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IT-bedriften Compello 
opplever at kvinner er 
i mindretall av søkere 
på ledige stillinger. 
Målrettet innsats har 
gitt resultater.
LiLy MarceLa Gundersen
lily.marcela.gundersen@sb.no
970 00 341

Mens bransjen for øvrig har en 
kvinneandel på 19 prosent 
(Norsk Gallup 2014), har 
 IT-bedriften Compello klatret 
langt over snittet, med en pro-
sentandel på 36. Ved avdelin-
gen på Skolmar er det cirka 30 
prosent kvinner av 14 ansatte.

Anette Loftum, Tonje Bjørn-
dahl, Ann Kristin Kjellerød og 
Janne  Olsen ved Sandefjord-
kontoret setter pris på å kunne 
jobbe med kolleger av begge 
kjønn.

– Mangfold er viktig i alle 
samfunnslag, og man kommer 
styrket ut med mangfold i 
 bedriften, mener Loftum.

Kamp om ressursene
Ifølge Gustav Line, administre-
rende direktør i Compello, er 
det en utfordring å rekruttere 

dyktige medarbeidere til 
 IT-bransjen generelt. Lav 
 arbeidsledighet i bransjen og 
høye krav til kompetanse gjør 
at det blir kamp om ressursene.

– Spesielt vanskelig er det å 
rekruttere kompetente kvin-
ner, i en bransje med 19 prosent 
kvinneandel. Vi er ikke fornøyd 
med en andel på 36 prosent, og 
har som ambisjon å øke dette. 
Det er også viktig å få flere 
 kvinner inn i ledende stillinger, 

"
Jeg mener en 
balanse mellom 
kjønnene bidrar 

til mer kreative proses-
ser, og ikke minst et godt 
arbeidsmiljø.
anne Gretland
leder Compellos B2B-salgsavdeling

mener Line.
I den sammenheng gjør 

 selskapet flere  bevisste tiltak 
for at kvinner skal oppleve dem 
som en  attraktiv  arbeidsgiver 
(se fakta).

Kvinner i nettverk
Compello har nylig ansatt to 
kvinner i mellomlederstillin-
ger. Anne Gretland vil lede en 
ny nettskysatsing og Line Bjer-
ke får ansvaret for selskapets 
B2B-salgsavdeling.

– Jeg har tidligere jobbet i 
sterkt mannsdominerte miljø-
er. Det at Compello har en 
 kvinneandel på 36 prosent 
motiverte meg veldig for stillin-
gen. Menn og kvinner har ulike 
synsvinkler og jeg mener en 
 balanse mellom kjønnene bi-
drar til mer kreative prosesser, 
og ikke minst et godt arbeids-
miljø, sier Bjerke, som signerte 

kontrakt denne uka.
Gretland, som leder nettsky-

satsingen, er i tillegg leder av 
Oda-Nettverk. Det er en frivillig 
organisasjon med 4.500 med-
lemmer, som jobber for å øke 
andelen av kvinner i IT-bran-
sjen. De fire kvinnene ved San-
defjord-kontoret er alle med i 
 dette nettverket, og setter pris 
på å bli invitert til arrange-
menter.

– Ledelsen legger også opp til 
sosiale arrangementer på tvers 
av avdelingene. Ved hoved-
kontoret i Oslo er det mange 
jenter, så vi prøver å delta så 
ofte vi kan, sier Olsen.

CoMPello aS
 ■ Etablert i juli 2011 ved fusjon 
av virksomhetene Client 
Computing Europe AS og 
Compello Software AS.

 ■ Har som forretningsidé 
å hjelpe bedrifter og 
organisasjoner med 
automatisering av manuelle 
prosesser innen melding- og 
fakturaflyt.

 ■ Har hovedkontor på Fornebu 
og avdelingskontor på 
Skolmar i Sandefjord. 

 ■ Konsernet har 90 ansatte, 
og omsatte for 112 millioner 
kroner i 2013.

 Jobber bevisst for mangfold i mannsdominert yrke   Ligger langt over snittet, med 36 prosent kvinneandel

– Kvinner bedrer inntjening og trivsel

KVInnene PÅ SKolMar: Seniorkonsulent for e-faktura Tonje Bjørndahl (f.v.), EDI-konsulent Ann Kristin Kjellerød, administrasjonsansvarlig Anette Loftum og salgssjef for 
e-faktura Janne Olsen er fire av til sammen 14 ansatte ved Compellos avdeling i Sandefjord.  foto: atle Møller

VIl ha flere: Compello-sjef 
Gustav Line har ambisjon om 
enda flere kvinner.  PreSSefoto

Dette gjør Compello:
1. Viser at de ønsker å 
tiltrekke seg kvinner når de 
skriver stillingsannonser.
2. Bruker bilder av både 
kvinnelige og mannlige 
ansatte i markedsføringen.
3. Tenker bevisst på å finne 
kvinner til å holde foredrag 
og presentasjoner.
4. Satser på interne og 
eksterne nettverk, slik at 
de ansatte kan dra nytte av 
hverandres kompetanse 
på tvers. Kvinnene i 
selskapet er medlem av 
Oda-Nettverk.
5. Viser menn viktigheten 
av å ha mangfold – for 
både trivsel, inntjening, 
tanker og ideer.
6. Har som ambisjon at 
man skal ha en kvinne som 
en av finalekandidatene 
ved ansettelse.
Dette anbefaler de også:
1. Oppfordre kvinnene til å 
bli synlige i media og på 
sosiale medier.
2. Produser flere artikler 
og foredrag som omhand-
ler kvinner. Gjerne med 
kvinner som eksperter.
3. Bruk mentorordninger.
4. Coache kvinner som 
skal søke på ledene 
stillinger.

Les flere av tipsene til 
Compello på sb.no.

tIltaK for 
KVInner



daMene PÅ SKolMar: 
Tonje Bjørndahl (f.v.), Janne 
Olsen, Anette Loftum og Ann 
Kristin Kjellerød mener mangfold 
er viktig på arbeidsplassen.Foto: 
Atle Møller


