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ACT NOW 

psykologi & 

utbildning AB 

Sandra Lindström 

leg. psykolog, 

organisationskonsult 

och föreläsare 

070-529 52 14 

sandra@actnowpsykologi.se 

Erbjuder moderna och kunskapsbaserade utbildningar inom området 

arbetsmiljö, organisation och ledarskap. Genom att kombinera sin roll som 

kliniskt verksam psykolog med strukturella perspektiv har Sandra en unik 

kompetens inom området jämställdhet. Fokusområden: Jämställda & 

inkluderande arbetsmiljöer, aktiva åtgärder, policys & rutiner. 

Kartläggningar & utredning av arbetsmiljöförhållanden. 

Förändringsprocesser & organisationsutveckling. Handledning & chefsstöd. 

Konflikter och kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier och 

diskriminering. 

Body Å Brain Skeå 

AB 

Åsa Hägglund Larsson 070-3725256 

info@bodyabrain.se 

Säkrar företagens kompetensförsörjning genom att skapa friska hållbara 
företag, ledare och medarbetare. I huvudsak arbetar jag med företagens 
sociala hållbarhet men även ekonomisk hållbarhet eftersom lönsamheten 
brukar öka och personalomsättning och sjukskrivningar minska. 
Stödjer företag på en strategisk, teoretisk och praktisk nivå med att både 
genomlysa och utveckla den sociala hållbarheten, personal‐ och 
arbetsmiljöfrågor, jämställdhet samt inkludering utifrån företagets behov. 
Ger chefsstöd, workshops, utbildning och handledning individuellt /grupp. 
Arbetar mycket med de hälsofrämjande perspektiven och förebygga 
kränkande diskriminering, särbehandling, konflikter, hot och våld, men 
stödjer även när något redan hänt och det behövs större åtgärder.  

Consoll, 

innovation & 

hållbarhet 

Maria Almquist 0730 – 311 339 

Maria.almquist@consoll.se 

www.consoll.se 

Jag arbetar med Agenda 2030 och innovation som verktyg för 
affärsutveckling. Ni får hjälp att se kopplingen mellan er verksamhet och de 
hållbarhetsmål ni väljer, vilka möjligheter och risker som finns och vad som 
behöver göras för att hållbarhet ska bli lönsamt. Jag kan bistå med 
genomförande av väsentlighetsanalys och handlingsplan, översiktlig 
genomgång av integrerade mål och uppföljning, stöd att ta fram en 
kommunikationsplan samt coaching eller ledning av projekt och processer. 
Att arbeta med förändring kan innebära utmaningar och min målsättning 
är att hållbarhet ska bli integrerat och lönsamt för ert företag. 
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Dan Humble EF Dan Humble 070-675 02 37 

dan.humble@telia.com 

Med fokus på organisationsutveckling, varumärken och framgång. Försöker 

med ett marknadsorienterat synsätt öka förståelsen som följer på insikt 

och analys av verksamheten. Har bred erfarenhet från strategiskt – och 

ledande arbete i olika verksamheter. Med reflektion och analys av 

värdegrund (jämställdhet, jämlikhet och mångfald) stärker externa krav 

(lag) på aktiva åtgärder egen utveckling på sikt. 

 
 

Anna Delsol AB Anna Delsol 073-689 58 17 

info@annadelsol.com 

www.annadelsol.com 

Vi stödjer er i hela processen med att undersöka, analysera, åtgärda, följa 

upp och utvärdera ert arbete med aktiva åtgärder. Vi genomför 

målgruppsanpassad kompetensutveckling och ger er konkreta verktyg som 

ger resultat. Vår konsult har mer än 20 års erfarenhet av arbetet för 

jämställdhet, jämlikhet och mångfald mot diskriminering och har bl.a. 

arbetat i 5 år på Diskrimineringsombudsmannen. 

Catrin Keskitalo Catrin Keskitalo 076-8059700 

info@catrinkeskitalo.com 

Catrin Keskitalo är arbetsmiljökonsult med fokus på intern social hållbarhet 

och hjälper företag strategiskt och i implementeringen i frågor om 

mångfald, jämlikhet, jämställdhet, diskriminering för att skapa en 

arbetsmiljö med minimerad risk för ohälsa och olycka.  

