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Näringslivet beroende av män – 
hög tid för tolvstegsprogram
Budskapen var tydliga under AllBrightdagen 2014 – det är dags att bryta Anderskretsloppet med Anders som 
rekryterar Anders som rekryterar Anders. Svenska företag styrs fortfarande av en homogen grupp män, som inte på 
något sätt representerar dagens globala affärsklimat. Detta trots att jämställdhet och mångfald har positiva effekter 
på bolagens affärsmässiga framgång. 

Under AllBrightdagen talade scengästerna om näringslivets enorma resursslöseri där man väljer att inte tillvarata alla 
människors fulla potential. Blandade grupper är bättre grupper så företagsledare som säger nej till kvinnor 
säger också nej till potentiella tillväxtmöjligheter. En märklig affärsstrategi tycker vi på AllBright.   

Bland publikgästerna återfanns 220 personer med ledande befattningar inom en rad olika sektorer: näringslivet, 
idrotten, civilsamhället, kulturen, akademin, politiken och offentlig förvaltning. Tillsammans diskuterades 
förutsättningar för att organisationer ska vara attraktiva även i framtiden. Att mångfald och jämställdhet är 
nödvändigt för att attrahera den bästa talangen råder det inga tvivel om.

På AllBright märker vi dock att näringslivet är bättre på att prata än att vara. För att åstadkomma förändring måste 
vd och ledningsgrupp ha en tydlig agenda och visa att jämställdhet och mångfald är en prioriterad fråga. Nyckelordet 
är strategi. För att gå från ett stadie till ett annat krävs en strategi för hur organisationen ska förflytta sig från 
A till B. Det gäller att mäta, sätta mål, allokera resurser, göra handlingsplaner, redovisa resultat och följa upp. Tiden 
i sig löser inga problem - det krävs hårt arbete. 

Ett seriöst jämställdhets- och mångfaldsarbete måste börja med kulturen. Att erkänna att man har problem är en 
nödvändig start. Sedan gäller det att ta hjälp och vara beredd att jobba målmedvetet. På sidan fem kan du ta del 
av ett tolvstegsprogram, framtaget under AllBrightdagen 2014.

På AllBright arbetar vi aktivt med att sprida kunskap, kartlägga och erbjuda konkreta verktyg för förändring. Vi 
är bara i början på en spännande resa. Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor. Ring, maila, twittra eller 
kommentera på hemsidan. Tillsammans uppnår vi ett jämställt och diversifierat näringsliv på meritokratiska grunder. 

Vi ses på AllBrightdagen 2015!   

Amanda Lundeteg 
VD, AllBright
070-234 88 08
amanda@allbright.se

”Risk för kraftig 
baksmälla. Hög tid 
för ett friskare 
näringsliv”
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AllBrightdagen 2014 inspirerade mycket. Det är en stor glädje att se alla dessa 
unga kvinnor som har både kraften och viljan att förändra. 
   Hur man vänder motstånd till möjligheter? Kinesisk dropptortyr. Med det 
menar jag just: Ge aldrig upp! Arbeta på, envetet, ihärdigt. Om man arbetar 
för jämställdhet är det viktigt att vara uthållig. Tjata på. Ge inte upp. Till slut 
vinner man kampen trots motstånd.
   Ett sätt att odla sitt nytänkande är att ägna sig åt konst och kultur. Närheten 
till kulturen håller en människa nytänkande. All konst ger nya tankar och nya 
perspektiv, både på sig själv och på världen runt omkring oss.
Fördomar? Det har jag vuxit ifrån. Om man har fördomar vid min ålder vore 
det illa ställt.

