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Våra värderingar 

- en del av vår
attraktionskraft
Besöksnäringen är en av världens största och
snabbast växande näringar. För att vi i Kvarken
ska stå oss i konkurrensen, behöver vi leva upp
till förväntningarna hos dagens konsumenter –
men också morgondagens.

Såväl konsumenter som unga arbetssökande
fäster allt större vikt vid vilka värderingar de
uppfattar att ett företag står för. Konsumenter
är idag också allt mer uppmärksamma på
detaljerna i företags bildspråk, när de med
hjälp av Google och Tripadvisor försöker bilda
sig en uppfattning om en destination. 

Jämställdhet handlar om rättvisa. Men det
handlar också om något mer. För
organisationer handlar jämställdhet även om
trivsel, kompetensförsörjning, affärsnytta och
lönsamhet. Men i vilken ända börjar vi? Hur
vet vi exempelvis om våra värderingar
återspeglas på får webbplats?

Den här guiden är tänkt som inspiration och
enkel vägledning. Här finns idéer,
diskussionsfrågor och tips på hur du kan bidra
till ett mer jämställt samhälle, stärka ditt
varumärke och nå nya grupper. Förhoppnings-
vis hittar du ett utvecklingsområde som kan
lyfta just din verksamhet.

Lycka till!
Destination Kvarken

73%
av alla svenska

konsumenter väger in
hållbarhetsfrågor i sina

beslut, enligt Sustainable
Brand Index.
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Foto: Lola Akinmade Akerstrom /
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»Jämställdhet är först och främst en fråga om rättvisa«
säger Stina Algotson, som är VD för Besöksnäringens

forsknings- och utvecklingsfond, »Men den påverkar också
företagens och hela branschens lönsamhet.« I det här avsnittet

ger vi exempel på olika vinster som ett aktivt
jämställdhetsarbete kan ha för dig som företagare.

STÄRK DIN MARKNADSPOSITION

Jämställdhet som 
 affärsmässig fördel

RÄTTVISA

ATTRAHERA
& BEHÅLLA
PERSONAL

LÖNSAMHET
& AFFÄRSNYTTA

JÄMSTÄLLDA
ORGANISATIONER



Källa: 
Handelsnytt
Sustainable Brand Index

Arbetsplatser med en mångfald av
anställda är mer kreativa och skapar
bättre produkter.

Framgångsrika firmor där kvinnor finns
på fler och högre positioner genererar
mellan 18 % och 69 % mer vinst än
genomsnittet i samma bransch.

Företag med minst 30 % kvinnor i
ledningen har upp till 6 %
högre vinst än företag som helt
saknar kvinnliga chefer.

Ikea rankas år efter år som en av de
mest populära arbetsgivarna världen

över. Ett aktivt jämlikhetsarbete är
en av framgångsfaktorerna. 

 

När Ikea etablerar sig på en
ny ort rekryteras medarbetare som

avspeglar närområdet. Ikea ser det som
affärsmässigt klokt att låta personalen

avspegla samhället. Det har visat sig öka
försäljningen och attrahera medarbetare
som stannar kvar längre inom företaget.

VAD ÄR EGENTLIGEN
JÄMSTÄLLDHET?

På en grundläggande nivå handlar
jämställdhet om att kvinnor och män

ska ha makt att forma samhället
och sina egna liv.

Det femte av FN:s globala mål handlar
om jämställdhet. Att leva sitt liv fritt från
våld och diskriminering, skriver FN, är
"en grundläggande mänsklig rättighet
och helt avgörande för att människor
och samhällen ska utveckla sin fulla
potential."

Föreställningar om vad som är
"typiskt kvinnligt" och "typiskt

manligt" finns med oss i vardagen, i
våra förväntningar på människor vi
ännu inte mött, i idéer om vad som

intresserar andra och vad de är
kapabla till. Återkommande samtal

inom arbetslaget är ett effektivt
sätt att föra upp normer och

föreställningar till ytan.



