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Regeringen får snällt vänta i fållan
innan de kan ta ut vänstersvängen
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Ericsson-vd
har mobilt mål
Nedskärningar, omstruktureringar och nya affärsområden på
en snabbföränderlig marknad
– Hans Vestberg har haft fem
intensiva år på vd-stolen i Ericsson.
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Jag ska göra ett
Ikea av det här.
Bert Karlsson – en av många
citatspridare under året.
Sandviks Sverigechef Peter Lehnbom
skojar med de japanska besökarna
inför den obligatoriska gruppbilden.
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Jämställdhet lockar
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Med spring
i benen är
Prag hett

JAPANSKT INTRESSE FÖR SVENSK MODELL Intresset för hur svenska företag
jobbar med jämställdhet och vinsterna de ser med större mångfald växer internationellt.
SvD Näringsliv följde med en japansk delegation på Sverigebesök. Nyheter 08–09

SPORT Skaffa dig full koll på sportåret 2015
Två grafiska verk av Yrjö Edelmann
Two parcels in harmonic motion och Dimensional analysis of green powder fields som
säljs exklusivt genom SvD accent. Samtliga verk är numrerade och signerade av konstnären.
Pris oramad: 4 250 kr/st. Pris inramad: 5 750 kr/st
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Jämställdhet
på export
NYFIKNA JAPANER Allt fler utländska företag och politiker vill
lära sig hur vi i Sverige jobbar med jämställdhet och vad företag har
att vinna på att ha fler kvinnliga chefer. SvD Näringsliv följde med en
nyfiken japansk delegation under deras Sverigebesök.

M

ännen bär kostym och slips och
rullar svarta resväskor. Kvinnor
na puttar pastellfärgade väskor
framför sig. Det är kallt men
solen skiner på Kungsgatan. De
har haft tur med vädret trots års
tiden. Delegationen från Japan har precis landat.
De är här för att lära sig mer om det svenska sys
temet i allmänhet och hur svenska företag jobbar
med jämställdhet i synnerhet. Vårt land ses som ett
föredöme i internationella sammanhang och allt
fler sneglar på hur det funkar här.
– Vi vill förstå ert system, och vill se hur våra
företag kan dra nytta av detta, förklarar Yoichi Ota,
som har en chefspost på Mitsui, ett av Japans sex
stora företagskonglomerat.
Det föds för få barn i Japan. Befolkningen är inte
bara åldrande utan även snabbt minskande. Trots
premiärminister Shinzo Abes väldigt expansiva
politik (Abenomics) är tillväxten låg och födelse
talen sjunker. Nu kräver han att företagen aktivt ger
förslag på hur man kan få fler kvinnor att stanna
kvar i arbetslivet.
Japan är modernt men samtidigt konservativt.
Vad gäller jämställdhet har japanerna en lång väg
att vandra. Japanska kvinnor är högutbildade och
dominerar näringslivet i början av karriären. När
de sedan bildar familj och skaffar barn förändras
allt. Kvinnorna försvinner nästan från arbetsmark
naden. De slutar jobba helt för att ägna sig åt hem
och barn, eller kommer tillbaka på ett enklare del
tidsjobb efter några år. Samtidigt fortsätter pap
porna att jobba hårt. Männen jobbar långt in på
nätterna och i värsta fall dör de vid skrivbordet (ett
fenomen som fått ett eget ord, ”karõshi”) eftersom
de inte sjukskriver sig för utbrändhet.
Långa arbetsdagar i kombination med lång
pendling gör att många familjefäder bara träffar
familjen en halvtimme varje dygn. Även män som
tillbringar tid med sina barn har fått en egen term,
”ikumen”. Pappanormen i Japan är alltså att inte
träffa sina barn på vardagarna.

På Sandviks huvudkontor i centrala Stockholm, be
rättar Malin Rogström, global chef för kultur och
förändring, och Sverigechefen Peter Lehnbom, om
de senaste årens mycket medvetna strategi för att få
in fler kvinnor på ledande poster. Företaget har
tagit ett stort steg framåt de senaste tre åren.
– Vi är övertygade om att det här kommer bidra
till företagets tillväxt. Blandade grupper ger bättre
finansiella resultat och högre aktiekurser, säger
Malin Rogström.
– Vår drivkraft bygger på innovationsförmåga
och forskningen är tydlig, mer mixade team blir
mer högpresterande. Men mångfald räcker inte, vi
måste också lyckas med det som vi kallar inklude
ring, alltså att dra nytta av olikheterna, säger Peter
Lehnbom.
Åh, wow, aha. Det hörs på reaktionerna och and
hämtningen i rummet att gästerna både är intres
serade och överraskade. Det antecknas flitigt, foto

