna. Träffarna för
erfarenhetsutbyte har varit en arena för detta. Tillväxtverket
identifierade att det finns ett behov av att ytterligare främja lärande
mellan regionalt utvecklingsansvariga aktörer, även mellan träffarna
för erfarenhetsutbyte. Mot denna bakgrund arrangerade Tillväxtverket
under hösten 2017 och våren 2018 fyra arbetsmöten på specifika
teman för lärande som kan bidra till att utveckla kompetensen hos de
regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.
Teman för träffarna har fokuserat på:





Jämställdhetsintegrering av regionala utvecklingsstrategier
(RUS)
Att motverka en könssegregerad arbetsmarknad
Intersektionalitet i praktiken
Hur kan vi nå och involvera fler målgrupper?

3.1.7
Kunskapsutveckling
Tillväxtverket har under programmets gång kontinuerligt paketerat
och spridit kunskap för att underlätta lärandet för och mellan regionalt
utvecklingsansvariga aktörer.


Tillväxtverket tog fram en kort animerad film om
intersektionalitet under våren 2017. Filmen gav på ett
lättillgängligt sätt kunskap om vad det innebär att arbeta med
ett intersektionellt perspektiv kopplat till regional tillväxt.



Under hösten 2017 tog Tillväxtverket fram texter som
beskriver arbetet i varje region och lade upp dem på
Tillväxtverkets webbplats. På så sätt kunde både regionalt
utvecklingsansvariga, andra aktörer och allmänhet läsa om
insatserna inom jämställd regional tillväxt.
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Tillväxtverket deltog på Järvaveckan (ett alternativt Almedalen
i Stockholm) i juni 2018 med bemannat tält hela veckan och
kommunikationsseminariet Say Cheese – tillväxt för alla?
Seminariet filmades och spreds i sociala kanaler vilket bidrog
till den nationella spridningen då det var få deltagare på plats.
Resultatet kan sammanfattas med ökad flernivåsamverkan,
ökad spridning av vad jämställd kommunikation är för något
och hur vi når nya målgrupper med rätt metod.



Under 2018 spred Tillväxtverket publikationen Öppna upp
näringslivet till regioner och företagsfrämjare. Publikationen
visar på hur sju pilotprojekt arbetade med intersektionalitet
för att nå de åtta mål kopplat till ledarskap, styrning och
bransch som lyfts i strategin Öppna upp.



Tillväxtverket publicerade under 2018 två artiklar med
resultat från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor
och verklighet 2017 uppdelat på kön, bakgrund och ålder
utifrån ett intersektionellt perspektiv. En av artiklarna med
fokus på tillväxtvilja resulterade i ett reportage i Dagens
Nyheter.



I december 2018 presenterades de samlade resultaten från
regionernas arbete på en kampanjsida hos Tillväxtverket i
julkalenderformat. Tillväxtverket spred de regionala resultaten
i sociala medier. Det går fortfarande att ta del av samtliga
resultatbeskrivningar på Tillväxtverkets webbplats.



Under vintern 2018 tog Tillväxtverket tillsammans med
leverantören Kontigo fram rapporten Att fortsätta välja
jämställdhet som belyser sex aktuella samband mellan
jämställdhet och hållbar tillväxt. Förväntat resultat är att
regionerna och Tillväxtverket ska få förnyad och ökad kunskap
om hur och varför jämställdhet är ett medel för tillväxt.
Rapporten kommer att spridas nationellt i slutet av april.

3.1.8

Regional handlingsplan för 2019

I samband med regionernas slutrapportering 8 november 2018
lämnades även in en handlingsplan för fortsatt arbete under 2019.
Tillväxtverket hade redan under sommaren aviserat att
handlingsplanen skulle skrivas fram och det togs fram en vägledning
om förväntat innehåll. Alla regioner har redovisat sina handlingsplaner
vilka varierade i storlek och omfattning. Handlingsplanerna är ett led i
att inte tappa fart i arbetet regionalt då regeringsuppdraget är avslutat
samt en möjlighet för fortsatt implementering av framtagna metoder,
verktyg och arbetsprocesser.
3.1.9

Slutkonferens Tillväxt för alla!

