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Smart Kompetens 
för industrin i Östra Mellansverige
- Tillsammans stärker vi framtidens industri! 
 

Frida Stjernholm tog fram verktyget.

Vill du kontakta Add Gender hittar du uppgifterna på www.addgender.se

Projektet Smart kompetens drevs av Region Östergötland 2018-2020 tillsammans 
med delprojekten Region Västmanland och Competence, Region Östergötland och 
Skill AB, Region Uppsala, Eskilstuna och Karlskoga kommuner.

Mer om projektet och dess resultat kan du läsa om på www.smartkompetens.com

Projektet Smart Kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda 
inom industriföretag i Östra Mellansverige, samt bidra till att öka delta-
gande företags tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.
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Materialet som du håller i din hand är ett av resultaten från projektet 
Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige.  
Ett Utvecklingsarbete som drevs av Region Östergötland1 i  
samverkan med Region Västmanland2, Region Uppsala,  
Eskilstuna och Karlskoga kommuner och som  
delfinansierades av Europeiska socialfonden, under perioden  
2018 - 2020. I projektet deltog cirka 70 olika industriföretag, utsprid-
da i Östra Mellansverige. Företagen erbjöds att utifrån sina specifika 
behov genomföra utbildningsinsatser för både personal och  
ledningsgrupper. Syftet med projektet var att stärka kompetensen 
hos anställda inom industriföretag samt att öka företagens egen  
tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.

Utifrån tre fokusområden genomfördes nulägesanalyser inom projek-
tet av nätverksorganisationen Add Gender3  som belyste de  
deltagande företagen när det gäller: strategi och ledning,  
rekrytering och arbetsgivarvarumärke samt arbetsmiljö.  
Nuläget och de tips och arbetsmetoder som genomlysningen  
resulterade i fungerade sedan som utgångspunkt för att det  
enskilda företaget skulle kunna fortsätta arbetet med sin egen  
kompetensförsörjning.

Innehållet i den här skriften bygger på det arbetet och kan  
användas som vägvisare för att förbättra kompetensmatchning och 
för att bredda rekryteringen. Det kan också användas för företag som 
vill bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att skapa en  
inkluderande och god arbetsmiljö.

Materialet – som också går att ladda ner från  
www.smartkompetens.com – riktar sig främst till industriföretag som 
själva vill påbörja eller få stöd i ett eget utvecklingsarbete, men kan 
självklart också användas inom andra branscher.

Smart kompetens för industrin

Linköping, juni 2020

Förord

1.  Region Östergötland 
anlitade Skill AB som 
operativ projekt- 
utförare 

2. Region Västmanland 
hade Jobba i Västerås/
Competence som ope-
rativ projektutförare. 

3. Add Gender är en 
nätverksorganisation 
för företag inom jäm-
ställdhet och mångfald 
i Sverige.  
Sedan 2008 har Add 
Gender skapat  
tillåtande arbetsplat-
ser, starka varumärken 
och hållbara affärsmo-
deller inom alla sekto-
rer utifrån Normingen-
jörens förhållningssätt 
Läs mer här >>
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Kartläggning av  
nuläge Arbetet med aktiva åtgärder 

ska utföras utifrån samtliga  
diskrimineringsgrunder:

• kön

• könsidentitet eller  
könsuttryck

• etnisk tillhörighet

• religion eller annan  
trosuppfattning

• funktionsnedsättning

• sexuell läggning

• ålder

Alla företag ska utföra  
lönekartläggning varje år. 

Företag med fler än tio  
anställda ska dokumentera 
arbetet med lönekartlägg-
ning. 

Företag med fler än 25  
anställda ska också doku-
mentera arbetet med aktiva 
åtgärder.

Kartläggningen utgår från tre fokusområ-
den

1. Strategi och ledning

2. Rekrytering och arbetsgivarvarumärke

3. Arbetsmiljö

Sedan den 1 januari 2017 gäller nya bestäm-
melser i diskrimineringslagstiftningen som 
anger att alla företag måste arbeta med 
aktiva åtgärder mot diskriminering. 