På Japaninstitutet vid Handelshögskolan fick
den japanska
delegationen en
föreläsning om
det svenska systemet. FOTO:
TOMAS ONEBORG

graferas med mobilkameror och ställs nyfikna frå
gor. Då och då bryter japanerna in med egna erfa
renheter.
– Ibland klagar kunderna om vi har utsett en
kvinna till chef, berättar Junko Moro.
De två japanska kvinnorna Junko Moro och Ma
sako Inoue är mellanchefer på sina företag. De har
gjort karriär men har inga barn. De män jag pratar
med i delegationen har alla barn, ofta flera. Men det
finns ett undantag. Naoko Yasui är 46 år och har en
dotter som är 6 år. Hon har fortsatt göra karriär
även efter föräldraledigheten. Förklaringen är hen
nes, med japanska mått, väldigt moderna man. Han
jobbar som sjuksköterska och när dottern var liten
var han pappaledig i fem månader.
– Han är yngre än mig och tjänar mindre. Men
vår situation är väldigt ovanlig. Hans arbetskamra
ter säger att det inte är normalt och undrar varför
han valde en fru som mig, berättar hon skrattande.
– Men fler barn? Nä, det skulle inte gå. Och nu är
jag för gammal, säger hon.
I ett vindsrum med snedtak och väggarna fyllda
med bokryggar på Japaninstitutet vid Handelshög
skolan, föreläser Yoshihiro Sato på japanska om det
svenska systemet. Efter en klassisk svensk fikapaus
med kanelbullar, berättar Tiina Bruno, som anord
nat det japanska besöket, om sitt koncept föräldra
smarta företag. I korthet går det ut på att företag
inte bara ska underlätta för föräldrar på arbetsplat
ser, utan även dra nytta av deras nyvunna kunska
per och erfarenheter.
– Jämställdhet är inget mål utan en effekt av för
äldrasmarta företag. Målet är attraktiva arbets
givare som tar tillvara all kompetens, säger hon.
Programmet är fullspäckat. Under drygt två da
gar ska gruppen från Japan bland annat besöka
SEB, Ericsson i Kista, träffa Södertäljebolaget Tel
ges koncernchef samt lära sig mer om bland annat
barnomsorg, föräldrapenning och jämställdhets
bonus. Dessutom får de ett väldigt konkret exempel
på svensk jämställdhet. Deras första dag i Sverige
avslutas i en familjevilla i Täby. Där har Tiina Bru
nos man Magnus tagit hand om barnlogistik och
matlagning till hela gruppen, medan Tiina lotsat
runt den japanska delegationen. Gästerna fascine
ras såväl av maten, som av den svenska familjen
och ställer nyfiket frågor om vardagsrutiner, de
med japanska mått korta svenska arbetsdagarna
och pappaledighet.
Men Koichi Yashima är mycket nyfiken på Sveri
ge och tror att de konservativa strukturerna i Japan
går att ändra på.
– Det här är en stor utmaning för Japan, men nu
är den rätta tiden för förändring. Sverige såg säkert
annorlunda ut för 40 år sedan, det är där vi står nu.
I dag har jag hört många intressanta koncept, som
föräldrasmarta företag. Men bra idéer räcker inte,
nu behöver vi bevis som vi kan ta med hem och visa
upp för våra företagsledare.
JONAS OHLIN
08-13 50 67, jonas.ohlin@svd.se
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Familjen Brunos
katt hamnade
i rampljuset.
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O NEBORG

Japanska kvin
nor är välutbil
dade och domi
nerar i närings
livet fram till de
skaffar barn,
därefter tar
männen över
chefsposterna.
FOTO: TOMAS
O NEBORG

Tiina Bruno och
hennes man
Magnus ställde
upp och visade
hemmet i Täby.
Det var mycket
som väckte
nyfikna frågor.
FOTO: TOMAS
O NEBORG
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Åldrande befolkning
Många länder brottas med en
åldrande befolkning, men i Japan
ser det värre ut än på många
andra håll. Befolkningen blir allt
äldre och krymper i snabb takt.

 edan länge har Japan problem
S
med deflation och svag tillväxt,
trots expansiv finanspolitik och
låga räntor. Ett stort problem är
att männen dominerar på arbets
marknaden och premiärminister

Shinzo Abe försöker hitta sätt att
få ut fler kvinnor på arbetsmark
naden, samt att få upp barna
födandet i landet. Därför är det
intressant för japanska företag
att studera hur vi gör i Sverige.

Staten erbjuder 67 procent av
l önen första halvåret för såväl
mammor som pappor som vill
vara hemma med sina barn, sedan
får man 50 procent av lönen i yt
terligare sex månader. Dessutom

kan båda föräldrarna vara hemma
samtidigt med ersättning. Det
finns ett incitament för pappor att
ta föräldraledighet inbyggt i syste
met, men normer och attityd
v
 äger oftast tyngre. 
SVD