HUR KRYSSAR DU?

Fler kryss till höger
Om många av dina kryss finns i det högra
fältet märker du sällan de kategorier du
skrivs in i. De påverkar sällan ditt liv eller
yrkesliv i vardagen på ett negativt sätt.
Sannolikt tillhör du, eller uppfattas som,
en person inom normen i de flesta
sammanhäng du rör dig i.

Fler kryss till vänster
Om flera av dina kryss istället finns i
vänster fält har du erfarenheter av att
befinna dig utanför normen i de
sammanhang där du rör dig. Du är
sannolikt högst medveten om de
kategorier du tillhör, liksom hur de
påverkar ditt liv och vilken bild andra
bär på av personer som liknar dig.

ofta ibland sällan

ålder

kön

sexuell läggning

hudfärg

funktionalitet

kroppsstorlek

religion

social klass

könsidentitet

DITT BAGAGE – OCH ANDRAS

Självskattningstest är ett sätt att
få fatt i våra erfarenheter av att ha

befunnit oss innanför och utanför
samhällets normer.

 
Den här övningen kan få oss att se i

vilken utsträckning faktorer som ålder,
könsidentitet eller hudfärg har

skapat "skav" i din vardag.
 

Det kan handla om diskriminering och
trakasserier, men också om att inte bli

tagen på allvar av en läkare, att känna en
kollegas närgångna blickar eller att bli

punktmarkerad av en expedit i samband
med ett besök i närbutiken.

Reflektera över: Vilka fördelar kommer
med att vara en person med många kryss i
den högra delen av fältet?

Reflektera över: Hur kan den som
tillhör normen underlätta i vardagen
för den som inte tillhör normen?

HUR OFTA HAR DU UPPLEVT
"SKAV" KOPPLAT TILL:

härkomst



2



DE ONÖDIGT
TRÅNGA HÖRNEN

När vi av vana skildrar kvinnor på
ett sätt, och män på ett annat,
förstärker vi idéer om vad typiskt för
dessa grupper. Vi målar in varandra
– och oss själva – i onödigt trånga
hörn.

På de närmaste sidorna ger vi tips
om hur du som företagare kan
forma bilden av din organisation
och nå nya grupper – samtidigt som
gör upp med begränsande normer.

En nyckel till ökat kundengagemang är många och aktuella
omdömen från tidigare kunder. En annan framgångsfaktor är

genomtänkta och inkännande svar från er sida. Men det
krävs också bilder. Många bilder. Så hur skapar vi ett

tilltalande bildmaterial som avspeglar vår verksamhet? Och
vad har det egentligen med jämställdhet att göra? 

KOMMUNIKATION SOM NORMKREATIVT VERKTYG

Forma bilden av
er organisation

Människor som googlar ett 
turistmål visualiserar sig själva på

nya platser. I en bransch som säljer
drömmar finns därför anledning att

vara särskilt medvetna om
detaljerna i de bilder vi använder.

 
Dagens konsumenter är uppmärksamma

på stämningar och stereotyper när
företag kommunicerar. En webbplats

med fotografier föreställande män i grupp
kan lämna en 60-årig kvinna med

intrycket av att resmålet säkert passar
andra – men inte henne.

 
Genom bilder som många kan känna

igen sig i minskar risken att förlora
kunder som ni kanske inte ens

visste att ni kunnat nå.

VEMS DRÖM VILL NI VARA?



leende
utomhus – gärna i naturen
i sällskap av andra
i hemmets sfär
sysselsatta med textilier
och pyssel

Kvinnor är starkt
överrepresenterade i
reklamsammanhang.

Ofta avbildas de:

Källa:
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



Ni kan också utmana
normer genom att

porträttera kvinnor av
olika åldrar

Genom att fotografera
kvinnor som är aktiva – i

relevanta miljöer – kan ni
bryta mönstret.

...och med
olika utseenden,

ansiktsuttryck och
kroppsformer.

Foto: Janicke Hansen / Kvarken Destinations Contentbank



Ändå förekommer personer med
större kroppsstorlekar nästan

aldrig i reklam – om produkten
som säljs inte handlar om just

viktminskning.

Genom att visa upp människor
med olika kroppsformer

tilltalar du bredare grupper
– och utmanar samtidigt

trista  kroppsnormer.

1 av 2
svenskar och finländare
uppger sig ha övervikt eller
fetma. 



Var fjärde medborgare är
idag över 60 år. Ändå är

gruppen sällsynt i
offentligheten. Särskilt

osynliga är kvinnor över 60.

Exempelvis utgör
kvinnor över 50 år 20%
av befolkningen – men

bara 4% av personerna i
reklamen.

När äldre kvinnor väl
förekommer skildras de

ofta som en homogen
och svag grupp i behov

av hjälp.

Människor som uppnått
pensionsåldern buntas

dessutom ofta ihop
– trots att livet som 65-åring
skiljer sig påtagligt från livet

som 90-åring.

Källa:
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



Mycket finns därför att vinna för
företag som lyckas tilltala de

målgrupper som sällan 
känner igen sig i nyhetsmedier

och reklam.

Samtidigt är det kvinnor
som står för 70 % av

världens konsumtions-
efterfrågan.

Källa:
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



Emmes Retreat
Foto: Jannicke Hansen /
Kvarken Destinations Contentbank



Familjer kan se ut på många olika
sätt, men familjer i reklam består
nästan undantagslöst av två
heterosexuella föräldrar med ljus
hud och relativt små barn. 

Pappor i reklam har
skägg  och är aktiva –
men kramas nästan

aldrig med sina barn.

Mammor är
betydligt vanligare

än pappor.

Källa: 
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



Genom att skildra alternativa
familjekonstellationer, föräldrar

av olika kön och med olika
hudfärg, kan du

vidga trånga normer.

Familjer bestående av en förälder och ett barn
Familjer som ger intryck av att komma från
utomnordiska länder
Familjer med övervikt
Barn och föräldrar med synliga
funktionsnedsättningar
Familjer i andra konstellationer än den
heterosexuella, exempelvis samkönade föräldrapar

I reklamen saknas nästan helt:

Lekande mammor och
gosande pappor är än

idag överraskande
normbrytande.

Källa: 
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey



»Att återge stereotypa normer ger män
bättre verktyg för att delta och känna sig
mer bekväma i friluftslivet. Kvinnor får
färre 'förebilder' och kan därmed känna
sig osäkra och kanske undvika vissa
aktiviteter av rädsla för att inte passa in.«
Kristin Godtman Kling
Doktorand vid svenska Mittuniversitetet

En studie av
fjälldestinationers

kommunikation visar att
kvinnor ofta avbildas i

lugna miljöer. 

Männen syns oftare i
samband med trendiga och

actionfyllda aktiviteter, som 
 rafting och mountain-

bikecykling.
Källa: 
Miun.se
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey
Godtman Kling, K. , Margaryan, L. & Fuchs, M. (2018). (In) equality in the
outdoors : gender perspective on recreation and tourism media in the
Swedish mountains. Current Issues in Tourism

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-34143


I fotografier av vandrare skildras
mannen ofta som personen med
koll på läget – och kvinnan som
mannens följeslagare.



Medan kvinnor ofta uppmanas
att le i fotografier, skildras män
som allvarsamma, kontrollerade
och isolerade. Bilder av manlig
vänskap är ytterst ovanliga.

Den manliga
vänskapen är dock ännu

mer frånvarande i reklamen
än i verkligheten.

Ett enkelt sätt att utmana
myten om den ensamma

starke mannen är att skildra
män som skrattar – gärna

ihop med någon annan.

Studier visar att en av
fem män saknar nära

vänner i verkliga livet.

