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ALMEDALEN. Almis jämställdhetsarbete har gett resultat

Hyllas som gott exempel
Valet 2018

Hur ser det ut i dag?

nusfrågor visar hur viktigt
det är. Man måste ifrågasätta och styra om det invanda
beteendet, det görs inte av
sig själv. Och jag har också
en stark känsla av att det är
nu det vänder, det är nu det
händer.

Investerarprogram

mer säker på vikten av jämställdhet:
– I vårt samtal lyfte alla
fram hur viktig jämställdheten är för den ökade
konkurrenskraften. Vi som
deltog kommer från olika
håll: som politik, forskning
och privat kapital, och det
blev ett väldigt bra samtal, säger Anna Lundmark
Lundbergh.

Helena Ingman

X

Nu tar också Almi Värmland
nästa steg.
– I höst startar vi ett investerarprogram för kvinnor.

Förra året investerades 114
miljarder i Sverige i riskkapital, 0,7 procent av pengarna gick till bolag som ägs
och grundades av kvinnor.
15 av de 18 största riskkapitalbolagen är helt mansdominerande.
– Fler kvinnor måste in
och investera, annars finns
det en risk att män bara investerar i män.
Tisdagens paneldebatt i
Almedalen fick henne ännu
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Lundbergh.
– Det ser alltså bättre ut i
Värmland än i övriga Sverige.
På tisdagen var hon inbjuden till en paneldebatt i
Almedalen för att prata om
huruvida dagens innovationssystem stöder unga affärskvinnor – och om det är
en viktig fråga?
Tveklöst, enligt Anna
Lundmark Lundbergh:
– Allt vårt arbete kring ge-

X

– 2018 i Värmland är 17
procent av ledamöterna i
styrelsen kvinnor, jämfört
med 15 procent 2013. Det
kan se ut som en väldigt liten ökning, men tittar man
på hur ledamotsplatserna
har tillsatts visar det sig
att 52 procent av de nya
posterna har gått till kvinnor. Det kan jämföras med
40 procent i resten av landet, säger Anna Lundmark
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Statistiken var helt ny och
när Almi tittade på de små
och mellanstora företag som
de arbetar tillsammans med
insåg man att det krävdes ett
långsiktigt och målinriktat
arbete för att vända trenden.
– Vi började jobba med
konkreta aktiviteter, som
ett styrelseprogram för
kvinnor och matchningsprogram. Vi gav företagen
matchningsverktyg som

Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland, i samband med tisdagens paneldebatt i Almedalen på Gotland.
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Konkreta aktiviteter
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Almi Värmland har i många
år arbetat med genus- och
jämställdhetsfrågan. Men
det var 2013 som tanken på
att sammanställa fakta och
siffror tog fart på riktigt.
– Med fakta är det lättare
att påverka och faktiskt
visa hur det ser ut, säger
vd Anna Lundmark Lundbergh.
– Och fakta var och är
att jämställdhet är bra för
företagen: för lönsamhet,
tillväxt och kvalitet och så
visade siffrorna att bara 15
procent av styrelseledamöterna och 10 procent av
vd:arna är kvinnor.

handlade mycket om att
hitta rätt kompetens, säger
Anna Lundmark Lundbergh.
Framför allt ville Almi,
som i Värmland gör affärer
med 600 företag varje år,
få företagen att inse att en
bra rekrytering inte enbart
handlar om att hitta ”en bra
person”:
– De måste titta utanför
sina nätverk. Det är en viktig orsak till varför det ser ut
som det gör: om man bara
tittar inom sina egna nätverk blir det per automatik
fler män i ledande positioner.
Almis kartläggning fick
stor uppmärksamhet och
nu har man gjort sin tredje
rapport.
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RESULTAT. Kvinnor tar allt större
plats i det värmländska näringslivet.
De senaste åren har kvinnor tagit
varannan ny plats i värmländska styrelser. På tisdagen lyftes Almi Värmland fram som ”det goda exemplet” i
Almedalen.

KARLSTAD. ”Det var tre, tunga fordon inblandade och det blev en rejäl kollision”

Lastbil och vägarbetesfordon kolliderade

Lastbilen ska först ha touchat det ena TMA-fordonet
för att sedan ha kört rakt in i
det andra. Föraren som blev
påkörd rakt på var tvungen
att klippas ut.
– Det var tre, tunga fordon
inblandade och det blev en
rejäl kollision. Det verkar ha
gått förhållandevis bra för

samtliga inblandade, säger
Magnus Lundqvist.
De tre förarna fördes sedan till Centralsjukhuset i
Karlstad för undersökning
och vård.
– Åtminstone en person
ska ha blivit allvarligt skadad, men läget är inte kritiskt, säger Christina Hallin,
presstalesperson för polisen
i region Bergslagen.
Vägen stängdes inledningsvis av i båda riktningar
och trafiken omdirigerades
via gamla E18, vilket skapade kraftiga förseningar. Efter ett tag släpptes trafiken
först på i östgående riktning,
mot Kristinehamn, medan
bärgare fortsatte med att
göra det andra körfältet fritt

mot Karlstadhållet. Under
eftermiddagen var framkomligheten på vägen helt
återställd.

En allt vanligare olycka
Just olyckor vid vägarbeten
är ganska vanliga. Mellan
åren 2003-2015 inträffade
närmare 4 000 olyckor vid
vägarbeten, men då statistiken från Transportsstyrelsen inte är fullständig,
förmodas antalet att vara
högre.
– Av de som arbetar på
vägarna är de som rör sig
utanför arbetsfordonen
mest utsatta, sa Eva Liljegren, utredare på Trafikverket, i ett pressmeddelande 2015.
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På E18, i höjd med Östra
Fågelvik, krockade en
lastbil och två vägarbetesfordon. Samtliga tre
inblandade fick föras
till sjukhus med hjälp av
ambulans.
– Det verkar ha gått
förhållandevis bra, säger
Magnus Lundqvist, räddningschef i beredskap.

Här klipps föraren ut ur TMA-fordonet.
Många vägar repareras
under sommaren, med anledning av att pendlingstrafiken till arbetsplatser

minskar markant. Men på
vissa sträckor är semestertrafiken tung och då gäller
det att vara vaksam vid rat-
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ten, framförallt vid vägarbeten.

Philip Alfredsson

