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Förändringar från senaste version

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier 

numera ingår i Jämställdhetsplan. 

 

Jämställdhetsplan 

 

1. Syfte 

Infranord arbetar för jämställdhet och har en aktuell jämställdhetsplan och handlingsplan för 

att åtgärda eventuella brister på området. Jämställdhet ska vara ett självklart och naturligt 

inslag i vår verksamhet och ska innebära att kvinnor och män har samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter inom alla områden.

2. Omfattning 

Alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga 

krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. Företaget strävar efter att ha en så jämn 

könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Giltighetstid 2015-01-01—

2017-12-31

3. Arbetsgång 

Företagets jämställdhetsläge 

Jämställdhet är en stor utmaning för Infranord och samtidigt en viktig tillgång för 

verksamheten. Med en dynamisk arbetsstyrka stimuleras nytänkande som för arbetet framåt 

och därför ska samtliga medarbetare, oavsett kön, ges lika möjligheter i sin anställning. 

 

Största delen av Infranords medarbetare är män, ca 92% varav huvuddelen arbetar ute i 

produktionen. Inom produktionen märks en tydlig mansdominans 

Om man ser till samtliga administrativa yrken så är det en mer jämlik fördelning mellan män 

och kvinnor, dock kan man märka könsdominans inom vissa administrativa yrken.  Infranord 

har sammanlagt 349 chefer varav 29 kvinnor i ledande befattningar, fyra i ledningsgruppen 

och 14 kvinnor på ledande befattningar i regionerna. 

 

. 
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1. Arbetsförhållanden 

Nuläge 

Arbetsmiljön för produktion återfinns inom områdena anläggning, maskin, service, tele och 

Components. Verksamheten inom produktion präglas av ett högt säkerhetstänkande och 

därmed en säker arbetsmiljö i spår- och verkstadsmiljö. Infranord har ett väl utvecklat 

säkerhets- och avvikelsehanteringssystem. Arbetsmiljön inom Infranords produktion lämpar 

sig för både kvinnor och män men utveckling av metoder, verktyg samt kläder kan 

förbättras. 

 

Arbetsmiljön för administrativ personal lämpar sig väl för både kvinnor och män. 

Arbetsplatserna är till hög grad individanpassade. 

 

Infranords uppförandekod uppmanar till goda arbetsförhållanden för alla medarbetare 

oavsett etnisk tillhörighet, nationalitet, ålder, civilstånd, kön, könsöverskridande identitet, 

politisk åskådning eller religion. 

 

För att uppnå goda arbetsförhållanden genomförs arbetsplatsträffar, medarbetarenkäten 

Infrapulsen, skydds- och miljöronder, skyddskommittéer samt samverkansmöten. 

 

Mål 

Medarbetarna inom Infranord ska erbjudas en god och stimulerande arbetsmiljö som är 

anpassad till verksamhetens och individens behov. Arbetsmiljön ska kännetecknas av 

säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Arbetsmiljö-, el- och trafiksäkerhetsarbetet samt 

brandskydd ska bedrivas systematiskt och präglas av förebyggande åtgärder och ständig 

förbättring. Arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnor och män. 

Aktivitet 

Anpassa arbetskläder för kvinnor och män. 

Aktivitet 

Behov av förändringar i checklistor för skydds- och miljöronder. Dessa kommer att tas fram 

av partsammansatt grupp för jämställdhet- och mångfald för implementering av Säkerhet och 

Hållbarhet. 

 

2. Arbete – föräldraskap 

Nuläge 

Infranord har sedan länge uppmuntrat medarbetare till möjligheten att kombinera arbetsliv 

och föräldraskap genom god arbetstidsplanering samt genom Infranords flexibla 

arbetstidsavtal. När det gäller partiell föräldraledighet är detta svårare att planera för 

produktionspersonal. 

Anställda som har små barn erbjuds möjlighet att hålla kontakt med företaget under 

föräldraledigheten och inbjuds till t ex personalaktiviteter. 

 

Infranord har löneutfyllnad för föräldraledighet, det vill säga föräldrapenningtillägg. 



2958 Version 5.0 
Faställt: 2016-03-04 

 

 

 3 (5)   

 

Mål 

Infranord ska vara en arbetsplats där alla anställda ska kunna förena arbete med föräldraskap. 

Ingen ska diskrimineras lönemässigt, vid tjänstetillsättningar eller vid kompetensutveckling 

på grund av sitt föräldraskap.  

 

Aktivitet 

Kartläggning av hur medarbetare med partiell föräldraledighet upplever sin arbetssituation 

och möjlighet till ledighet. 

 

3. Sexuella trakasserier får ej förekomma 

 

Mål 

Sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av anmälan om könsdiskriminering får ej 

förekomma.  

Information Insidan 

Skapa information kring sexuella trakasserier på Insidan. 

Infrapulsen 

Skapa fråga i Infrapulsen om någon har känt sig sexuellt trakasserad. 

 

4. Utbildning och kompetensutveckling  

 

Nuläge 

Samtliga medarbetare får fortbildningar som krävs enligt lag för respektive befattning. 

Utbildningssatsningar på nyanställd personal är könsneutral.   

Mål 

Alla anställda ska ha samma möjlighet till kompetensutveckling. Män och kvinnor ska 

behandlas lika vid uttagning till utbildning och kompetensutveckling. 

Medarbetarsamtal 

Införa fråga i medarbetarsamtalet om utvecklingsbehov/intresse för ledande befattningar, för 

de medarbetare som idag inte är ledare. Visat intresse för ledande befattningar ska anmälas 

till närmsta personalspecialist. 

 

Uppföljning medarbetarsamtal 

Chefer ska följa upp medarbetarsamtalet, gap-analysen och implementera resultatet med 

respektive medarbetare. 

 

 

 



2958 Version 5.0 
Faställt: 2016-03-04 

 

 

 4 (5)   

 

5. Rekrytering och anställning 

 

Infranords ambition är få mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på 

olika positioner.  

 

Mål 

En mer jämställd organisation. Fler kvinnor i chefspositioner samt inom produktion. 

Aktivitet 

Rekrytera personer med likvärdig kompetens av underrepresenterat kön för att få mer 

jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner. Positiv 

särbehandling ska ske utifrån befattning för hela Infranord. 

Rekryteringsrutin 

Revidera rekryteringsrutinen utifrån ändringar i denna plan. 

Lönekartläggning 

 

Ta del av information från lönekartläggning som visar antal kvinnor och män i respektive 

befattning. 

 

6. Anställningens upphörande 
 

Alla anställda inom Infranord har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och 

ens rättmätiga krav på integritet. 

Mål 

Följa upp den enskildes synpunkter utifrån jämställdhetsfokus. 

 

Avslutningssamtal 

Vid avslutningssamtalet skall frågor ställas om personen upplevt diskriminering på grund av 

kön. 

 

7. Kartläggning och analys av regler och praxis om löner 

 

Kartläggning och analys av löner ska ske åtminstone var tredje år såväl av regler och praxis 

om löner som av löneskillnader mellan kvinnor och män i arbete som är att betrakta som lika 

och likvärdiga. 

Mål 

Mer jämställda löner. Kartläggning och analys var tredje år. 

Återkoppling lönekartläggning 

Återkoppling av lönekartläggning från Lönecenter till partsammansatt arbetsgrupp för 

jämställdhet- och mångfald. 
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8. Sammanfattning av handlingsplanen för jämställda löner 

 

Aktivitet 

När kartläggning och analys är klar, liksom handlingsplanen för jämställande av lönerna 

skall handlingsplanen sammanfattas och redovisas i jämställdhetsplanen. 

 

9. Redovisning av genomförda aktiviteter 

För Infranord finns det en ekonomisk vinning i jämställdhet och mångfald i sig. Det finns 

tydliga samband mellan dessa och stimulans av kreativitet samt nytänkande. Genom att se 

till jämställdhet och mångfald lägger vi grunden för en fortsatt ekonomisk utveckling. 

Infranord har agerat aktivt i samarbete med skolor samt mässor för att verka för att fler unga 

ska välja inriktning på sin utbildning för att arbeta inom tekniska yrken samt för att få 

praktik inom Infranord. Infranord arbetar även i ett systembaserat personalverktyg 

”jämställdhet & mångfald plus” för att säkra, förebygga och främja arbetet med jämställdhet 

och mångfald. 

Infranord genomför ledarskapsprogram med ambitionen att utveckla goda ledare, ett hållbart 

ledarskap som även speglar vår strävan om jämställdhet och mångfald. Under 2011 

implementerades Infranords uppförandekod som reviderats 2014. Alla medarbetare har 

ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden och därmed verkar vi för en mer jämställd 

arbetsplats. Medarbetarenkäten Infrapulsen genomförs årligen där frågor kring jämställdhet 

och diskriminering har lyfts. 

En lönekartläggning är genomförd via Lönecenter tillsammans Mercer.   

 