De nya bestämmelserna innebär bland annat 
att arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpan-
de arbete för att förebygga och  
motverka diskriminering, i fyra steg:

1. Undersöka

2. Analysera

3. Åtgärda 

4. Följa upp och utvärdera

 
Dessa steg ska utföras inom fem områden:

1. Arbetsförhållanden

2. Bestämmelser och praxis om löner och  
andra anställningsvillkor

3. Rekrytering och befordran

4. Utbildning och övrig kompetensutveckling

5. Möjligheten att förena arbete och föräldra-
skap
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Granskningsområde  
Strategi och  

ledning
• Lönekartläggning 
Samtliga företag med fler än tio anställda måste 
dokumentera arbetet med årliga lönekartlägg-
ningar och upprätta handlingsplaner för even-
tuella upptäckta osakliga löneskillnader.  
Tips, metoder och verktyg >>

• Plan för aktiva åtgärder 
Bestämmelser i diskrimineringslagstiftningen 
anger att alla företag måste arbeta med aktiva 
åtgärder mot diskriminering inom samtliga 
diskrimineringsgrunder. 
Om diskrimineringsgrunderna >>

För att underlätta ert arbete och få en lätt-
hanterlig översikt över allt bra ni utför, kan ni 
med fördel upprätta en plan som är utarbetad i 
enlighet med diskrimineringslagen. 
Tips, metoder, verktyg >>

1.

För att få en första överblick av ert 
nuläge är det bra att undersöka om den 
lagstadgade dokumentation som krävs 
enligt diskrimineringslagen finns på plats. 

  Checklista

• Plan för att främja jämn  
könsfördelning 

För att snabbare kunna uppnå en jämnkönsför-
delning på olika positioner inom bolaget behövs 
en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag 
för att främja jämn könsfördelning.  
Tips >>

• Riktlinjer och rutiner för sexuella tra-
kasserier, trakasserier och repressalier 

Börja med det allra mest nödvändiga: en policy 
och handlingsplan för trakasserier och kränkan-
de särbehandling. 
Information om vad denna bör innehålla >>
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• Mallar för annonser
Något som kan vara tidseffektivt på lång sikt 
och vara ett stöd i att upprätthålla en jämlik och 
inkluderande linje i rekryteringen är att upp- 
rätta mallar för rekryteringsannonser och  
intervjusituationer. 

En färdig mall för annonser som innehåller vad 
ni vill lyfta för information om företaget, vad ni 
erbjuder som är unikt för företaget, gärna med 
fokus på sociala värden, och att ni uppmuntrar 
en mångfald av kandidater att söka tjänsten kan 
enkelt kompletteras med de kvalifikationer som 
krävs för respektive tjänst. 

Var tydlig med kraven så att de passar tjänsten 
och inte ändras i efterhand till att passa en favo-
ritkandidat.

• Mallar för intervjuer
Fördelen med att upprätta en intervjumall kan 
bland annat vara att diskriminering lättare kan 
undvikas och inkludering främjas om det finns 
tydliga ramar att förhålla sig till. 

På detta sätt har ledningen större inflytande 
kring vad som kommuniceras i hela  
rekryteringsprocessen.

Granskningsområde  

Rekrytering  
och arbetsgivar- 

varumärke
Vem som anställs på ett företag är en 
samverkan av många faktorer.

Bland annat hur ett företag framställer 
sig själva på exempelvis sin hemsida, 
hur de bygger upp rekryteringsannonser, 
vilka potentiella sökande som nås i de 
kanaler annonsen utlyses, hur urvals- och 
intervjuprocessen genomförs och vilken 
kompetens som värderas högst av rekry-
terande chefer. 

Alla dessa beståndsdelar omges av 
sociala normer och förväntningar som 
påverkar det slutliga resultatet. Denna 
nulägesanalys utgår från befintlig forsk-
ning kring inkluderande rekrytering och 
då speciellt med fokus på att attrahera 
kvinnor. 

