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Sammanfattning
En nulägesanalys med fokus på kvinnors förutsättningar till ledande  
positioner har utförts på Scania R&D. Studien baseras på tidigare forskning av 
Anna Wahls forskargrupp på KTH. Den visar att samma faktorer och effekter 
som påvisats i andra mansdominerade miljöer även återfinns på Scania R&D. 
Detta häfte återger de viktigaste resultaten i studien samt visar vägen framåt.

Studien pekar ut två faktorer som i kombination ger störst negativ påverkan  
på kvinnors möjligheter att göra karriär på Scania R&D; kvinnors minoritets-
position och att teknik är könsmärkt.

Minoritetspositionen och dess medföljande synlighet påverkar individen 
genom att såväl framgångar som misstag syns mer, och att individen blir en 
representant för sitt kön. Detta resulterar i höga prestationskrav. De höga 
prestationskraven ger sämre möjlighet till återhämtning i arbetet och kvinnor-
na blir även försiktigare i sitt uttryckssätt då den personliga risken är högre.

Det försiktiga uttryckssättet i kombination med att teknik är könsmärkt 
påverkar förutsättningarna för kvinnor i tekniskt ledarskap. Deras teknik-
kompetens kommer inte Scania till nytta och bedömningen av den påverkas 
negativt.

Studien lyfter fram tre orsaker till Scania R&Ds jämställdhetsarbetes hittills 
begränsade effekt. Och indikerar därmed också nyckelfaktorer för förbättring 

•  Våga se och lyfta tecken på ojämställdhet 
•  Öka kunskapen om jämställdhetsbegreppets vidd
•  Följ upp fastslagna mål och rekryteringsprinciper

Avslutningsvis ger R&D ledningsgrupp sin syn på status för Scania R&D:s 
jämställdhetsarbete, där ett flertal aktiviteter är uppstartade och vidare arbete 
kommer att ske inom ramen för Skill Capture.

För att du som chef eller medarbetare ska kunna öka kunskapen och  
medvetenheten om jämställdhet, finns i slutet av häftet diskussionsfrågor att 
ta upp i de grupperingar du finner lämpligt. 



Vi behöver våga och vilja förändras
För Scania är det grundläggande att alla medarbetares kompetenser och 
drivkrafter ska tas till vara, och att alla medarbetare ska ha samma möjligheter 
att utvecklas och växa inom organisationen. 

Idag kallar vi det Skill Capture och det är en förutsättning för att Scania ska 
vara ett fortsatt framgångsrikt företag. En studie om jämställdhet och ledar-
skap på R&D, har visat oss att vi inte fullt ut lyckats i denna strävan avseende 
våra kvinnliga medarbetare.

Vi har genom det här arbetet fördjupat vår förståelse för de organisatoriska 
och sociala mekanismerna bakom svårigheten att uppnå jämställdhet på  
Scania R&D. Vi ska använda insikterna för att på bästa sätt accelerera  
jämställdhetsarbetet. 

Ett steg i den riktningen är denna sammanfattning som tagits fram i  
samarbete med Akademikerföreningen på Scania, i syfte att tillgängliggöra 
resultaten för alla chefer och medarbetare i organisationen. Jag uppmanar er 
att läsa den, diskutera innehållet och använda era insikter för att skapa en sant 
inkluderande företagskultur. 

Vi behöver våga och vilja förändras!

Claes Erixon
Executive Vice President, Scania R&D



Fack och företag samverkar 
Studien gjordes på R&D men kunde lika gärna gjorts på en annan del av 
Scania och kommit fram till – i huvudsak - samma resultat. Samma faktorer 
och effekter återfinns i andra mansdominerade miljöer i samhället.

Akademikerföreningen (AF) är mycket positiva till att Scania R&D initierat 
och drivit detta arbete. Det skapar förutsättningar för den sakliga dialog som 
krävs för att kunna diskutera och gemensamt komma fram till hur vi kan 
förbättra jämställdheten på Scania. Att älska avvikelser och använda dem för 
att förbättra är Scanias DNA, och det fungerar lika bra i den här frågan som i 
produktutveckling.

