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Den här Metodguiden kan bli ert viktigaste redskap för att driva förändringen inom 
er organisation och är tänkt att hjälpa er längs vägen mot ett jämställt och inklude-
rande innovationssystem. Guiden är indelad i tre avsnitt.

Avsnitt 1 innehåller Deklaration 18 och 
The Yes Ways värdegrund som beskriver 
behovet och utgångspunkterna för ett 
jämställt och inkluderande innovations-
system. Värdegrunderna har antagits 
och implementerats av innovations-
främjarna i The Yes Way och genom 
att ställa er bakom dessa ansluts även 
er organisation till det gemensamma 
förändringsarbetet.

Avsnitt 2 innehåller 12 anledningar 
till varför det är viktigt att arbeta för 
jämställt och inkluderande innovations-
system samt en ordlista som förklarar 
användbara begrepp.

Avsnitt 3 innehåller de 10 steg som 
ska föra er framåt mot ett jämställt och 
inkluderande innovationssystem. De 
består av förslag på konkreta åtgärder 
för att förändra er verksamhet. Åtgär-
derna omfattar de områden som ringats 
in som allra viktigast i The Yes Way. 

Tveka inte att höra av er till 
oss om ni behöver hjälp eller 
har frågor!

The Yes Way

Härligt att ni vill vara med och förändra 
innovationslandskapet och göra utrymme för 
nya och annorlunda innovativa lösningar och 
företagsformer! 
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The Yes Way arbetar för jämställdhet och inklu-
dering i främjandet av entreprenörskap och inno-
vation i Sverige. Sedan starten 2018 när arbetet 
inleddes och initierades på Ideon Innovation i 
Lund har vi utvecklat verktyg och arbetssätt för att 
bättre kunna attrahera och stötta entreprenörer 
och innovatörer som dagens innovationsstödsys-
tem har svårt att nå ut till, med särskilt fokus på 
kvinnor och icke-binära personer. 

Se hela innovationslandskapet 

Avsnitt 1
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Länge har 
innovation främst 
förknippats med 
mansdominerade 
branscher och 
maskulint 
symboliserad teknik, 
trots att innovation i 
praktiken sker inom 
alla branscher och 
samhällssektorer och 
kommer i mängder 
av former. 

Eftersom framtidens hållbara lösningar 
utvecklas av olika typer av människor 
med olika drivkrafter behövs stödfor-
mer och arbetssätt som passar för flera  
sorters idéer, lösningar, tjänster och 
produkter. Vi behöver alla bli bättre på 
att attrahera och stötta de innovatörer 
och entreprenörer som vill vara med och 
skapa en hållbar framtid!

Vi är många som vill stärka och bredda 
innovationskraften i vårt land och 
de flesta förstår värdet av att arbeta 
jämställt och inkluderande i sina inno-
vationsfrämjande verksamheter. Men 
lika många undrar hur de ska gå till väga 
rent konkret. The Yes Ways insatser och 
metoder visar hur ni kan arbeta i just er 
organisation. 
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Mobilisera hela innovationssystemet

The Yes Way initierades av Ideon 
Innovation utifrån insikten att Sveriges 
innovationsstöd nästan uteslutande gick 
till bolag som drevs och ägdes av män. 
Tillsammans med innovationsfrämjare 
i olika delar av Sverige gjordes en 
kraftsamling, med projektfinansiering 
från Vinnova. I projektet medverkade 
Movexum i Gävle, Bizmaker i Sundsvall, 

Peak Region i Östersund, Venture Lab 
i Lund, Blekinge Business Incubator i 
Karlskrona, SSE Business Lab i Stockholm 
och Jämställd Utveckling Skåne. Genom 
diskussioner, analyser, enkäter, intervjuer 
och andra aktiviteter har The Yes Way 
faciliteterat och genererat ny kunskap 
om möjligheter och behov av jämställt 
och inkluderande innovationsfrämjande.
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En insikt från The Yes Way är 
att det inte är människorna 
som ska anpassas till rådande 
normer och strukturer i inno-
vationsstödsystemet. Det är 
istället systemet som behöver 
anpassas till framtidens idéer, 
behov och drivkrafter. För att 
det ska ske behövs människor 
i coachande roller som har 
förmåga att se potentialen 
i otraditionella lösningar 
och verktyg för att bidra till 
förverkligandet av dessa. 