Den 21 februari 2019 höll Tillväxtverket resultatkonferensen Tillväxt
för alla! Tillväxtverket valde att arrangera en gemensam slutkonferens
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för regeringsuppdragen om Jämställd regional tillväxt och
Arbetsintegrerade sociala företag. Syftet med upplägget var att skapa
en bredd och att korsbefrukta de insatser som gjorts inom uppdragen.
Konferensen hade sammanlagt 180 anmälda deltagare som fick ta del
av en rad regionala exempel på metoder och arbetssätt för att förnya
näringslivet genom jämställdhet, mångfald och socialt företagande.
Hela förmiddagen webbsändes och på Tillväxtverkets olika kontor gick
det att titta i grupp med andra. Eftermiddagen bestod av valbara pass
för dem som var på plats, varav ett pass fokuserade på rapporten Att
fortsätta välja jämställdhet som belyser aktuella samband mellan
jämställdhet och hållbar tillväxt. Näringslivsprofilen Göran Carstedt
var en uppskattad avslutningstalare.
Utvärderingen av konferensen visade att 85 procent av deltagarna
upplevde konferensen som mycket bra eller bra. 80 procent uppgav att
de fick ökad kunskap till nytta för det fortsatta arbetet och 86 procent
fick ökad inspiration. Här finns material och filmer från konferensen:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/dokumentationfran-konferenser/konferenser/2019-02-22-tillvaxt-for-alla.html

3.2

Regeringens fyra prioriterade områden och regionernas
insatser

I regeringens Nationella strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft lyfts fyra prioriterade områden som är betydelsefulla
för att nå en jämställd regional tillväxt. Dessa ligger till grund för
uppdragets genomförande. De regionala aktörerna har själva valt 2-3
prioriteringar att fokusera på utifrån regeringens områden. För att
illustrera regionernas insatser kommer nedan en kort presentation
med exempel från deras verksamheter och resultat. På Tillväxtverkets
webbsida finns alla regioners resultat från projekten beskrivna.
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Vad har regionerna prioriterat?
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Andel regioner som arbetat med respektive prioritering
Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av budget, regional
utvecklingsstrategi (RUS), andra strategier och program för ex. innovation, boende,
transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning
Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män i regionen när
det gäller inkomst, sysselsättning, företagande, företagsstöd, projektstöd, inflytande
i tillväxtarbetet etc.
Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande; öka utrikes födda kvinnors
sysselsättning och företagande; jämställd fördelning av projektstöd och
företagsstöd; minskad könssegregering på arbetsmarknaden
Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av projekt inom
regionalfondsprogrammen 2014-2020.

Källa: Tillväxtverkets enkät till regionerna, september 2018.
1.

Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av
budget, regional utvecklingsstrategi (RUS), andra strategier och
program för ex. innovation, boende, transporter, attraktivitet och
kompetensförsörjning.


I Värmland har det tagits ett nytt strategiområde med fokus på
jämställd regional tillväxt. Det har också påbörjats
jämställdhetsintegrering av Region Värmlands verksamheter
genom arbets- och beslutsprocesser.



I Dalarna finns nu ett lärpaket med målet att öka
kompetensnivån beträffande genus och intersektionalitet i
regionen samt öka engagemang och intresse för att arbeta
aktivt för detta. Dalarna satsar på ett inkluderande ledarskap
som gör skillnad.



Region Gävleborg är den första regionen i Sverige att utveckla
en jämställdhetsintegrerad finansieringsstrategi. För att lyckas
ta fram den har de bland annat utvecklat nya rutiner för
handläggare och utbildat egna interna personliga tränare i
jämställdhet som stöttar chefer och medarbetare i
arbetsprocesserna.
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2.

3.

Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och
män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd
etc.


I Halland har det omfattande statistikprojektet Från vaggan till
graven slutförts under 2018. Syftet med projektet är att uppnå
en jämställd och jämlik regional tillväxt genom att synliggöra
ojämställdheten och ojämlikhetens orsaker och konsekvenser
ur ett livscykelperspektiv och därmed få ett underlag för
politiska prioriteringar.



