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Vet ni vart detta är? Detta är Mårdseleforsen, Vindelälven. 



Affärsidé

VI SKA AV KUNDERNA uppfattas som en världsledande leverantör och
utvecklingspartner
av rotatorlösningar. Genom att erbjuda de bästa produkterna
och det starkaste varumärket ska vi ge kunderna ett tydligt mervärde.

INDEXATOR ROTATOR SYSTEMS erbjuder rotatorer med tillbehör för 
verktyg på
arbetsmaskiner.
Våra kunder finns över hela världen. Genom ständig utveckling
möter vi kundernas höga krav på funktion och totalekonomi.

Vision
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Fördomar och föreställningar om hur vi norrlänningar är: blyga, tystlåtna, tillbakadragna = bäst I världen



Världens största utbud 
av hydrauliska rotatorer och 
tillhörande utrustning
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Våra produkter används i över 40 länder på fem kontinenter inom skogsbruk, styckegodshantering och materialhantering. 



Lösningar för alla behov
• Skogsbruk
• Transport
• Styckegods
• Materialhantering
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Lösningar för alla behov.Indexator erbjuder världens största utbud av hydrauliska rotatorer och tillhörande utrustning som svängdämpare, länkaroch slangsvivlar. Från stora, kraftfulla rotatorer för de mest krävande arbetsuppgifter, till små, smidiga modeller för lättare arbeten. Utvecklade för att klara tuff materialpåkänning och hård belastning på alla vitala delar och byggda för att leverera oavsett temperatur och väderlek.SkogsbrukTransportStyckegodsMaterialhantering



80 % exporteras
>40 länder 

26% kvinnor
74% män300 MSEK150 anställda 2012 Industrins jämställdhetspris

2016 Bäst i Sverige på hållbar                        
kemikalieanvändning8500 m2

anläggningsyta
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Vår marknadVälkommen till Indexators värld• Våra produkter finns på över 40 marknader och fem kontinenter där vi verkar för ökad lönsamhet för maskintillverkare, entreprenörer och förare.  • Huvudkontor, produktion och produktutveckling finns – och kommer alltid att finnas – i Vindeln, ca 50 km nordväst om Umeå i norra Sverige. 



Jämställdhet på Indexator – läget 2006
• Ca 130 anställda

• 11 % kvinnor

• Inga kvinnliga chefer

• Inga kvinnor på monteringen

• Rå jargong

• SLITZ-tidningar och affischer av lättklädda kvinnor lite 

här och där

• Avsaknad av jämställdhetsplan

• Ny VD

• Stark konjunktur

• Hur klara kompetensförsörjningen???



• Starten på min resa
• Trakasserier
• Rå men hjärtlig jargong
• Ny som chef – vadå jämställdhet?
• ”Hade svårt att definiera begreppet och hur det verkligen 

såg ut hos oss. Tyckte själv att vi inte hade några större 
problem annat än att vi har väldigt lite kvinnor på 
arbetsplatsen. Men så har det ju alltid varit, så det var inget 
konstigt”

• Nationellt projekt – metodutvecklare
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Började 98 som montörAtt det inte jobbade några kvinnor på monteringen reflekterade jag aldrig över.Idag klassar jag nästa allt som sas och gjordes som trakasserier! Jargongen var riktigt rå och stämningen var ofta hätskHjärtlig = förklädnadHumor på bekostnad av andra = hjälper till att hålla könsordningen på platsNy som chef – reflekterade fortfaranande inte över att det inte fanns några kvinnor på monteringenNy VD, besök av konsult från ledarskapsakademinInkallad till VD, beskrev projektet, inte varför jag skulle vara med, jag frågade inte, nu förstår jag!Projektet gick ut på att först utbilda chefer, genom tänket kunskap ger insikt. Utbildningarna handlade mycket om att sudda ut alla fördomar om män och kvinnor – fokus på genus alltså. Sen valdes en pilotgrupp ut och chefen över den gruppen utsågs till metodutvecklare. Han fick med stöd ta fram en modell för hur han skulle jobba med dessa frågor med sin personal.Steg 3 blev sen att han själv tillsammans med konsulterna höll i flera seminarier där man genom kunskap, fick insikt – och därmed en förändring.Utbildning av metodutvecklareUtbildning av ledningsgruppenUtbildning av övriga ledareBehovsstyrda seminarier i små grupperEnkät  Seminarium (2 x 1 dag)  Ny enkät



• Medvetenhet om mina egna 
föreställningar och fördomar, 
värderingar och normer

• Montör = man
• Könsmärkt arbete.
• Sjuksköterska 
• Brandman 
• Chef 
• Receptionist 
• Närvaro och medvetenhet 
• Manlighetens fyra grundregler
• Motstånd
• Glädjedödaren
• Vanligast frågan?

