Så blir din verksamhet
mer jämställd
En guide till jämställdhetsintegrering från Region Skåne

Så gjorde vi
Målet för Region Skåne är att de verksamheter som finns inom
entreprenörskaps- och innovationssystemet i Skåne ska jämställdhetsintegreras. Region Skåne finansierar helt eller delvis ett
betydande antal aktörsverksamheter.
Vi började ställa krav utifrån jämställdhetsperspektivet på den
finansiering som vi ger dessa aktörer. På detta sätt bidrar vi till att
den ekonomiska tillväxten i vår region blir mer jämställd.
Under 2014–2015 bedrev vi detta arbete tillsammans med
aktörerna Media Evolution, Almi, Coompanion, Venturelab,
Packbridge, Drivhuset. Denna process fortsätter under 2015– 2016
tillsammans med andra aktörer exempelvis: Livsmedelsakademin,
Sustainable Business Hub, Innovation Skåne, Resilient Regions
Association, Medeon, THINK, Film i Skåne.
I denna folder har vi kortfattat beskrivit hur vi har gått till väga. Du
kan lära dig mer om det bästa sättet att jämställdhetsintegrera din
verksamhet på utveckling.skane.se.

Vi utvecklade ett arbetssätt och en metod
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Ett arbetssätt kallat Styra/Stödja/Störa.

En metod för jämställdhetsintegrering kallad
4R-metoden.

Styra. Vi påverkar utvecklingen i en
viss riktning. Vi har infört krav på återrapportering vid finansiering.

Representation (R1): Hur många kvinnor
och män finns som målgrupp/beslutsfattare
och som mottagare (brukare eller kund) av
en verksamhet?

Stödja. Vi har erbjudit företagsfrämjande
aktörer process- och konsultstöd. Vi har
formulerat kraven för återrapportering
tillsammans med dessa aktörer.
”Störa” = Mer kunskap! Vi bidrar till
kunskapshöjning och kompetensutveckling
i jämställdhetsintegrering för både vår
organisation och det entreprenörskapsoch innovationssystemet.

Resurser (R2): Hur fördelas resurser (tid,
lokaler, pengar, insatser på en detaljerad
nivå) till kvinnor och män?
Realia (R3): Varför ser könsfördelning
och resursfördelning ut som den gör?
Realisera (R4): Hur gör vi vår verksamhet
mer jämställd? En handlingsplan med nya
mål och åtgärder ska skapas.

Vad blev resultatet?
Denna modell visar hur krav på rapportering av
insatser som finansieras av Region Skåne leder till
en mer jämställd företagsfrämjande verksamhet.
Mer jämställda styrelser
och ledningsgrupper
Jämställda branscher
och målgrupper
Jämställdhetintegrerade
aktiviteter
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Läs mer om hur du går till väga på
www.utveckling.skane.se
För mer information kontakta:
Rozalia Weisz
Telnr: 040–675 35 20
E-post: rozalia.weisz@skane.se

Arbetet har genomförts med stöd av:

