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Coronastöd till företag: 

Integration i silos ett hinder för grön omställning och jämställdhet 

 

Coronastöden har under pandemin utgjort en central del för att hantera den ekonomiska krisen och 
dess effekter för företags överlevnad och samhällsutveckling. Både i Sverige och internationellt har 
stödprogram till företag initierats (OEC D 2020; Gurria, 2020). Coronastöden avser att bidra till och 
bibehålla utveckling av hållbara, konkurrenskraftiga och innovativa företag vid kristid (Regeringen 
2020). Kunskap om stödpolicy och finansiärernas bedömningar efterfrågas (Thorgren & Williams, 
2020; Malmström et al 2017).  

Ekonomiska resurser som akut ska fördelas vid krissituationer riskerar att bidra till att förstärka 
jämställdhetsproblem och hämma samhällsutveckling. FN-organet ILO menar att COVID-krisen 
påverkar kvinnor i oproportionerligt stor utsträckning och utgör en direkt risk för de globala steg som 
gjorts för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringsliv (ILO, 2020). De identifierar att den 
kvinnodominerade tjänstesektorn drabbats speciellt hårt i pandemin.  

Samhället står även inför en klimatkris där behovet av att hantera de globala utsläppen av 
växthusgaser bedöms akut och ett behov av en grön ekonomi poängteras (Loiseau et al. 2016; Mealy, 
& Teytelboym, 2020). För att säkerställa jordens resurser krävs en omställning. Finansiering/ 
investering har fått en central roll i transformationen för att säkerställa hållbarhet i resurser och 
minskat klimatavtryck av företag (Rahi et al 2022). Coronastöden har potential att stödja företagens 
ekonomiska överlevnad och transformation i linje med de jämställdhets- och miljöpolitiska målen.  
EUs taxonomi för finansiella institutioner träder ikraft 2022 med avsikt att guida investerare (EU, 
2022 https://eu-taxonomy.info/). Detta papper avser att identifiera organisatoriska utmaningar vid 
hantering av Coronastöd utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. 

Studien baserat på en normkritisk ansats utgår från dokumentation av faktiska fördelningen av 
Coronastöd samt policydokument. För djupare förståelse av strukturer har intervjuer och workshops 
skett med myndigheter och organisationer.  

Det ekonomiska perspektivet dominerar vid akuta tillhandahållande av Coronastöd då företagens 
överlevnad står i fokus och tid utgör är en kritisk faktor. Fördelning sker till företag baserat på 
etablerade strukturer; praxis kring branschers betydelse och utifrån att fler män än kvinnor driver 
företag. Fördelningen sker till stor del via skattsedeln, vilket upplevs vara ett effektivt angreppssätt. 
Jämställdhet och miljö har inte aktivt fokuserats. Myndigheter förhåller sig till regeringens 
förordningar för de olika stöden. Inom ramen för dessa förordningar adresseras inte jämställdhets- 
och miljömål specifikt, en avsaknad av riktlinjer råder. Vidare upplevs det alltför komplext att 
integrera flera perspektiv vid fördelning av medel i den akuta situationen. Förenklade processer för 
företag efterfrågas. En avsaknad av hur detta skulle adresseras på en strukturell nivå råder. 

 
Ett antal faktorer bakom avsaknad av jämställdhets- och miljömål identifieras.  

• Kompetensbrist för att styra mot, mäta och följa upp jämställdhets- och miljömål 
• Oklarhet i innebörd och hantering av målen 
• Avsaknad av krav på statistik och tillförlitliga data 
• All tillgänglig information används ej 

 
Arbete tenderar att ske i silos. Ekonomi, jämställdhet och miljö hanteras ofta av separata 
organisatoriska enheter där personer är åtskilda från varandra. Jämställdhets- och miljömål 

https://eu-taxonomy.info/


integreras inte i verksamheter i någon högre grad. Detta trots att det inom myndigheter finns krav på 
jämställdhetsintegrering och att ett aktivt arbete pågår med implementering av agenda 2030. 
Jämställdhets- och miljömål är en ickefråga vid fördelning av Coronastöd. Det råder en särkoppling 
mellan formella policy och praktiskt arbete där policy och checklistor har utvecklats men inte 
implementerats i organisationerna. 
 
Särkoppling kan här ses som en strategi att hantera såväl den akuta situation som förelåg vid Corona-
stödens tillkomst som den komplexitet som råder vid fördelning av stödinsatser (jfr Meyer and 
Rowan 1977; Johansson et al 2021). Det är ofta svårt att implementera mål, värden och strukturer 
som kontrasterar organisationers syn på värden och agerande (Powell and DiMaggio 1991). Ett sätt 
att hantera detta är att separera formella strukturer från organisationernas arbete. Särkoppling är på 
detta sätt ett strategiskt sätt att hantera press genom att visa att ett arbete sker mot integrering 
samtidigt som det sedvanliga arbetet kan bibehållas. Det är ett sätt att balansera mellan 
konkurrerande mål och förväntningar (jfr Greenwood et al. 2011, Shepherd et al 2021). Det finns ett 
behov av både särkoppling och integration. Avsaknaden av jämställdhets- och miljömål samt 
integration av de tre perspektiven möjliggör identifiering av åtgärder som kan leda till faktisk 
förändring. För att kunna hantera de olika målen behöver de olika delarna definieras och särskiljas. 
Tydligheten i vad de faktiskt innebär är central. Det finns därefter behov av att identifiera och dra 
nytta av synergier mellan de olika målen för en integration. Arbete mot en grön ekonomi är central, 
dvs arbete som bidrar till att människors välbefinnande och sociala kapital ökas samtidigt som 
miljömässiga risker och ekologiska brister minskas. Det finns sammanfattningsvis ett behov av att 
synliggöra arbetet, att arbeta för integrering och att samordna kring de olika målen baserat på ett 
övergripande perspektiv för att på detta sätt nå de olika hållbarhetsmålen.  
 