För att kunna stötta framtidens hållbara 
lösningar behövs förändringar i innova-
tionsfrämjarnas attityder, bemötande, 
ansökningsprocesser och bedömnings-
kriterier. Det behövs även nya typer av 
stöd, former och metoder för affärsut-
veckling, samt förståelse för nytänkande 
målbilder, affärsmodeller och vägar ut 
till marknaden.

Det kan vara svårt att förändra normer, 
attityder och strukturer, men utifrån The 
Yes Ways erfarenheter vet vi vet att det 
går. I denna metodguiden delar vi med 
oss av våra lärdomar och metoder för 
jämställt och inkluderande innovations-
främjande. Guiden kan användas som 
inspiration och stöd i praktiska insatser, 
i kombination med The Yes Ways mer 
utförliga metodmaterial och program, 
som finns på theyesway.se.
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Deklaration 18

Vi har förstått och erkänner att vår organisation och dess verksamhet är en del i ett 
samhälle där vissa grupper och individer ofta missgynnas och exkluderas utifrån 
olika diskrimineringsgrunder såsom kön, ursprung, ålder, funktionsvariation m.m. 
I vår verksamhet innebär detta att vi går miste om potentiella innovationer, affär-
sidéer och kompetenser. Vi inser att vi behöver arbeta tillsammans på nya sätt för 
att skapa ett jämställt och inkluderande innovationssystem. Utifrån detta åtar vi oss 
att beakta deklarationens 18 punkter i vår verksamhet.  

Vi har antagit deklarationen

 ⭕ Ja 
 ⭕ Nej
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Vi har antagit värdegrunden

 ⭕ Ja 
 ⭕ Nej

The Yes Ways värdegrund

Vi ska vara ett föredöme för innovationssystemet, oss själva, våra partners och våra 
kunder när det gäller aktiva åtgärder för jämställdhet och inkludering. Vi anser 
att makt, inflytande och resurser ska fördelas jämställt och jämlikt för att skapa 
innovationskraft, rättvisa villkor och hållbar utveckling. Vi arbetar för lika villkor för 
alla människor, oavsett kön, ursprung, ålder, funktionsvariation m.m. Vi ska vara 
en jämställd och inkluderande arbetsplats och bedriva en verksamhet där alla har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas på lika villkor. Detta 
omfattar alla våra anställda och vår interna verksamhet, likväl som våra relationer till 
kunder, leverantörer, partners och inkubatorbolag. Vi ska aktivt verka för en jämn 
könsfördelning internt i organisationen och inom de bolag vi stöttar.  
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Avsnitt 2
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12 anledningar till 
att skapa ett jämställt 
och inkluderande 
innovationsklimat

Innovationssystemet behöver 
utvecklas för att kunna bidra till 
en hållbar framtid i ekonomisk, 
social och miljömässig bemär-
kelse.

Innovationsfrämjare 
behöver motverka 
den växande 
samhällsutmaningen 
med polarisering 
mellan olika grupper i 
samhället.

Sveriges innovationskraft 
bromsas av traditionella normer 
och föreställningar om företa-
gande och innovation.

Det är odemokratiskt och 
diskriminerande att en 
stor del av befolkningen 
exkluderas och missgynnas 
inom Sveriges offentliga 
stödsystem för innovation och 
entreprenörskap. 

En mångfald av 
innovatörer och idéer 
behöver mobiliseras för 
att kunna möta aktuella 
samhällsutmaningar 
och bidra till FN:s 
globala hållbarhetsmål i 
Agenda 2030. 

Enligt Sveriges jämställdhetspo-
litiska mål ska alla kvinnor och 
män ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.

1. 4.

3.

6.

2.

5.
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Ökad jämställdhet kan leda till 
ökad innovationskraft, konkur-
renskraft, lönsamhet, sysselsätt-
ning och tillväxt i organisationer 
och samhälle.

