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Hur jämställt är Sverige? 

• 80% av offentliga forsknings- och 

innovationsmedel går till 

mansdominerade brancher

• <1% av all riskkapital går till bolag med 

kvinnliga grundare 

• Kvinnor och män får ofta inte samma 

behandling av investerare 



Kombinerat två Svenska 

styrkeområden till en Killer-combo

+

Innovation Jämställdhet och jämlikhet



Tre fokusområden för Vinnovas jämställdhetsarbete

VEM 

(Aktör)

Är de projekt som finansieras 

jämställda med avseende på 

könsfördelning, samt fördelning av 

makt och inflytande mellan kvinnor 

och män?

VAD

(Potential)

Går skattemedel till att finansiera 

innovation som i lika uträckning 

kommer både flickor, pojkar, män och 

kvinnor tillgodo?

HUR
(Genomförande)

Deltar både kvinnor och män i 

bedömningsgrupper? 

Ingår jämställdhetsaspekter i 

bedömning av ansökan?



GENDERSWOT

Styrkor

Vad gör vi idag som skapar förutsättningar för 

att arbeta med jämställdhet?

Svagheter 

Vilka utmaningar kopplat till jämställdhet har 

vi? 

Möjligheter

Hur kan vi bidra till ökad jämställhet? 

Vilken innovations/tillväxt-potential finns kopplat 

till kön/genus?

Risker

Vilka risker finns om vi inte arbetar med 

jämställdhet?







”JAG”-metodik begränsar 

innovation och påverkar hur och 

till vem vi utvecklar nya 

lösningar



2015-2017

Future Healthcare

STAGE

Noll vibrationsskador

Vibrationsskador är den näst vanligaste orsaken till arbetsskador

Minska mänskligt lidande och samhällskostnader genom

lågvibrerande maskiner

Institut, akademi, industrier (bygg, betong, gjuteri och stål), 

fordonsreparatör, fordonsuthyrare och tillverkare, myndighet samt

arbetsmarknadens parter



Projektet Equalizer –

ett redskap för jämställda och inkluderande 

aktivitetsplatser

Trenden att bygga aktivitetsytor i 

städer, som utegym, multisportplaner och skateparker, tar 

idag en stor mängd

offentliga medel i anspråk. Dessa används främst av 

pojkar.

Framför allt är det killar i en viss 

åldersgrupp, mellan 12 och 30 år, 

som syns på öppna aktivitetsplatser och

multiarenor medan tjejerna är klart 

underpresenterade. Om de alls syns till,

”Killarna spelar fotboll, tjejerna 

sitter bredvid och äter nötter.” 



Maskulina normer och föreställningar kring kropp, fysisk styrka och sexuell 
läggning skapar problem och hindrar en utveckling av både jämställdhet och 
kärnverksamheten som sådan inom brandförsvaret.

Genom normkritisk design har projektet tagit fram olika 

koncept för att adressera jämställdhetsproblem inom 

brandförsvaret och materialisera nya idéer och lösningar som nu testas

Högskolan i Halmstad, KTH, Hälsoteknikcentrum 
Halland samt Södertörns brandförsvarsförbund

ORIGO
Exempel 

normkritisk 

innovation



Frågor?



TACK!
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