I Västra Götaland synliggörs ojämlikhet genom en kartläggning
av länets samtliga 49 kommuner, den så kallade
Jämställdhetskartan genomförd av Winnet Västra Götaland.
Kartläggningarna visar könsuppdelad statistik för olika åldrar
och inrikes- och utrikesfödda inom ett antal samhällsområden
och de jämställdhetspolitiska målen.

Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande och utrikes
födda kvinnors sysselsättning och företagande samt minskad
könssegregering på arbetsmarknaden.


Tillsammans med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege
i Kronoberg har regionen utvecklat ett verktyg för att bryta
könsbundna studie- och yrkesval och främja en normkritisk
kompetensförsörjning. Verktyget ”Våga välja yrke” ger
förutsättningar för att aktörer inom skola och arbetsliv arbetar
gemensamt för att bryta könsbundna val.



För en hållbar tillväxt krävs också en mer jämställd fördelning
av företagsstöd. Det har Region Örebro skapat förutsättningar
för genom bland annat riktade marknadsföringsinsatser till
företag som drivs av kvinnor. Regionen har varit aktiv och
deltagit på informationsträffar och mässor för att synliggöra
statistiken kring kvinnor och företagande och hur det kan
ändras.



Länsstyrelsen i Stockholm har jobbat för att motverka den
segregerade arbetsmarknaden, bland annat genom initiativet
Vidga Normen som arbetar för att öka medvetenheten om
strukturell diskriminering utifrån hudfärg. Vidga Normens
mentorsprogram för en inkluderande arbetsmarknad som
startats i syfte att öppna möjligheter för afrosvenskar med
akademisk utbildning är ett exempel på detta.



Västernorrland har utbildat flera av länets företagsfrämjare i
frågor om jämställdhet och inkludering i syfte att främja
kvinnors och utrikes födda kvinnors sysselsättning och
företagande. Omkring 230 personer har fått ta del av
kunskaper om jämställdhetsintegrering. Utöver det har de tagit
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fram tillväxtchecken, en satsning för att nå en bredare
målgrupp som söker och beviljas företagsstöd.
4.

Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande
av projekt inom regionalfondsprogrammen 2014-2020.

Fem regioner (Västmanland, Uppsala, Sörmland, Örebro,
Östergötland), valde att tillsammans genomföra ett samverkansprojekt
som handlar om att jämställdhetsintegera regionalfondsprojekt.
Arbetet har bedrivits tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga
i Östra Mellansverige (ÖMS). En modell och metod för förändringslogik
har tagits fram med syfte att tydliggöra projektets logik från bakgrund
till insatser, mål och uppföljning och samtidigt stödja integreringen av
och konkretisera hållbarhetaspekterna. Modellen sprids nu nationellt
och Tillväxtverket har utbildat samtliga ERUF handläggare i dess
metodik. Region Gävleborg har gjort ett liknande arbete men var inte
med i ÖMS samverkansprojektet. Båda projekten använde sig dock av
samma konsult i genomförandet vilket verkar ha varit bra för
resultatet.

3.3

Utvärdering av programmet

Tillväxtverket har avropat en extern utvärderare, Kontigo, som har
följt det regionala och nationella arbetet med jämställd regional
tillväxt med syfte att öka kvaliteten i genomförandet. En första
delrapport lämnades till Tillväxtverket i december 2016 och en andra
delrapport lämnades in i december 2017. I december 2018 lämnades
en omfattande slutrapport och nedan presenteras delar av
slututvärderingens resultat.
3.3.1
Hög måluppfyllnad
Utvärderingen visar att 86 procent av regionerna menar att
genomförandet av prioriteringarna i handlingsplanen är i linje med
den framtagna handlingsplanen eller har gått bättre än förväntat.
Endast 14 procent anger att genomförandet har gått sämre än
förväntat.
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3.3.2

