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Inledning 
I denna rapport presenteras en genusvetenskaplig analys av Norrbottens handlingsplan för 
jämställd regional tillväxt 2016-2018. Analysen är utförd inom ramen för Luleå tekniska 
universitets uppdrag som kunskapsstöd i Region Norrbottens genomförande av handlings-
planen. Syftet med kunskapsstödet är att tillvarata tidigare kunskaper och erfarenheter för att 
öka handlingsplanens möjligheter att uppnå långsiktigt hållbar förändring av regionens köns-
mönster utifrån ett intersektionellt perspektiv. Den analys som presenteras här är därmed avsedd 
som ett underlag för reflektion bland dem som är involverade i genomförandet av planen. Med 
avstamp i tidigare forskning om könsmönster och insatser för jämställdhet och mångfald i orga-
nisationer och samhälle analyseras handlingsplanens mål och aktiviteter. I slutet av rapporten 
finns en lista med referenslitteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare i forskningen. 

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet 
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Handlingsplanens innehåll och genomförande 
Alla Sveriges regioner har på uppdrag av regeringen upprättat handlingsplaner för jämställd 
regional tillväxt för perioden 2016-20181. Utifrån handlingsplanerna genomförs bland annat 
analyser av befintliga könsmönster, kompetensutveckling om jämställdhet och intersektionalitet, 
processtöd för projektägare, företagsfrämjare och företagare, samt utveckling av nya metoder 
för jämställdhetsintegrering inom olika insatsområden. Norrbottens handlingsplan för jämställd 
regional tillväxt omfattar tre huvudsakliga insatsområden: jämställt arbetsliv, jämställt närings-
liv, jämställt ledningsarbete.  

Jämställt arbetsliv 
Det första området – jämställt arbetsliv – handlar om jämställdhetsintegrering och intersektio-
nalitet inom regionens kompetensförsörjning och könssegregerade arbetsplatser. Syftet är att 
skapa samma förutsättningar för kvinnor och män att nå inflytande vad gäller kompetensför-
sörjning och arbetsplatser. Ett mål är att öka kunskapen bland arbetsförmedlare och studie- och 
yrkesvägledare i jämställd vägledning utifrån ett intersektionellt perspektiv. De aktiviteter som 
planeras för att uppnå detta mål är ett samarbete med Arbetsförmedlingen om insatser riktade 
till arbetsförmedlare och ett samarbete med regionens kommuner om insatser riktade till studie- 
och yrkesvägledare. Den sistnämnda insatsen har initierats genom ett samarbete med 
Länsstyrelsen i Norrbotten, inom ramen för kampanjen Gå din egen väg. Ett annat mål är att öka 
intresset bland unga kvinnor och män med olika bakgrund att göra otraditionella utbildnings- 
och yrkesval. Den aktivitet som planeras för att uppnå detta mål är så kallade ”makerspaces”  
där delning av kunskaper, verktyg och idéer främjas i kreativa, verkstadsliknande miljöer. De 
makerspaces som arrangeras inom handlingsplanen ska nå de grupper som ofta är underrepre-
senterade inom tekniska utbildningar och yrken, d.v.s. kvinnor och utrikesfödda. Ett tredje mål 
är att öka kunskapen om jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv på könssegregerade 
arbetsplatser. Den aktivitet som planeras för att uppnå detta mål är processtöd inom jämställdhet 
och mångfald till utvalda inlandsföretag. De förväntade resultaten inom området jämställt ar-
betsliv omfattar ökad kunskap, förmåga och verktyg bland målgrupperna rörande otraditionella 
utbildnings- och yrkesval. 

Jämställt näringsliv 
Det andra området – jämställt näringsliv – handlar om jämställdhetsintegrering och intersektio-
nalitet i regionens företagande och innovation. Syftet är att skapa samma förutsättningar för 
kvinnor och män att nå inflytande vad gäller företagande och innovation. Ett mål är att uppnå 
jämställdhetsintegrerade regionala projekt utifrån ett intersektionellt perspektiv. Den aktivitet 
som planeras för att uppnå detta mål är ett processtöd med rådgivning och utbildning i jäm-
ställdhet och mångfald för de projektägare som driver eller planerar att driva utvecklingsprojekt 
i Norrbotten. Ett annat mål är att öka kunskapen om jämställdhetsintegrering utifrån ett inter-
sektionellt perspektiv bland aktörer i innovations- och företagsstödssystemet. Den aktivitet som 
planeras för att uppnå detta mål är en kombination av processtöd till utvalda innovations- och 
företagsfrämjande organisationer och erfarenhetsutbyte för alla liknande organisationer i regio-
nen. Även den tidigare beskrivna insatsen till inlandsföretag bidrar till att uppnå ambitionerna 
inom detta insatsområde. De förväntade resultaten inom området omfattar ökad kunskap, för-
måga och verktyg bland målgrupperna rörande jämställdhetsintegrering och intersektionalitet i 
                                                      
1 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/jamstalld-tillvaxt-i-regionerna.html 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/jamstalld-tillvaxt-i-regionerna.html
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planering, genomförande och uppföljning av projekt, samt i ordinarie företagsfrämjande verk-
samheter.  

Jämställt ledningsarbete 
Det tredje området – jämställt ledningsarbete – handlar om jämställdhetsintegrering och inter-
sektionalitet i regionala strategier, program och planer. Syftet är att skapa samma förutsättningar 
för kvinnor och män att nå inflytande vad gäller regionala strategier, program och planer. Ett 
mål är att uppnå en jämställdhetsintegrerad regional utvecklingsstrategi (RUS) och regional 
innovationsstrategi (RIS) utifrån ett intersektionellt perspektiv. Ett annat mål är framtagna och 
tillgängliggjorda kunskapsunderlag i form av kartläggningar och analyser inom det regionala 
tillväxtarbetet med koppling till jämställdhet och intersektionalitet. Ett tredje mål är ökad kun-
skap i jämställdhet och intersektionalitet bland ledande strategiska aktörer inom det regionala 
tillväxtarbetet. De aktiviteter som hittills planerats för att uppnå dessa mål är dels Luleå tekniska 
universitets kunskapsstöd i genomförandet av handlingsplanen, dels genomförandet av en ana-
lys av resursfördelningen inom regionens projekt- och företagsstöd, dels genomförandet av en 
genusvetenskaplig föranalys inför utformningen av den nya RUSen. De förväntade resultaten 
inom området jämställt ledningsarbete omfattar ökad kunskap, förmåga och verktyg bland mål-
grupperna rörande jämställdhetsintegrering och intersektionalitet i regionala strategier, program 
och planer utifrån framtagna kunskapsunderlag och kunskapsbaserad reflektion. 

Tidigare forskning om könsmönster och 
jämställdhetsintegrering 

Könsmönster 
Tidigare forskning ringar in tre huvudsakliga könsmönster i många organisationer och sam-
hällen: stereotyper, normer och segregering. Stereotyper innebär förutbestämda föreställningar 
om människors egenskaper, intressen, kompetenser m.m. utifrån deras könstillhörighet. Dessa 
påverkar dels människors incitament att söka sig till (eller välja bort) vissa utbildningar, yrken 
och sammanhang, dels omgivningens reaktioner på människors traditionella eller otraditionella 
livsval inom utbildning, arbetsliv och näringsliv. Unga män söker sig exempelvis sällan till 
omsorgsrelaterade utbildningar och yrken, samt kan få oönskat mycket uppmärksamhet från 
omgivningen när de gör det. Stereotypa föreställningar anses därmed begränsa den upplevda 
attraktiviteten hos olika arbetsplatser, bostadsorter eller utbildningsprogram. Normer innebär att 
män och vissa sorters maskulinitet ofta utgör en förgivettagen måttstock. Mansdominerade 
yrken, branscher och föreställt maskulina egenskaper värderas exempelvis ofta högre än 
kvinnodominerade och föreställt feminina ditos. Detta syns bland annat i resursfördelningen 
inom regionala tillväxtsatsningar och anses försvåra en jämn fördelning av makt och resurser i 
dessa. Segregering innebär att kvinnor och män är åtskilda inom många områden. Inom utbild-
ning, arbetsliv och näringsliv är kvinnor och män exempelvis ofta verksamma inom olika sek-
torer, branscher, yrken, befattningar och områden, vilket anses försvåra kompetensförsörjningen 
och begränsa människors valfrihet. En långsiktigt hållbar förändring av Norrbottens köns-
mönster i jämställd riktning kräver därmed minskad segregering och mer inkluderande normer 
och stereotyper i organisationer, samhällen och regionen i stort. 
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Intersektionalitet 
Sveriges alla handlingsplaner för jämställd regional tillväxt ska enligt Tillväxtverkets riktlinjer 
även omfatta ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att ta hänsyn till att det utöver kön finns 
en rad andra maktordningar och diskrimineringsgrunder som påverkar människors villkor i 
organisationer och samhällen. Detta omfattar bland annat de sju diskrimineringsgrunder som 
omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder.2  Intersektionalitet handlar framförallt om att synliggöra hur olika maktordningar sam-
verkar med varandra, till exempel att effekterna av en viss jämställdhetsinsats kan skilja sig åt 
mellan högutbildade och lågutbildade män eller mellan inrikesfödda och utrikesfödda kvinnor. 
Därmed skiljer sig intersektionalitet från det mer vardagliga begreppet mångfald, eftersom det 
sistnämnda ofta innebär att de olika maktordningarna hålls åtskilda, exempelvis genom fokus på 
representation av kvinnor eller utrikesfödda eller funktionsnedsatta. Den sammanflätade syn på 
människors villkor som det intersektionella perspektivet erbjuder gör det möjligt att urskilja 
både variation och förändring i rådande könsmönster, vilket skapar en mer nyanserad förståelse 
för mönstrens sammansättning och därmed även för vilka sorters åtgärder som mest sannolikt 
kan bidra till att förändra alla relevanta aspekter i mönstret. Det intersektionella perspektivet gör 
det även möjligt att förstå och förebygga exkluderande normer inom jämställdhetsinsatser, som 
annars kan bidra till att befästa exempelvis heteronormativa föreställningar trots inkluderande 
ambitioner. I det regionala tillväxtarbetet kan ett intersektionellt perspektiv därmed användas 
både för att uppnå en mer nyanserad inblick i regionens rådande könsmönster och för att ut-
forma insatser som är reellt inkluderande för olika människor. 

Jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsintegrering är den övergripande strategi som föreskrivs i offentliga insatser för att 
förändra rådande könsmönster. Den innebär att jämställdhetsaspekter ska beaktas inom alla 
verksamhetsområden, på alla nivåer och i alla faser i en organisation, ett verksamhetsområde 
eller en viss insats. Därigenom ska jämställdhet inte behandlas som en sidoordnad process, som 
exempelvis enbart berör HR-avdelningen i en organisation, utan som en central del i all den 
verksamhet som bedrivs och i de riktlinjer som styr denna verksamhet. På så sätt blir de tre 
huvudsakliga könsmönster som identifierats i många organisationer och samhällen – segre-
gering, normer och stereotyper – relevanta att beakta i alla delar av verksamheten. I regionala 
tillväxtsatsningar omfattar detta allt från de förordningar, program och strategier som vägleder 
verksamheten, till kommunikation, bemötande, handläggning, resursfördelning m.m. Jämställd-
hetsintegrering kan ses som ett verktyg för att garantera ett jämlikt utfall av verksamheten för 
såväl kvinnor som män. Det är då de system och strukturer som framkallar och/eller upprätt-
håller segregering och exkluderande normer och stereotyper som står i centrum, snarare än 
enskilda individers val och beteenden. Även om mångfald och intersektionalitet inte explicit 
omfattas i begreppet jämställdhetsintegrering kan det mycket väl göra det i praktiken, eftersom 
en systematisk hantering är centralt även för samverkande faktorer. 

Riktade och strukturella insatser 
Tidigare forskning visar att jämställdhets- och mångfaldsintegrering kan omfatta olika sorters 
jämställdhetsinsatser. Exempelvis urskiljs ”riktade insatser” till underrepresenterade/ 

                                                      
2 http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/  

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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missgynnade grupper och ”strukturella insatser” för att förändra organisationens strategiska 
ledning och verksamheter i en mer jämlik riktning. Riktade insatser kan exempelvis handla om 
att uppmuntra kvinnor att välja tekniska utbildningar eller yrken där de är underrepresenterade. 
Strukturella insatser kan exempelvis innebära initiering av mer genusmedvetna arbetssätt inom 
yrkes- och studievägledning eller reviderad resursfördelning i det regionala tillväxtarbetet så att 
utfallet blir mer jämlikt för olika samhällsgrupper. Insatser till 
underrepresenterade/missgynnade grupper kan vara en förutsättning för att kunna påverka de 
generella maktmönstren i organisationer och samhälle och vice versa. Detta eftersom riktade 
insatser skapar det utbud som strukturella insatser skapar en efterfrågan på. Samtidigt riskerar 
riktade insatser att förstärka stereotypa föreställningar om människor utifrån deras kön, etnicitet, 
ålder m.m. Detta eftersom dessa grupper då lätt befästs som enhetliga kategorier trots den stora 
variation i egenskaper, kompetenser, intressen och behov som finns inom grupperna kvinnor, 
utrikesfödda, unga m.fl. De kvinnor som driver företag i mansdominerade branscher har exem-
pelvis mer gemensamt med män som driver företag i samma bransch än med kvinnor som driver 
företag i andra branscher. Riktade insatser behöver därför utformas på ett sätt som tydligt för-
ändrar både individuella och strukturella aspekter av maktmönstren i organisationer och sam-
hälle. 

Maktkedjan 
Tidigare forskning erbjuder även analysverktyg för att granska hur maktrelationer påverkar vem 
som har inflytande och nytta i politiska utvecklingsprocesser såsom det regionala tillväxtarbetet. 
Genom att av undersöka vilka föreställningar om olika grupper – såsom män, kvinnor, inrikes-
födda, utrikesfödda m.fl. – som ligger bakom problemformulering och åtgärder synliggörs olika 
människors möjligheter att bidra till och dra nytta av dessa processer. Dessa föreställningar kan 
identifieras med hjälp av ett antal frågor: Hur representeras problemet? Vilka antaganden och 
förutfattade meningar bygger denna problemrepresentation på? Vilka konsekvenser får pro-
blemrepresentationen för vilka grupper som gynnas respektive missgynnas av politiken? På så 
sätt ringas tre former av makt in:  

1. Tolkningsföreträde 
Vems verklighet och värderingar som vägleder problemformulering och lösningsutformning 

2. Prioriteringsmönster 
Vilka grupper, organisationer och verksamhetsområden som prioriteras respektive margina-
liseras i nulägesbeskrivningar, mål, åtgärder och uppföljning 

3. Resursfördelning 
Vilka grupper, organisationer och verksamhetsområden som tar del av och gynnas av de 
offentliga resurser som fördelas 

Denna indelning gör det möjligt att identifiera en så kallad ”maktkedja” av antaganden, pro-
blemformulering, lösningar och effekter, som påverkar fördelningen av makt och resurser i 
regionala tillväxtprocesser. Det kan exempelvis handla om att uppmärksamma vem som for-
mulerar nulägesanalysen och utarbetar lösningar i regionens utvecklingsstrategi eller vilka 
grupper, branscher eller sektorer som tilldelas mest utvecklingsresurser som ett resultat av 
strategins formulering.  
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Företagande och innovation 
Företagande och innovation är områden inom regional tillväxt som särskilt fokuserats i tidigare 
forskning utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Regionala tillväxtsatsningar inom 
dessa områden omfattar bland annat branschutveckling, teknikutveckling, forskning, nätverk, 
rådgivning och miljöer (t.ex. inkubatorer och science parks). Ofta har mansdominerade 
branscher och maskulint symboliserad teknik prioriterats i tillväxtområdets maktkedja av 
tolkningsföreträde, prioriteringsmönster och resursfördelning. Detta har medfört att kvinnor som 
företagare och innovatörer – samt alla företagare och innovatörer inom kvinnodominerade och 
könsbalanserade branscher – haft svårare att hitta rätt stöd i förverkligandet av sina idéer. En del 
i detta är att de metoder och modeller som används i företags- och innovationsrådgivning ofta är 
anpassade till tekniska produkter, tillverkande företag, samt företagare och innovatörer utan 
omfattande ansvar för hem och familj. Kvinnor och män har dessutom visat sig bemötas olika 
av företags- och innovationsrådgivare, banker och andra finansiärer, samt att deras egenskaper 
och idéer bedöms olika. Det har delvis att göra med att företagande och innovation främst asso-
cieras till män och vissa sorters maskulinitet. Det har även att göra med att många kvinnor ar-
betat inom den offentliga sektorn, som präglats av anställningar snarare än företagande. 

För att öka andelen kvinnor bland företagare och innovatörer har särskilda satsningar genom-
förts av Sveriges regering, regioner och kommuner. En nationell strategi har lanserats för lika 
villkor för kvinnor och män i det företags- och innovationsfrämjande systemet.3 Många regioner 
har inkluderat företagande och innovation som ett särskilt insatsområde i sina handlingsplaner 
för jämställd regional tillväxt.4 De insatser som utförs inom dessa eftersträvar ofta att utmana 
och förändra den stereotypa föreställningen att företagande och innovativa kvinnor skulle vara 
verksamma inom ”fel” branscher och sektorer och ha alltför låga tillväxtambitioner. I insatserna 
har metoderna för företags- och innovationsrådgivning försökt breddas och fördelningen av 
företags- och innovationsfinansiering försökt utjämnas. Vissa regioner har genomfört särskilda 
satsningar på företagande och innovation i kvinnodominerade och könsbalanserade verksam-
hetsområden, som exempelvis besöksnäringen, välfärdsområdet (vård, skola, omsorg), samt 
kulturella och kreativa näringar. Den offentliga och ideella sektorns betydelse för företags- och 
innovationsutveckling har också understrukits, där nya verksamheter och lösningar utvecklas 
utifrån andra logiker och behov än enbart kommersiella och tekniska. Vidare har företagande 
och innovation i skärningspunkten mellan branscher med olika könsfördelning uppmärk-
sammats och uppmuntrats. 

Långsiktig förändring 
Sammantaget visar tidigare forskning om könsmönster och jämställdhets/mångfalds-insatser att 
de insatser som har störst potential att förändra ojämställda mönster på ett långsiktigt hållbart 
sätt är de som: 

• Motverkar segregering och exkluderande normer och stereotyper. 

• Kombinerar riktade och strukturella insatser. 

• Skapar en inkluderande maktkedja. 

                                                      
3 https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2015/2015-06-08-oppna-upp.html  
4 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/jamstalld-tillvaxt-i-regionerna.html 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2015/2015-06-08-oppna-upp.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/jamstalld-tillvaxt-i-regionerna.html
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Analys 
I detta avsnitt används lärdomarna från tidigare forskning till att analysera potentialen i 
Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt att långsiktigt förändra ojämställda 
mönster i regionens arbetsliv, näringsliv och ledningsarbete. 

Jämställt arbetsliv 
Handlingsplanens första insatsområde – jämställt arbetsliv – kan ses som ett sätt att minska 
segregeringen och stereotypiseringen inom regionens utbildningar, yrken och arbetsplatser 
genom att uppmuntra individer och organisationer att göra otraditionella val i sina liv och verk-
samheter. Insatsen till studie- och yrkesvägledare respektive inlandsföretag kan ses som struktu-
rella insatser, eftersom de fokuserar på kunskap och ledning av förändringsprocesser. Maker-
spaces kan på motsvarande sätt ses som en riktad insats eftersom den riktas till grupper som är 
underrepresenterade inom teknikområdet. Vad gäller maktkedjan av antaganden, problemfor-
mulering, lösningar och effekter kan ett visst glapp skönjas mellan insatsområdets förväntade 
resultat av ökad kunskap, förmåga och verktyg bland målgrupperna, å ena sidan, och insats-
områdets syfte att skapa samma förutsättningar för kvinnor och män inom kompetensförsörjning 
och arbetsplatser, å andra sidan. Tidigare forskning om jämställdhetsintegrering visar nämligen 
att det är ett stort hopp mellan att veta/kunna och att faktiskt göra, samt dessutom göra om och 
om igen på det sätt som krävs i långsiktiga förändringsprocesser. Frågan är hur handlingspla-
nens insatser kan förmå studie- och yrkesvägledare att förändra sin vardagliga vägledning av 
elevers livsval, förmå inlandsföretag att förändra sina vardagliga rutiner vad gäller ledning, 
arbetsmiljö, kundbemötande, rekrytering m.m., samt förmå kvinnor och utrikesfödda att både på 
kort sikt engagera sig i makerspaces och på lång sikt faktiskt välja tekniska utbildningar och 
yrken.  

Jämställt näringsliv 
Handlingsplanens andra insatsområde – jämställt näringsliv – kan ses som ett sätt att minska 
såväl segregering som exkluderande normer och stereotyper i regionens företagande och inno-
vation genom att uppmuntra projektägare och innovations/företags-främjare att förändra sina 
arbetssätt i en mer inkluderande riktning. I ljuset av tidigare forskning om jämställdhetsintegre-
ring i organisationer och samhälle kan detta innebära såväl ökad blandning av olika samhälls-
grupper inom olika verksamhetsområden och på olika organisatoriska nivåer, som mer nyan-
serade föreställningar om människors egenskaper, kompetenser och intressen i rollen som före-
tagare, innovatörer, projektmedarbetare eller projektmålgrupp. Både processtödet till projekt-
ägare och till innovations/företags-främjare kan ses som strukturella insatser eftersom det avser 
att stötta förändring inom många olika verksamhetsområden, nivåer och faser i de berörda orga-
nisationerna/projekten. Samtidigt är det ännu oklart hur långt de deltagande organisationerna i 
realiteten är beredda att gå vad gäller att ifrågasätta och omorganisera sina kärnverksamheter. 
Vad gäller maktkedjan av antaganden, problemformulering, lösningar och effekter kan det även 
här skönjas ett visst glapp mellan insatsområdets förväntade resultat av ökad kunskap, förmåga 
och verktyg bland målgrupperna, å ena sidan, och insatsområdets syfte att skapa samma förut-
sättningar för kvinnor och män att nå inflytande vad gäller företagande och innovation, å andra 
sidan. Tidigare forskning om jämställdhetsintegrering visar som sagt att det inte finns någon 
automatik mellan att veta/kunna och att faktiskt göra, särskilt inte på det upprepade, rutin-
mässiga sätt som krävs i systematiska processer för jämställdhetsintegrering. Frågan är hur 
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handlingsplanens insatser kan förmå projektägare och innovations/företags-främjare att faktiskt 
förändra sina befintliga rutiner och redskap för utformning av projekt och stöttning av innova-
törer/företagare så att de blir mer inkluderande. 