CEWARO AB Cecilia Wahlberg 

Roslund 

070-397 09 99 

cecilia@cewaro.se 

https://cewaro.se/ 

Erbjuder konsulttjänster för hållbar utveckling inom den miljömässiga 

dimensionen som utgör grunden för allt liv på vår planet. Med kunskap 

om de cirkulära, ekologiska, klimat- och miljömässiga perspektiven i 

verksamheten kan en väl genomtänkt och ekologiskt hållbar affärsplan 

utvecklas. Ett arbete som stärker varumärket, skapar resurshushållning, 

pressar kostnader, ökar intäkter, bäddar för långsiktig lönsamhet och en 

positiv utveckling i samarbete med ekosystemet. 

CEWARO kan bistå med; en genomgång och analys av verksamheten o 

översiktlig genomgång av tex energi- och materialförbrukning, 
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kolbalans, transporter, utsläpp och avfall inom värdekedjan, avstämning 

utifrån relevanta mätetal som kontinuerligt följs upp i det nationella 

och globala miljömålsarbetet (www.kolada.se), utifrån analysen stödja 

och coacha företaget i processen med att uppdatera eller ta fram 

affärsplan och/eller handlingsplaner, projekt- och processledning samt 

support.  

 

Fabrik 5 Irja Berntson 0733-44 50 62  

irja@fabrik5.se  

www.fabrik5.se 

Fabrik 5 hjälper företag och organisationer med kompetensutveckling för 

att skapa mer jämställda och jämlika arbetsplatser. Med utgångspunkt i 

lagstiftning kring arbetsmiljö och diskriminering skapas skräddarsydda 

utbildningar och föreläsningar för just era behov. Fabrik 5 och 

jämlikhetskonsult Irja Berntson har lång erfarenhet av normkritisk 

utbildning, samt spetskompetens inom kommunikation. 

Firma Dennis 

Kullman 

Dennis Kullman 073-517 33 33 

denkullman@gmail.com,  

Jag är jurist och har arbetat med jämställdhet och mångfald de senaste 20 

åren, som anställd och som konsult. Jag började arbeta på JämO med att 

granska planer och utbilda företag och myndigheter i arbetet med aktiva 

åtgärder. Jag vet vad som krävs för att komma igång med och upprätthålla 

ett långsiktigt arbete som gynnar företaget och dessutom lever upp till 

lagens krav. 

Jobbsupporten 

Krane AB 

 

Kicki Krane 070- 612 35 53 

jobbsupporten@krane.nu 

Erfarenhet av både det praktiska och det strategiska arbetet när det gäller 

personalfrågor.  Drygt 25 år  som chef med personalansvar varav 13 år som 

personalchef i privat och offentlig sektor. 

Erbjuder ett konkret arbete på företaget för att bidra till  företagsanpassad 

diskrimineringsplan inklusive konkret plan för jämställdhetsarbete, med 

utgångspunkt i det lagstadgade. Arbetet skall involvera och förankras hos 
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samtliga medarbetare och metod för detta utgår från företagets 

förutsättningar och storlek. 

KLYO Jane Magnusson 070-580 48 52 

jane@klyo.se 

Klyo AB erbjuda sökande företag stöttning i frågor som rör t.ex. 

jämställdhetsintegrering, jämställdhet, genus, tillgänglighet- och icke-

diskriminering. Vi kan t.ex. hjälpa företag med kartläggning, analys och 

identifiering av utvecklingsområden för att motverka diskriminering. 

Larsen 

Hälsokompetens 

AB 

Jorunn Larsen  0730-44 19 90 

jorunn@larsenhk.se 

Som specialistresurs inom arbetsmiljö och hälsa hjälper vi företag att 

utveckla personal- och  arbetsmiljöfrågor utifrån deras unika behov. 

Genom hög kompetens, lång erfarenhet i branschen, stort engagemang 

och lyhördhet erbjuds företag chefsstöd, handledning och 

utbildningar. Några av utbildningarna, som ger kunskap och konkreta tips 

hur det kan hanteras och förebyggas på arbetet, är: Kränkande 

särbehandling, Diskriminering, Sexuella trakasserier, Hot och våld, 

Konflikthantering. 

Leosol Energi AB Johan Stenlund 

 

073-0910 116 

johan@lesol.se 

 

 

Vi är ett skelleftåbaserat företag som jobbar med inomhusklimat genom 

långsiktigt hållbara lösningar för såväl människor som fastigheter. Vi utför 

bland annat energikartläggningar, -deklarationer och -beräkningar; 

täthetsprovningar; injustering av ventilation och värme; rengöring av 

ventilationsanläggningar/kanalrensning; OVK - obligatorisk 

ventilationskontroll samt installation och reparation av värme och 

ventilation.  
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Personalpartner 

AB 

Angelica Söderman 070-54 777 06 

angelica.soderman@ppab.eu 

PersonalPartner erbjuder stödjande resurser till företag som vill skapa 

bästa förutsättningar vid anställningar. När regelverket känns krångligt 

finns vi där för att ge stöd och hjälp för såväl arbetsgivare som 

arbetstagare. Vi erbjuder information om vad som gäller inom 

diskriminering och mångfald och vilka krav som ställs på dig som 

arbetsgivare när det gäller aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering 

på arbetsplatsen. Vi ger ditt företag stöd att genomföra en analys av 

mångfaldsarbetet samt verktyg för att sätta mål och komma igång med en 

mångfaldsplan.  

Arbete är bästa och snabbaste vägen till integration i samhället. 

Inkludering och mångfald på arbetsplatsen handlar om att synliggöra, 

tillvarata och utveckla sina medarbetares kompetenser vilket vi vill vara 

med och stötta dig som arbetsgivare inom. Vi stöttar företag som vill 

arbeta inkluderande med att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs 

och vill stanna kvar samtidigt som mångfaldsarbete och inkludering även 

ger en högre ekonomisk avkastning för företagen.  

 

T2 training for 

skills 

Ida Holmström  070-254 22 80 

ida@trainingforskills.se  

T2 bygger industri 4.0 för personal och företag som önskar vinnande lag. Vi 
ger dig och ditt företag kompetensutveckling på riktigt. Vi är specialister på 
utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap för ledningsgrupper som 
vill skapa team i världsklass, med tjänster och workshop inom attraktiva 
arbetsgivare, tillväxt och lönsamhet. Specialiserade på utbildning inom 
industriteknik, svets, CNC, snickeriproduktion, validering, truck och travers 
och säkra lyft.  
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Urkraft ASF Catrine Karlsson 070-5812107 

catrine@urkraft.se 

Vårt företag är ett arbetsintegrerat socialt företag som under 30 år arbetat 

med att stötta människor och företag. 

Under flera år har vi arbetat med integration och utbildning och har bla 

utformat ett eget språkverktyg för integration och arbete (SPINAR) för att 

underlätta integration och förståelse för den svenska arbetsmarknaden.  Vi 

har vana av att se individuella lösningar för människor och  företag. I vårt 

arbete använder vi  bla. metoden supported employment.  Det för att på 

bästa sätt se och ge inividuella lösningar till företaget och individen.  

Vi kan erbjuda information och utbildning gällande diskriminering och 

mångfald och vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare när det gäller 

aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.  

Vi har en bred kompetens med lång erfarenhet av att jobba med 

inkluderande synsätt som innefattar alla delar med allt från rekrytering, 

organisationsutveckling, interna relationer, kompetensutveckling och 

strategiarbete där arbetsmiljö, diskriminering, jämställdhetsarbete och 

mångfald är delar av det.  

 Vi kan hjälpa företag med kartläggning, analys och identifiering av 

utvecklingsområden för att motverka diskriminering och stimulera 

mångfald. 

Vkna AB Johanna Engström 

 

070-24 57 242 

johanna@vkna.se 

 

Vkna i Umeå har mångårig erfarenhet av arbete med jämställdhet, 

jämlikhet och mångfald. Genom våra beprövade metoder i Aktiva Åtgärder 

säkerställer vi att er arbetsplats får de kunskaper ni behöver för att följa 

rådande diskrimineringslagstiftning. Vårt team stöttar er i varje steg; vi 

undersöker, analyserar, jobbar med åtgärder och följer upp. Vknas 

metodguide i Aktiva Åtgärder ger er allt ni behöver för att genomföra 

arbetet på egen hand kommande år. 
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YourWill AB Stina Haglund  
 

070-3626349 
stina@yourwill.se 
www.yourwill.se 
 

 Stina Haglund är kulturanalytiker och rättsvetare. Hon har arbetat med ett 

stort antal organisationer med jämställdhet och mångfald som verktyg för 

kreativitet, innovation och organisationsutveckling. Ett integrerat 

perspektiv där inkluderingsfrågorna tillåts utgöra ett stöd för 

verksamhetens utveckling - inte en extra sak att göra. Detta synsätt präglar 

allt hon tar sig för oaktat om det är analys eller inspirationsföreläsningar. 

Det ska vara inspirerande, roligt och utvecklande att arbeta med 

inkludering. Annars gör man fel.  
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