Innovationsfrämjande 
myndigheter såsom 
Vinnova premierar 
innovationsfrämjare 
som driver ett aktivt 
arbete för jämställdhet 
och inkludering. Företag och team 

presterar ofta 
bättre om de är 
jämställda och 
inkluderande.

Offentligt finansierade verk-
samheter bör gynna män och 
kvinnor i samma utsträckning.  

Jämställdhet kan bidra till ökad 
BNP och andra indikatorer på 
välstånd och tillväxt. 

Personer med banbrytande 
idéer och talanger undviker 
ofta normativa och intoleranta 
miljöer och verksamheter. 

7. 10

9.

12.

8.

11.
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Diskriminering innebär att individer eller grupper utsätts för orättvis 
behandling på grund av kön, ålder, sexualitet, funktionsnedsättning 
eller annan diskrimineringsgrund. 

Genus avser sociala föreställningar om människors egenskaper, intres-
sen och förmåga utifrån deras könstillhörighet. 

Icke-binär avser en person som varken identifierar sig som kvinna 
eller man.

Inkubator avser en miljö som samlar och stöttar entreprenörer och 
innovatörer i deras initiala utvecklingsfas.

Inkubatorbolag är ett företag som ingår i en inkubator.

Innovation avser utveckling och implementering av nytänkande 
lösningar på behov och utmaningar bland individer, organisationer 
och samhälle.

Innovationsfrämjare innebär en organisation som stöttar innovatörer 
med rådgivning, kontakter, finansiering m.m. Exempelvis innovations-
kontor, science parks och inkubatorer.

Intersektionalitet avser ett samspel mellan olika diskrimineringsgrun-
der, såsom kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning m.m.

fortsättning på 
nästa sida

Ordlista

Här förklaras några nyckelbegrepp i 
arbetet för jämställt och inkluderande 
innovationsfrämjande.
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Jämlikhet innebär att alla människor ska ha lika rättigheter och möjlig-
heter oavsett kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning eller andra 
diskrimineringsgrunder.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.

Kön avser kategoriseringen av människor som kvinnor eller män, utifrån 
biologiska, juridiska och sociala faktorer. 

Könsidentitet avser en persons självupplevda könstillhörighet, som 
ingen annan än en själv kan avgöra. 

Könsuttryck avser hur en person uttrycker sin könsidentitet genom 
kläder, kroppsspråk, röstläge m.m. 

Normkritik handlar om att synliggöra och ifrågasätta etablerade före-
ställningar om människors egenskaper, intressen och förmåga utifrån 
deras kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning eller andra diskrimine-
ringsgrunder.

Sexuella trakasserier avser ett agerande som kränker någons värdighet 
i relation till sexualitet och/eller könstillhörighet.

Social innovation avser utveckling och implementering av nytänkande 
lösningar på aktuella samhällsutmaningar, där samhällsnytta och social 
förändring är huvudsyftet.

Socialt entreprenörskap avser förverkligandet av nytänkande lösningar 
på aktuella samhällsutmaningar, exempelvis i form av ett nytt företag 
eller annan sorts verksamhet.
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Avsnitt 3
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10 steg framåt är en praktisk guide till jämställt och 
inkluderande innovationsfrämjande. Den utgör en 
del i det metodmaterial som tagits fram i projektet 
The Yes Way tillsammans med inkubatorer och andra 
innovationsfrämjare från olika delar av Sverige. 
Guiden kan användas av ledning och personal för att 
planera, genomföra och följa upp organisationens 
jämställdhets- och inkluderingsarbete. De tio stegen 
anger vad som behöver göras och vilka frågor som 
kan ställas för att förstå och förändra exkludering 
och diskriminering. Varje steg ska löpande checkas 
av och följas upp i kryssrutorna. Det är viktigt att 
kontinuerligt se över arbetet med varje steg, jämföra 
utvecklingen över tid och ständigt ta nya steg framåt. 