- Vara beredd på
att bli påverkad

- Försöka förstå
- Respektera
- Synliggöra
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Lyckligt ovetande, det började gå upp för mig att jag befann mig i djupt vatten utan kunna simma och inte heller kunna hålla andan under vattnet särskilt länge.Vad hade jag för föreställningar och fördomar om arbetsplatsen? Var det någon skillnad mot för andras?Vilka normer fanns? Uttalade normer och outtalade normer? Vem skapade dessa?Stor och stark man, kvinnor vill inte, kvinnor kan inte, kvinnor är inte tekniskt intresserade, kvinnor är för svaga Könsmärkta arbeten, tänker ni på en kvinna eller man när jag säger sjuksköterska, brandman, receptionist, chef?Självinsikt = medvetenhet = beteenden. Synliggjorde hur jag tänkte och vad jag ville = nolltoleransRättvisor, barnkläder, små barn = flicka eller pojke, flick och pojkkläder. Annonser, bilder, vem får göra vad? Vem blir befodrad?Robert Brannon, psykologInget fjolleri, inte erkänna svaghet eller bräcklighetStäva uppåt, handlar om makt, status och förmögenhet, den som har mest leksaker när den dör vinner.Fast som en klippa, riktiga män är pålitliga i krissituationer, de gråter inte och visar inga känslor.Låt dem se på fan, utstråla en aura av manlig djärvhet, ge järnet och tar risker till sista andetaget i livet.MotståndAktivt motstånd vs passivt motståndMkt tid på jobbet, bygger sin identitet, männen kände sig hotade, gjorde allt de kunde för att bevara sin identitet.Förminskning, utestängande, trakasserade, ingen information, fel information



Resultat av Jämvikt

Attitydundersökning genomfört i den pilotgrupp på
20 personer som genomgick Jämvikt-seminarierna

Område
Före

(Juni 2007)
Efter

(Nov 2007)
Fysisk arbetsmiljö 55% 67% Trygg, säker, ändamålsenlig
Trygghet & trivsel 88% 91% Stämning, öppen dialog, respekt
Förtroende 88% 91% Förtroende för chef och arbetsgivare
Arbetstillfredställelse 65% 80% Engagemang, meningsfullt, roligt
Praktisk arbetsmiljö 18% 37% Den praktiska arbetsmiljön lämpar sig för bägge könen
Psykosocial arbetsmiljö 65% 86% Stämning lämplig för bägge könen, bemötande, språkbruk
Attityd till familjeansvar 35% 73% T.ex viktigt att dela föräldraledigheten
Rekrytering och lön 25% 60% Lika lön för bägge könen, arbetsgivaren anstränger sig för att anställa kvinnor
Mångfald 23% 77% Mångfald bejakas, aktivt jämställdhetsarbete pågår

Andel positiva



2008

 2008 startade vi nästa
generations värdegrundsarbete

 Baserat på våra insikter och erfarenheter
av jämställdhetsprojektet

 Seminarier på samma sätt som i projektet 
Jämvikt

Vi kallar det för Indexators filosofi

 Tre dimensioner:
 Jämställdhet och mångfald
 Principer för lean produktion
 Ledarskap och medarbetarskap



Vår värdegrundsresa

Inkluderande 
skog

2016-2017

Projektet Jämvikt
2007-2008

Indexators 
filosofi 

2008-2010

Lean implementeras 
i verksamheten

2011- Från Macho till 
modern

2014-2015

Industrirådets 
Jämställdhetspris

2012

Leanledarskap
Filosofihuset

Daglig styrning
2013-2014

Indexators
Filosofi 2.0

2015
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Jämvikt: Grunden till projektet har att göra med kompetensförsörjning. Vi har en begränsad arbetsmarknad och vi kommer inte att kunna tillgodose vårt rekryteringsbehov om vi bara är attraktiv för 50% av befolkningen. Monteringen ett pilotprojekt (Könsmärkt arbete Montör=man på den tiden). Man gjorde enkätundersökningar och som man sedan följde upp genom seminarium. Man gjorde sedan enkät igen.Indexators filosofi: Baserat på våra erfarenheter och insikter från jämställdhetsprojektet startade vi nästa generations värdegrundsarbete. Alla medarbetare och chefer i seminarium.Vårt integrerade jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har uppmärksammats på flera olika sätt, exempelvis deltar vi ofta i seminarier, tar emot besökare där vi berättar om Indexators Filosofi och vårt jämställdhetsarbete. Även genom böcker, tidningsartiklar och Industrirådets jämställdhetspris 2012. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Indexator för att ta del av ett gott exempel inom industrin.Läs mer:http://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2012/Från Macho till modern (2014-2015)WorkshopsJämställdhetsutbildningar (för chef och medarbetare)Analysseminarium av jämställdhetsplan m.m.Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan (inkluderande skog) 2016-Erfarenhetsutbyte-”Vår väg till en inkluderande verksamhet” + Olika jämställdhetsinsatsers förändringspotential-Integrera jämställdhet ytterligare



Vision
Mål

Precision

Engagemang

Mervärde

Rätt i tid
Rätt

från mig

Ständiga förbättringar

Överenskommet arbetssätt Utjämning Våra prioriteringar

Respekt Långsiktighet Entreprenörsskap Glädje

Indexators Filosofi
Våra värderingar och principer



Hur jobbar vi med 
jämställdhet i dag?