Regionernas genomförande av handlingsplanerna

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Andel sämre än förväntat

Andel i linje med planen

Andel bättre än förväntat

Källa: Kontigos enkät från hösten 2018

Utvärderingen visar att arbetet med jämställd regional tillväxt
resulterat i att jämställdhet i större utsträckning är integrerad i
ordinarie verksamhet i planering, genomförande och uppföljning i
regionerna. Arbetet har även inneburit att verktyg, arbetssätt och
metoder har utvecklats för att jämställdhetsintegrera det regionala
tillväxtarbetet. Exempel på resultat och effekter som lyfts fram i
utvärderingen:


Förstärkt styrsystem med nya prioriteringar och stärkt
implementering av befintliga prioriteringar inom
jämställdhetsarbetet.



Ökad samverkan mellan olika aktörer, nya nätverk och ökad
synlighet/kunskap om pågående arbete. Ny
kommunikationsteknik ger nya möjligheter.



Utveckling av ny kunskap och kunskapshöjning hos regionala
aktörer.

Utvärderingen visar även på resultat som kommit av Tillväxtverkets
upplägg och genomförande av programmet. Den styrmodell som
Tillväxtverket har tillämpat har varit betydelsefull för att programmet
kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt vad gäller att skapa
resultat och nytta. Till exempel genom att:


Nuläges- och behovsanalys samt ansökan med effektlogisk
uppbyggnad har lett till en mer grundlig analys och riggning i
regionerna.
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Prioriteringar/avgränsningar har gjort arbetet mer fokuserat.



Kontinuerligt erfarenhetsutbyte har stärkt regionerna och
främjat lärande.



Processtöd har bidragit till att stärka det praktiska
genomförandet.

3.3.3
Tillväxtverkets utvärderade målsättningar
Som grund för programmet formulerade Tillväxtverket
prestationsmål, effektmål på kort sikt samt effektmål på medellång och
lång sikt. Utvärderaren bedömer är att dessa mål i stor utsträckning
har uppnåtts. Detta gäller särskilt prestationsmålen och effektmålen
på kort sikt. Tillväxtverkets delmål för insatserna är:


Att regionalt utvecklingsansvariga lämnar in en behovs- och
nulägesanalys senast den 22 juni 2016.



Att regionalt utvecklingsansvariga identifierar 2-3
prioriteringar för det fortsatta arbetet under 2016-2018 och
tar ansvar för att genomföra dessa prioriteringar och
presentera dess resultat under slutet av 2018.



Att regionalt utvecklingsansvariga i hög grad känner sig nöjda
med Tillväxtverkets stöd och samordnande funktion i arbetet.



Att arbetet med regeringsuppdraget leder till stärkt regional
handlingsförmåga kopplat till kompetens, ledarskap, styrning,
incitament och processer.



Att systematiska ledningsarbeten för jämställdhetsintegrering
är genomfört hos samverkansorgan, Länsstyrelsen och ERUF.



Att jämställdhet är integrerat i planering, genomförande och
uppföljning i Länsstyrelsens, samverkansorgans,
Tillväxtverkets och ERUFS ordinarie verksamheter.

