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PROJEKTETS SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 
 

I den här rapporten presenteras resultatet av projektet RIKARE Krisstöd, vilket är ett 
samverkansprojekt som genomförts mellan år 2021 - 2022 med finansiering från 
FORMAS. Projektet har genomförts av Luleå tekniska universitet och RISE i samarbete 
med Region Värmland, Jämställdhetsmyndigheten och BizMaker. Under projektets gång 
har vi genomfört workshop med aktörer, intervjuer med myndighetspersoner samt, i den 
mån det varit möjligt sammanställt och analyserat krisstödens fördelning.  

Idéen till projektet uppkom våren 2020, mitt under COVID-pandemin, när nyheterna 
om regeringens olika krispaket avlöste varandra. Det vi då frågade oss var: Hur kommer 
krisstöden att fördelas utifrån ett jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv?  

 

Syfte  
Visionen med RIKARE krisstöd i kölvattnet av COVID-pandemin är att utveckla och 
implementera en ny bedömningspraxis för bredare finansiering som – även när vi står 
mitt inne i en brinnande kris – främjar omställningen mot en grön inkluderande 
ekonomi. Ett RIKARE krisstöd till företag som ser bortom kortsiktiga ekonomiska mål 
och ger policyskapare verktyg för att aktivt och pro-aktivt hantera och mildra krisers 
påverkan såväl under själva krisen som efterföljande period – en accelerator. 
Konkurrenskraft och innovationsförmåga är avgörande för en resurseffektivt och hållbart 
nyttjande av offentliga medel i samhällsutvecklingen av en grön inkluderande ekonomi.  

Syftet med pilotprojektet RIKARE krisstöd är att skapa kunskap till grund för 
normkritiska arbetssätt som säkerställer att fördelningen av offentliga stödresurser i 
kristider sker på ett sådant sätt att det långsiktigt bidrar till och accelererar 
samhällsutveckling av grön inkluderande ekonomi. Grön ekonomi avser ökat 
välbefinnande och socialt kapital samtidigt som miljömässiga risker och ekologiska brister 
minskas1. Innebörden av grön ekonomi är inte alltid klar för beslutsfattare2. Kunskap 
behöver utvecklas i samverkan med beslutsfattare om offentliga finansiärers formella och 
informella beslutsprocesser och de ofta konflikterande målsättningar som spelar in vid 
fördelning av stöd. Målet är att i samverkan ta fram ett antal forskningsbaserade 
indikatorer i form av ett dialogverktyg: ett ramverk för RIKARE stödfördelning i 
kristider vilket ska vidareutvecklas och tillämpas både teoretiskt och praktiskt. Det är ett 
förberedande pilotprojekt som planerar för större forskningsprojekt finansierade av andra 
nationella och internationella finansiärer. 

RIKARE avser att:  

Normkritiskt tydliggöra bakomliggande logiker, normer och antagande som 
krisstöd baseras på  

Analysera effekten av beslut - hur fördelning av krisstöd skett utifrån möjligheten 
att bidra till en grön inkluderande ekonomi 

 
1 UNEP 2010.10 
2 Merino-Saum mfl 2020 
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Utveckla ett dialogverktyg – ett ramverk för RIKARE krisstöd som kan guida 
organisationer på olika nivåer i arbetet med att säkerställa en medveten och 
proaktiv samhällsutveckling – en accelerator för grön inkluderande ekonomi. 

 

Utgångspunkter  
RIKARE-krisstöd bygger på vetenskaplig, systematisk samskapande normkritisk ansats. 
Studiens iterativa normkritiska arbete utgör basen för utveckling av arbets- och 
beslutsprocesser där konflikterande logiker tar sig uttryck och kan hanteras. Projektets tar 
sitt avstamp i institutionell teori3, vilken syftar till att undersöka och blottlägga de 
potentiell konlikterande logiker relaterat till de ekonomiska, ekologiska och sociala målen 
samt hur institutionella strukturer påverkar finansiärernas beslutsfattande vid tolkning av 
policy. Finansiärers beslutsfattande visar på starka normer som kan bidra till att mål 
missas4. Kunskap behövs om anpassning till akut situation samtidigt som fokus på 
långsiktighet bibehålls. 

Omställningen till en grön ekonomi kräver en trade-off och förhandling mellan olika ofta 
konflikterande mål och aktörers intressen. Att säkerställa kontinuitet i finansiering och 
bedömning som hanterar detta är central. Förutsättningarna för grön ekonomi påverkas 
av multipla faktorer och samband i kontexten, i detta fall offentliga finansiärers roll. 
Finansiärer vill men har svårt att bedöma hållbarhet5. Utmaningen att implementera en 
grön ekonomi ställs speciellt på sin spets under Covid-pandemin och kräver 
kompletterande kunskap. Projektet bidrar med kunskap kring policy och offentliga 
finansiärer som användare hanterat mål med en övergång till grön inkluderande 
ekonomi. Vi argumenterar för behovet att förstå praxis i det specifika verkliga kontexten 
för att få en förståelse av komplexiteten i denna kontext; vad som sker och inte sker. 

Avstampet i institutionell teori gör att projektet i policyanalyser och intervjuer, 
framförallt närmar sig frågor som ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som 
potentiellt konfliktande logiker vars innebörd inte är givna utan fylls med mening 
beroende på normer och kognitioner, hur det används i praktiken. Här finns tydliga 
paralleller med den varierande betydelse som jämställdhet tenderar att ha, vilket enligt 
Magnusson6 gör det möjligt att beskriva som ett ”tomt begrepp”. Att betydelsen av 
jämställdhet i ett givet sammanhang varierar bör dock inte förväxlas med att betydelsen 
inte spelar roll. Tvärtom menar Bacchi7 att det direkt formar möjligheterna till 
förändring, då problemformuleringen ojämställdhet även formar åtgärder. Förståelsen av 
ekologisk och social hållbarhet, och dess relevans för fördelningen av krisstöd, kan få lika 
reella konsekvenser för män och kvinnors möjligheter till ekonomisk jämställdhet under 
och efter krisen. 

 

 
3 Reay & Hinings (2009); Thornton & Ocasio (1999). 
4 Alsos, Isaksen & Ljunggren (2006); Johansson, Malmström, Lahti & Wincent (2021); Shepherd, 
Johansson, Malmström, & Wincent (2021). 
5 Arvidsson (2020) 
6 Magnusson (2000) 
7 Bacchi 2009 
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PROBLEMBILD. BRISTER I BEFINTLIGT KRISSTÖD   
 

Under Coronapandemin inrättades en mängd olika stöd för företag och företagare. På 
Företagarna.se listas samtliga stöd riktade till företag.8  

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir 
arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. Det gick att få stöd i 
sex månader med möjlighet till tre månaders ytterligare förlängning. Stöd för korttidsarbete 
gjordes via Tillväxtverket.9 Omställningsstödet är till för företag som sett sin nettoomsättning 
minska till följd av coronakrisen. Stödets utformning och förutsättningar har skiljt sig åt mellan de 
olika stödperioderna. Stödet utgick med 75 procent av det företaget tappat i omsättning. Ansökan 
hanterades av Skatteverket och utbetalningen av stödet skedde i form av kreditering på företagets 
skattekonto. Omsättningsstödet kunde sökas av enskilda näringsidkare som drabbats av ett större 
omsättningstapp till följd av coronakrisen. Storleken på omsättningstappet, i jämförelse med 
omsättningen samma period 2019, har varierat mellan de olika stödperioderna. Stödet utgick med 
75 procent av det man tappat i omsättning och varje företag kunde få maximalt 120 000 kronor i 
ersättning. Stödet infördes för att kompensera de företagare inte kunde dra nytta av åtgärder som 
omställningsstöd och stöd vid korttidspermittering/korttidsarbete. Ansökan om omsättningsstöd 
gjordes via Boverket men beslutas av länsstyrelserna. Utbetalning skedde via Boverket. 

En genomgång av olika rapporter visar på en avsaknad av tillförlitlig statistik relaterat till 
exempelvis omfattning och konsekvenser av fördelning av stöd. Det vanliga är att endast 
traditionella ekonomiska indikatorer finns representerade. Det råder också en viss 
förvirring kring omfattning av olika stöd. Ett exempel på detta är Ekonomifakta (2021) 
som skriver att stöd för korttidspermitteringar uppgår till ca 52 miljarder kronor medan 
Coronakommissionen (2022) skriver att stöden omfattar en nivå motsvarande 45.3 
miljarder kronor. Konstateras kan dock att omfattande stöd riktats till företag, enligt 
Coronakommissionen (2022) har ca 132 miljarder allokerats direkt till företag. 
Jämställdhetsmyndighetens rapport (2022) indikerar att stödåtgärder från riksdagen & 
regeringen under åren 2020 - 2021 uppgått till ca 400 miljarder kronor vilket innebär ca 
11 % av statens samlade utgifter och motsvarande 2,7 % av BNP. 

Jämställdhetsmyndigheten pekar på en skev fördelning mellan kvinnor och män när det 
gäller fördelning av krisstöd till företag. Andelen kvinnor som är enskilda näringsidkare 
utgör 37 % och andelen män utgör 63%. De pekar på att en betydligt högre andel av 
medel gått till mäns företagande än kvinnors företagande. När det gäller korttidsarbete så 
uppger de att endast 50 miljarder kronor av de 193 miljarder kronor som betalats ut i 
korttidsarbete har tilldelats företag som drivs av kvinnor vilket motsvarar 26 %. De 
uppger vidare att 76 miljarder kronor tilldelats kvinnor som är enskilda näringsidkare i 
omställningsstöd till företagare. Totalt har Skatteverket beviljat 375 miljarder i 
omställningsstöd. Detta motsvarar att 20 % av omställningsstödet har gått till kvinnors 
företag. Omsättningsstödet som hanterats av Länsstyrelserna och Boverket indikerar även 
det att vara ojämnt fördelat mellan mäns och kvinnors företagande. Kvinnors företag 
mottog ca 30 % av de 1,7 miljarder kronor som betalades ut till i slutet av februari 2021. 

 
8 Här är alla coronastöd till företag - Företagarna (foretagarna.se) 2021 12 09 
9 https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-
coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2020.html  

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona--rad-och-stod-till-foretag/alla-foretagsstod-under-coronapandemin/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2020.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2020.html
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Konstateras kan att statistiken är begränsad i omfattning och att den statistik som finns 
inte är direkt jämförbar då beräkningar görs på olika perioder, baseras på olika 
grupperingar av stöd och att beräkningar inte är transparenta och tydliga. Någon tydlig 
specificering av data görs inte. Detta begränsar direkt möjligheten att analysera fördelning 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv då tillförlitlig statistik saknas. Myndigheter har inte 
sådana uppgifter registrerade och uppföljning kan därför inte genomföras. Detta mönster 
finns både i de generella analyser av företagsstöd som genomförts av 
Jämställdhetsmyndigheten men även kopplat till de coronastöd som utgått till 
kultursektorn. 

När det gäller miljö- och klimatrelaterade data har vi i detta arbete inte hittat några 
analyser eller rapporter direkt relaterat till denna typ av indikatorer i direkt relation till 
krisstöden. En total avsaknad råder vilket inte är konstig med tanke på att miljö- och 
klimat utgör en ickefråga vid etablering av stödinsatser. 

 

Nedslag 1: Kortidsstöd i ett segregerat arbetsliv  
  

Ett mer konkurrenskraftigt korttidsstöd efter finanskrisen  
Den särskilda åtgärd som sattes in med anledning av covid-19 var en förstärkning av det 
kortidsstöd som definierats i SOU 2018:66 Ett mer konkurrenskraftigt korttidsstöd. 
Dessförinnan fanns ett stöd för korttidsarbete skapat i syfte att ”stödja sysselsättningen och 
dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunktur” som inrättats 2014 efter den 
lågkonjunktur som finanskrisen år 2008. I jämförelse med andra länder ansågs det svenska 
stödet, som vid denna tid ännu inte ha använts, vara tillräckligt konkurrenskraftigt, 
särskilt då systemet i Sverige inte vara permanent utan endast kunde aktiveras vid särskilt 
djupa ekonomiska kriser, vilket ansågs medföra negativ inverkan på företagens 
omställningsförmåga.  

Utredningens inramning tydliggör dess industrifokus. Den särskilda utredaren som 
regeringen tillkallat, socialdemokraten Anders Ferbe, var år 2006 - 2017 IF Metalls 
förbundsordförande och vice förbundsordförande. De experter som förordnades till 
utredningen kom, vid sidan av departement (Utbildningsdepartementet, 
Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) och 
myndigheter (Arbetsförmedling och Konjunkturinstitutet) från industrins parter: IF 
Metall, Facken inom industrin, Industriarbetsgivarna samt Teknikföretagen. I den 
sammanfattning som inleder utredningens delbetänkande beskriver Forbe sitt uppdrag 
som motiverat i en önskan att ”långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft och svensk 
industri samt värna om sysselsättningen i hela landet både i hög- och lågkonjuktur”. 
Målbilden beskrivs vidare vara att ”Istället för att tvingas säga upp personal kan företagen 
genom stödet behålla viktig arbetskraft och snabbt kunna öka produktionen när läget 
förbättrats igen. Härigenom kan viktiga arbetstillfällen värnas och konkurrenskraften 
stärkas inom svenskt näringsliv och produktion.” 

 I senare kapitel redogörs för de konsekvenser som förslaget bedöms innebära utifrån 
flertalet perspektiv, däribland för jämställdheten i samhället. Under den rubriken står 
följande text att läsa:  
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Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten i samhället. 
Frågan om hur fördelningen av en överenskommen arbetstidsförkortning sker 
mellan kvinnor och män vilar på lokala och centrala avtal mellan 
arbetsmarknadens parter, och kan inte direkt påverkas av det statliga stödets 
utformning.  

Några erfarenheter från det nu gällande stödet när det gäller konsekvenser för 
jämställdhet finns inte, eftersom stödet ännu inte tillämpats. Historiskt har 
krisavtal om korttidsarbete främst slutits inom svensk industri där majoriteten 
av anställda varit män. Med det nya stödet skulle spridningen av korttidsarbete 
potentiellt kunna bli bredare.  

(SOU 2018:66 Konsekvensbeskrivning S. 95-96) 

 

Citatet visar att konsekvenser för jämställdhet antogs handla om systemets tillämpning, 
snarare än systemet utformning i sig. Det faktum att fördelningen av överenskommen 
arbetstidsförkortning överlämnas till arbetsmarknadens parter att avtala, har förslaget 
därmed inte heller några konsekvenser för jämställdhet. Några medskick till parterna 
gällande om fördelningen bör ske med jämställdhet i åtanke lämnas dock inte. I det andra 
stycket beskrivs hur krisavtal om korttidsarbete tidigare främst tillämpats i industrin där 
majoriteten av de anställda är män, med det nya stödet, med dess potentiellt bredare 
spridning, tros kunna ge ett annat utfall. Hur och på vilka sätt detta skulle ske beskrivs 
inte.  

  

Korttidsarbetet justeras till en åtgärd för att mildra pandemins effekter  
När Covid-pandemin tog fart hade det konkurrenskraftiga korttidsarbetet, reserverat för 
att aktiviteter under ”synnerligen djupa lågkonjunkturer”, ännu inte tillämpats. I 
proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 lämnar regeringen en rad 
åtgärdsförslag för att ”omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya 
coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19”. Utöver ett nytt system för stöd vid 
korttidsarbete, lämnas förslag på anstånd med inbetalning av vissa skatter till företag samt 
förändringar i socialförsäkringsbalken och studiestöd vid extraordinarie händelser. Det 
nya systemet för korttidsarbete innebär att stöd ska ”kunna lämnas under en begränsad tid 
till arbetsgivare som på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter behöver 
införa korttidsarbete. Systemet utgör ett komplement till det befintliga systemet som 
innebär att arbetsgivare bara kan ansöka om stöd när det allmänna konjunkturläget är 
mycket dåligt och efter aktivering från regeringen.”  

 Systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och 
allvarliga ekonomiska svårigheter som inte rimligen hade kunnat förutses eller 
undvikas genom andra tillgängliga åtgärder ska kunna få stöd under begränsade 
perioder. Under 2020 höjs statens andel av kostnaderna för stöd vid 
korttidsarbete från en tredjedel till tre fjärdedelar, s.k. korttidspermittering. 
Förslaget föreslås träda i kraft den 7 april 2020 och tillämpas för tid fr.o.m. 
den 16 mars 2020. 
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 I propositionen ägnas ett kapitel åt att beskriva bakgrunden till korttidsstödet och de 
typer av ändringar som föreslås, på vilka grunder och med vilka förväntade effekter. 
Under rubriken ”Skälen för regeringens förslag och bedömning”, följt av underrubriken 
”Det svenska systemet för korttidsarbete behöver bli mer konkurrenskraftigt”, framhålls 
industrins betydelse som ”Sveriges tillväxtmotor”, vilket tillsammans med de 
”industrinära tjänsteföretagen uppskattas” stå för ”närmare en miljon jobb i Sverige”. 
Samtidigt ser man också hur tjänstesektorn fått en ökad betydelse för svensk tillväxt och 
sysselsättning. ”För att överleva och öka tillväxten och produktiviteten på längre sikt är 
det viktigt att alla exportberoende näringar har god omställningsförmåga och är väl 
rustade för att stå emot tillfälligt minskad efterfrågan, exempelvis vid 
konjunktursvängningar.”  

I redogörelsen av förslagets tänkbara effekter för ekonomisk jämställdhet syns här en 
något mer utvecklad analys än i Forbes utredning. I citatet har texten om jämställdhet 
klippts in i sin helhet.  

Enligt utredningen bedöms förslaget inte ha några konsekvenser för den 
ekonomiska jämställdheten. Regeringens bedömning är dock att stödet av flera 
skäl kan komma att få vissa direkta effekter på den ekonomiska jämställdheten. 
Ett av skälen är att stödet främst förväntas gynna grupper av ägare av företag 
och anställda där män är i majoritet. Förslaget förväntas framför allt gynna 
industriföretag, se avsnitt 5.15.4 där skillnaderna i andelen anställda kvinnor 
respektive män är större än för näringslivet totalt. Över 70 procent av de 
anställda inom industrin är män.  

I näringslivet som helhet är det även så att fler män än kvinnor har en 
tillsvidareanställning, vilket kan öka sannolikheten att erhålla stöd. Detta 
indikerar att män i högre utsträckning än kvinnor kan gynnas ekonomiskt av 
förslaget, och att den ekonomiska jämställdheten minskar. Den sammantagna 
bedömningen är dock att förslaget sannolikt inte medför några större permanenta 
konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten. 

  

Till skillnad från den första utredningen ser regeringen att ”stödet av flera själv kan 
komma att få vissa direkta effekter på den ekonomiska jämställdheten”. Detta då stödet 
framförallt kommer att gynna industrin (där män arbetar) och heltidsanställda. Trots detta 
är dock den ”sammantagna bedömningen” att ”förslaget sannolikt inte medför några 
större permanenta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten”. Det vill säga att 
vissa direkta effekter förväntas, ja, men sannolikt inte några större permanenta 
konsekvenser. 

  

Korttidsstödet fördelas  
Tillväxtverket, den myndighet som regeringen under pandemin uppdrog att handlägga 
korttidsstödet, har upprättat en websida med statistik över stödets fördelning. Sidan, som 
uppdateras dagligen, redogör för uppgifter om antalet beviljade ansökningar för län 
respektive bransch, sett till antalet inkomna ansökningar, antal beviljade ansökningar, 
antalet person som omfattas samt netto beviljat belopp. Ingen av dessa uppgifter är 
könsuppdelade, utan rör endast ”personer”. 
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På förfrågan har Tillväxtverket lämnat ut data om antalet och andelen kvinnor som 
beviljats korttidsstöd i respektive näringsgren. Dessa uppgifter tydliggör att av de nästan 
600 000 personer som omfattats av stödet år 2020, var 36,8 procent kvinnor och 63,2 
procent män. Vidare gör Tabell 1 nedan gällande att 30% av de personer som beviljats 
korttidsstöd arbetar i näringsgrenen Tillverkning, följt av Handel (18%) samt Hotell och 
restaurang (11%). 

 

Tabell 1: Personer samt andel kvinnor som omfattades av korttidsstödet år 2020 per 
näringsgren. Näringsgrenar sorterade enligt antalet beviljade korttidsstöd, i fallande 

ordning.  Uppgifter från Tillväxtverket. 

Näringsgren 
n             

total        
KTA 

%     
kvinnor 
KTA 

%           
män       
KTA 

%            
total        
KTA  

%    
anställda     
i KTA 

Tillverkning 175 035 24% 76% 30% 33% 

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar 105 207 44% 54% 18% 18% 

 Hotell- och restaurangverksamhet 63 368 47% 53% 11% 40% 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 60 520 41% 59% 10% 19% 

Transport och magasinering 33 046 33% 67% 6% 15% 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster 31 310 48% 52% 5% 11% 

Informations- och 
kommunikationsverksamhet 30 615 30% 70% 5% 14% 

Vård och omsorg; sociala tjänster 20 632 78% 22% 4% 3% 

Kultur, nöje och fritid 18 521 39% 61% 3% 19% 

Byggverksamhet 17 431 11% 89% 3% 5% 

Annan serviceverksamhet 11 024 64% 56% 2% 9% 

Utbildning 5 802 57% 43% 0% 1% 

Fastighetsverksamhet 2 765 41% 59% 1% 3% 

Finans- och försäkringsverksamhet 2 328 39% 61% 0% 2% 

Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 1 466 21% 79% 0% 6% 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 737 25% 75% 0% 1% 

Utvinning av mineral 67 25% 75% 0% 1% 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 56 20% 80% 0% 0% 

Totalt  579 930 37% 63% 100% 100% 
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Tabell 2: Anställda och personer i korttidsstöd år 2020, per näringsgren och kön. 
Näringsgrenar sorterade efter andelen kvinnor i fallande ordning. Uppgifter från 

Tillväxtverket samt SCB. 

 

Kvinnodominerade näringsgrenar 
n              

total         
NG 

%    
kvinnor    

NG 

%       
män     
NG 

n           
total      
KTA 

%     
kvinnor 
KTA 

%        
män     
KTA 

% kvinnor 
NG              

% kvinnor 
KTA 

n            
total      
KTA 

%        
total     
KTA 

Vård och omsorg; sociala tjänster 809 146 79% 21% 20 632 78% 23% -2%   

Utbildning 544 897 74% 26% 5 802 57% 44% -18%   

Annan serviceverksamhet 121 058 65% 35% 11 024 64% 36% -1%   

Samtliga kvinnodominerade 
näringsgrenar  

       37 458 7% 

Jämställda näringsgrenar 
n              

total         
NG 

%    
kvinnor    

NG 

%       
män     
NG 

n           
total      
KTA 

%     
kvinnor 
KTA 

%        
män     
KTA 

% kvinnor 
NG              

% kvinnor 
KTA 

n            
total      
KTA 

%        
total     
KTA 

Finans- och försäkringsverksamhet 97 926 50% 50% 2 328 39% 61% -11%   

Hotell- och restaurangverksamhet 159 284 49% 51% 63 368 47% 53% -1%   

Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar 584 242 45% 55% 105 207 44% 56% 1%   

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster 277 179 45% 55% 31 310 48% 52% 3%   

Kultur, nöje och fritid 98 660 50% 50% 18 521 39% 61% -11%   

Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 321 023 43% 57% 60 520 41% 60% -3%   

Fastighetsverksamhet 86 673 40% 60% 2 765 41% 60% 1%   

Samtliga jämställda näringsgrenar         252 709 44% 

Mansdominerade näringsgrenar 
n              

total         
NG 

%    
kvinnor    

NG 

%       
män     
NG 

n           
total      
KTA 

%     
kvinnor 
KTA 

%        
män     
KTA 

% kvinnor 
NG              

% kvinnor 
KTA 

n            
total      
KTA 

%        
total     
KTA 

Informations- och 
kommunikationsverksamhet 218 416 29% 71% 30 615 30% 70% 1%   

Försörjning av el, gas, värde och kyla 29 579 28% 72% 56 20% 80% -8%   

Jordbruk, skogsbruk och fiske 98 147 26% 74% 737 25% 75% -1%   

Tillverkning 525 598 24% 76% 175 035 24% 76% 0%   

Utvinning av mineral 9 092 23% 77% 67 25% 74% 1%   

Vattenförsörjning; avloppsrensning, 
avfallshantering och sanering 24 026 22% 78% 1 466 21% 79% -1%   

Transport och magasinering  227 726 21% 79% 33 046 33% 67% 12%   

Byggverksamhet 363 627 10% 90% 17 431 11% 89% 1%   

Samtliga mansdominerande 
näringsgrenar 

       284 019 49% 

 
 

För att fördjupa bilden redogör Tabell 2 för näringsgrenarnas könsmönster sorterade i 
fallande skala sett till andelen kvinnor och indelade i tre kategorier; kvinnodominerande, 
jämställda respektive mansdominerade näringsgrenar. I mitten av tabellen presenteras 
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uppgifter om totalt antal anställda, samt fördelningen av män och kvinnor. Till höger i 
tabellen presenteras uppgifter om totalt antal personer som omfattades av korttidsarbete år 
2020, samt fördelningen av män och kvinnor.  