• Indexators filosofi
• Årliga seminarier för all personal
• Månadens filosofifråga
• Filosofireferensgrupp
• Introduktionsutbildning för nya medarbetare och chefer
• Jämställdhetsplan
• Jämställdhetsmål som följs upp i ledningsgruppen
• Policy mot kränkande särbehandling och diskriminering
• Lönekartläggning för att motverka osakliga löneskillnader 
• Rutin för kontakt med långtidsfrånvarande
• Rekryteringsprocessen
• Bildspråk
• Medarbetarskap som lönekriterium samt riktlinje kring 

föräldralediga i vår lönepolicy
• OSA-rond (organisatorisk och social arbetsmiljörond)
• Medarbetarenkäter
• Kartlägger arbetsmiljön ur ett könsperspektiv
• Har på oss ”genusglasögonen” i vardagen
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Filosofifrågor kring beteende, tex klättra i pallställ?Rekrytering, gör alla mina rekryteringar själv. Många män som blir irriterade över de frågor som jag ställer, använder mig av positiv särbehandlingmän väljer mänKvotering 



• Jämställdhetsarbete är lönsamt

• Att arbeta med jämställdhetsfrågor är ett värdegrundsarbete

• Värdegrundsarbete måste vara ledningsstyrt

• Jämställdhetsarbete startar med kunskap

• Kunskap ger insikt

• Kunskap + Insikt + handling ⇒ Förändring

• Utmana dina egna fördomar

• Testa i mindre grupper

Insikter och Framgångsfaktorer
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Roligare arbete ( beskrev i inledning trakasserier osv, när vi jobbat bort detta kunder vi fokusera på arb.miljö)Bättre arbetsmiljö (När vi jobbat bort te x tunga lyft och ergonomiskt dåliga stationer så kunde vi fokuser på kvallite)Högre kvalitet ( när vi jobbat med kvaliten så gav det ett lättsamare, produktivare arbetssätt)-Bättre arbetsresultatLedningsstyrt, min chef, ingen utb. Uttryckte sig mkt plumt!



Nuläge 2018 jämfört med 2006. 
Har vi lyckats?

• Vi har vunnit Industrins Jämställdhetspris (2012)

• Andelen kvinnor har ökat från 11% till 26%

• Andelen kvinnor som söker utannonserade tjänster är 33% 

• Vi har gått från 0 till 33 % kvinnliga chefer

• På monteringen har andelen kvinnor ökat från 0% till 43%

• Totala sjukfrånvaron har minskat

• Produktivitet och lönsamhet har ökat

• Våra SKLE-nyckeltal har förbättrats

• Trivseln och glädjen är större

• Förbättringsgrupper där minst 30% är kvinnor genomför fler 

förbättringar än grupper enbart bestående av män
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Finn ett fel?



Bättre bild!



Vilka fördomar sitter jag med?

Vad kan jag göra för att bidra till en 
jämställd arbetsplats?

Det tysta medlåtandet!
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Företagskulturen skapas inte minst i fikarummet utifrån vad vi pratar om där (eller det vi inte pratar om). Är vi inkluderande och har roligt med varandra, inte åt varandraYtterligare frågor kopplat till kultur:  Hur är vi mot varandra på det här företaget? Mot kunder? Vad är norm och vad är inte norm? Tex Lundhags, friluftsliv, köttätare…Kultur är något vi gör tillsammans och vilken kultur vill vi då ha? Går vår kultur att ”ta på”?Vad är bra och kan förstärkas t ex med ett aktivt jämställdhetsarbete?Vad kan städas undan i vår kultur eftersom det t ex försvårar ett jämställdhetsarbete?När vi diskuterat jämställdhet på Indexator har vi fått följande exempel:Arbetskläder för gravida är svår att få tag i.Storleken på arbetskläder ofta är anpassad efter män.När en kund ringer in till teknisk support och möts av en kvinna tror kunden att den har hamnat i receptionen.När en man jobbar och tar hand om sitt barn medan frun veckopendlar möts han av reaktioner som ”stackars dig”, eller ”vad duktig du är”.Kvinnlig verkstadsarbetare har vid flertalet tillfällen blivit ”förbisedd” som teknisk expert till förmån för manliga verkstadsarbetare.En manlig och kvinnlig chef står som kontaktperson på en rekryteringsannons. När en kandidat ringer och vill veta mer om tjänsten så svarar den kvinnliga chefen. Trots att kvinnan förklarar att hon är en av kontaktpersonerna säger kandidaten ändå att denne vill prata med den manliga chefen.
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