Källa: 
SCB
Rättvisaren 2020, Kantar sifo
Global Media Report 2015, McKinsey





»En kille
med skinn
på näsan«

»En
självständigkille«

»En ärtig man
som driver ett
framgångsrikt
företag«

Vi tenderar att tala om kvinnor

på andra sätt än vi talar om

män. Här beskrivs en manlig

entreprenör med formuleringar

hämtade från verkliga

beskrivningar av kvinnor.

Genom att i tanken byta ut en

man mot en kvinna, eller

tvärtom, kan vi få fatt i de

värderingar som ligger dolda

mellan raderna.



Hur ofta förkommer:

Kvinnor

Män

Icke-binära*

Hur många personer uppskattas vara:

Vuxna 70+

Vuxna 55+

Vuxna 30+

Vuxna 18+

Stora barn

Små barn

Vuxna 40+

Hur ofta förekommer personer med:

Synliga funktionsnedsättningar

Förmodat icke-nordiskt ursprung

Aktiva män

Män som skrattar

Kvinnor tillsammans med barn

Kvinnor som skrattar

Aktiva kvinnor

*Icke-binär är ett paraplybegrepp som benämner personer
som inte identifierar sig själv som man eller kvinna

Män tillsammans med barn
Hur många familjer:

Följer normer om tvåsamhet
och heterosexuell kärlek

Representerar andra
familjekonstellationer

VEM KÄNNER IGEN SIG I ER
KOMMUNIKATION?

Genom att granska er själva kan ni
försäkra er om att de signaler ni skickar

ut stämmer överens med er självbild
och rimmar med era värderingar. Ta

utgångspunkt i frågorna nedan och lägg
gärna till frågor som är relevanta

för just er verksamhet.



Vilka instruktioner kan vi ge fotografer och
skribenter när det kommer till normkreativitet?

Och vilka krav ställer vi på eventuella bildbanker?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation
vad gäller normer och ideal?
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Vägen mot ett jämställt samhälle löper genom oss, men också
genom de organisationer vi anlitar och som anlitas av oss. Vinsterna
med ökad jämlikhet finns längs hela vägen: från det mer tillåtande

samtalen vid fikabordet, via nya kunder till lika löner och ökad
lönsamhet. I denna tredje och sista del beskriver vi vad som

utmärker en jämställd organisation – inifrån och ut. Kanske finns det
områden där ni redan idag kan göra skillnad.

JÄMSTÄLLDHET I  ALLA LAGER

Så vad är
en jämställd

organisation?

SAMMA MÖJLIGHETER –
SAMMA SKYLDIGHETER

I en jämställd organisation har alla
män och kvinnor samma möjligheter
och skyldigheter gentemot
arbetsgivaren och varandra.

LEDNINGEN ÄGER FRÅGAN

I en jämställd organisation efterfrågar
högsta ledningen ett levande

jämställdhetsarbete. Ledningen äger
frågan, ställer krav och följer upp.

Jämlikhetsaspekter vägs in i beslut 
 och i resursfördelningen.

I en jämställd organisation har
medarbetarnas kön, etnicitet, sexuella

läggning, funktionalitet, religion,
trosuppfattning och ålder ingen

betydelse för lönesättningen.

RÄTT LÖN

I en jämlik organisation är
könsfördelningen bland personalen
någorlunda jämn och medarbetarnas
kön och etnicitet etc har ingen
betydelse för vilka positioner som är
möjliga att nå.

TILLGÅNG TILL POSITIONER



I en jämställd organisation finns ett levande
arbetsmiljöarbete som säkerställer att alla kan
trivas och utvecklas på arbetsplatsen.
Värdegrunden fungerar som en ledstång i
vardagen och personalen hjälper varandra att
efterleva den.

Medarbetarna är medvetna om att deras
upplevelser av arbetsplatsen är just deras. En
person med ett annat bagage kommer
uppfatta saker som jag inte lägger märke till. 

EN SUND ARBETSPLATSKULTUR

Källa: 
Arbetsvarlden.se
Statistics Finland
Frankenhaeuser, Marianne (1993). Kvinnligt, manligt, stressigt

 Vi vet från forskningen att människor
omedvetet bemöter varandra på olika sätt
beroende på exempelvis hudfärg, kön och

ålder. Tillfällen för reflektion och diskussion
kring etiska frågor är ett effektivt sätt att

motverka fördomar.
 

I en jämställd organisation upplever sig alla
respekterade och lyssnade på, oavsett

bakgrund. Allas kompetenser tas till vara
och det förekommer inga kränkningar eller

diskriminerande beteenden.

RESPEKTFULLHET I ALLA LED

EN LEVANDE VÄRDEGRUND

WORK-LIFE-BALANCE

Anställda vid företag och organisationer i
Norden är mer stressade än andra européer.
Många kvinnor upplever "dubbel stress" –
dels stress på jobbet, dels stress i hemmet.

På en jämställd arbetsplats kan både kvinnor
och män balansera privatlivet med arbetslivet.

15-25%
av respondenterna i en
finsk studie rapporterade
symtom på utbrändhet

53 minuter
mer än männen ägnar svenska

kvinnor åt obetalt hemarbete
under en vardag

I organisationen finns en levande
värdegrund som arbetats fram

under samtal inom arbetslagen.
Värdegrunden har anpassats

efter verksamheten och revideras
minst en gång om året.

Hos männen sjönk blodtrycket och
stresshormonerna efter kl. 17.00. För
kvinnorna blev det precis tvärtom. När
klockan var 17.00 steg både blodtrycket
och stresshormonerna hos kvinnorna. En
av förklaringarna är säkert kvinnornas
dubbla arbetsbörda.

FRANKENHAEUSER 1993
– ETT RESULTAT SOM BEKRÄFTATS
I SENARE STUDIER

68 minuter
mer än männen ägnar finska
kvinnor åt obetalt hemarbete

under en vardag



Foto: Lola Akinmade Akerstorm /
Kvarken Destinations Contentbank



En tydlig trend är att
jämställdhet, mångfald och
hållbarhet fått ökad betydelse
hos unga arbetstagare.

YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX 2020

I en jämställd organisation tar både
kvinnor och män ut föräldraledigt.

När du som arbetsgivare välkomnar och
uppmuntrar både män och kvinnor att
vara föräldralediga bidrar du till ökad
jämlikhet inifrån och ut: i privatlivet, på
arbetsplatsen, på arbetsmarknaden
och i samhället.

Att uppmuntra till föräldraledighet kan
exempelvis handla om hur närmaste chef
reagerar på beskedet om graviditeten och
att skicka blommor i samband med
födseln, men också om mer påtagliga
handlingar som ett påslag på
föräldrapenningen.

UPPMUNTRA
FÖRÄLDRALEDIGHET

Källa:
Regeringen.se, SOU 2014:6
Young Professional Attraction Index 2020

I en jämställd organisation rekryteras
nya medarbetare öppet och brett.

Utlysningarna är genomtänkta och
inkluderande i såväl kravspecifikation

som formulering. Rekryterarna
sprider utlysningen brett och i en

variation av kanaler.
 

Alla potentiella rekryter bemöts på
samma sätt och samma frågor ställs till
samtliga kandidater. Det finns konkreta

målsättningar för företagets jämlika
rekryteringsprocesser, som utvärderas

och följs upp.

BRED REKRYTERING

Företag med en tydligt
positiv inställning till

föräldraledighet har större
chans att attrahera unga

medarbetare, som i högre
grad än andra värnar
om balansen mellan

arbete och fritid.