Innan ni börjar bör ni ha antagit Deklaration 18 och 
ställt er bakom The Yes Ways värdegrund. 

10 steg framåt 

fortsättning på 
nästa sida
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Steg 1: Förankring och strategi  

Vad 
Säkerställ att ni förankrar arbetet och tar strategiska beslut 
kopplat till det. Anta en jämställdhetspolicy med mätbara mål 
och konkreta åtgärder. Förankra policyn i hela organisations-
ledet – det vill säga hos ägare, ledning, chefer, personal och 
inkubatorbolag. Följ regelbundet upp resultaten av målen och 
åtgärderna. 

Frågor
Hur ser det strategiska och aktiva jämställdhets- och inklu-
deringsarbetet ut i organisationen? Finns det någon policy 
för detta som går att arbeta efter och följa upp? Driver och 
äger styrelsen och ledning frågan? Känner alla i organisatio-
nen till hur, vad och varför ni gör detta? 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra
 ⭕ Säkerställ att arbetet prioriteras av styrelse och ledning. Låt det även 
avspeglas i hur verksamhetsplan utformas. 

 ⭕ Formulera och anta en jämställdhetspolicy med mätbara mål och 
konkreta åtgärder. 

 ⭕ Vid behov, använd er av The Yes Ways mall för jämställdhetspolicys 
“Inkubatorer för jämställdhet och inkludering” (som finns i 
Materialbanken på theyesway.se). Anpassa mallen till er verksamhet.

 ⭕ Se till att all personal känner till och tillämpar policyn och att 
ledningen aktivt driver och stöttar implementeringen av dem.  

 ⭕ Implementera policyn i den vardagliga verksamheten och följ 
kontinuerligt upp resultaten tillsammans.
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Steg 2: Kultur och kunskap 

Vad 
Attityder, jargong och beteenden präglar vår organisationskultur och avgör vilka som 
trivs och inte trivs i våra arbetsmiljöer. Föreställningar om vem som är en ”riktig” entre-
prenör/innovatör och om hur ett bolag ”ska” byggas begränsar våra möjligheter att 
stötta förverkligandet av framtidens hållbara affärsidéer och innovationer. Vi behöver 
arbeta aktivt för att skapa en jämställd och inkluderande organisationskultur. Detta kräver 
kunskap och medvetenhet i alla organisationsled – från ägare och styrelse till ledning, 
chefer, personal och inkubatorbolag – om vikten av jämställdhet och inkludering för ett 
framgångsrikt företagande och innovationsutveckling. 

Frågor
Vilken jargong råder i organisationens vardag och vilka normer präglar verk-
samheten? Vad är okej och vad är inte okej beteende på arbetsplatsen?  Vilken 
organisationskultur vill vi ha och skapa? Vilken kunskap och medvetenhet finns om 
jämställdhet och inkludering?

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra
 ⭕ Kom överens om vilken organisationskultur som ska råda internt. 
Formulera förhållningssätt och tydliga ledord. 

 ⭕ Genomför regelbundna aktiviteter och diskussioner med personalen 
om jämställdhet och inkludering.

 ⭕ Gå igenom jämställda och inkluderande spelregler för aktiviteter 
och möten. Gå igenom vad som är okej och inte och hur deltagarna 
förhåller sig till dessa tillsammans. 

 ⭕ För en löpande dialog med inkubatorbolagen om hur de mår och 
hur stödet de får lever upp till deras förväntningar, med särskilt fokus 
på jämställdhet och inkludering.

 ⭕ För en löpande dialog med personal, chefer, ledning och ägare om 
problem, behov eller incidenter med koppling till jämställdhet och 
inkludering.  

 ⭕ Genomför kontinuerliga kunskapshöjande insatser om jämställdhet 
och inkludering med ledning och personal.  