Motstånd är naturligt när något är nytt. Jag tror man måste omfamna 
motståndet, öppna upp och ha högt i tak. Då omvandlas det så sakteligen 
till möjligheter. Stenen har börjat rulla och den går inte att stoppa av 
bakåtsträvare. Det går dock för långsamt! Ett nytt ledarskap behövs, där man 
ser och förstår styrkan i att ”många olika gör ett bättre jobb, än alla lika”.
   Jag uppmuntrar nytänkande genom att inte stå i vägen, att inte själv bli 
en stoppkloss. Vi har utbildat alla anställda i diskrimineringsgrunderna och 
ändrat vår rekryteringspolicy. Utöver vårt interna arbete ger vi 250 miljoner 
kronor i direkt stöd till mångfaldsprojekt i ideella sektorn.  Dessutom har vi 
påverkat andra att arbeta för mångfald. Där har vi träffat runt 500 företag.
   Jag försöker hålla mig fördomsfri att uppleva så mycket jag kan. Att 
motarbeta sina fördomar är att våga utmana sig själv – och kan jag inte göra 
det själv blir det svårt att kräva att någon annan ska.

Det känns hoppfullt att så många människor på höga positioner i näringslivet 
samlas här och uttrycker en uppriktig vilja att skapa förändring. Det ger mig 
energi och framtidstro.
   Det är så lätt att bli uppslukad av vardagens arbete. Nytänkande kräver en 
handlingsplan, en strategi. Har man en handlingsplan för nytänkande blir det 
fokuserat.
   Jag räknar och kräver i mitt eget jämställdhetsarbete. Det gäller att ställa höga 
krav på rekryteringsfirmor och mellanchefer. Var tydlig i ditt ledarskap! Det 
räcker långt att vd säger att jämställdhet är viktigt för att de anställda ska arbeta så.
Konflikter är inte dåligt, det gör verkligheten tydlig. 
   Jag går igång på motstånd, det ger mig energi att bryta ner motståndet för att 
släppa fram möjligheterna. Utbildning och medvetenhet är bästa vapnet mot 
fördomar. Det är en förutsättning för att kunna sätta på sig ”andra glasögon”. 
Mina egna fördomar håller jag koll på genom att omge mig med människor 
som vågar säga ifrån när jag faller i fällan. Så att jag skärper mig.

Jeanette Bonnier 
styrelseledamot, Bonnier AB

Niclas Kjellström–Matseke 
VD, Svenska Postkodlotteriet

Anna Serner
VD, Svenska  Filminstitutet

Ledare som omfamnar motståndet

”Omfamna motståndet”

”Kinesisk dropptortyr – bästa sättet att 
vinna över motstånd”

”Nytänkande kräver handlingsplan”
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På AllBrightdagen mättes deltagarnas attityder genom ett webbaserat verktyg. Resultaten visar att en majoritet  
av deltagarna upplever att de arbetar på en meritokratisk arbetsplats, det vill säga en arbetsplats som befordrar 
på meriter. Samtidigt upplever nästan hälften att deras organisation inte har en jämställd representation idag. En 
tredjedel tror att deras arbetsplats kommer vara helt jämställd inom tre år. Det kan låta optimistiskt, samtidigt som 
AllBright ser att det går väldigt fort för de organisationer som väl bestämmer sig. En sjundedel tror inte att deras 
arbetsplats kommer ha en jämställd representation förrän tidigast år 2025.

Rädsla, lathet och okunskap på 
homogena arbetsplatser

Som några av de största hindren för att uppnå jämställdhet i ledningsgrupperna anger en majoritet traditioner, rädslor 
och vanor. En övervägande del av svaren pekar även på att det är vd och ledningsgrupp som hindrar jämställdhet på 
arbetsplatser. Ledningen måste sätta agendan och visa åt vilket håll organisationen är på väg. Nedan har vi listat de 
ord som deltagarna själva angav som det största hindret för jämställda arbetsplatser. 

Siffrorna visar antalet deltagare som deltog i frågorna

Deltagarnas fritextsvar 
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Deltagarnas fritextsvar 

Näringslivet är beroende av män. Trots rapporter om större framgångar med diversifierade grupper 
så fortsätter företagsledare att rekrytera en majoritet män till ledande positioner.  För att råda bot på 
näringslivets enfald presenterar vi AllBrightdagens tolvstegsprogram. En lista späckad med tips från ledare 
inom näringslivet, idrotten, civilsamhället, kulturen, akademin, politiken och offentlig förvaltning. För att 
följa programmet krävs en uppriktig önskan om att sluta främja enfald. 