AF och HR R&D har tagit fram det här häftet tillsammans för att öka  
medvetandet och kunskapen om jämställdhet. Som i allt förändringsarbete 
krävs motivation och uthållighet. I det här fallet behöver både struktur och 
kultur ändras och det kan bara ske med ett brett engagemang på alla nivåer.  
Vi hoppas att du hittar din motivation genom att läsa häftet och diskutera 
frågorna på de sista sidorna.

Teorier och modeller som presenterats i det här arbetet är överförbara och 
giltiga även för andra minoriteter. Vi ser att fler än kvinnor gynnas av en  
jämställd och inkluderande arbetsplats. 

Vill du medverka till ett mer jämställt Scania är du välkommen att engagera 
dig i Akademikerföreningen och vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

 

 Akademikerföreningen på Scania 
 www.saco.se/scania
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Bakgrund
Mångfald - innefattandes jämställdhet - och inkludering, är viktigt för Scanias 
framtida konkurrenskraft. Det stärker företagets attraktivitet och ökar basen 
för rekrytering. 

En inkluderande företagskultur är en förutsättning för att en mångfald av 
kompetens och erfarenhet ska tas till vara, för att skapa högpresterande team, 
och för att i förlängningen, möjliggöra för företaget att nå sina mål.

Flera faktorer pekar mot att förutsättningarna för en framgångsrik karriär, 
inom mansdominerade arbetsplatser som Scania R&D, skiljer sig för kvinnor 
och män. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på högre chefsnivåer, 
trots att det gått åt rätt håll de senaste 20 åren. 

Personalavgångar från Scania R&D är låga i absoluta tal, men andelen kvinnor 
som lämnade Scania under 2016 ökade jämfört med föregående år.  
Motsvarande siffror för män har under samma period legat på konstant nivå. 
Analys av avgångsenkäter visade att kvinnor, i högre utsträckning än män, 
angav bristande utvecklingsmöjligheter som skäl. 

Företagshälsovården har också lyft det faktum, att kvinnor är starkt  
överrepresenterade bland dem som söker vård för arbetsrelaterad 
psykosocial ohälsa. De pekar på en rapport från Statens Beredning för 
Medicinsk och Social Utvärdering, som konstaterat att kvinnor och män som 
utsätts för likartad arbetsmiljö, reagerar hälsomässigt lika. Det är alltså de 
sociala och arbetsrelaterade förutsättningarna, som skapar ohälsa. 

I syfte att få en nulägesanalys av situationen, initierade HR på Scania R&D 
en studie om jämställdhet och ledarskap. För att göra resultatet lättillgängligt 
har referenser, beskrivning av metod och forskningsfrågor utelämnats i detta 
häfte. 
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Introduktion till  
jämställdhetsbegreppet
Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma makt och möjligheter 
att forma samhället samt sina egna liv. Samma rättigheter och skyldigheter 
ska även gälla för respektive kön (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 
Jämställdhet kan beskrivas som ett brett begrepp vilket innefattar både  
kvantitativa och kvalitativa aspekter. 

Kvantitativ jämställdhet syftar främst på den numeriska  
uppdelningen mellan män och kvinnor i alla områden i samhället.

Kvalitativ jämställdhet är mindre synlig än den kvantitativa, och syftar på 
att tillvarata kvinnor och mäns kunskaper, egenskaper, synpunkter och 
värderingar. Samt att de har möjlighet att berika och påverka samhället på 
samma villkor.

För att beskriva något som jämställt, måste både den kvantitativa och  
kvalitativa aspekten beaktas. Kvantitativ jämställdhet är enklare att definiera, 
mäta och följa upp än kvalitativ jämställdhet, vilket innebär att jämställdhet 
ofta felaktigt associeras med ett fokus på numeriska faktorer, den så kallade 
mätbarhetsfällan; ett ensidigt fokus på kvantitativ data som motverkar  
jämställdhetsarbetet. Kvantitativa kartläggningar kan däremot agera som 
utgångspunkt för analysen av kvalitativ jämställdhet. 

Jämställdhet kan dessutom delas upp i formell och reell jämställdhet. 

Formell jämställdhet innebär att det inte 
finns några formella hinder för vare sig män 
eller kvinnor att delta i samhällslivet.  
Ett exempel är att samtliga kön har lika 
rättigheter till utbildning, och att  
alla positioner och arbetsbefattningar  
är öppna för samtliga kön. 

För att beskriva något som jämställt, 
måste både den kvantitativa och  
kvalitativa aspekten beaktas. 

“
”

START

2



Reell jämställdhet syftar främst på att den kringliggande miljön tillåter att 
män och kvinnor har samma möjligheter och villkor i alla situationer. 
Ett sätt att särskilja formell och reell jämställdhet, är att beskriva formell 
jämställdhet som likhet i starten medan reell jämställdhet är likhet i resultatet. 
I likhet med kvantitativ jämställdhet, kan formell jämställdhet enligt forskning 
anses vara en utgångspunkt för reell jämställdhet. 

MÅL
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1. Faktorer som påverkar kvinnor i  
 mansdominerade organisationer
I forskningen återfinns flera faktorer som påverkar kvinnors förutsättningar 
att bli chefer i tekniktunga och mansdominerade organisationer

• Minoritetssituationen 
• Könsmärkning av chefsrollen och teknik 
• Homosocialitet
• Könsstruktur 
• Brist på förebilder

Studien pekar ut de två faktorer som i kombination ger störst negativ påverkan 
på kvinnors möjligheter att göra karriär på Scania R&D; kvinnors minoritets-
position och att teknik är könsmärkt.

1.1	 Minoritetspositionens	effekter

Minoritetspositionen1 har tre effekter

• synlighet
• kontrast
• assimilering

Den effekt som är mest påtaglig på Scania R&D är synligheten. I en grupp 
bestående av enbart män ses olikheter dem emellan, men när en kvinna ingår 
i gruppen framstår männen som lika och kvinnan som avvikande, och därmed 
mer synlig.

 

1 En grupp kan kategoriseras som en majoritet när den utgör mer än 60 procent av  
arbetsstyrkan. Minoritetseffekter mildras då minoriteten utgör ca 30 procent. 
På Scania R&D är fördelningen 2017 ca 20 procent kvinnor och 80 procent män.4



Synligheten, gör individen till en representant för sitt kön vilket visat sig leda 
till höga prestationskrav. Det beror dels på att såväl framgångar som misstag 
syns mer, dels på att misstag inte bara tillskrivs individen utan även den grupp 
individen representerar. Att misstag blir mer synliga gör kvinnor mindre 
riskbenägna och försiktigare i sitt uttrycksätt. 

Konsekvensen av det är att kvinnor i mindre utsträckning tar plats och yttrar 
sig utan att vara helt säkra, ett beteende som bekräftas av både män och 
kvinnor i studien.
 
Ytterligare en effekt av synligheten är att den påverkar möjligheten till  
återhämtning i arbetet negativt (se 1.2,  sista stycket). 
Återhämtning är centralt för psykosocialt välbefinnande.

Övriga effekter, kontrast och assimilering framkommer inte lika tydligt som 
synligheten på Scania R&D, enligt studien. 
Kontrast innebär att kulturen i gruppen förstärks när en avvikare kommer 
in. Assimilering innebär att minoriteten anpassar sig till majoritetens  
förutfattade meningar och stereotypa bild av minoriteten, eftersom det är 
minst energikrävande. Exempel på assimilering ses på Scania R&D i form  
segregeringen av sysslor och positioner (se 1.4 Könsstruktur).

1.2 Chefsrollen och teknik är könsmärkt

Könsmärkning innebär att ett yrke, en position eller syssla starkt förknippas 
med ett kön. Könsmärkning innehåller dessutom en maktaspekt då yrket även 
delges en status. Det har också visat sig att statusen ofta följer med män när en 
syssla ”byter kön”. Historiska exempel är skollärare och präst.
 
