
JÄMSTÄLLDHET
OCH INKLUDERING



CONSID

Här finns vi
Jönköping (HQ), Stockholm, Göteborg, Halmstad, 

Malmö, Värnamo, Växjö, Ljungby, Linköping, 

Norrköping, Örebro, Uppsala, Västerås, 

Sundsvall, Karlshamn, Karlskrona, Helsingborg, 

Gävle, Borås, Borlänge, Kalmar, Nyköping m.fl.

Anställda

2013 – 160

2014 – 200

2015 – 270

2016 – 390

2017 – 550

2018 – 750

2019 - 1 000

2020 – 1 100

Omsättning

215 MKR

280 MKR

370 MKR

450 MKR

600 MKR

810 MKR

1 000 MKR

1 260 MKR



För att kunna attrahera 
kompetensen måste företaget 

vara en plats där alla kan känna 
sig hemma, oavsett kön, social 

status, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsvariation.

Jämställdhet, jämlikhet och 
mångfald bidrar till dynamik 

och kreativitet på arbetsplatsen. 

Jämställda företag är mer 
lönsamma.



VÅRA VÄRDEORD

Engagemang

Vi bryr oss. Det är ett mantra som vi på 

Consid ständigt upprepar för oss själva. 

Detta innebär för oss att vi är engagerade i 

såväl våra anställda som våra kunder –

men också folk i vår omgivning.

Enighet

Consid är en plats för samarbete, en plats 

där vi kan finna stöd hos varandra, en plats 

som gång på gång visar att det är 

tillsammans som vi är som allra starkast. 

Det är tillsammans vi tar oss genom 

utmaningar, som vi firar framgångar och 

där vi finner gemenskap.



INTERNT





EXTERNT



EXTERNT

”Om vi ska kunna få till en förändring 
vad gäller strukturell rasism och 
inkludering krävs det att vi vågar 
granska strukturerna på våra egna 
arbetsplatser och företag. ”



Di Gasell
9 år i rad

Karriär företag
6 år i rad

Sveriges 
superföretag

8 år i rad



Summerat 
 Allt fler av våra kunder väger in jämlikhet och inkludering i utvärderingen av oss som partner (IKEA, Northvolt, 

Polsestar, osv.)

 Många av våra kunder börjar inse att de får ut en bättre effekt i sina digitala initiativ genom att göra teamen 
mer diversifierade vad gäller personlighet och bakgrund, detta driver på utvecklingen mot ökad 
jämlikhet/inkludering (Spotify, IKEA, Volvo Cars, AtraZeneca, m.fl). 

 Consids syn på att Sverige behöver ta vara på fler individers intresse och kompetens inom det digitala börjar 
bli en allt mer vanlig inställning och ett direkt måste för de bolag som ska klara av en snabb utvecklingstakt 
där inkludering inte bara en fråga om att uppnå hög kvalitet utan även att få tillgång till en större och mer 
dynamisk kapacitet globalt (AstraZeneca, Spotify, Husqvarna, m.fl.).

 Tyvärr är offentlig sektor sist på bollen vad gäller inkludering av personer med utländsk bakgrund. 
Styrmodeller, kommunikation och även hur man sätter upp sina digitala lösningar försvårar möjligheten för att 
dra nytta av personer med t.ex. utländsk bakgrund eller av individer som är utspridda över flera orter.

 Det är intressant hur det digitala blir en del av lösningen vad gäller inkludering och jämställdhet där stöd till 
matchning av individer blir allt mer datadrivet. Samtidigt utgör digitala lösningar en naturlig komponent i att 
skydda personers integritet (GDPR, osv) och vilja att stå upp för sina rättigheter (t.ex. Visselblåsardirektivet). 
Human&Heart, Skandia, Adidas, m.fl.



Akademi