Kolumnen längst till höger tydliggör skillnaden i andelen kvinnor bland anställda jämfört 
med andelen kvinnor bland beviljade kortidsstöd. Röda siffror markerar att kvinnor är 
underpresenterade i korttidsarbetet (framför allt Utbildning; Kultur, nöje och fritid; 
Finans och försäkringsverksamhet, samt; Försörjning av el, gas, värde och kyla). Gröna 
siffror markerar att kvinnor är överrepresenterade (framför allt Transport och 
magasinering). Uppgifterna visar därmed att kvinnor i vissa näringsgrenar av någon 
anledning har omfattats av korttidsarbetet i mindre utsträckning än män. Samtidigt är 
andelen kvinnor bland anställda och bland korttidsstöden relativt jämn i de tre 
näringsgrenar som fått mest korttidsstöd, dvs Tillverkning, Handel respektive Hotell och 
restaurang.  

Analysen visar att KTAs snedfördelning mellan män och kvinnor framförallt handlar om 
att stödet betalats ut till mansdominerade och jämställda näringsgrenar i långt mycket 
högre utsträckning än till kvinnodominerade näringsgrenar. Att korttidsstödet inte i 
större utsträckning betalats ut till kvinnodominerade näringar, som vård och omsorg, är 
inte konstigt. De problem som vårdanställda brottats med handlar tvärtom om den ökade 
belastningen som pandemin skapat. 

En näringsgren som är mer intressant att fördjupa sig i är Hotell och restaurang, vilken 
särskilt påverkades av de förbud, råd och rekommendationer som sattes in för att minska 
smittspridningen. Enligt beräkningar från Hotell och restaurangfacket fick 16 500 
visstidsanställda ”gå på dagen” när pandemin slog till. Många av dessa med en så kallad 
”Anställning för enstaka dagar” en anställningsform som finns inskrivet i kollektivtalet för 
det arbete som inte går att schemalägga. Därutöver omfattades 21 500 personer av 3500 
varsel om arbetsbrist. De som i slutändan kom att innefattas av de cirka 3300 korttidsavtal 
som tecknades inom ramen för Hotell- och restaurangfacket var en liten kärntrupp av 
anställda som arbetsgivarna värnad om att få behålla. 

Beskrivningarna från Hotell och restaurang tydliggör problem och paradoxer som följer 
när till synes allmängiltiga stödinsatser som i praktiken är utformade utifrån logiker och 
antaganden sprungna ur ett industriperspektiv. Idag är Hotell och restaurang i det 
närmast jämställd sett till antalet anställda män och kvinnor, men likafullt är det en 
bransch där tillsvidareanställning på heltid är undantag snarare än norm. Tanken med 
korttidsstödet är att säkra företagens konkurrenskraft och kompetensförsörjning genom 
att kunna behålla sin personal även i lågkonjunktur. En bemanning baserad på en hög 
andel av visstid- och deltidsanställningar tydliggör antaganden om de anställda som 
utbytbara, vilket i serviceyrken förstärkas av att den viktigaste kompetensen ofta ses 
handla om en trevlig personlighet snarare än utbildning och erfarenheter10. Processer och 
praktiker av kön, ålder och rasifiering gör att vissa anställda mer ofta ses som utbytbara än 
andra. 

Vår poäng är inte att korttidsstödet i sig skapar ekonomisk ojämställdhet. Poängen är att 
stöd när utformade utifrån till synes könsneutrala antaganden om arbete och anställning i 

 
10 Johansson 2015 
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mansdominerade industrier tillämpas i ett segregerat arbetsliv accelereras och förstärks 
existerande ojämlikhetsmönster.     

 

Nedslag 2. Intervjuer och workshops med aktörer  
 
När regeringsuppdraget kring utformandet av de olika krisstöden studeras finns det 
indikationer på att arbetet gått mycket fort och att det inte följt normal form. I samtal 
och mejlväxling med exempelvis Skatteverket (kapitel 5.2) framkommer det att de har 
haft att förhålla sig till de, av regeringen, beslutade förordningarna för omställningsstöd 
samt att ärendena hanterats skyndsamt med hänsyn till den rådande situationen gällande 
pandemin. Några andra direktiv har inte Skatteverket fått del av från departementet. 

Liknande upplevelser rapporteras från intervjuer med Region Värmland, där de fått ta del 
av de nya regelverken och lagarna kring krisstöd samtidigt som de stödberättigade 
företagen. De upplever att de behövde förstå vad stöden innebar samtidigt som de 
förväntades kunna leverera ansökningsstöd och -rådgivning till det lokala näringslivet. 
Tiden för att förstå stödens innebörd upplevdes begränsad vilket också påverkade 
möjligheten att bidra med rådgivning. 

 

Region Värmland  
För att bättre förstå det regionala perspektivets möjligheter och svårigheter gjorde vi 
intervjuer och förde samtal med flera tjänstemän på Region Värmland. Dessa intervjuer 
pekar på problematik att förstå stödens innebörd och möjlighet att mäta och följa upp 
stödåtgärder. 

Intervjuerna visade tydligt att det från Tillväxtverket inte ställs några krav på att 
regionerna ska följa upp insatser genom att samla in och framställa könsuppdelad statistik 
eller hållbarhetsdata. Region Värmland valde att på egen hand att följa upp de 
stödinsatser de hanterar i ett ”egenskapat” Excel-ark med statistik. Genom denna lösning 
kunde personer i region Värmland bland annat följa upp hur stöden fördelas och vem 
som sökt stöd. Det var väldigt tydligt att ett tungt ansvar landade på enskilda handläggare 
att driva frågan om könsuppdelad statistik. Handläggarna på regionen menar att det hade 
varit mycket enklare för dem att arbeta med jämställdhetsuppdraget om jämställdhet hade 
integrerats i uppdraget som regionerna får tilldelat från Tillväxtverket. Från regionens 
sida uttrycktes en viss frustration över att ingen förbättring skett, trots påtryckningar, från 
regionerna, inom ramen för ett flertal uppdrag. De önskade också större tydlighet från 
Tillväxtverket kring myndighetens uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i alla 
sina uppdrag, och upplevde inte att det jämställdhetsintegrerande arbetet nådde hela 
vägen ut till regionerna.  

Påtryckningar och framförda önskemål om mer och bättre vägledning i frågor kring 
hållbarhet och jämställdhetsaspekter vid fördelning av stöd generellt samt specifikt vid 
Covid 19-pandemin bidrog inte till någon förändring. Detta trots att tillgång till och 
avsaknad av krisstöd och krislösningar kan få omfattande konsekvenser på företagande 
och arbete i pandemins spår.  Region Värmland poängterar vikten av tydlig statistik och 
kontinuerlig uppföljning av fördelning av medel samt konsekvenser av fördelning. De 
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understryker vikten av att i normaltider etablera system som tar hänsyn till både 
hållbarhet och jämställdhet för att kunna hantera detta även under kristider. Styrning och 
guidning ses som centralt i detta arbete. 

 

Inkubatorn Bizmaker 
Inkubatorn Bizmaker vittnar också om brist på uppföljning och tillgänglig statistik vid 
olika typer av stödinsatser såväl i normaltider som vid kristider. De ger exempel på 
situationer när de efterfrågat statistik på kön exempelvis från tex Vinnova (utlysningen 
Innovativa startups) och där sådana siffror inte funnits tillgängliga. Enligt Bizmaker har 
utformningen av utlysningen inte uttryckligen efterfrågat sådan data och därför har sådan 
information inte heller följts upp.  

De ”normala” stödinsatser som regionerna kan dela ut till företag exempelvis genom 
”Innovationsstöd” och Kompetenscheckar”, anses utgöra en liten del av de medel som 
fördelas till företag under kristid. Det är dock ändå centralt att ta dessa i beaktande i såväl 
normala tider som i kristider. Statistik behövs för både hållbarhet och jämställdhet. De 
större krisstöden fördelas via nationella myndigheter såsom Skatteverket, Tillväxtverket 
och Boverket. De som jobbar nära företagen (regioner och kommuner) har väldigt liten 
inverkan på stöden och hur fördelningen av dem sker och betonar vikten av 
kontinuerliga nationella uppföljningar. De efterfrågar tydlig statistik relaterat till 
hållbarhet och jämställdhet för att förstå både fördelning av stöd och konsekvenser av 
stödinsatser. De betonar vikten av sådana uppföljningar för att kunna genomföra 
förändringar i stödinsatser. De betonar vidare vikten av att utveckla system för statistik 
och uppföljning under ”normala tider” för att hänsyn ska kunna tas till hållbarhet och 
jämställdhet även i kristider. Styrning och guidning ses som centralt i detta arbete. 

 

Jämställdhetsmyndigheten 
De jämställdhetspolitiska målen och kopplingen till jämställdhetsintegrering kan som 
centrala vid utvärdering av krisstöd. Utifrån myndighetsnivån går det att se hur 
fördelning av medel sker i relation till de jämställdhetspolitiska målen och hur dessa mål 
avspeglar ambitionsnivån från regeringen i frågor rörande jämställdhet. I Statskontorets 
rapport Utvärdering av regeringens utvecklingsprogramför jämställdhetsintegrering i myndigheter 
från 2019, kan vi läsa att “Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett 
omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade arbetet kunnat bidra till jämställdheten i 
samhället i ännu högre grad om regeringens styrning av programmet hade gett 
myndigheterna mer vägledning.”11 Behovet av en högre grad av styrning och vägledning 
på myndighetsnivå återspeglas som presenterats ovan även i de behov som uttrycks på 
regional nivå.  

Även i vår intervju med Jämställdhetsmyndigheten går behovet av tydligare styrning och 
vägledning igen. Vi talar om Stadskontorets utvärdering och från 

 
11 Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, 
Slutrapport. Stadskontoret 2019:14, 
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer/utvardering-av-regeringens-
utvecklingsprogram-for-jamstalldhetsintegrering-i-myndigheter.-slutrapport/ [hämtad 2021 12 09] 

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer/utvardering-av-regeringens-utvecklingsprogram-for-jamstalldhetsintegrering-i-myndigheter.-slutrapport/
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer/utvardering-av-regeringens-utvecklingsprogram-for-jamstalldhetsintegrering-i-myndigheter.-slutrapport/
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Jämställdhetsmyndigheten finns medhåll om rapportens slutsatser som visar att 
myndigheterna brister, samt att Regeringen brister när frågor som rör 
jämställdhetsintegrering inte prioriteras tillräckligt. De upplever att en stor del av 
utformningen av arbetet med krisstöd lades på frågor som rörde kommunikation, 
exempelvis bildsättning på hemsidor och i kommunikationsmaterial, men att mindre 
energi lades på att förstå hur jämställdhetsintegrering kunde påverka arbetet med att lösa 
större samhällsproblem. De menar vidare att myndighetshandläggarna hade behövt ett 
ökat stöd och mer kompetensutveckling för att kunna driva frågor kring jämställdhet 
samt för att identifiera jämställdhetsproblem i större samhällsutmaningar. Även 
Jämställdhetsmyndigheten poängterar vikten av att i ”normaltider” utveckla strukturer för 
att hantera jämställdhet; strukturer som i normaltider bidrar till skevhet fortsätter att bidra 
till skevhet även i kristider. 

 

Skatteverket 
I samtal med Skatteverket ville vi veta mer om hur de arbetar med att väva in och ta 
hänsyn till hållbarhetsaspekter och jämställdhetsperspektiv i fördelningen av de stöd som 
myndigheten ansvarat för. Vi ville också veta om och hur de arbetade med uppföljning 
ur ett jämställdhetsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Skatteverket beskrev att 
fördelningen av krisstöd framförallt skedde via skattsedeln, eftersom det ansågs vara ett 
effektivt sätt att fördela stöd till de aktuella företagen i behov av stöd. De medgav att 
jämställdhetsaspekterna inte varit framträdande vid fördelningen av medel. I samtalet 
reflekterar de över att fördelningen av stöd är direkt relaterat till vilka som driver företag. 
När män utgör en större del av företagarna så kommer även mer medel att fördelas till 
män.  

De förklarade också att de haft att förhålla sig till de förordningar om omställningsstöd 
som Regeringen beslutat och att det var viktigt att ärenden med ansökning om stöd 
hanterades skyndsamt med hänvisning till den rådande pandemin. Att de inte fått några 
specifika direktiv, tex om att särskilt ta hänsyn till jämlikhetsaspekter, från departementet 
gjorde också att frågan inte prioriterades. På frågor om uppföljning svarar de från 
Skatteverket att de inte valt att göra könsuppdelad statistik på utfallet av ansökt stöd. De 
reflekterar vidare över att det är enkelt att få fram den typen av statistik för enskilda 
företag, tex för omsättningsstöden, men att det för aktiebolag blir mer komplicerat att 
följa upp könsfördelning i både beviljat och ansökt stöd.  

När samtalet kommer in på vidare hållbarhetsaspekter berättar de att myndigheten jobbar 
aktivt med Agenda 2030 och att integrera hållbarhetsmålen i den egna verksamheten. Ett 
aktivt arbete sker därmed internt med såväl jämställdhets- som hållbarhetsintegrering i 
arbetet. En av de intervjuade bidrar med egna erfarenheter från arbete vid 
Kronofogdemyndigheten där de följt upp och analyserat överskuldsättning och hur 
skuldsättning kan kopplas till genus och kön. De uttrycker ett intresse för både 
jämställdhets- och hållbarhetsfrågor. Personerna på Skattemyndigheten ser positivt på 
integrering av de globala hållbarhetsmålen i verksamheten, men upplever det svårt att få 
utlopp för det intresset när uppdraget inte tydligt specificerar hur hållbarhetsarbetet ska 
integreras i myndighetsutövningen. De poängterar ett behov av tydliga riktlinjer som 
sträcker sig förbi myndighetens interna hållbarhets- och jämställdhetsarbete.  
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Tillväxtanalys 
Tillväxtanalys har under pandemin fått i uppdrag att kartlägga och analysera stödens 
utformning och effekter, men inte att ge råd kring hur framtida stöd borde utformas och 
fördelas. Arbetet beskrivs av de intervjuade som ”gigantiskt och jätteintressant”. De 
beskriver att de bland annat kommer att undersöka hur stöden är utformade, vilka 
sektorer som kan söka stöd, vilka företag och vilka storlekar på företag som erhåller stöd 
samt var företagen finns representerade geografiskt.  

Tillväxtanalys samarbetar med Tillväxtverket i analysen av stöden för korttidsanställning 
och de uppger att analysen tar tid eftersom de behöver säkerställa kvalitén på data för att 
göra tillförlitliga analyser. Datakvalitet har enligt Tillväxtanalys inte varit det primära 
fokuset för Tillväxtverket vid fördelning av stöd. Tillväxtverket har primärt arbetat med 
att aktivt hantera stöd och betala ut pengar så fort som möjligt under kristiden.  Men nu 
när det mest akuta stadiet av pandemin verkar ha passerat tror de på Tillväxtanalys att 
fokus på analys och uppföljning kommer att öka. Nu finns möjlighet för reflektion och 
uppföljning. De uppger även att det ofta finns fördröjningar i tillgång till data och 
exemplifierar med att data från SCB för 2019 först finns tillgänglig och publicerad 2021.  

Då Tillväxtanalys ska analysera bidragens effekt på olika grupper av företag ser de att 
genus kommer att spela en avgörande roll. I uppdraget de fått ingår också att specifikt 
redogöra för könsskillnader i de fall där det är möjligt att utröna sådana eventuella 
skillnader. De säger:  

“Men vi kommer antagligen att göra en [genusbaserad analys], för vi ska göra 
en fördelningsanalys då, som sagt, på hur de här bidragen slagit i olika grupper. 
Och där, där är ju genus ett sådant där uppenbart, en uppenbar 
fördelningsgrund. Och vi har dessutom ett uppdrag, att där så är möjligt, ska vi 
alltid redogöra för skillnader mellan kön. Och då ska vi ju göra det. Så ja, det 
blir ganska naturligt att vi gör det.” 

 

Tillväxtanalys ser också svårigheter med att göra korrekta analyser, kopplat till kön och 
företag och beskriver problematiken på detta sätt:  

“Svårigheten är ju att dela in vad som är, på individnivå kan man ju, eller 
individstöd så är det ju relativt enkelt. Men det är svårare när det går till 
företag. När räknas det som ett kvinnligt företagande eller ett manligt 
företagande? Det finns definitioner på det från SCB så då får vi använda oss 
av dem.” 