2.   Rekryteringsprocessen
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Granskningsområde  

Rekrytering  
och arbetsgivar- 

varumärke

2.
• Ett inbjudande språk
I branscher där många medarbetare är män 
krävs ofta en medveten satsning på att använda 
ett språk som attraherar kvinnliga sökande. 

Studier visar att annonser som innehåller 
specifika kravspecifikationer och sociala värden 
lockar fler kvinnor att söka arbetet, samtidigt 
som det inte avskräcker män att söka. 

Däremot söker kvinnor i lägre grad arbeten där 
annonsen i alltför hög grad fokuserar på tävling, 
konstant driv och resultat. 

Studier har även visat att rekryteringsannon-
ser där kvalifikationerna är formulerade som 
uppförande-verb snarare än i form av person-
liga egenskaper har varit framgångsrika då 
fokus hamnar på kompetens snarare än person. 
Exempelvis kan en kvalifikation som ’’vi söker 
en person som är bestämd’’ istället formuleras 
som ’’vi söker en person som kan bestämma’’. 
Utnyttja gärna detta.

• Erbjudande från företaget
Att berätta vad den nya medarbetaren kan vänta 
sig av att arbeta hos er kan vara avgörande för 
att locka de mest kompetenta medarbetarna. 

Vad har ni tänkt på som inte konkurrenterna 
har?  
Vad kan tänkas locka de individer som inte 
nödvändigtvis tillhör den rådande normen på 
företaget eller de som du som arbetsgivare  
intuitivt tänker skulle passa som potentiella 
medarbetare?  
Naturligtvis ska alla de vanliga förmånerna fin-
nas med i beskrivningen av er, men tänk gärna 
ett steg längre.  
 
Några exempel på frågeställningar kan vara: 
Vad kan tänkas vara attraktivt för en äldre per-
son respektive en yngre, en svensktalande eller 
icke svensktalande, en småbarnsförälder eller 
en som är singel? 

Tänk på flexibla arbetstider, praktisk pendling 
och kollektivtrafik, tillgängliga lokaler, företags-
språk, tillgång till parkering.

Hur ser ni på föräldraledighet, finns närhet till 
barnomsorg, matbutiker eller lunchställen?  
Att arbeta hos er handlar alltså inte enbart om 
lönen utan också om de små sakerna som för-
enklar vardagslivet, och att ni som arbetsgivare 
visar att ni också har funderat över dem och 
tänker på era medarbetares välmående.

  Rekryteringsannonser
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• Uppmuntran till mångfald
Kom ihåg mångfaldsperspektivet när ni vill 
främja ett jämställt och/eller inkluderande  
rekryteringsmaterial. 

För att attrahera kandidater oavsett kön, ålder 
eller bakgrund rekommenderas någon form av 
möjlighet till igenkänning eller synliggörande. 

Välkomnas mångfald i annonserna?  
Finns en uttalad uppmuntran till en mångfald 
av sökande?  
Vilka syns till exempel på bilder i era annonser 
eller i annat material som syftar att locka kom-
petens till företaget?  
Vilka lyfts i olika medarbetarintervjuer eller 
artiklar om företagets framgång? 

• Enkelt språk
Genom att använda några enkla verktyg kan vi 
säkerställa att personer med rätt kompetens 
som inte har svenska som förstaspråk eller som 
har olika funktionsnedsättningar lättare kan ta 
till sig innehåll i rekryteringsannonser. 

Ett tips är att undvika förkortningar då dessa 
kan utgöra ett hinder för förståelse. Ett annat är 
att vara sparsam med metaforer eller liknelser 
som kan vara svårbegripliga både för de med 
annat modersmål än svenska och för personer 
med vissa neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. 

Ytterligare en idé är att klarspråksanpassa  
annonserna för att göra det enklare för till ex-
empel personer med dyslexi att ta till sig  
innehållet. 

  RekryteringsannonserGranskningsområde  

Rekrytering  
och arbetsgivar- 

varumärke

2.
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En återkommande problematik i branschen gäl-
lande rekrytering av människor med utländsk 
bakgrund är språkkunskaper kopplat till  
säkerhet. 