1. SE MÄNNISKAN
Ifrågasätt normen – vänd stereotyperna. Leta efter kompetens som inte är uppenbar. Tänk alltid kön, men aldrig 
bara kön. Undersök människors framtida potential minst lika mycket som deras historiska leverans. Se människans 
fulla potential, oavsett könstillhörighet. Se över meritbegreppet – vad är meriterande? Föräldraledighet är en viktig 
erfarenhet för nutida goda ledare. Vidga nätverken! Bjud in! Inkludera flera!

2. SE ÄVEN DIG SJÄLV
Granska dig själv, fundera över hur du agerar i vardagen. Är det så du vill att andra ska se dig? Är du den du vill vara? 
Ta personligt ansvar. Ta dig själv på allvar. Våga misslyckas – då vågar du utvecklas. Anta utmaningen att vara en 
förebild. Det håller dig skarp och medveten. Om det känns svårt? – Det är okej. Svårigheter stretchar ditt ledarskap 
och gör dig bättre.Var inte rädd. Våga! Varje gång du vågar växer du.

3. DELA KUNSKAP
Intelligens och kompetens sitter inte i könet. Utbilda, medvetandegör, debattera! Dela framgångsrika strategier och 
metoder, häng ut dåliga exempel på Svarta Listor. Förklara varför och diskutera. Nyckeln ligger i att få människor 
att tänka öppet och annorlunda, sätta meritokratin före bekvämligheten. När företag förstår att mångfald är kraften 
– det är då det händer.

4. SÄTT UPP MÅL
Det som mäts blir gjort. Det som mäts syns. Därför måste vi mäta jämställdhet på samma sätt som lönsamhet och 
därför ska jämställdhetsarbetet kopplas till bonus- och incitamentsprogram för medarbetarna. Det är affärsstrategiskt. 
Mät – och märk! Certifiera bolaget för att hålla höjd. Och vara stolta. Nya EDGE-certifieringen kan bli för 
jämställdheten vad Svanen-märkningen blivit för miljön.

5. BEJAKA OCH BOJKOTTA 
Välj bort och ignorera de som arbetar segregerande. Lyft fram och bejaka de som vill driva förändring. Riv 
rekryteringslistor där alla kandidater har samma kön. Sluta handla av bromsklossar i jämställdhetsfrågan som 
devalverar det svenska varumärket. Bejaka de som går igång på utmaningen att förändra. Ge uppdrag och mandat till 
de som vill driva utvecklingen mot mångfald och jämställdhet. Lyft fram förebilder!

6. STÄLL KRAV 
Ställ krav på chefen, på anställda, på underleverantörer och på rekryterare. Ledningens krav sätter kulturen. Att ställa 
krav på någon är att visa förtroende för hens kompetens. Utmana människor! – den kreativa människan får energi 
och går igång på utmaningar. De utmaningar du ger människor återspeglar vad du anser de har för kompetens. Det 
handlar om människosyn.

AllBrightdagens          tolvstegsprogram
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7. ARBETA NORMKRITISKT
Vi behöver vidga den snäva synen av vem som är bärare av kompetens. Att bli imponerad av någon säger mer om vad 
du som betraktare har för förväntningar på personen, än vad som är rimligt för personen att kunna. Ifrågasätt normen 
– vänd stereotyperna. Näringslivet måste börja bejaka och befordra de som är annorlunda istället för att exkludera.

8. PROFESSIONALISERA REKRYTERINGEN  
Inventera kompetensbehoven och låt det styra rekryteringen. Ta dig utanför dina nätverk – och utanför ditt nätverks 
nätverk. Vidga vyerna, sök på oväntade ställen. Ta hjälp från proffs om du behöver – och granska proffsens 
professionalitet! Bra riktlinje vid styrelse- och ledningsgruppsrekrytering: vi behöver förmodligen inte fler män. 
Ifrågasätt och utmana kravprofilen och de självklara kandidaterna, ställ oväntade frågor. Se till mixen i arbetslaget 
mer än till individerna – många olika är bättre än alla lika.

