
Inkluderande arbetsplatser
En föreläsningsserie om normer, inkludering och din roll i arbetet –
ett erbjudande från projekt Omställning Västmanland



Varför en föreläsningsserie om inkludering?
Att arbeta med inkludering och ifrågasätta rådande normer är viktigt för en hållbar näringslivsutveckling i 
länet. I den här föreläsningsserien får du chansen att utmana och bredda ditt sätt att förstå allas vår 
gemensamma verklighet. Du kommer att inspireras i hur du kan bidra till en arbetsplats där många får 
möjlighet att utvecklas och lyckas och varför det är centralt för att skapa en inkluderande arbetsmarknad 
och arbetsplats.

Läs gärna mer i Affärsplan Västmanland om hur medvetenhet om normer, inkludering och 
mångfald kan stärka länets näringslivsutveckling framåt 
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/affarspl
anvastmanland/

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/affarsplanvastmanland/


Om föreläsningsserien och ytterligare material
Träffar du företag eller arbetar med att stötta dem i deras utveckling – tipsa gärna om 
dessa filmer! De är gratis och tillgängliga för alla och får gärna spridas vidare.

I detta dokument finns information om föreläsningsserien, hur du tar del av den samt ett 
gediget extramaterial för den som vill fördjupa sig vidare i dessa frågor.

Denna föreläsningsserie har tagits fram för projektet Omställning Västmanland som 
finansieras av Tillväxtverket.



Pernilla Alexandersson är 
uppskattad för sin nyfikenhet och 
finurlighet då det kommer till att 
bygga om exkluderande normer till 
inkluderande. Pernilla är VD och 
grundare av Add Gender och 2018 
blev hon utsedd till en av 
näringslivets superkommunikatörer.

Föreläsare



Tre filmer
Tre filmer samt en engelsk summering

Länk till spellistan: 
https://youtube.com/playlist?list=PLMtvlpGIBsbXa2MF3MMA
5OnvR1WmmV1tT

Film 1:
Om normer i arbetslivet
Film 2:
Om diskrimineringslagstiftningen
Film 3:Normer i gruppen och den egna rollen

Presentationsmaterialet från filmerna finns längre ner i detta 
dokument

https://youtube.com/playlist?list=PLMtvlpGIBsbXa2MF3MMA5OnvR1WmmV1tT


Extramaterial
Tips på vidare läsning



Omställning och inkludering
Ny rapport: Könsnormer är en utmaning för den gröna omställningen

Rapporten är utgiven av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) och innehåller den hittills största kartläggningen av 
sambandet mellan könsnormer och klimatpåverkan i de nordiska länderna. Den visar bland annat att ett större omsorgsansvar kan
vara centralt i den gröna omställningen.

https://www.norden.org/sv/news/ny-rapport-konsnormer-ar-en-utmaning-den-grona-omstallningen

Jämställdhet och transportsystemet

Länk till rapport om mobilitet och jämställdhet: https://www.vinnova.se/publikationer/jamstalldhet-och-transportsystemet/

https://www.norden.org/sv/news/ny-rapport-konsnormer-ar-en-utmaning-den-grona-omstallningen
https://www.vinnova.se/publikationer/jamstalldhet-och-transportsystemet/


Inkludering och innovation
En handbok i inkluderande innovation

Länk till handboken: https://medtech4health.se/projektportfolj/strategiska-projekt/inkluderande-innovation/handbok/

Returcykeln och normkritisk tjänsteutveckling

Länk till rapporten: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/tjafs-normkritisk-tjansteinnovation-i-avfallssystemet

NOVA - kortlek för inkluderande innovaton från Vinnova

Länk till materialet: https://www.vinnova.se/publikationer/nova---verktyg-och-metoder-for-normkreativ-innovation/

https://medtech4health.se/projektportfolj/strategiska-projekt/inkluderande-innovation/handbok/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/tjafs-normkritisk-tjansteinnovation-i-avfallssystemet
https://www.vinnova.se/publikationer/nova---verktyg-och-metoder-for-normkreativ-innovation/


Företagsrådgivning och inkludering
Tillväxtverkets guide till inkluderande kommunikation

Du hittar guiden här i både pdf samt direkt på webbsidan: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/guide-till-
inkluderande-kommunikation.html

Schyst företagsrådgivning

Schyst företagsrådgivning är en handbok med inspiration för att skapa medvetenhet om vilken betydelse våra val av ord, bilder och 
förebilder samt vårt bemötande har för att fler ska se företagande som en möjlighet för dem. Inom Region Värmlands koncept 
“Schyst” finns många olika teman förutom företagsrådgivning, exempelvis jämlik kommunikation, bibliotek och dans.

Du hittar Schyst företagsrådgivning här: http://schyst.se/schyst-foretagsradgivning/

Du hittar alla handböckerna här: http://schyst.se/

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/guide-till-inkluderande-kommunikation.html
http://schyst.se/schyst-foretagsradgivning/
http://schyst.se/


Företagsrådgivning och inkludering
Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II?

En publikation från tillväxtverket om jämställdhet i företagarsystemen.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2015/2015-06-08-under-ytan---hur-gar-snacket-och-vem-far-
pengarna-ii.html

Öppna upp för nya företag

På de här sidorna hos Tillväxtverket  kan du som arbetar med företagsrådgivning och näringslivsfrågor få tips om hur du kan arbeta 
med utrikes födda.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-och-foretagande/avslutade-uppdrag/oppna-upp-for-nya-
foretag.html

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2015/2015-06-08-under-ytan---hur-gar-snacket-och-vem-far-pengarna-ii.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-och-foretagande/avslutade-uppdrag/oppna-upp-for-nya-foretag.html


Företagsrådgivning och inkludering
Vägar till jobb för utrikesfödda kvinnor

På dessa sidor hos Tillväxtverket hittar du bland mycket annat tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda 
kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/vagar-till-jobb-for-utrikes-fodda-kvinnor.html

Verktyg: Rekrytera jämställt - Jämställdhetsguiden från Transportföretagen

Du hittar guiden här: https://www.transportforetagen.se/kompetensforsorjning/framfart/jamstalldhetsguiden-rekrytering/

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/vagar-till-jobb-for-utrikes-fodda-kvinnor.html
https://www.transportforetagen.se/kompetensforsorjning/framfart/jamstalldhetsguiden-rekrytering/


Föreläsningsbilder
Bilder som visas i föreläsningarna











































Tack för att du tagit den av denna föreläsningsserie!

Denna föreläsningsserie har tagits fram för projektet Omställning Västmanland som finansieras av Tillväxtverket.