Vad gäller effektmålen på medellång och lång sikt är måluppfyllelsen
inte lika tydlig och självklar. Det första målet tar fasta på effekterna av
det arbete som regionerna genomfört och som rör en integrering av
jämställdhet i aktörernas ordinarie verksamhet. Regionerna har i stor
utsträckning med genomförandet av handlingsplanerna lagt grunden
för detta även om jämställdhetsintegreringen av ordinarie verksamhet
i planering, genomförande och uppföljning ännu inte fullt ut är
genomförd. Vad gäller jämställdhetsintegrering av Tillväxtverkets
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ordinarie verksamhet har detta inte genomförts fullt ut under
programperioden. Här ser Tillväxtverket att myndigheten måste
fortsätta arbetet med att jämställdhet och mångfald integreras i alla
Tillväxtverkets verksamhetsområden.
En förklaring till att måluppfyllelsen inte är lika självklar för de
långsiktiga målen är att de rör effekter som är en följd av ett mer
långvarigt arbete och där effekterna förväntas ses på längre sikt.
Utvärderarens bedömning är dock att genomförandet av de regionala
handlingsplanerna har inneburit att ett arbete har inletts i denna
riktning. Därför är det angeläget att jämställdhetsintegrering av det
regionala tillväxtarbetet inte försvinner ur fokus, vare sig på nationell
eller på regional nivå.
3.3.4
Intersektionalitet
Utvärderingen lyfter fram det intersektionella perspektivet som ett
viktigt bidrag som programmet Jämställd regional tillväxt har tillfört
det regionala tillväxtarbetet. Initiativet var enligt utvärderarna
innovativt och innebar något nytt i arbetet med
jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetet. Utvärderingen
visar på en tydlig förflyttning, inte bara i synen på intersektionalitet
som del i det regionala tillväxtarbetet, utan också i hur man kan arbeta
med detta i den ordinarie verksamheten. I det fortsatta arbetet med
jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet är det
avgörande att de steg som har tagits när det gäller att arbeta utifrån ett
intersektionellt perspektiv förvaltas och ytterligare utvecklas och
fördjupas.
Regionerna framhåller den ökade kunskapen om och arbetet med
intersektionalitet som ett viktigt resultat av handlingsplanerna.
3.3.5
Lärdomar från utvärderingen
Utvärderingen av jämställd regional tillväxt bekräftar många av de
kunskaper och kritiska faktorer som framkommit i tidigare studier av
jämställdhetsintegrering. Några aspekter som har framkommit som
särskilt viktiga i utvärderingen av regeringsuppdraget är att:


Arbetet med jämställdhetsintegrering måste ses som en
långsiktig utvecklingsprocess och förändringsarbete över tid.



Arbetet med jämställdhetsintegrering handlar om en förmåga
att agera flexibelt och agilt, utan att förlora det långsiktiga
målet ur sikte.
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Vikten av en tydlig förändringslogik som möjliggör att arbeta
strategiskt/utifrån en kunskap om vilka förändringsverktyg
och drivkrafter som ökar möjligheten till bra resultat.



Samverkan med externa aktörer i utvecklingsarbetet skapar
nya förutsättningar genom att möjliggöra resursdelning,
erfarenhetsutbyte och fler spridningskanaler.



(Externa) resurser skapar legitimitet, möjliggör nödvändigt
utvecklingsarbete och säkerställer stöd och möjlighet till
långsiktig uppbyggnad.



Det intersektionella perspektivet var ett nytt och avgörandet
tillägg i programmet som har utvecklat jämställdhetsarbetet,
men som ofta behöver grundläggande utvecklingsinsatser.
Alltid kön men inte bara kön.

Utifrån lärdomarna rekommenderar Kontigo fortsatt kontinuitet
genom att Tillväxtverket från nationell nivå koordinerar arbetet då det
annars riskerar tappa fart eller till och med avstanna i en del regioner.
Tillväxtverket har en fortsatt viktig roll i att finna former och utrymme
för ett fortsatt stöd i form av erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.
Detta har varit uppskattat och efterfrågat av regionerna och har enligt
Kontigo haft en stor utväxling i det regionala arbetet. Kontigo
rekommenderar även att ta tillvara de möjligheter som Sveriges
kommuner och landstings (SKL) satsning på modellregioner ger, såväl
vad gäller att driva arbetet vidare för vissa regioner men också för ett
vidare erfarenhetsutbyte och lärande.
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4

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Regeringsuppdraget har löpt mellan åren 20160301 – 20181108 för
regionernas räkning och mellan 20160131- 20190415 för
Tillväxtverkets del. Under våren 2016 beviljade Tillväxtverket
samtliga regioner 200 000kr i förskott för att komma igång med
arbetet snabbt. Under hösten 2016 fattades sedan treåriga beslut om
medel utifrån en fördelningsnyckel. I mitten av programperioden 2017
gjordes den första omfördelningen av medel då vissa regioner
signalerade om att de inte kommer att kunna upparbeta sina beslutade
medel och andra önskade förstärka resurser. Sedan i april 2018
gjordes en andra omfördelning av medel i samband med den sista
utbetalningen av förskott. För att undvika att regionerna fick mer
utbetalt än vad som fanns förmåga att upparbeta betalade
Tillväxtverket endast ut halva återstående beloppet i april.
Tillväxtverket har vidtagit de åtgärder som varit möjliga för att så
mycket som möjligt av de beslutade medlen ska komma till nytta
regionalt. Trots detta har ett tiotal regioner betalat tillbaka medel de
tidigare fått utbetalat i förskott till Tillväxtverket. Det har inkommit
återföringar om cirka fem miljoner kronor under 2019. För
tydlighetens skulle finns det alltså två sätt som regionerna har använt
för att minska sina upparbetade belopp;
1) ändra och minska sin budget under projektperioden vilket innebär
att de inte får ut tidigare beslutat förskott.
2) inte upparbeta utbetalade förskott och därav betala tillbaka medel
till Tillväxtverket i början av 2019.
Se tabellen nedan samt bilaga 2 för utfall och fördelning.
Budgeten har varit totalt 108 miljoner kronor där Tillväxtverket själva
hanterat 6 miljoner kronor. Tillväxtverket har beslutat om 102
miljoner kronor och nettoutbetalningen (inklusive återföringar mars
2019) är 84 296 709 kronor.
Resultaträknin
g, tkr
Finansier
ing
Särskilda
medel

Regionalaanslaget

Förvaltnings
-anslaget

SUMMA

Bidrag

0

Anslag

0
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Summa

0

108 000

0

0

Personalkostna
der

25

3 275

3 300

-Köpta
tjänster

3 968

4

3 972

-Övriga
kostnader

832

4

836

4 826

3 283

8 108

Verksamhetsko
stnader

S:a
verksamhetsko
stnader

0

Transfereringar

82 406

Summa
utbetalningar

0

Att återbetala

0

87 232

82 406
3 283

90 514
0

BUDGET

0

Utfall
mot 0%
budget, %

0%

0%

0%

Antal timmar

0

6 998

6 998

OH-påslag (250 0
kr/h)*

0

1 749

1 749

Summa
inkl 0
OH-påslag

87 232

5 032

92 264

Särskilda
medel

Näringslivsanslaget

Förvaltnings
-anslaget

SUMMA

0%

94%

0%

91%

Nyckeltal

Andel
transfereringar
/
summa
utbetalningar
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Andel
verksamhetsko
stnader/
summa
utbetalningar

0%

6%

100%

9%

Personalkostna
der/

0%

1%

100%

41%

82%

0%

49%

verksamhetsko
stnader
Köpta tjänster/ 0%
verksamhetsko
stnader
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Bilaga 2
Fördelningsmodell ink omfördelningar och utfall 2018
Basnivå

Beslut
[SEK]

Utfall

Egen utl

Gotland

2 450 000

2 377 989

Halland

2 580 000

2 580 000

Kalmar

2 600 000

1 953 406

Sörmland

2 000 000

2 000 000

Uppsala

2 000 000

1 963 710

Västerbotten

2 200 000

1 776 821

Örebro

2 000 000

1 861 921

Östergötland

2 800 000

2 035 532

Plusnivå 1

Beslut

Utfall

Blekinge

5 575 000

5 458 091

Dalarna

5 400 000

4 370 617

Gävleborg

5 400 000

3 768 547

Jämtland
Härjedalen

5 400 000

4 055 000

Jönköping

5 2 63 000 4 494 278

Kronoberg

5 400 000

5 400 000

Norrbotten

5 400 000

5 557 208

Västra Götaland

5 400 000

4 395 730

Västmanland

5 400 000

4 660 863

Västernorrland

5 400 000

4 489 615

Plusnivå 2

Beslut

Utfall

Stockholm

10
400000

5 093 331

Skåne

10
400000

7 303687

1556 726

238 410

Egen utl

Egen utl
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499 000

Värmland

10
400000

9 737574

31

1177500

