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Välkommen till Johanneberg 
Science Park!
Sveriges ledande samverkansarena för 
samhällsbyggnad 

Vi är en kunskapsmiljö som

• Samlar kompetenser och aktörer

• Stärker regionen

• Testar och banar väg för nya, hållbara 
lösningar

• Sprider resultat och kunskap



Projektet TJIVA –
Tjänsteinnovationsacceleratorn

TJIVA hjälper små och medelstora företag 
att:

• bli bättre på att utveckla tjänster som 
kunden vill ha

• komplettera sitt varuerbjudande med ett 
tjänsteerbjudande

• förstå och tillämpa ”tjänstelogiken”



Tjänsteinnovation - TJIVA
Hur hjälper vi företag att skapa tjänster i stället för att sälja föremål?

Vem vill ha en 
tvättmaskin?

Vad är det egentligen 
man vill ha?
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Cluster of cleantech and greentech startups
and SME’s of western Sweden

Goal to change polluting, fossil dependent, inefficient ways and 
behaviors into more sustainable ones
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Vi vill se en mätbar ökning av kvinnors ägande inom vår livstid 



Emma Knaggård Wendt
Generalsekreterare 

Genom forskningskommunikation accelererar vi frågor om vem som äger Sverige. 
Ownershift är en partipolitisk obunden icke-vinstdrivande organisation som 

arbetar för ekonomisk jämställdhet, med fokus på ägande.





Ägande är en av nycklarna till ekonomisk jämställdhet, makt & inflytande.
Låt oss accelerera förändringen genom fakta, forskning & impact



Vem äger Sverige? 
Män äger fortsatt drygt dubbelt så mycket som kvinnor 

& besitter därför samhällets yttersta maktposition 



2019 2020 2021 2022



Huvudmannaskap i företag 27%
Andel kvinnor av registrerade huvudmän 2021

Företagare (aktiebolag) 24%
Andel kvinnor av registrerade företagare i eget AB, 2020

Företagare (andra bolagsformer) 37%
Andel kvinnor av registrerade företagare, exkl. AB, 2020

Aktier 4%
Andel av totalt marknadsvärde som ägs av kvinnor (mäns andel är 8%,) 2020

Areal 15%
Andel av Sveriges markareal som privatägs av kvinnor (mäns andel 39%), 2021

Lantbruksfastigheter                                                                     19%
Andel av privatägda lantbruk utifrån taxeringsvärde som ägs av kvinnor, 2020

Skog 38%
Andel kvinnor av privatpersoner som äger skogsmark, 202

Bilar 35%  
Andel kvinnor av fysiska personer som äger bilar, 2019

Musikrättigheter 21%  
Andel av upphovsrättspersoner anslutna till STIM sim är kvinnor, 2021

Patent 1%
Andel av aktiva patens som ägs av kvinnor (mäns andel är 6%), 2020



Företagarfakta från 
organisationen 
Företagarna 2022



Vi når jämställt makthavande om 44 år! 



2022

En kartläggning av ägande
i våra kärleksrelationer, med fokus på äktenskap!



•Samtala om ekonomi
•Vem konsumerar och vem investerar?
•Gå igenom era tillgångar - vem äger vad?
•Hur ser ert gemensamma sparande ut?
•Dela lika på föräldraledighet, lämningar, hämtningar och vab
•Pensionsspara rättvist
•Äktenskapsförord & enskild egendom

Prata om ägande när ni (fortfarande) är kära!



Not having data on a certain area, behavior or society means 
that you cannot design the right policies, you cannot track progress, 
you cannot evaluate. You are basically not accountable.
- Bill and Melinda Gates Foundation

”



Emma Knaggård Wendt
emmakw@ownershift.se
0735 33 38 38 

TACK!

mailto:emmakw@ownershift.se
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Agenda

• Min resa
• Hur man kan jobba med 

jämställdhet.
• Frågor



Mål 

• Ta platsen
• Ge platsen





Med facit i hand

2 SM-guld på damsidan

2 SM-guld på herrsidan

1 SM-brons damer

2 EC-guld damer

1 EC-silver herr

1 Svenska cupen guld herrar

1 VM-guld damer

1 VM-brons damer

1 VM-guld herr

2 U18-guld damer

30 st 2009

1993-2022 Tränare 2009-2017 Sportchef /klubbchef SSL dam 
och herr
2017-2021 Sportgruppen, Elitansvarig



Uppdrag inom idrotten
Anställningar
• Tränare/landslagstränare
• Utbildningsansvarig
• Utvecklingsansvarig
• Ungdomsansvarig
• Sportchef
• Klubbchef

Förtroendeuppdrag
Tävlingskommittén
Jämställdhetskommittén
RF Elitråd
RF Anläggningsråd
Styrelse SEI, SIPF
Valberedning SEI, SIBF
Nuvarande uppdrag
Frölunda HC
Svensk idrottspsykologisk förening
Tränare F09 Pixbo Wallenstam
Värdegrundsgruppen



Bli bäst – Äger din egen utveckling
Världsmästare

Jämställdhet

Viktigt för mig

Allas lika värde

Lojalitet



Framtiden är viktig



.



Rätt person på rätt plats

• Produktiviteten
• Effektiviteten
• Problemlösningsförmågan 
• Inovationsförmågan
• Lönsammare
• Etc, etc



Ledarskapet har inget kön

• Kunnig

• Erfarenhet

• Utbildad

• Resultat

Gamla Normer, valda sanningar 



Valda sanningar
Gamla strukturer



Hon känns som ett skämt”
”Det känns som ett slag i ansiktet för oss som 
håller på med innebandy”
”Det kommer inte kännas lika ärofyllt att bli 
uttagen  till landslaget”
Om hon misslyckas bör det inte råda något som 
helst tvivel på att damer inte skall träna herrar i 
ett flertal idrotter



SSL  spelarna- Förebilder
Faddersystem

- Kontrakten
- Matchensknattar

-Ungdomsavslutning



Ledarstaben

• Ett antal individer med kompletterande 
kompetenser, engagerande i ett gemensamt 
uppdrag med ett gemensamt ansvar för att nå 
målet”



Frågor att fundera på?

• Varför skall vi jobba med jämställdhet?
• Vad är det vi vill?
• Hur tar vi oss dit?





Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.



Rekryteringar spelregler

• Vi tror att alla individer har 
något värdefullt och unikt att 
erbjuda. I alla våra 
rekryteringar utgår vi 
från bolagets riktlinje för 
jämställdhet och mångfald.

• Val av slutlig kandidat kan 
påverkas av den aktuella 
gruppens sammansättning. 
Lediga tjänster annonseras även 

internt för att värna om intern 
utveckling inom bolaget.



Historia



Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett 
kön, att utöva och leda idrott.
 Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika 
möjligheter och villkor att utöva
och leda idrott.
 Kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
idrottsutövning värderas lika och
prioriteras på ett likvärdigt sätt.
 Kvinnor och män har lika stort inflytande i 
beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska 
vara representerat med mindre än 40 procent

RF MÅL 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten 

och sitt deltagande i idrottsrörelsen

 Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för 
beslutsfattande utformas
så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka 
och påverka.
 Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga 
verksamheten och
genomsyra alla verksamhetsområden.
Visionen Strategi 2025



•

* Erfarenheter
* En resa- bygga upp något
* En utmaning
* Varumärke
* Dela med sig av kunskap och erfarenhet
* Gemenskap 
* Får vara med och påverka
* Få bestämma
* Ta ett samhällsansvar

Varför skall människor engagera sig?

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kristinasvensson.se%2Fwp-content%2Fgallery%2Fblandade-bilder%2Feb-produktblad.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kristinasvensson.se%2Feb%2F&docid=zlYcNSMKn_9vlM&tbnid=PSGA-1GnG8f2uM%3A&vet=10ahUKEwjlkv6siLbnAhUOAxAIHVItD2wQMwhNKAUwBQ..i&w=1000&h=1403&bih=603&biw=1280&q=employer%20branding%20strategi&ved=0ahUKEwjlkv6siLbnAhUOAxAIHVItD2wQMwhNKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Förutsättningar

• Tydliga roller, ansvar, befogenheter samt vad man 
mäts på.

• Fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering

• Högsta ledningen/valberedningen har ett ansvar

• Inget sidoprojekt med jämställdhet

• Ta platsen-ge platsen

• Jobba med förutsättningarna bakom för att få in 
fler kvinnor



Våga!

Det stora är inte att aldrig falla, 
det stora är att resa sig efter 
varje fall



I never lose
I either win or learn

Tack för nu lyssnat!
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Tack för att du var här idag!

Välkommen i något av våra nätverk

& på snart återseende!

Läs mer

www.johannebergsciencepark.com/natverk

Sofia.Ganslandt@johannebergsciencepark.com

Samira.Savarani@johannebergsciencepark.com

https://www.johannebergsciencepark.com/natverk
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