 ⭕ Undersök och förbättra arbetsplatsens och arbetsmiljöns anpassning för 
människor med olika kön, bakgrund, ålder, funktionsvariationer m.m. 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:
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Steg 3: Mål och mätning

Vad 
Den traditionella synen på tillväxt- och innovationspotential kan 
bidra till att vissa entreprenörer och innovatörer exkluderas i inno-
vationsstödsystemet. Det är viktigt att förstå att innovations- och 
tillväxtpotential kan se olika ut och bedrivas i olika former, bran-
scher och med olika perspektiv. Våra mål, indikatorer och mätme-
toder behöver därför matcha mångfalden av entreprenörer och 
innovatörer. 

Frågor
Hur mäter och följer vi upp innovation och tillväxt i inkubator-
bolagen? Stämmer det överens med de branscher, affärsidéer, 
innovationer och typer av entreprenörer/innovatörer som vi 
möter? Hur kan våra mål, indikatorer och mätmetoder anpas-
sas till en mångfald av entreprenörer och innovatörer? 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra

 ⭕ Mät och följ upp vilka sorters entreprenörer/innovatörer och 
affärsidéer/innovationer som attraheras och får stöd i vår 
verksamhet? 

 ⭕ Utveckla indikatorer och mätmetoder för framgång  i en bredare 
bemärkelse än vanligt, t.ex. samhällsnytta, hållbarhet, jämställt team 
och god organisationskultur. Skapa ett scoreboard för att följa upp 
inkubatorbolagens utveckling över tid.  

 ⭕ Anpassa indikatorer och mätmetoder till entreprenörens/
innovatörens personliga drivkrafter och stödbehov. Denna flexibilitet 
gör att vi kan stötta förverkligandet av en mångfald av affärsidéer/
innovationer.
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Steg 4: Rekrytering och personalfrågor

Vad 
Det finns ett behov av insatser för jämställd och inkluderande rekrytering av personal hos 
innovationsfrämjare och inkubatorbolag. Detsamma gäller för lönesättning, karriärvägar 
och arbetsmiljö. Det behövs även kunskap om att bygga diversifierade team i ett tidigt 
skede i affärs- och innovationsprocessen. 

Frågor
Har vi en personalstyrka med bred representation, jämn könsfördelning och en 
mångfald av kompetenser för att kunna ge ett bra och representativt stöd till inku-
batorbolagen? Är vi tillräckligt bra på att stötta inkubatorbolagens uppbyggnad av 
sin organisationskultur och sitt team i ett tidigt skede? 

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra
 ⭕ Granska och förbättra rekrytering, lönesättning och karriärvägar med 
avseende på jämställdhet och inkludering. 

 ⭕ Utveckla och anta en  rekryteringspolicy som föreskriver jämställdhet 
och inkludering. 

 ⭕ Erbjud kunskapshöjande insatser till personal och inkubatorbolag om 
jämställd och inkluderande rekrytering, karriär och arbetsmiljö. 

 ⭕ Ansvarig chef bör genomföra individuella möten med varje anställd 
för att samtala om arbetsklimat, attityder och policys för jämställdhet 
och inkludering. 

 ⭕ Följ årligen upp inkubatorbolagens rekrytering och 
teamsammansättning med avseende på jämställdhet och 
inkludering. 

 ⭕ För löpande dialog med inkubatorbolagen vid affärsutvecklingen om 
rekrytering och teamsammansättning med avseende på jämställdhet 
och inkludering. 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra härnäst:
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Steg 5: Kommunikation 

Vad 
Jämställd och inkluderande kommunikation är en förutsättning för 
att kunna attrahera och stötta en mångfald av entreprenörer och 
innovatörer. Målgruppen behöver kunna identifiera sig med de ord 
och bilder som används i kommunikationen. Det behövs kunskap 
om de olika målgrupperna för att kommunikationen ska ske på rätt 
sätt, i rätt tid och i rätt kanaler. 

Frågor
Når vår kommunikation ut till en mångfald av entreprenörer och 
innovatörer, med avseende på kön, bakgrund, kompetens m.m.? 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra

 ⭕ Se över bilder, symboler, ord och språk i kommunikationen, gärna 
med hjälp av extern expertis.  

 ⭕ Kartlägg var och hur kommunikationen når ut, vilka som attraheras av 
den och varför. 