Det är givetvis av högsta vikt att säkerhets- 
rutiner kan kommuniceras på ett språk som för-
stås av alla, men det är även oerhört viktigt att 
det inte uppstår språkförbistringar i det dagliga 
arbetet, då det kan medföra fara för  
medarbetarna. 

Att översätta rutiner till andra språk löser inte 
det problemet, och det går inte heller att anta 
att alla på arbetsplatsen kan engelska på en så-
dan nivå att det skulle vara ett gångbart alterna-
tiv i längden. 

Samtidigt är det bästa sättet att lära sig ett nytt 
språk att använda det, och att vistas i samman-
hang där det talas. 

För att lösa problemet med språkbarriärer och 
samtidigt möjliggöra för rekrytering av relevant 
kompetens som inte har svenska som första-
språk kan följande insatser övervägas:

• Svenska-kurser i anslutning till arbetstid 
- samarbete med vuxenutbildning eller SFI - 
Svenska för invandrare.

• Mentorsprogram eller handledning - erfarna 
medarbetare med kunskaper i engelska (eller 
andra relevanta språk) som kan vara ett kon-
tinuerligt stöd för nya medarbetare.

• Yrkesintroduktion (bredvidgång med språk-
fokus) - Introduktionen till arbetet pågår 
under längre tid och har som syfte att öka 
kunskaper i svenska språket och för yrket 
relevanta termer och uttryck.

  Möjliggör för bredare rekrytering oavsett bakgrundGranskningsområde  

Rekrytering  
och arbetsgivar- 

varumärke

2.
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• Representation på hemsida
För att attrahera kandidater oavsett kön, ålder 
eller bakgrund rekommenderas någon form av 
möjlighet till igenkänning eller synliggörande. 

Visa gärna upp olika personer i medarbetar- 
intervjuer och artiklar om företagets framgång, 
och var noga med att inte fokusera på stereo-
typa framställningar av exempelvis män och 
kvinnors egenskaper kopplat till arbete. 

Låt istället företagets medarbetare ta plats med 
sin expertis och sitt engagemang, något som 
också bidrar till en bild av en yrkesstolt  
arbetsplats.

• Marknadsföring av företaget som ar-
betsplats på LinkedIN

 Med LinkedIn finns det stor potential att visa 
upp företaget på ett något mer personligt och 
vardagligt sätt vilket ger en snabbare inblick i 
vardagen på företaget, något som kan vara avgö-
rande för en arbetssökande. 

Använd gärna LinkedIn för att visa vad ni står 
för och vilka ni är, och fundera på hur ni kan 
upplevas, inte bara för en potentiell kund utan 
också för en potentiell medarbetare.

 ArbetsgivarvarumärkeGranskningsområde  

Rekrytering  
och arbetsgivar- 

varumärke

2.
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• Medarbetarenkäter
Enkäter är ett utmärkt verktyg för att ge med-
arbetarna möjlighet att anonymt ge respons på 
företagets mångfaldsarbete.

• Tillgänglighetsanpassning
Se regelbundet till att arbetsplatsens lokaler 
och beskrivna processer är anpassade så att alla 
personer oavsett fysiska och/eller neuropsyki-
atriska funktionsvariationer har möjlighet att 
hålla säkerheten.

• Machokultur och begränsande  
maskulinitetsnormer

På arbetsplatser där det främst arbetar män kan 
det vara viktigt att regelbundet prata om och 
undersöka machokultur, diskriminering, trakas-
serier och sexuella trakasserier genom samtal 
gällande exempelvis arbetsmiljön. 

Besök föreningen MÄN:s hemsida  
för tips och material >>

För att säkerställa en inkluderande och 
jämlik arbetsmiljö rekommenderas konti-
nuerligt arbete med aktiva åtgärder. 

Här följer frågeställningar som kan vara 
av vikt att arbeta med utifrån de fem om-
råden som är lagstadgade att prioritera 
enligt Diskrimineringslagen (2008:567). 

Dessa är sedan direkt överförbara till den 
dokumentation som behöver göras  
(Styrdokumentet Plan för aktiva åtgär-
der).

Granskningsområde  

Arbetsmiljö
3.   Arbetsförhållanden

• Språk
Fundera gärna över att tillhandahålla  
instruktioner på exempelvis engelska, en  
förhållandevis enkel insats för att hitta fler 
skickliga medarbetare som kan bidra med  
ytterligare kompetens och perspektiv till  
arbetsstyrkan. 

Detta fungerar naturligtvis bara om resten av 
arbetsgruppen är bekväm med engelska så att 
allt samarbete kan hålla den höga säkerhetsnivå 
som krävs. 
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Kontrollera gärna lönerna enligt lönetrappan 
årligen. Är kriterierna för lönesättningen och 
eventuella förmåner konsekventa och har något 
ändrats? 

Se över de förmåner som inte hör till lönen - är 
det några grupper av medarbetare som gynnas 
särskilt på andra, kanske mer dolda sätt?

När det gäller villkor för ledighet på arbetsplat-
ser med en mångfald av kulturer representerade 
så är det en god ide att undersöka möjligheter 
till flexibla arbetstider kring högtider som inte 
är helgdagar i den svenska almanackan. 

Granskningsområde  

Arbetsmiljö
3.

Får alla, oavsett exempelvis kön, etnisk bak-
grund, sexualitet, funktion eller ålder, likvär-
dig uppmuntran att ta mer ansvar och axla 
ledande roller?

Se till att olika karriärvägar är kommunicerade 
till och öppna för alla medarbetare.

  Löner, förmåner, arbetsvillkor   Rekrytering, befordran 

  Utbildning, kompetensutveckling   Föräldraskap, arbete

Erbjud utbildning och kompetensutveckling till 
alla anställda på ett likvärdigt sätt.

Utforma utbildningarna på ett tillgängligt sätt 
som gör att medarbetare oavsett funktionsvari-
ationer kan genomföra dem - tänk till exempel 
på de som har läs- och skrivsvårigheter eller de 
som inte har svenska som sitt förstaspråk. 

Lägg gärna möten på tider som göra att det 
fungerar för anställda som exempelvis behöver 
hämta och lämna i barnomsorgen.

Se till att undersöka möjligheter till flexibla 
arbetstider och att arbeta hemifrån för de som 
har arbetsuppgifter som tillåter detta.

Inkludera föräldralediga i lönerevisioner och 
lönekartläggningar och se till att de flyttas upp 
i lönetrappan på samma sätt som övriga  
anställda.
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Nästa steg

När en kartläggning och analys är genomförd 
har ni en god grund för att planera för och utfö-
ra aktiviteter som passar på just er arbetsplats. 
Kom ihåg att följa upp för att se hur de aktiva 
åtgärderna kan fortsätta, år för år.

Motivera med att sätta upp delmål och kom ihåg 
att fira på vägen när de är uppfyllda. 

Projektet Smart kompetens och Add Gender är 
övertygande om att ett kontinuerligt arbete med 
aktiva åtgärder leder till breddad rekrytering 
och en tryggad kompetensförsörjning. 

 Lycka till!
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Länkar
• Om Normingenjörens förhållningssätt

https://addgender.se/normingenjor/normingenjorens-faltkodex/ 

• Tips, metoder och verktyg för Lönekartläggning

https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/lonekartlaggning/ 

• Om diskrimineringsgrunderna

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder 

• Tips, metoder och verktyg avs diskrimineringslagen 

https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ 

• Tips, metoder och verktyg avs att främja jämn könsfördelning 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/framja-jamn-konsfordelning/ 

• Information om policy och handlingsplan för trakasserier och kränkande särbehandling

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/framja-jamn-konsfordelning/ 

• Föreningen MÄNs hemsida, tips och material

https://mfj.se/lar-dig-mer/manlighetsnormer

  Samlade, utskrivna länkar som dokumentet hänvisar till