 

Analysarbetet på Tillväxtanalys är uppdelat på olika avdelningar, som hanterar olika 
områden. Den grupp som kartlägger och analyserar krisstöden har inte fått i uppgift att 
hantera miljö- och klimataspekter i analyserna. Dessa hanteras av en annan avdelning 
vilket de uppger har egna initierade projekt. Och eftersom dessa avdelningar inte varit 
inblandade i analysen av de coronarelaterade krisstöden och uppdraget inte specificerat att 
undersöka miljöaspekter så har inte heller miljöfrågor tagits in i de planerade analyserna.   
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Tillväxtanalys genomför även analyser för att identifiera hur stöd kan hindra 
strukturomvandling relaterat till lönsamma och olönsamma branscher, men inte heller här 
finns ett särskilt fokus på hållbarhet relaterat till strukturomvandling. De säger:  

“Vi har ju en del frågor kring, om de här stöden förhindrar 
strukturomvandling, alltså den här långa önskade strukturomvandlingen, att 
man går mot främst mer produktiva företag som ska överleva och växa och de 
som inte är produktiva ska slås ut och så där. Om stöden då bromsar eller 
förhindrar det här, det är väl något vi tittar på. Men jag vet inte hur det är med 
hållbarhet, men man kan väl tänka att om vi har en trend mot ökad hållbarhet 
och så vidare så skulle, vi kommer väl kanske inte göra det, men man skulle 
kunna fråga sig om det också bromsar den strukturomvandlingen mot mer 
hållbara företag och så vidare.” 

 

Internationella studier som gjorts om coronarelaterade krisstöd visar att 
hållbarhetsdimensioner kan vara närvarande och att styrning kan ske mot gröna 
investeringar. Från Tillväxtanalys uppger de att de tittat på studier från Finland, 
Danmark, Tyskland och UK och att de där ser resonemang kring hur stöden utformats 
för att styra mot grönare investeringar, medan detta helt saknas i de svenska 
coronastöden. 

När vi tar upp frågor om lokal och regional kunskap om företagsklimat bekräftar 
Tillväxtanalys att coronastöden utgör generella stöd som kommer uppifrån och relateras 
till en nationell nivå och förståelse av näringslivets behov. På det sättet ges inte utrymme 
för den lokala kunskapen att ta hänsyn till olika hållbarhetsmål som jämställdhet och 
miljö, även om lokala förvaltningar arbetar med frågorna aktivt i sin övriga verksamhet.  
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VISION: RIKARE KRISSTÖD  
 
Projektets resultat pekar på strukturella institutionaliserade strukturer vid beslutsfattande 
och allokering av krisstöd. I detta avsnitt presenteras ett antal kritiska komponenter och 
indikatorer för utveckling av RIKARE krisstöd, se Tabell 3. De ekonomiska 
hållbarhetsaspekterna finns till viss del etablerade i dagens krisstöd, därav orange 
färgsättning. När det gäller jämställdhet, miljö- och klimat råder en total avsaknad, varav 
en röd färgsättning. Behov för att etablera framtidens RIKARE krisstöd föreslås och 
representeras av en grön färgsättning.  

 

Tabell 3: RIKARE krisstöd – orange, rött och grönt  

 Ekonomisk 
hållbarhet finns 
ibland och ibland 
inte… 

Brist på 
jämställdhetsperspektiv 

Brist på miljö- 
och 
klimatperspektiv 
 

Behov av 

1 Riktlinjer tydliga 
för vissa företag 
medan det saknas 
för andra företag. 

Avsaknad av riktlinjer Avsaknad av 
riktlinjer 

Riktlinjer 

2 Vägledning finns 
för vissa typer av 
företag medan det 
saknas för andra 
företag. 

Avsaknad av vägledning Avsaknad av 
vägledning 
 

Vägledning 

3 Konsekvensanalys 
finns delvis och 
saknas delvis 

Utförlig konsekvensanalys 
saknas 

Utförlig 
konsekvensanalys 
saknas 

Solid 
konsekvensanalys 

4 Data finns för vissa 
typer av företag 
men inte för andra.  

Avsaknad av tillförlitliga 
data kopplat till påverkan 
på jämställdhet 

: Avsaknad av 
tillförlitliga data 
kopplat till miljö- 
och 
klimatpåverkan 

Tillförlitliga data 

5 Använder inte data 
som finns 

Använder inte data som 
finns 

Använder inte 
data som finns 

Användning av 
tillförlitliga data 

6 Arbete fokuserar på 
vissa typer av 
företag i den 
ordinarie 
verksamheten. 
Fokus fortsätter att 
vara på sådana 
företag i 
krissituationer. 

Arbete sker i stuprör - 
jämställdhet sker i 
separata delar av 
organisationer och tas 
inte in i ordinarie 
verksamhet. 

Arbete sker i 
stuprör - 
jämställdhet sker i 
separata delar av 
organisationer och 
tas inte in i 
ordinarie 
verksamhet 

Integrerade 
arbetssätt mellan 
olika enheter 
och olika nivåer i 
organisationer. 
 
Integration en 
del av det 
normala arbetet 

7 Tydliga checklistor 
kopplat till 
traditionella företag 
och 
verksamhetsgrenar 
men otydligt 
kopplat till andra 
branscher. Oklar 

Jämställdhetsintegrering 
genomfört genom 
checklistor och policy för 
att hanteras – ej faktiskt 
integrerat i verksamheter 
 

Checklistor och 
policy börjar 
finnas kring miljö- 
och klimataspekter 
men är fortfarande 
relativt oklart, vad 
innebär det? 

Tillgång till 
checklistor och 
policy baserat på 
ett normkritiskt 
perspektiv 
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kring värdering och 
värde i vissa fall. 

8 Kompetens finns 
kring vissa 
branscher men 
saknas kopplat till 
andra branscher. 

Kompetensbrist: Vad 
innebär jämställd 
finansiering? 
 

Kompetensbrist: 
Vad innebär 
miljö- och 
klimatmässig 
finansiering? 

Tillgång till olika 
centrala typer av 
kompetenser 

9 Integration saknas mellan de tre perspektiven Integration av 
perspektiv 

10 Samverkan saknas för integration av de tre perspektiven Integrerande 
samverkan 

11 Kompetens att integrera de tre perspektiven saknas Integrerade 
kompetenser 

 

Dessa kritiska komponenter och indikatorer utgör en grund för det utvecklade 
dialogverktyget som avser att tydliggöra strukturer, rutiner och arbetssätt för att 
möjliggöra en förändring. Förändringsarbete påbörjas och utvecklas under ”normala 
tider” för att kunna säkerställa att RIKARE krisstöd kan erbjudas till företag även under 
kristider. I efterföljande avsnitt presenteras dialogverktyget stegvis. 

 

Dialogverktyg som guidar till RIKARE krisstöd 
Ramverket RIKARE krisstöd avser att guida beslutsfattare med en central roll i 
fördelning av företagsstöd generellt och krisstöd specifikt inom olika typer av 
organisationer / myndigheter och på olika nivåer i organisationer. Ramverket som utgör 
ett dialogverktyg avser att hjälpa till i förändringsarbete genom att normkritiskt ifrågasätta 
etablerade, institutionaliserade strukturer i beslutsfattande och fördelning av medel för att 
därmed kunna säkerställa hållbarhet i termer av ekonomi, miljö- och klimat samt 
jämställdhet.  Dialogverktyget avser att tydliggöra och skapa mening om rådande 
strukturer och eventuella skevheter och bias för en proaktiv omställning och acceleration.   

Ramverket vi tagit fram bidrar till att visa på vikten av att tillåta att 1) miljö- och 
klimatpolitiska mål och arbetssätt samt 2) jämställdhetsarbete och jämställdhetspolitiska 
mål inkluderas i krisstöd framöver.  Studiens resultat pekar på avsaknaden av sådan 
integrering såväl inom som mellan organisationer / myndigheter.  

En första del av vårt dialogverktyg presenteras i Figur 1, där en illustrativ modell av hur 
det fungerar idag visas och en förändring föreslås. Såväl linjearbete/ordinarie verksamhet 
som integreringsarbete inom fokuserade områden såsom jämställdhet, miljö eller klimat 
sker idag i till stor del i stuprör. Det finns exempelvis separata avdelningar med roller att 
ansvar för ett område såsom ekonomi, jämställdhet eller miljö och klimat. Detta 
illustreras med den undre pilen. Jämställdhets-, miljö och klimatarbete utgör på detta sätt 
stuprör i organisationen, om än liggande. Perspektiven hamnar hela tiden vid sidan om 
den ordinarie verksamheten, ofta i stödjande delar av organisationerna. Det råder en 
särkoppling mellan de olika målen och det operativa arbetet som pågår inom 
organisationer. Mål kring jämställdhet, miljö och klimat ses ofta utgöra målkonflikter i 
förhållande till det ekonomiska perspektivet. Ett bredare fokus utöver de rent 
ekonomiska kan upplevas komplext, svårt att förstå och också ses som ett direkt hot för 
företagens överlevnad, speciellt i kristider. Omvänt finns stora möjligheter att se dessa 
perspektiv som ett komplement till det ekonomiska och kan därför ses som 
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förutsättningar för företagande, för gott företagande och för att företag ska kunna 
överleva kriser som pandemier, etc.  

 

Figur 1. Rikare krisstöd, modell för integrering. 

 

 

Studiens resultat visar att lärdomar från tidigare situationer med krisstöd inte bidragit till 
något omfattande ihållande lärande. Stöd har fortsatt att etableras baserat på tidigare 
strukturer trots att sådana strukturer visat sig bidra till negativa effekter på jämställdhet 
och att arbete mot miljö och klimatmål stannat av. För att uppnå de jämställdhetspolitiska 
målen samt klimat- och miljömål krävs det att sådana hållbarhetsarbeten integrerats i hela 
organisationernas / myndighetens arbete, både internt och externt och då såväl i 
arbetsmiljöfrågor som i själva myndighetsutövningen. Vi vill alltså förflytta oss från den 
undre pilen (som är verkligheten idag) till den övre pilen (som är modellens ideal, men 
som inte sker idag). Genom att visa hur tvärsgående perspektiv som miljö, klimat och 
jämställdhet integreras i organisationers / myndigheters verksamhet eller fristående löper 
tvärsigenom verksamheten blir modellen ett sätt att förstå svar på frågor som; 

• Hur använder vi lärdomar från kriser för att bygga ett hållbart samhälle? 
• Vilka insatser prioriteras/prioriteras inte?  
• Till vilka sektorer ges stöd och vem får nytta av stöden?  
• Bidrar stöden till samhällsutveckling mot en miljö och klimatmässigt hållbar 

ekonomi? Sker fördelning i linje med de miljö- och klimatpolitiska målen? 
• Fördelas de svenska krispaketen jämlikt i enhet med de jämställdhetspolitiska 

målen?  
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Med en bättre fungerande integration av olika hållbarhetsaspekter i myndigheters arbete 
och utförande minskas risken att framtida stöd formas utan hänsyn till uttalade 
hållbarhetsmål. För att utveckla ett reflekterande och medvetet beslutsfattande och 
fördelning av RIKARE krisstöd föreslås ett interaktivt inkluderande arbetssätt där olika 
organisationer/ myndigheter, organisatoriska enheter med olika roller och på olika nivåer 
samverkar tillsammans med företag och andra centrala nyckelaktörer. Centrala 
nyckelaktörer kan exempelvis vara organisationer såsom Företagarna, 
Nyföretagarcentrum, Energikontor, Almi, inkubatorer och Science parks, regioner och 
kommuner bland många andra.   

 

Dialogverktygets processmodell 
För att etablera RIKARE krisstöd finns ett behov av att utveckla strukturer, riktlinjer 
och arbetssätt som kontinuerligt ifrågasätts, testas, utvärderas och omvärderas baserat på 
ett medvetet beslutsfattande och agerande som leder till ett hållbart och inkluderande 
företagande och arbetsliv.  

En tydlig lärdom är att så som vi agerar i icke-kristider, tenderar att spegla hur vi arbetar i 
kristider i hög utsträckning. Därför är det av största vikt att kontinuerligt utveckla 
arbetssätt, så att vi när krisen kommer är mer förberedda på att inkludera 
jämställdhetsperspektiv och hållbarhetsperspektiv. Annars tenderar de 
jämställdhetspolitiska och miljö- och klimatmässiga arbetet att bli åsidosatt i kris, och 
snarare gå i motsatt riktning mot den övergripande målsättningen.  
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1. Normkritisk analys av rådande strukturer, riktlinjer och arbetssätt 

Det är dags att identifiera hur det ser ut idag, vilka rådande strukturer, 
riktlinjer och arbetssätt som finns och vad som görs och inte görs vid 
beslutsfattande och fördelning av företagsstöd generellt och krisstöd specifikt. I 
detta arbete är det centralt att ha ett inkluderande och integrerande perspektiv.  
Här handlar det om att identifiera förgivettagna normer för att i nästa steg 
kunna ifrågasätta och förändra. 

Generella frågeställningar 

a) Vilka miljö- och klimatmässiga kriterier och indikatorer inkluderas i 
beslutsfattande och allokering idag? Hur förhåller sig dessa till de miljö- 
och klimatpolitiska målen? 

b) Vilka jämställdhetskriterier och indikatorer inkluderas i beslutsfattande och 
allokering idag? Hur förhåller sig dessa till jämställdhetsmålen? 

c) Hur säkerställer vi att vi samlar in rätt data när alla stöd utformas, så att vi 
kan mäta och följa upp?  
 

Specifika frågeställningar 

a) Vilken kompetens används / används inte vid utveckling och 
implementering av riktlinjer, strukturer och arbetssätt? Hur integreras 
olika kompetenser? 

b) Vilken kollaboration (samverkan) finns / finns inte? Vilka deltar / saknas i 
samverkan? Hur sker (sker inte) samverkan, hur sker (sker inte) arbete 
tillsammans? 

c) Hur tar sig kultur och normer uttryck i beslutsfattande och fördelning av 
medel? Vilka är de rådande sanningarna som präglar beslut och fördelning? 
Finns branscher som har ett högre värde / lägre värde än andra branscher?  

d) Vilka kategorier och indikatorer är centrala i beslutsfattande? Finns 
kategorier och indikatorer som representerar ekonomi, miljö och klimat 
samt jämställdhet? 

e) Hur genomför konsekvensanalys? Hur fördelas kapitalet - finansiering till 
företag? Vilket faktaunderlag används vid beslut? Vilket faktaunderlag 
finns tillgängligt? Vilken statistik finns / finns inte tillgänglig? 
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2. Kriterier och indikatorer för framtidens RIKARE krisstöd 

Det är nu dags att reflektera kring hur det ser ut idag och att identifiera 
områden för utveckling och förändring. Kom ihåg de inkluderande och 
integrerande glasögonen även denna gång. Detta steg fokuserar specifikt på att 
ifrågasätta de rådande strukturer, normer och arbetssätt för att åstadkomma 
förändring. I detta arbete ingår det även att kunna prioritera för att göra det 
praktiskt möjligt att genomföra förändring. Det kan handla om att på kort sikt 
välja ut områden som ger en snabb positiv effekt med begränsad förändring 
”lågt hängande frukter” vilket även kan motivera i förändringsarbetet. På lång 
sikt krävs ofta mer omfattande strukturella förändringar.  

Generella frågeställningar 

a) Vilka miljö- och klimatmässiga kriterier / indikatorer behöver inkluderas 
framgent 
 i) på kort sikt och ii) på lång sikt? 

b) Vilka jämställdhetskriterier / indikatorer behöver inkluderas framgent 
 i) på kort sikt och ii) på lång sikt? 

 

Specifika frågeställningar 

a) Vilka mål har vi och hur vill vi uppnå dessa mål? 
b) Vilken kompetens behövs? Hur kan olika kompetenser integreras för att 

uppnå hållbarhetsmål? 
c) Vilken typ av kollaboration (samverkan) behövs för att säkerställa att 

hållbarhetsmål inkluderas? Hur kan inkludering säkerställas i samverkan?  
d) Vilken kultur och vilka normer eftersträvas i beslutsfattande och fördelning 

av medel? Hur kan en kultur baserat på ett inkluderande värdeskapande 
utvecklas?  

e) Vilka kategorier och indikatorer behövs för att säkerställa RIKARE 
krisstöd?  

f) Vilket faktaunderlag och vilken statistik behövs för att säkerställa en 
adekvat och tillförlitlig konsekvensanalys och agerande för att uppnå 
uppsatta mål vid fördelning av medel i naturliga situationer och i 
krissituationer? 
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3. Planering och design av RIKARE krisstöd  

I denna fas sker planering och design baserat på normkreativ integration av 
perspektiven ekonomi, miljö- och klimat samt jämställdhet. Planering och 
design föreslås framförallt ske under ”normala tider” för att säkerställa att ett 
RIKARE krisstöd till företag i kristider.  I detta skede är resurser och 
aktiviteter det som möjliggör en förändring.  

a) Vilka aktiviteter behövs för att åstadkomma förändring för RIKARE 
krisstöd – vad behöver göras? 

b) Vilka nyckelpersoner och ansvarsområden är centrala – vem gör vad, 
ansvarar för vad? 

c) Vilka resurser behöver inkluderas och integreras för att åstadkomma 
förändring? Var tillskjuts resurser? Till vem / vilka behöver resurser 
tillskjutas? 

d) Vilka samverkanspartners behöver inkluderas och integreras? 
e) Hur ser tidsramen ut, vilka deadlines finns? 
 
 

4. Testa och utvärdera modell och angreppssätt för RIKARE 
krisstöd 

Testa och utvärdera kontinuerligt utvecklade riktlinjer, strukturer och 
arbetssätt i såväl normaltider som kristider. Använd normkritiska och 
normkreativa perspektiv; ifrågasätt det förgivettagna och tänk utanför ramarna 
vid utveckling av framtida modeller. Arbetet behöver ske kontinuerligt och 
vara agilt för att kunna anpassas till rådande situationer. I kristider behövs ofta 
en stabilitet för att kunna hantera den osäkerhet och de risker som råder. 
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SLUTSATSER OCH KUNSKAPSBIDRAG   
 

Detta projekt har identifierat institutionaliserade strukturer vid beslutsfattande och 
allokering av krisstöd vilka kan hjälpa till att förstå den rådande avsaknaden av kriterier 
och indikationer för miljö-, klimat- samt jämställdhetsmål. När vi riskerar att med statliga 
krisstödmedel förstärka existerande ojämställdhet i stället för att motverka den och att 
avstanna miljö- och klimatarbete istället för att accelerera det, blir det extra viktigt att 
mäta stödets effekter och att förstå de bakomliggande mekanismerna till stödens 
fördelning. Genom att undersöka hur stödet tagits fram och applicerats har vi tydliggjort 
förutsättningar och realisering av krisstödens utformning och användning.  

Resultaten från detta projekt kan jämföras med andra forskningsprojekt som under 
Coronapandemin erhållit liknande resultat. Ett sådant exempel är projektet 
RESISTIRE12 (RESpondIng to outbreaks through co-creaTIve sustainable inclusive 
equality stRatEgies) som visar på konsekvenser av Corona:13 De finner att; 

1. Det råder brist på jämställdhetsperspektiv i politiska beslut som fattats för att 
motverka pandemin. Beslutsfattarna har inte använt den data som finns och inte tagit 
hänsyn till hur olika grupper drabbas. 

2. Pandemipolitiken har en ”survival of the fittest”- mentalitet. Mest tydligt är detta på 
arbetsmarknaden, där politiken gynnat de som redan före pandemin hade säkra 
arbetsställningar, högre utbildningsnivåer, och högre inkomst. 

3. Det har rått en ”krigsmentalitet” bland beslutsfattare, med snabba beslut i homogena, 
priviligierade grupper, med hänvisning till de exceptionella omständigheterna. 

 

I linje med våra resultat och de exemplifierade projekten ovan påpekade även FN-
organet ILO, under år 2020, att ekonomiska resurser som akut ska fördelas vid 
krissituationer riskerar att bidra till att förstärka jämställdhetsproblem och att hämma 
samhällsutveckling. ILO identifierade att den kvinnodominerade tjänstesektorn drabbats 
speciellt hårt i pandemin. De pekade på att COVID-krisen påverkar kvinnor i 
oproportionerligt stor utsträckning och därmed direkt riskerar att bidra till en 
tillbakagång i de globala steg som gjorts för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden och i 
näringsliv.  

Vår studie indikerar en särkoppling mellan de miljö-, klimat- och jämställdhetspolitiska 
mål som satts upp och de faktiska uppdrag, riktlinjer och arbetssätt som genomsyrat 
allokering av krisstöd till företag under Coronapandemin. En sådan särkoppling kan 
hjälpa organisationer och myndigheter att hantera de ofta motstridiga krav som kan 
uppstå när ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och mål ska tas hänsyn på 
samma gång. Det kan också hjälpa till att minska den rådande komplexiteten. Genom att 
hantera de olika aspekterna i stuprör och i olika delar av organisationer kan också 
osäkerhet hanteras. Särkopplingen möjliggör för organisationer att legitimera sitt arbete 
och att de faktiskt arbetar gentemot miljö- och klimatmålen samt de 
jämställdhetspolitiska målen. Specifika organisationer, delar av organisationer och vissa 
personer i organisationerna arbetar med sådana frågeställningar i det normala arbetet. 

 
12 RESISTIRE D4.1 Qualitative indications of inequalities produced by COVID-19 and its policy responses. 
1st cycle summary report | Zenodo 2021 12 09 
13 Politik mot corona drabbar kvinnorna - | forskning.se 2021 12 09 

https://zenodo.org/record/5595815#.YbIKLZGZPv3
https://zenodo.org/record/5595815#.YbIKLZGZPv3
https://www.forskning.se/2021/11/08/politik-mot-corona-drabbar-kvinnorna/
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Utifrån detta har vi utvecklat ett dialogverktyg som kan hjälpa till att guida 
hållbarhetsintegrering på olika nivåer och inom olika hållbarhetsaspekter i organisationers 
och myndigheters praktik.  

Coronastöden har potential att stödja företagens ekonomiska överlevnad och 
transformation. Förväntningarna på organisationer och myndigheter att arbeta i linje med 
milö-, klimat- och jämställdhetspolitiska målen är stor. Investerare ses ha ett speciellt stort 
ansvar och möjlighet att påverka en omställning genom sina investeringar i företag14. Ett 
exempel på detta är de allt större krav som ställs på gröna investeringar genom EUs 
taxonomi som trädde ikraft 2022 med avsikt att guida investerare (EU, 2022 https://eu-
taxonomy.info/). Trots detta råder en avsaknad på just denna typ av riktlinjer kopplat till 
krisstöden. Det ekonomiska perspektivet dominerar vid akuta tillhandahållande av 
Coronastöd då företagens överlevnad står i fokus och tid utgör är en kritisk faktor. 
Jämställdhet samt miljö och klimat har inte aktivt fokuserats. Fördelning sker till företag 
baserat på etablerade strukturer; praxis kring branschers betydelse och utifrån att fler män 
än kvinnor driver företag.  

Coronastöden är till för ”alla” och Coronastöd till företag i sig skapar inte ekonomisk 
ojämställdhet MEN konstateras kan att; 

• Kortsiktiga insatser där jämställdhet samt klimat och miljö är ickefrågor hjälper 
inte till att bidra till jämställdhets-, miljö och klimatmål. Dessa mål riskerar att 
urholkas samtidigt som de steg som redan tagits riskerar en tillbakagång. 

• Till synes könsneutrala antaganden om stöd i ett segregerat näringsliv accelereras 
och förstärker existerande ojämlika strukturer. 

• Till synes miljö- och klimatneutrala antaganden om stöd i näringsliv riskerar att 
försvaga det rådande hållbarhetsarbetet och riskerar även att bidra till investeringar 
som direkt står i motsats till dessa mål. 

 

Sammanfattningsvis pekar denna rapport på att tydliga jämställdhets- samt klimat- och 
miljömål är centrala i arbetet för att utforma RIKARE krisstöd. Det finns också ett 
behov av att direkt tydliggöra vad dessa mål innebär på olika nivåer och i olika 
organisationer för att beslutsfattande och allokering av finansiering kan bidra till 
måluppfyllelse. För att kunna hantera de olika målen, förstå innebörden av dem på en 
övergripande nivå och förstå tillämpning av dem behöver de olika delarna definieras och 
särskiljas. Samtidigt krävs en tydlig och stark integrering mellan de tre olika perspektiven 
och målen för att säkerställa att alla mål eftersträvas och nås på olika nivåer och i olika 
organisationer. Integrering av de tre perspektiven möjliggör identifiering av åtgärder som 
kan leda till faktisk förändring. Det finns också ett behov av att identifiera och dra nytta 
av synergier mellan de olika målen för en integration.  

 

Detta förberedande pilotprojekt har identifierat ett antal kritiska områden och 
frågeställningar för framtida forskningsprojekt kopplat till säkerställande av miljö- och 
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klimatmässigt hållbara och jämställda krisstöd finansierade av nationella och 
internationella finansiärer. 

• Kunskap behöver utvecklas i samverkan med beslutsfattare om offentliga 
finansiärers formella och informella beslutsprocesser och de ofta konflikterande 
målsättningar som spelar in vid fördelning av stöd. Hur har de formella och 
informella beslutsprocesserna vid utveckling av uppdrag, riktlinjer och arbetssätt 
sett ut? Vilka möjligheter och hinder har identifierats i detta utvecklingsarbete?  

• Integration av miljö-, klimat och jämställdhet behöver bli det nya ”normala” för 
att möjliggöra utveckling av RIKARE krisstöd. Hur kan en sådan transformation 
ske i organisationer och myndigheter? Hur påverkar internationell och nationell 
lagstiftning? Hur kan normer och värderingar transformeras? 

• Tillförlitlig statistik är A och O. Vilken statistik behöver finnas tillgänglig? Vilka 
analyser behöver göras? Hur kan statistikens tillförlitlighet säkerställas? Vilka är de 
centrala indikatorerna och hur ska dessa mätas? Hur ska informationen användas 
för att utveckla och styra organisationers arbete? 
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