Stärk er konkurrenskraft
– tänk utanför rutan

Kriterier som alla ska beakta i planering, genomförande
och uppföljning





Jämställdhet
Bättre miljö
Lika möjligheter och icke-diskriminering

Genom att använda ovan kriterier som verktyg i er
verksamhet kan ni öka innovationsförmågan och minska
resurs- och energiförbrukningen. Verksamheten bidrar
därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till
hållbar utveckling och tillväxt.

Regeringens mål med jämställdhetspolitiken
 En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara
aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.
 Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och
omsorg på lika villkor.
 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
Som företagare, chef eller ledare har vi alla möjligheter att
påverka vårt förhållningssätt till dessa frågor.

Hur fungerar era interna processer?



Finns jämställdhetsplan?



Görs löpande insatser för att bryta traditionella
mönster?



Lönekartläggning (lika lön för lika arbete).



Beaktas kön vid fördelning av arbetsuppgifter?
(jämför traditionella mönster).



Sjukfrånvaro, orsaker.



Fysisk och psykisk tillgänglighet.



Tillgänglighetsanpassat företag?
o

T.ex. hur resonerar Ni om en rullstolsburen
person söker jobb?

Bättre miljö
Vilka
naturresurser
är
företaget
beroende
av?
Exempelvis: Skog, mineraler, vind, vatten, fossila bränslen?
Vad händer om tillgången till dessa ändras? Hur kan företaget
bidra till mer hållbar användning av naturresurserna?
Fyra områden att fundera över:


Använder och återanvänder material på ett
effektivare sätt.



Sparar energi.



Minskar utsläppen.



Använder mer miljöanpassade transporter?

Lika möjligheter och icke-diskriminering
Hur resonerar Ni i frågan gällande anställning av personer
med utländsk bakgrund?
Kan möjligheter till ytterligare konkurrensfördelar uppnås?