2 timmar
mindre tid än mammor

tillbringar pappor i sällskap av
sina barn en vanlig vardag

11 %
av all föräldraledighet i
Finland tas ut av män

30 %
av all föräldraledighet i
Sverige tas ut av män



Det kan vara en styrka att som företag
arbeta mot en avgränsad målgrupp och

att känna den väl. Men det kan också
innebära en begränsning. 

 
När vi låser oss i en föreställning om
vilka som uppskattar eller tilltalas av

vårt varumärke eller de aktiviteter
vi erbjuder, riskerar vi att missa

andra potentiella kunder.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Företagets produkter och tjänster
har anpassats för, och tilltalar, en
variation av människor.

MÅLGRUPPER

I ett jämställt företag finns en balans i
kommunikationen mellan andelen

personer som antas vara kvinnor
respektive män. Personer av olika kön får

också utrymme att uttala sig och skrivs
fram i sin professionella roll. Det säkraste

sättet att hålla balansen är att
kontinuerligt räkna andelen personer vi

uppfattar som män och som kvinnor i de
fotografier och texter som produceras.

KOMMUNIKATION:
FRAMSTÄLLNING
Forskning visar att män och kvinnor
framställs på olika sätt i såväl journalistik
som reklam och annan kommunikation. I
ett jämställt företag finns grundläggande
kunskap om normer och kommunikation,
som präglar kommunikationsarbetet.
Frågan om normer och stereotyper lyfts i
samband med alla texter och fotografier
som skapas och riktas externt och internt.

KOMMUNIKATION:
STATISTIK

Kvinnor står för 70 % av
världens konsumtions-
efterfrågan, samtidigt som
köpstarka kvinnor i
medelåldern och uppåt
sällan syns och tilltalas i
kommunikations-
sammanhang.

Källor: Kantar Sifo 2020, McKinsey, 2015, Kantar Sifo 2020

Vilka föreställningar om våra målgrupper
bär vi på? Finns tankar och normer som vi
kan göra upp med vad gäller människors

intressen och vem som orkar vad?



VAD KAN DU GÖRA,
REDAN IDAG?

Ett möjligt första steg är att reflektera
över egna kunskapsluckor. Finns

kunskapsområden eller perspektiv som ni
skulle kunna utforska för att bättre förstå och

spegla era kollegor och kunder?
 

En annan början är möteskulturen. Var
uppmärksamma på hur talutrymmet fördelas:

Vem pratar mest och vem avbryter vem?
Kan du ställa uppmuntrande frågor

till medarbetare som sällan hörs?

DISKUTERA ER
VÄG FRAMÅT
Betrakta er organisation ur ett
örnperspektiv. Vilka delar finns redan på
plats vad gäller jämställdhet? Var finns
era utmaningar? Ta gärna vår checklista
till hjälp. Lycka till!

Vår ledning har  tillräcklig kunskap
och efterfrågar ett aktivt

jämställdhetsarbete

Vi är säkra på att våra löner är
rättvisa och inte påverkade

av könstillhörighet

I vår kommunikation syns både
kvinnor och män – i en variation av

situationer och positioner

Vi vet att alla kollegor och kunder
bemöts på ett schysst sätt

Vi arbetar aktivt med vår
arbetsplatskultur/miljö och diskuterar

regelbundet värdegrundsfrågor

Hos oss är det enkelt att förena
föräldraskap och fritid

med arbete

Vi har kunskap om hur normer
påverkar oss i rekryteringssituationer

och arbetar aktivt för att idéer om
manligt och kvinnligt ska få så litet

utrymme som möjligt

OM INTE – HUR GÅR VI VIDARE?PÅSTÅENDE



Finansiärer: Interreg Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Hanken Svenska handelshögskolan,
Umeå kommun, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland,
Länsstyrelsen Västernorrland, Vasa stad/Visit Vasa, Visit Lakeus Oy, Kokkolan Matkailu Oy, Ab Jakobstadsregionens
utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads näringslivscentral Ab, NLC Ferry Ab Oy 