 ⭕ Säkerställ att verksamhetens kommunikatörer har kompetens inom 
jämställd och inkluderande kommunikation. 

 ⭕ Anta en kommunikationspolicy som föreskriver jämställdhet och 
inkludering (mall finns i Materialbanken på theyesway.se).

 ⭕ Skapa en bildbank som speglar en mångfald av entreprenörer/
innovatörer och affärsidéer/innovationer.

 ⭕ Testa nya sätt att kommunicera och dra stegvisa slutsatser om vad 
som ger effekt. 
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Steg 6: Erbjudande och nätverk 

Vad 
Det är viktigt att innovationsfrämjares erbjudande och nätverk 
matchar behoven hos alla typer av entreprenörer och innovatörer. 
Stödet till affärsutveckling och eventuella verifikationsmedel kan 
behöva ses över för att försäkra att det fördelas jämlikt mellan olika 
entreprenörer/innovatörer, bolag och branscher.  

Frågor
Hur fördelas vårt stöd till olika entreprenörer/innovatörer, 
bolag och branscher? Hur anpassar vi stödet till olika behov 
och drivkrafter? Skulle vi kunna stötta vissa typer av bolag mer 
för att uppnå en jämställd och inkluderande fördelning? 

Att göra

 ⭕ Öka personalens kompetens inom nätverkande och matchmaking. 
 ⭕ Bredda personalens kontaktnät gällande aktörer, experter, rådgivare, 
finansiärer och samarbetspartners.                   

 ⭕ Kartlägg fördelningen av stöd till inkubatorbolagen, avseende kön, 
bakgrund, bransch m.m.

fortsättning på 
nästa sida
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 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:
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Steg 7: Innovationssystemet 

Vad 
För att kunna stötta innovationer och affärsidéer som bidrar till att möta aktuella samhälls-
utmaningar och globala hållbarhetsmål behöver innovationsstödsystemet bredda sitt 
ensidiga fokus på ekonomisk tillväxt, snabbväxande exportbolag och tekniska innovatio-
ner. De resultatkrav som ställs på innovationsfrämjare från ägare, finansiärer och partners 
bygger dock fortfarande på detta snäva fokus, vilket försvårar åtgärder för att göra verk-
samheterna mer jämställda och inkluderande. 

Frågor
Bidrar vi till att förstärka eller förändra det ensidiga fokus som legat på ekonomisk 
tillväxt inom innovationsfrämjande? Hur kan vi kommunicera att vår verksamhet 
begränsas av detta fokus till ägare, finansiärer och partners?

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra
 ⭕ Initiera och delta i lokala, regionala och nationella diskussionsforum. 
Det finns ett stort behov att diskutera innovationsstödsystemet med 
avseende på jämställdhet, inkludering och hållbarhet. Det behövs 
gemensamma forum för att diskutera detta på lokal, regional och 
nationell nivå. Där kan konkreta slutsatser och förslag till lösningar 
utarbetas till berörda myndigheter och andra intressenter. 

 ⭕ Påverka utvecklingen genom att utmana systemet. Utmana 
traditionella arbetssätt och ägardirektiv genom att testa nya 
arbetssätt. Följ upp och kommunicera resultaten löpande till andra 
innovationsfrämjare och övriga intressenter.  

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:
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Steg 8: Nya finansieringsvägar 

Vad 
Dagens innovationsfrämjare behöver kunna erbjuda finansierings-
former och finansieringskällor som matchar behoven hos en mång-
fald av entreprenörer och innovatörer. Breddad finansiering kan 
uppnås genom en kombination av förändrade attityder hos inves-
terare, etablering av nya finansiärsnätverk och test av nya former för 
hur investeringen kan gå till. 

Frågor
Hur ser våra finansieringsnätverk och finansieringsformer ut 
idag? Vilka affärsutvecklare har kontakterna med finansierings-
nätverken? Hur fördelas finansieringen mellan våra inkubator-
bolag, med avseende på kön, bakgrund, bransch m.m. Kan vi 
påverka befintliga finansieringsnätverk i en jämställd och inklu-
derande riktning? 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra

 ⭕ Kartlägg befintliga investeringsnätverk och finansieringsformer som 
inkubatorbolagen erbjuds (se Finansmall 1 och 2 i Materialbanken på 
www.theyesway.se) 

 ⭕ Analysera vilka investerare som ingår i nätverken, deras fokusområ-
den och eventuella jämställdhetsperspektiv. 