Jämställt ledningsarbete 
Handlingsplanens tredje insatsområde – jämställt ledningsarbete – kan ses som ett sätt att 
minska såväl segregering som exkluderande normer och stereotyper i regionens strategier, 
program och planer genom att förändra processerna kring och innehållet i dessa i en mer jäm-
ställd och intersektionell riktning. Utifrån tidigare genusforskning om regionalt tillväxtarbete 
kan detta innebära såväl ökad blandning av företag, innovatörer, branscher och sektorer som 
involveras i problemformulering och åtgärdsförslag och som i förlängningen tilldelas resurser 
utifrån programmens prioriteringar, som mer nyanserade beskrivningar av människors egen-
skaper, kompetenser och intressen i rollen som företagare, innovatörer eller annat. De insatser 
som genomförs inom området med kunskapsstöd från universitetet, analys av resursfördelning 
och föranalys inför nya RUSen kan alla ses som strukturella insatser eftersom de berör för-
ändring inom många olika verksamhetsområden, nivåer och faser i regionens ledningsarbete. 
Samtidigt är det även här oklart hur långt de berörda instanserna i realiteten är beredda att gå 
vad gäller att omprioritera och omformulera regionens utmaningar, lösningar och resursför-
delning utifrån en större mångfald av röster och perspektiv. Vad gäller maktkedjan av an-
taganden, problemformulering, lösningar och effekter kan det dessutom även här skönjas ett 
glapp mellan insatsområdets förväntade resultat av ökad kunskap, förmåga och verktyg bland 
målgrupperna, å ena sidan, och insatsområdets syfte att skapa samma förutsättningar för kvinnor 
och män att nå inflytande vad gäller regionala strategier, program och planer, å andra sidan. 
Tidigare genusforskning om regionala tillväxtprocesser visar att de könsmönster som råder där 
är extra sega eftersom det är en arena med hög status och omfattande resurser där stora, väl-
etablerade aktörer bevakar sina egna och varandras intressen. 
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Slutsatser om handlingsplanens potential att 
förändra regionens könsmönster 
Sammantaget visar analysen av Norrbottens handlingsplan att alla insatsområden – jämställt 
arbetsliv, jämställt näringsliv, jämställt ledningsarbete – har en ambition att påverka segregering 
och stereotyper, och nästan alla att motverka exkluderande normer i berörda organisationer och 
samhällen. För att kunna förändra alla relevanta pusselbitar i rådande könsmönster skulle även 
handlingsplanens första insatsområde – jämställt arbetsliv – behöva förtydliga sina ambitioner 
när det gäller att motverka exkluderande normer. Vad gäller kombinationen av riktade och 
strukturella insatser tillhör övervikten av insatserna den sistnämnda kategorin, med makerspaces 
som den enda insats som uttryckligen riktas till missgynnade/underrepresenterade grupper. 
Övriga insatser är inriktade på att förändra riktlinjer, rutiner och program på en mer strukturell 
nivå. Eftersom riktade insatser skapar det utbud som strukturella insatser skapar en efterfrågan 
på kan det finnas anledning att fundera på om även handlingsplanens andra och tredje insats-
område – jämställt näringsliv och jämställt ledningsarbete – bör omfatta vissa riktade insatser. 

Sådana insatser behöver då utformas på ett sätt som tydligt förändrar både individuella och 
strukturella aspekter av de berörda maktmönstren. Vad gäller den maktkedja som enligt tidigare 
forskning påverkar utsikterna till långsiktigt hållbar förändring av rådande könsmönster upp-
visar samtliga tre insatsområden ett glapp mellan å ena sidan de förväntade resultaten av ökad 
kunskap, förmåga och verktyg bland målgrupperna och å andra sidan insatsområdenas syfte att 
faktiskt uppnå samma förutsättningar för kvinnor och män inom kompetensförsörjning och 
arbetsplatser, företagande och innovation, respektive regionala strategier, program och planer. 
Däremellan saknas en stor del av jämställdhetsintegreringens kärna, nämligen återupprepad 
praktisk handling för att förändra såväl strategiska som operativa vägval. Den stora utmaningen 
i omvandlingen från teoretisk plan till praktiska insatser är därmed att förmå de involverade 
målgrupperna att omsätta sina erhållna kunskaper, verktyg och förmåga i handlingar som gör 
reell skillnad på kort och lång sikt. Detta gäller inte minst utvidgningen från jämställdhets-
integrering till intersektionalitet, där målgrupperna behöver hitta fungerande former för att 
adressera flera olika samverkande maktordningar i sina praktiska insatser. 
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