Chefsrollen på Scania R&D är könsmärkt enligt en traditionellt manlig norm 
inom tre dimensioner

• bakgrunden inom ingenjörsyrket
• teknik 
• arbetsbelastningen

Könsmärkning av chefsrollen, i kombination med att även teknik är tydligt 
könsmärkt, är en försvårande faktor för kvinnor med chefsambitioner. 
Detta då teknikkompetens enligt många i studien, ses som den viktigaste  
egenskapen hos en chef på Scania R&D. 
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Studien belyser en kultur, där snabba svar och att verka ha koll premieras,  
i motsats till att erkänna okunskap och utnyttja expertis för att få så bra  
beslutskvalitet som möjligt. Detta gör kulturen manligt präglad då kvinnors 
försiktigare uttryckssätt, främst gällande tekniska frågor, avviker från normen 
för chefer, framförallt på högre chefsnivåer. 

Försiktigheten kan som tidigare nämnts hänföras till synligheten i minoritets- 
rollen. Denna kultur, i kombination med arbetsstrukturen i form av 
teknikmöten där cheferna förväntas var insatta på detaljnivå, gör att teknisk 
kompetens bedöms olika hos män och kvinnor. Följden är att det blir svårare 
för kvinnor på Scania R&D att vara chefer, framförallt på de mest tekniska av 
gruppchefstjänsterna. Vilket i sin tur minskar deras möjligheter att bli högre 
chefer.

Resultaten i denna studie bekräftar mycket teori från tidigare forskning kring 
minoritetssituationen och könsmärkning av chefsrollen. Till skillnad från  
tidigare studier, verkar dock könsmärkningen av teknik på Scania R&D  
begränsa kvinnors möjligheter att bli chefer i högre grad, än könsmärkningen 
av chefsrollen i sig.

Att vara chef innebär ansvar för produkt, personal och process. Såväl manliga 
som kvinnliga chefer i studien beskriver dock produkt som helt dominerande 
på Scania R&D. Tillsammans med möteskulturen gör detta att cheferna ofta 
har svårt att få tid för personal och process under ordinarie arbetstid. 
Både män och kvinnor nämner en tendens bland män att rycka på axlarna och  
enklare släppa arbetet, något som kvinnor inte gör i samma utsträckning.  
Återigen relaterat till minoritetspositionens synlighet och de höga prestations- 
krav som följer med den.  Därmed blir chefsrollens arbetsbelastning  
könsmärkt; den skiljer sig beroende på om man tillhör norm eller minoritet.
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1.3 Homosocialitet - lika väljer lika

Homosocialitet betyder att lika väljer lika, både i privata, sociala och  
professionella sammanhang. Vid rekrytering och befordran innebär det en  
tendens att välja den kandidat som är mest lik en själv. När flertalet av  
cheferna är män ger det att den manliga majoriteten i chefsleden bibehålls. 

Rekrytering är bland det viktigaste en chef gör och det är naturligt att vilja 
minimera risken då misstag kan bli kostsamma, både i tid och resultat. 
Det som är välbekant, upplevs ofta som mera tryggt och säkert. I studien 
berättar också flera av männen i chefsposition, att det är enkelt att anställa en 
person som är lik dem själva, med samma bakgrund och intressen.

Homosocialitet har sedan tidigare identifierats som en företeelse Scania R&D 
vill komma till rätta med, och därför har följande rekryteringsprinciper införts

• Samtliga chefstjänster ska utannonseras 
• Det ska alltid finnas en manlig och en kvinnlig  

slutkandidat vid chefsrekrytering. 

En formalisering av rekryteringsprocesser är dock enligt tidigare forskning 
inte avgörande när det gäller minskad diskriminering, eftersom kompetens 
fortfarande är en tolkningsfråga som beror av vem som bedömer.
 

7

? !



1.4 Könsstruktur

Könsstruktur kategoriseras enligt forskning av

• Antalsmässig fördelning
• Graden av segregering av sysslor och positioner
• Graden av segregering avseende makt och inflytande

På Scania R&D är den antalsmässiga fördelningen mellan män och 
kvinnor särskilt tydlig på chefsnivå. På gruppchefsnivå finns, med stabs-
funktioner exkluderade, arton procent kvinnor, på sektionschefsnivå  
tio procent kvinnor och noll procent2  från tredje linjen och uppåt. 

Segregeringen av sysslor och positioner, lyfts fram av både manliga och  
kvinnliga chefer i studien samt av HR. De ser en tydlig trend bland kvinnor att 
välja eller riktas mot koordinerande roller tidigt i sina karriärer. När kvinnor 
senare ska bli chefer, bedöms de ha för låg teknisk kompetens och kvalificerar 
sig därför bara till grupper och sektioner som är längre från tekniken. 
Detta blir en återskapande process som bibehåller mansdominansen, såväl 
som bilden av den rätta karriärvägen för att bli chef. 

Segregering med avseende på makt och inflytande, tydliggörs av att 
kvinnor är överrepresenterade på avdelningar och funktioner, som av 
studiedeltagarna beskrivs ha lägre status, tex stabsfunktioner och projekt-
ledning. Och att de saknas helt på de högsta chefspositionerna.

Skillnaden i sysslor och positioner bildar den horisontella segregeringen och 
den ger i längden den vertikala segregeringen, som är skillnaden i makt och  
inflytande. Detta på grund av att bilden av vad som är nödvändig kompetens 
för en högre chefstjänst och hur den bör uppnås, normalt baseras på de 
personer som innehar tjänsterna idag. Denna tydliga uppdelning av män och 
kvinnor, förstärker bilden av att Scania R&D är horisontellt och vertikalt köns-
segregerat.

2Scania R&D år 2016

Kvalitativ jämställdhet innebär att kvinnor 
och män har möjlighet att berika och  
påverka samhället på samma villkor. 

“
”
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1.5 Brist på kvinnliga förebilder

En stor andel av kvinnorna i studien säger att bristen på kvinnliga förebilder 
färgar deras bild av hur de kan göra karriär på Scania R&D. 
Bristen av kvinnliga förebilder påverkar både på ett medvetet och omedvetet 
plan. De kvinnliga cheferna i studien uppger till exempel att de har svårt att se 
sig själva i ledningsgrupperna på högre chefspositioner. 

Hälften av kvinnorna i studien som valt att lämna Scania R&D, gjorde det på 
grund av bristen på utvecklingsmöjligheter. Andra hälften hade gått  
nomineringsutbildningar, och bör därför ha varit påtänkta för högre chefs- 
positioner, men valde trots det att lämna.

Enligt forskning börjar kvinnor som inte ser utvecklingsmöjligheter orientera 
sig horisontellt istället för vertikalt. Det exemplifieras av att flera av de  
kvinnor som valt att lämna chefsyrket, idag arbetar som projektledare. 

För att de bästa kvinnorna ska söka sig till 
Scania - och stanna kvar, måste det vara 
tydligt att det går att ta sig till toppen. 

“
”
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2 Analys av R&D:s jämställdhets-
 arbete
Studien lyfter fram tre orsaker till Scania R&Ds jämställdhetsarbetes hittills 
begränsade effekt. Den indikerar därmed också nyckelfaktorer för förbättring 

•  Våga se och lyfta tecken på ojämställdhet 
•  Öka kunskapen om jämställdhetsbegreppets vidd
•  Följ upp fastslagna mål och rekryteringsprinciper

2.1 Våga se och lyfta tecken på ojämställdhet

Det finns en obenägenhet hos såväl kvinnor som män i studien att benämna 
Scania som ojämställt. 

Majoriteten av de intervjuade skattar jämställdheten på Scania R&D högt. 
Samtidigt visar många av berättelserna i intervjuerna på motsatsen.  
Studiedeltagarna framhäver den goda formella jämställdheten, där föräldra- 
ledighet och flexibilitet lyfts som faktorer som främjar jämställdhet, och berör 
inte den reella jämställdheten. Detta trots att den reella ojämställdheten på 
Scania R&D, tydliggörs av att den kvantitativa jämställdheten inte är nådd.