 ⭕ Säkerställ att flera i personalstyrkan har kontakter med investerarnät-
verk (och inte enbart män). 

 ⭕ Utveckla ert befintliga investerarnätverk och finansieringsformer (se 
Finansmall 3 i Materialbanken på www.theyesway.se)
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Steg 9: Motstånd

Vad 
Jämställdhetsinsatser kan ge upphov till motstånd från vissa medarbetare, chefer, ägare, 
inkubatorbolag, finansiärer, samverkansparter och andra intressenter. Detta är vanligt vid 
förändringsprocesser på grund av den oro och osäkerhet som kan skapas. Genom att 
identifiera och hantera motstånd på ett genomtänkt sätt kan det undvikas att jämställd-
hets- och inkluderingsinsatserna stoppas upp. 

Frågor
Hur ser motståndet mot jämställdhet och inkludering ut i vår organisation? Hur kan 
vi hantera det på ett konstruktivt sätt? Vad kan stå i vägen för att våra insatser för 
jämställt och inkluderande innovationsfrämjande ska bli framgångsrika? 

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra
 ⭕ Se till att chefer, ledning, personal och inkubatorbolag har tagit 
del av The Yes Ways motståndsanalys och arbetsmaterialet 
”Handlingskraft vid motstånd”. 

 ⭕ Kartlägg motståndet i verksamheten. Samla in berättelser om 
upplevda händelser för att förstå hur motståndet tar sig uttryck för 
att kunna bemöta det på ett konstruktivt sätt. 

 ⭕ Säkerställ att organisationen har en handlingsplan för att hantera 
upplevt motstånd, diskriminering eller andra avvikelser från 
värdegrundsarbetet. 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:
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Steg 10: Förändring

Vad 
Insatser för jämställdhet och inkludering kan skapa ringar på vattnet 
så att fler kan bidra till förändring samtidigt som utvecklingen går 
snabbare.  

Frågor
Hur kan vi bidra till ökad kunskap, medvetenhet och åtgärder 
för jämställdhet och inkludering hos våra inkubatorbolag, 
samverkanspartners, ägare, finansiärer och andra intressenter? 

 ⭕ Åtgärdat
 ⭕ Pågående
 ⭕ Ej påbörjat

Detta ska vi göra 
härnäst:

fortsättning på 
nästa sida
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Att göra

 ⭕ Be alla inkubatorbolag ta del av organisationens jämställdhetspolicy. 
Eventuellt kan den även signeras av de inkubatorbolag som ställer 
sig bakom organisationens riktlinjer och värdegrund. 

 ⭕ Dokumentera och sprid resultaten av era åtgärder för jämställt och in-
kluderande innovationsfrämjande både inom och utom organisationen.

 ⭕ Sprid även allmän kunskap om jämställdhet och inkludering, byggt 
på aktuell forskning och statistik. 

 ⭕ Påtala när du lägger märke till beteenden, attityder och jargong som 
motverkar jämställdhet och inkludering inom och kring verksamheten. 

 ⭕ Ställ krav på att inkubatorbolag, partners och andra intressenter för-
håller sig aktivt till jämställdhet och inkludering. 
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Vill ni fortsätta arbeta för ett jämställt och inkluderande 
innovationssystem och behöver fler verktyg? Eller har 
ni kanske fastnat och behöver rådgivning och stöd? På 
vår webb kan ni hitta fler verktyg och handlingsguider 
eller så kan ni ansöka till vårt program och få tillgång till 
coaching och ett helt nätverk av likasinnade.

Fortsatt arbete 

 @theyeswayFölj oss på Facebook & Instagram:  

hey@theyesway.se  

theyesway.se  

Kontakta oss på:

Läs mer på:


