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Med utgångspunkt i diskrimineringslagen, 
regeringens jämställdhetspolitiska mål 
och The Yes Ways behovsanalys har flera 
medverkande inkubatorer tillsammans 
tagit fram detta underlag för hur vi kan 
arbeta internt med personal och entrepre-
nörer för jämställdhet och inkludering i 
vår verksamhet. 
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2. Värdegrund Vi ska vara ett föredöme för innovationssystemet, oss 
själva och våra kunder ur ett jämställdhets- och inklu-
deringsperspektiv. Vi anser att makt, inflytande och 
resurser ska fördelas lika mellan könen, för att skapa 
starkare innovationskraft, rättvisa villkor och bidra till 
en hållbar tillväxt. 

Vi arbetar för att alla ska få tillgång till samma möjlig-
heter oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsvariatio-
ner, sexualitet eller bakgrund.

Vi ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats 
och verksamhet där alla har samma rättigheter, skyl-
digheter och möjligheter att utvecklas på lika villkor. 
Detta underlag ska gälla våra anställda och vår interna 
verksamhet, likväl som hur vi förhåller oss till kunder, 
bolag och partners. Vi ska aktivt verka för en jämn 
könsfördelning internt i organisationen och inom de 
bolag vi utvecklar i vår verksamhet.

Vi anser att jämställdhet och inkludering ska ses som 
en tillgång i vår verksamhet.  Ett jämställt och breddat 
idéflöde med mångfald av bolagsägare är gynnsamt 
för Sveriges innovationskraft. 

Vår inställning är att jämställdhetsarbetet ska göras 
oavsett eventuella lagkrav och det är upp till oss själva 
att sätta mål och vidta åtgärder kopplat till dessa. 
Underlaget ska regelbundet ses över och uppdateras 
eller kompletteras av inkubatorerna.

1. Sammanfattning

3. Chefer och ledning Chefernas och ledningens roll är central för att 
jämställdhets- och inkluderingsfrågan ska prioriteras i 
verksamheten, och deras engagemang är avgörande 
för verksamheten. Därför ska chefer och ledning alltid 
verka som ett föredöme. Målsättningen är alltid att 
ledningsgruppen ska vara jämställd. Den ska också 
erhålla utbildning och kunskap i jämställdhet.

Chefer och ledning ska genom sina positioner säker-
ställa och fatta beslut som bidrar till jämställdhet och 
inkludering.
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5. Lönekartläggning Som arbetsgivare ska vi ha god överblick och kontroll 
över den interna lönekartläggningen och varje år, 
i samband med lönerevisionen, se över eventuella 
diskrepanser. Åtgärder ska vidtas för att främja lika lön 
för lika arbete.

6. Aktivt förebygga 
och motverka 
trakasserier och 
diskriminering

7. Jämställd 
och jämlik 
personalstyrka

8. Bemötande och 
bedömning

9. Rekrytering 

Vi fördömer alla former av sexuella trakasserier och 
diskriminering och förespråkar nolltolerans. Vi ska 
aktivt förebygga och motverka trakasserier och diskri-
minering i vår verksamhet och det ska finnas interna 
riktlinjer för att vidta åtgärder. Varje enskild organi-
sation ska ha egna rutiner för hur missförhållanden 
åtgärdas. (Vidtagande av aktiva åtgärder kopplat till 
diskrimineringslagen hänvisas till Diskrimineringslagen 
2008:567, kapitel 3 om aktiva åtgärder).

Vi vet att det är viktigt med jämställdhet och inklude-
ring i personalstyrkan och vi arbetar för att upprätthålla 
detta i inkubatorn. Vi arbetar för att ifrågasätta norma-
tiva föreställningar om kön och öka vår förståelse för 
hur vi själva bidrar till dessa föreställningar. Vi arbetar 
för att ifrågasätta och synliggöra normer som vi anser 
begränsar oss i vårt arbete. 

Alla som söker sig till oss ska bli likvärdigt bemötta och 
genomgå en likvärdig bedömningsprocess.

Vid såväl intern som extern rekrytering beaktas 
jämställd och inkluderande könsfördelning. Målsätt-
ningen är att samtliga positioner och arbetsteam ska 
präglas av jämställdhet och inkludering. Vi eftersträvar 
att ha så jämn könsfördelning som möjligt vilket gör 
att vi vid anställningstillfällen, om kompetensen kan 
värderas lika väljer vi den person som utjämnar köns-
sammansättningen i gruppen. 

4. Främja jämställda 
och inkluderande 
arbetsförhållanden 

De psykosociala och fysiska arbetsförhållandena på 
inkubatorerna ska vara lämpade för alla, oavsett funk-
tionsförmåga och präglas av tillgänglighet. Vi föresprå-
kar en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla som 
kommer i kontakt med, eller verkar i verksamheten, får 
bidra på lika villkor med sin kraft och potential.
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10. Föräldraskap

11. Kompetens-
försörjning 

12. Hållbart 
entreprenörskap 
- den mänskliga 
dimensionen i 
företagande 

13. Jämställdhet 
och inkludering hos 
kunder och bolag 

14. Aktiviteter och 
arrangemang 

Arbetsförhållanden och arbetsuppgifter anpassas 
efter medarbetarnas aktuella livssituation så att arbete 
och privatliv går att förena i livets olika skeden. Detta 
gäller till exempel vid föräldraskap. Vi ska bidra till 
att underlätta för alla anställda att förena anställning 
hos oss med föräldraskap. Vi ska likvärdigt uppmuntra 
medarbetare att utnyttja sin rätt till föräldraledighet. 

Arbetsgivaren ska genom utbildning och kompe-
tensutveckling samt andra lämpliga åtgärder främja 
jämställdhet och inkludering i alla typer av arbets-
uppgifter, bland arbetstagare och på ledande posi-
tioner. Som organisation arbetar vi löpande för att 
öka kompetensen kring jämställdhet och inkludering 
internt. 

Utifrån ett hållbart entreprenörskap ser vi till den mänsk-
liga dimensionen i att vara företagare. Vi anpassar oss 
till entreprenörens olika livsförhållanden och behov 
och pressar inte fram lösningar. Vi utgår ifrån att alla 
entreprenörer är olika, har olika drivkrafter och behov 
och anpassar stödet därefter. Vi främjar en hållbar före-
tagskultur och arbetar aktivt för att inte bidra till onödig 
press och stress. 

Målsättningen är att aktivt arbeta för jämställdhet och 
inkludering genom att:
• inkubatorn erbjuder stöd och verktyg samt främjar 

kunskap om jämställdhet och inkludering;
• arbeta för och erbjuda kompetenshöjande insatser 

om jämställdhet och inkludering; 
• aktivt arbeta för att bredda inflödet av olika bran-

scher och bolagsägare.

Utöver att verka för en jämställd och inkluderande 
arbetsplats, har vi som mål att bidra till jämställda och 
inkluderande aktiviteter och arrangemang genom att: 
• Se till att våra egna aktiviteter och arrangemang 

har en bred representation med ett intersektio-
nellt perspektiv och en jämställd fördelning av 
presentatörer, moderatorer, sponsorer, leverantö-
rer, paneler etc.
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13. Målsättning Med jämställd menar vi 40/60 i enlighet med 
Jämställdhetsmyndighetens rekommendationer. 
• Jämställd representation bland chefer & ledning. 
• Jämställd representation bland personalen.
• Jämställd representation bland bolagsägare & team.
• Jämställd representation vid arrangemang och 

externa aktiviteter. 
• Alla i vår verksamhet ska erbjudas kunskapshöjande 

insatser med fokus på jämställdhet och inkludering. 
• Aktivt arbeta för att bredda inflödet av olika bran-

scher och bolagsägare.

Detta dokument gäller organisation:

Dokumentet antogs datum:
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Vill ni fortsätta arbeta för ett jämställt och inkluderan-
de innovationssystem och behöver fler verktyg? Eller 
har ni kanske fastnat och behöver rådgivning och 
stöd? På vår webb kan ni hitta fler verktyg och hand-
lingsguider eller så kan ni ansöka till vårt program 
och få tillgång till coaching och ett helt nätverk av 
likasinnade. 

Fortsatt arbete 

 @theyeswayFölj oss på Facebook & Instagram:  

hey@theyesway.se  

theyesway.se  

Kontakta oss på:

Läs mer på:


