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Västerås 29 november 2021

Jämställdhetspriset 2021
För första gången sedan våren 2020 träffades
Jämställdhetsrådet på plats på Västerås slott.
Det var årets sista möte och årets vinnare av
Jämställdhetspriset i Västmanland utsågs och
ett föredrag om Jämställda livsval hölls. Det
var även Landshövding Minoo Akhtarzands
sista
möte
som
ordförande
för
Jämställdhetsrådet innan hon lämnar sitt
ämbete.
Årets vinnare: ABB
Årets Jämställdhetspris i Västmanland gick till
ABB HR och deras HR-chef Maria Samuelsson.
De fick priset för sitt aktiva arbete med mångfald
och inkludering. Maria Samuelsson har arbetat hårt
och målmedvetet för att öka det allmänna intresset
för teknik och utveckling hos kvinnor. Hon coachar
och stöttar alla verksamhetsdelar som arbetar med
att minska könsuppdelningen i företaget och hon
utmanar de heteronormativa och mansdominerade
delarna i teknikkoncernen.

Jämställda livsval

Den ekonomiska jämställdheten är lägre i
Västmanland jämfört med riket. Kvinnor i länet har
76% av männens inkomst jämfört med 79% i riket.
Emma Persson, Länsförsäkringar, berättade om hur
högre frånvaro från arbetet och färre arbetade timmar
påverkar livsinkomsterna för kvinnor. Våra livsval
påverkar vår ekonomi och vi är alltför ofta omedvetna
om konsekvenserna av valen. Vi behöver prata mer
om
privatekonomi
i hemmet, i
skolan
och
bland vuxna
och barn!
Figur 1:
Diagram över
utvecklingen av
mäns och kvinnors inkomster år 1999–2057

Kvinna in i Sverige

Integrations- och jämställdhetsprojektet Kvinna in i
Sverige avslutas efter tre framgångsrika år. Projektet
har gjort stor skilland för utrikesfödda kvinnor som
stått långt ifrån arbetsmarkanden. Projektet har tagit
fram ett flertal metoder och arbetssätt som fungerat
väl och som flera kan ha glädje av att ta del av. Ta del
av dem här.

Kommande

Emilia Hansson, HR-assistent ABB, Maria Samuelsson, HRchef ABB, och Landshövding Minoo Akhtarzand.

Som länets största privata arbetsgivare har ABB
potential att påverka hela länets jämställdhetsmål.
De
kan
bryta
den
könssegregerade
arbetsmarknaden, påverka mäns föräldrauttag,
förbättra kvinnors karriärvägar och locka unga
tjejer till teknikområdet.

Har du frågor som du vill lyfta till
Jämställdhetsrådet? Ta reda på vem som är din
kommuns/organisations representant och kanalisera
sedan dina frågor till rådet genom henne eller honom.
Alternativt
kan
du höra
av
dig till:
pernilla.borjesson@lansstyrelsen.se
Jämställdhetsrådets nästa möte äger
rum den 28 april 2022.

Mer information

Läs gärna mer eller anslut er på;
www.ettjamstalltvastmanland.nu
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