9. ANVÄND SPRÅKET
Språket definierar verkligheten. Använd det aktivt! Välj dina ord och uttryck. Rensa ditt språk från sportreferenser 
och könsrelaterat corporate bullshit som ”klä bruden för börsen”. Plocka bort epitetet ”kvinnlig” före titlar. 
Så som vi berättar världen, sådan blir den. Därför är det viktigt hur vi skildrar verkligheten och vilka som ges 
möjlighet att skildra den. Ge kvinnors språk samma tyngd som mäns. Lyssna medvetet!

10. VAR OBEKVÄM
Bemöt människors grodor även om det är jobbigt. Det är få som vill illa. Våga vara obekväm. Våga skapa dålig 
stämning och ändra invanda mönster. Våga fatta beslut som gör ont. Var medveten om att andra kan tycka att det är 
besvärligt att ändra bekväma vanor, men att det är så vi når förändring. Alla som lärt sig portföljförvaltning förstår 
nyttan med mångfald i organisationen.

11. JOBBA PÅ, TJATA, GE INTE UPP 
Målet är viktigt, men det rör sig. Vägen, det ständiga arbetet, är i sig ett mål. Orka ställa de jobbiga frågorna. Tröttna 
inte! Ifrågasätt ständigt normen. Tiden verkar inte för jämställdhet per automatik. 
Jämställdhet kräver medvetet och ihärdigt arbete. Hela tiden, på alla fronter, tillsammans. Då händer det.

12. VAR FÖRÄNDRINGEN DU VILL SE 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Jobba hårt, bestäm dig och krångla inte till det – bara gör. Var inte rädd 
för floppar – du kan alltid göra om och göra rätt. Om du inte gör något alls – så händer ingenting. Ta ditt personliga 
ansvar för att driva utveckling. Sluta observera  och börja agera. Ledare: släpp makt, höj blicken och bjud in. Använd 
kraften i mångfalden!  
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Från AllBrightdagen tar jag med mig insikten om hur otroligt 
mångfacetterad frågan är. Den kräver två plan hela tiden: strukturellt och 
individuellt. Och det är härligt att här idag se den genomgripande tron 
på människors vilja till förbättring.
   Jag tror man håller sig nytänkande genom att umgås med andra som 
också vill tänka nytt. Det finns ingen starkare kraft än den gemensamma.
Just nu bygger vi en ny advokatbyrå. Då försöker man hålla näsan ovan 
vattnet, kanske på bekostnad av en långsiktig jämställdhetshetsplane-
ring. 
   Jag tror att man utvinner möjligheterna ur motståndet genom att 
bejaka de som vill och räcker upp handen, de som tar sig an utmaningen. 
Säg inte: ”nu ska vi göra…”, utan ”vilka vill vara med och…?”. Ge 
förändrarna utrymme! 
   Det gäller att försöka se sig själv lite utifrån för att notera sina fördomar 
i en ständig observation och dialog med sig själv.

Det som berörde mig mest under AllBrightdagen var Farid Nolens tal om 
att det är en kränkning att säga att någon imponerar. Det är att indirekt 
säga att du inte tilltror den personen om det den kan eller gör. Det väckte 
tankar, och jag tror jag har något att lära mig av det.
   Jag odlar mitt nytänkande genom att umgås mycket med unga 
människor. Mitt eget jämställdhetsarbete i vardagen handlar också om 
det: få unga kvinnor att våga mer, bygga kompetens istället för karriär. 
Och jag talar om för männen att jämställdheten också är deras ansvar. 
Som de faktiskt inte tar idag. Ställa krav är viktigt.
   Motstånd kan mötas med ignorans. Se det inte! Det är provocerande 
men det har funkat för mig. Att helt enkelt inte acceptera att något inte 
skulle vara möjligt för mig bara för att jag är kvinna. Hur svårt kan det 
vara? Det är mitt motto.

Lena Olving
 VD, Mycronic

Fredrik von Baumgarten
partner, Baumgarten 
Rooth & Tallavaara lawfirm

”Motstånd ska mötas med 
ignorans”

Gästernas reflektioner och tips

”Notera dina fördomar”
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Det var många spännande diskussioner på AllBrightdagen. Framför allt 
var det uppfriskande att så många olika infallsvinklar var representerade 
i debatten. Bland annat tyckte jag att en intressant tanke var lagstadgad 
kvoterad föräldraförsäkring som ett verktyg för ökad jämställdhet i 
näringslivet. Det finns en logik i det som jag faktiskt inte har tänkt på 
innan. 
   Jag övar mig i nytänkande genom att hela tiden anta utmaningar 
och göra nya saker; testa nya idrotter, resa till nya platser, söka kontakt 
med nya människor. Testa nytt och ta risk! Ge dig själv chansen att bli 
förvånad.
   Transparens är jätteviktigt för jämställdheten, så att man ser att det till 
exempel inte finns någon svågerpolitik i rekryteringen. Arbetsprover är 
ett verktyg som visar på relevant kunskap.
   Var inte rädd för att erkänna dina fördomar. Alla har dem – de visar att 
du är mänsklig. Jobba istället aktivt med att slå hål på dem genom att 
låta andra utmana dig.

Även en gammal stöt som jag fick många aha-upplevelser under 
AllBrightdagen. Det främsta jag tar med mig var den kreativa diskussionen 
som flödade i rummet. Det som verkligen sjönk in är en gammal sanning: 
vikten av att aktivt driva företagskultur. Basen i det arbetet är respekten 
för människan, respekten för att människor är olika. Varje människa bär 
på en rikedom och respekt för människors olikheter och det är grunden 
för att få individen att blomma.
   Jag tror det är viktigt att ta det lugnt och tänka efter när du möter 
motstånd. Fundera igenom läget. Använd både hjärna, hjärta och 
magkänsla – och din eftertanke – innan du agerar.
   Bästa botemedlet mot fördomar är öppen diskussion. Släpp prestige och 
pondus och bjud in till samtal!

Helya Houshmand
grundare & partner, Story 
Relations

Lars Bertmar
styrelseordförande, Michaël 
Berglund Executive Search

”Ge dig själv chansen att bli 
förvånad”

”Släpp prestige och pondus”
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AllBright
AllBright är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper 
och styrelser. Stiftelsen eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön. AllBright 
genomför intervjuer, samlar fakta, kartlägger, tar fram rapporter och erbjuder en certifiering för bolag som vill arbeta 
affärsstrategiskt med jämställdhet.  

Golden Rules of Leadership 
AllBright har fått stöd av Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership för att genomföra AllBrightdagen 
2014. Golden Rules of Leadership är ett initiativ skapat av Tillväxtverket, i syfte att skapa jämställda ledarskap och 
entreprenörskap. Det innebär att både kvinnor och män i ledande positioner på alla nivåer och i olika sektorer, åtar 
sig att konsekvent och ihärdigt arbeta med att ge kvinnor och män samma möjligheter att nå ledande positioner.

Michaël Berglund Executive Search 
Michaël Berglund Executive Search tror att framgångsrika ledare skapar en bättre värld. Det är en självklarhet att vara 
nyfikna och ha ett brett perspektiv i sökandet efter kandidater. Deras metodiska, kreativa och engagerade arbetssätt 
har genererat en historik av jämställda rekryteringar. Med 97% nöjda kunder har de ambitionen att bli ännu bättre.
Sedan 1985 rekryterar Michaël Berglund Executive Search till befattningar på företagslednings- och styrelsenivå, 
samt tyngre specialistroller. De genomför management- och board audits, samt kvalificerade personbedömningar.

Tack till
Tack till alla som deltog och delade med sig av sina tips och erfarenheter. Extra tack till AllBrights fantastiska 
volontärer, samt Fotografiska och Mentimeter. 
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