Obenägenheten, hos såväl manliga som kvinnliga medarbetare, att se Scania 
R&D som ojämställt, kopplas i studien till lojalitet mot företaget och kan även 
ses som en överlevnadsstrategi hos kvinnorna, att ”gilla läget”.  
Lojaliteten kopplas till att studiedeltagarna ser positivt på Scanias företags- 
kultur i stort. Men det framkommer också att det på det personliga planet 
finns en rädsla hos flera av kvinnorna att framstå som en ”kvinnosakskämpe”, 
och att det skulle kunna äventyra bilden av deras kompetens i övrigt. 

Obenägenheten kan också ses som ett heterosocialt beteende. Heterosocialitet  
betyder att kvinnor i minoritet åsiktsmässigt orienterar sig mot majoriteten  
för att visa lojalitet mot kulturen och för att bevara sin självkänsla. Både män 
och kvinnor i studien, beskriver de kvinnor som nått högst hierarkiskt, som ett 
bevis för att kvinnor kan nå långt, snarare än ett undantag. 

Formell jämställdhet, kan beskrivas som 
likhet i starten, och reell jämställdhet, 
som likhet i resultatet. 

“
”
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Att beskriva dem som bevis bottnar dock i okunskap, då förändring enligt  
forskning kräver fler än ett fåtal individer som bryter normer. Genom att  
förklara den ojämna könsfördelningen som en produkt av utomstående  
faktorer eller andra anledningar, målas en bild av Scania R&D som en  
jämställd arbetsplats. 

En förutsättning för jämställdhet är att våga se och lyfta de tecken på  
ojämställdhet som finns. Det förutsätter en kultur som är mottaglig för kritik 
och öppen för förändring. Då kan såväl kvinnor som män i organisationen,  
i konstruktiv dialog, föreslå förbättringar. Att älska avvikelserna är lika viktigt 
här som i produktutveckling.

2.2 Öka kunskapen om jämställdhets- 
 begreppets vidd

Scania R&D har historiskt definierat jämställdhet framför allt i kvantitativ 
jämställdhet och inte i kvalitativ jämställdhet. Fokus har legat på den  
numeriska könsfördelningen, där rekryteringsprocesser har varit centrala i 
jämställdhetsarbetet de senaste åren. 

För att lyckas med jämställdhetsarbetet behöver fokus läggas på de mer 
svårmätbara, kvalitativa aspekterna av jämställdhet. Samt på de strukturella 
och kulturella faktorer som påverkar; minoritetssituationen, könsstruktur och 
könsmärkning. 

Forskning visar att det är vanligt att jämställdhetsarbete tar utgångspunkt i 
att ”fixa kvinnorna”. Detta är ett tankesätt som fokuserar på individen, att den 
själv både är problemet och äger problemet, och därmed också lösningen. 
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Tankesättet ”fixa kvinnorna” återfinns också 
på Scania R&D. Genom att ensidigt fokusera 
på hur kvinnor ska kunna tränas och  
utbildas, så att de kan matcha normen, synas 
inte den existerande struktur och kultur som 
är grunden till ojämställdheten. 

Detta synsätt bekräftas av HR, och framkommer också i intervjuerna med de 
manliga cheferna. 

Ett effektivt jämställdhetsarbete förutsätter kunskap och medvetenhet om 
jämställdhet på alla nivåer i organisationen. Med insikt om de kulturella och 
strukturella faktorer som påverkar, kan organisationen arbeta långsiktigt för 
en förändring. 

Studien lyfter vikten av att skapa förebilder på högre nivåer inom samtliga 
karriärvägar. Samt att vidga synen på teknikkompetens och hur den bedöms. 
Mentorprogram har också visat sig vara ett effektivt verktyg för förändring.

2.3 Följ upp fastslagna mål och rekryterings- 
 principer

Obenägenheten, hos såväl manliga som kvinnliga medarbetare, att se Scania 
R&D som ojämställt, har resulterat i en utebliven dialog, och därmed ett  
otillräckligt engagemang för förändring. 

Det har i sin tur resulterat i en brist på uppföljning kring de mål och  
rekryteringsprinciper som har fastslagits. Initiativ som tagits har därmed blivit 
kortlivade och inte fått förankring i verksamheten.
 
Ledningens tydligt kommunicerade engagemang i frågan är helt avgörande 
för att lyckas, och engagemanget är i sin tur beroende av medvetenheten om 
problembilden. Utebliven dialog har givit utebliven medvetenhet på alla nivåer 
i organisationen. 

För att Scania R&D ska nå uppställda jämställdhetsmål behöver ledningen 
kontinuerligt följa upp resultat samt kommunicera att jämställdhet är viktigt 
för Scanias framgång.
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Vägen framåt
I januari 2017 startade R&D ledningsgrupp en mångfaldsgrupp bestående av 
Sven-Åke Edström, Per Lange och Malin Sollert. Gruppen skapades som ett 
resultat av Skill Capture och gruppens uppgift är att hålla frågan om mångfald 
och inkludering levande, formulera R&D:s målsättning avseende mångfald 
och följa upp arbetet. En av de första insatserna från gruppen var att sponsra 
medarbetarinitiativet XLR8, nätverket för jämställdhet på R&D. Gruppen 
avser fortsatt att sponsra nätverket och säkerställa kontinuiteten i det mentor-
program som nu drivs i XLR8:s regi.

För chefskollektivet har en pilotutbildning genomförts i inkluderande ledar-
skap, som ska leda till att detta blir en del av de grundläggande färdigheter en 
chef på Scania ska ha.
Skill Capture har under våren 2017 nått alla R&D:s chefer och arbetet går nu 
in i sin tredje fas som syftar till att samtliga medarbetare på R&D ska få ökad 
medvetenhet om mångfald och inkludering, och förståelse för vikten av att  
arbeta för en mer inkluderande arbetsmiljö. I det materialet har jämställdhet 
en given plats. Parallellt pågår de aktiviteter som initierats i R&D:s alla  
ledningsgrupper kopplat till Skill Capture.

HR R&D har fortsatt uppdraget att driva ett organiserat jämställdhetsarbete. 
Med efterfrågan och uppföljning från R&D ledningsgrupp får HR-funktionen 
förbättrat mandat att driva jämställdhetsfrågor. HR ska coacha chefer att bli 
bättre på jämställdhet och utveckla metoder och processer inom området  
People management för att säkerställa likabehandling i utveckling av  
medarbetare och utnämning av chefer. 

R&D ledningsgrupp vill medverka till att öka kunskapen om jämställdhet 
genom att ta fram detta häfte tillsammans med Akademikerföreningen på 
Scania och genom presentation av arbetet på en chefsträff med samtliga R&D:s 
chefer. Det är också ett sätt att tydliggöra att jämställdhet angår oss alla och är 
av yttersta vikt för Scanias framtid. 

Om du har idéer som skulle kunna stärka jämställdheten på Scania R&D kan 
du också engagera dig genom att kontakta HR, AF eller R&D:s nätverk för 
jämställdhet XLR8.

Södertälje 2017-12-12
R&D ledningsgrupp genom Sven-Åke Edström, Malin Sollert och Per Lange
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Diskussionsfrågor 

För att du som chef eller medarbetare ska kunna öka kunskapen och  
medvetenheten om jämställdhet följer förslag på diskussionsfrågor. 
Läs gärna ett stycke och diskutera i de grupperingar du finner lämpligt.

Bakgrunden till studien

• Upplever du att kvinnors och mäns förutsättningar skiljer sig på Scania?  
På vilket sätt? 

• Vilka möjligheter ser du för Scania, om bolaget blir mer  
jämställt? 

• Vilka möjligheter ser du för dig, med ett mer jämställt Scania? 

• Vilka skillnader i de sociala och arbetsrelaterade förutsättningarna skapar 
ohälsa tror du? 

• Varför tror du att fler kvinnor än män angivit bristande utvecklings- 
möjligheter som skäl när de lämnat bolaget? 

Jämställdhetsbegreppen

• Hur ser den kvantitativa jämställdheten ut i din organisation?  
Fördelningen kvinnor/män i chefs-, tekniker- och projektledarkarriären? 

• Hur arbetar ni för att uppnå kvalitativ jämställdhet i din organisation? 
Att kvinnors kunskap och synpunkter tas tillvara, och att de berikar och 
påverkar Scania i samma utsträckning som män. 

• Formell jämställdhet kan beskrivas som likhet i starten, och reell  
jämställdhet som likhet i resultatet. Hur kan den reella jämställdheten  
förbättras i din organisation?

Minoritetssituationen (1.1)

• De negativa effekterna av minoritetssituationen minskar vid  
ca 30 procent. Vilka kreativa lösningar kan du tänka dig för att minska 
minoritetssituationen? 
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Chefsrollen och teknik är könsmärkt (1.2)

• Har du sett exempel på könsmärkta roller eller kompetensområden inom 
din organistation? 

• Hur definierar du teknik och teknikkompetens? 

• Är all teknik könsmärkt eller är viss teknik mer könsmärkt än annan? 
 

• Vad kan göras i din organisation för att mildra effekten av att både chefs-
rollen och teknik är könsmärkt? 

• Vilka möjligheter respektive risker ser du med ett mindre detalj- 
orienterat ledarskap? 

• Hur påverkar normen/majoriteten synen på ledarskap? 

• Hur kan chefsrollen utvecklas för att bli mer inkluderande? 

Homosocialitet - lika väljer lika (1.3)

• Känner du igen dig i att lika väljer lika? 

• Vilka risker och möjligheter finns när lika väljer lika? 

• Vad kan göras för att motverka de negativa konsekvenserna av homo-
socialt beteende, såsom homogena ledningsgrupper? 

• Vilken är den rätta karriärvägen till ledarskap enligt dig? Vilka risker och 
möjligheter finns det med att vidga synen på den rätta karriärvägen? 

Könsstruktur – könssegregering (1.4)

• Finns det en segregering avseende sysslor och positioner i din organisa-
tion? Vad kan göras för att ändra den? 

• Finns det en segregering avseende makt och inflytande i din  
organisation? Vad kan göras för att ändra den?
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Brist på kvinnliga förebilder (1.5)

• Finns det något som bekräftar påståendet “När kvinnor inte ser  
utvecklingsmöjligheter, börjar de enligt forskning istället orientera sig 
horisontellt”? 

• Vad skulle fler kvinnor på högre positioner betyda för dig? 

• Vad skulle fler kvinnor på högre positioner inom bolaget, betyda för  
Scania? 

• Vad kan göras för att öka antalet kvinnor på högre positioner?

Våga se och lyfta tecken på ojämställdhet (2.1)

• Vad kan Scania göra för att främja en saklig dialog om jämställdhet? 
  

• Vad kan du göra för att främja en saklig dialog om jämställdhet i din  
organisation?  

Ökad kunskap om jämställdhetsbegreppets vidd (2.2)

• På vilket sätt upplever du att synsättet ”fixa kvinnorna” finns i din 
omgivning? Att ensidigt fokusera på hur kvinnor ska tränas och utbildas så 
att de matchar den manliga normen. 

• Jämställdhet innefattar både en kvantitativ och kvalitativ aspekt.  
Vad kan göras för att öka kunskapen om jämställdhet i din organisation?

Uppföljning av fastslagna mål och rekryterings- 
principer (2.3)

• Hur skulle dina mål för det kvalitativa jämställdhetsarbetet se ut? 
 

• Hur skulle dina mål för det kvalitativa jämställdhetsarbetet se ut?  

• Finns det några hinder för att följa fastslagna rekryteringsprinciper?  

• Vad kan göras för att öka uppföljning av fastslagna mål och rekryterings- 
principer?
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