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› KONTAKT

”Vi vill sätta press på
bolagen och få dem
att själva driva
förändringen”
Amanda Lundeteg, vd på Allbright.
Läs hela reportaget på sidan 8.

Att öka mångfalden handlar om att göra, inte om att prata. Och det finns
mycket man kan göra, inte minst i valberedningar där graden av mångfald
ofta är väldigt låg.
Mångfald är ett ord som är med på mångas agendor idag. Men vad betyder det egentligen? Jag gillar Wikipedias definition som lyder: en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.
Den känns helt rätt därför att definitionen sätter fingret på
precis varför det är viktigt att jobba med mångfald. För alla
vill väl ha personal med olika egenskaper, erfarenheter och
kunskaper? Det man däremot inte är helt överens om, är hur
vi uppnår mångfald – på riktigt.
Jag var på Styrelsebalansdagen 2015 häromdagen där Fredrik
Reinfeldt bland annat talade om vikten av att ha en professionell transparent rekryteringsprocess för att få rätt urval i
offentlig förvaltning, som baseras på kompetens och personlig lämplighet. Han tog också upp frågan om hur mycket makt
som ligger hos ägare och valberedningar i tillsättandet av styrelser inom privata näringslivet. Det är i urvalet mångfalden
börjar!

Angela Rossi, vd

I Allbrights rapport Makten i kulisserna listar de sju saker som kan göras för att nå mer jämställda styrelser. En av dessa är att införa jämställdhetsnyckeltal i årsredovisningen. Det skulle
med största sannolikhet få upp jämställdhetsfrågan på agendan.
Vad kan man då göra rent praktiskt om man bestämt sig för att öka mångfalden i hela organisationen? En bra idé är att börja med att räkna. Hur många kvinnor har vi bland de anställda? Hur
många män? Och hur många med annan etnisk bakgrund? Rättviseförmedlingen har lanserat
ett digitalt verktyg som kan räkna på jämställdhet i texter, och har utmanat hela mediasverige i
detta. Verktyget visar på antal män och kvinnor, nordiskklingande namn eller inte och uppgifter
om expertrösten är en man eller kvinna. Ett utmärkt verktyg för att skapa underlag för att gå från
ord till handling!
Vid själva rekryteringen finns också mycket man kan göra. I Proffice senaste Mångfaldsbarometer
ger de flera tips på detta, exempelvis att undvika informella nätverk och att vid intervjutillfället
använda ett rekryteringsteam bestående av personer med olika bakgrund.
Som Azita Shariati, vd för Sodexo och utsedd till Årets mäktigaste affärskvinna av Veckans Affärer, så klokt summerade sitt inspel på Styrelsebalansdagen: "Mångfald är inte en HR-fråga, det
är en affärskritisk fråga som måste ägas av ledningen. Om det är något som är dyrt här i världen,
så är det att utestänga kompetens"

Med önskan om en trevlig läsning!

HRM Affärsutveckling AB
Telefon:
Besöksadress:
		
Webbadress:
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+46 (0)8 556 088 60
Strandvägen 47,
SE-114 56, Stockholm, Sweden
www.hrmab.se

Angela Rossi, vd, HRM Affärsutveckling AB
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"Lyssna inte på
magkänslan!"
Rättviseförmedlingen har i över fem år jobbat för att öka mångfalden hos
organisationer och företag. Ordföranden Seher Yilmaz har bilden
klar för sig vad som ofta blir fel vid en tillsättning:
– Vi lyssnar för mycket på magkänslan!

Minifakta

› Namn: Seher Yilmaz
› Ålder: 29 år
› Yrke: Ordförande för
Rättviseförmedlingen
› Största felet som organisationer gör i sitt
mångfaldsarbete: Att man i sin rädsla av
att göra fel, istället blir handlingsförlamad och inte gör någonting alls.
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Rättviseförmedlingen har hunnit göra över 800 efterlysningar på
kandidater till olika tjänster inom både privat och offentlig sektor.
Ibland hör företag av sig till Rättviseförmedlingen och säger att de
vill ha hjälp med att hitta kandidater som de själva har svårt att
hitta. Många gånger handlar det om kvinnor och personer med
annan etnisk bakgrund som Rättviseförmedlingen hjälper till att
efterlysa.
Men det händer inte sällan att Rättviseförmedlingen själva uppmärksammar företag och organisationer på bristen på mångfald,
ofta med en vass ton.
– Allt vi gör är väldigt genomtänkt. Det ska vara vasst och vi
utmanar gärna makten med glimten i ögat. Vi slår uppåt men aldrig
nedåt och det flesta blir glada över att vi uppmärksammar dem,
säger Seher.
Att Rättviseförmedlingen överhuvudtaget finns är ett misslyckande för samhället, i alla fall enligt Rättviseförmedlingen själva.
Deras förhoppning är att inte behövas i framtiden. Men när det
eventuellt händer är oklart, bristen på mångfald beror på sega strukturer. Seher förklarar problemet:
– Vi går miste om människors potential om man begränsar sig.
Om man är kvinna och aldrig ser sig själv representeras i form av
expert då kanske man inte tänker att man kan bli det heller. Och då
vet vi att åtta av tio experter som syns i media är män.
Men hur ska man då göra för att få in mer mångfald på arbetsplatsen? Seher menar att det är en bra idé att börja med att räkna på de
anställda, hur är könsfördelningen och hur många har annan etnisk
bakgrund?
– Ofta tror man att den goda viljan ska ha hjälpt men när man
börjar räkna kan man ofta se att den inte gjort det. Det är också vik-

tigt att räkna på alla nivåer. Det kanske är så att det är 50-50 mellan
kvinnor och män, men var jobbar kvinnorna? Om kvinnorna är
assistenter och männen är i toppskiktet, ja då är det inte jämställt.
Om räkningen visar på en ojämn fördelning krävs det ett förändringsarbete. Seher beskriver att det sällan är någon som vaknar på
morgonen och tänker att ”idag ska jag vara ojämlik i min tillsättning”. Problemet ligget snarare i att människan gärna gör som den
alltid har gjort.
– Man tar gärna någon man redan vet funkar, sin kompis eller
någon som är trevlig att fika med. Ofta tar man någon som speglar
sig själv och om makten då består av vita män så är det klart att de
kommer reproduceras.
Ett annat fel som många gör enligt Seher är att lyssna på sin magkänsla vid en rekrytering.
– Vi lär oss att vi ska gå på magkänsla för att magkänslan är ett
bra riktmärke. Magkänsla är skitdåligt. Den är uppbyggd av de minnen och erfarenheter man har samlat på sig i livet och om jag då bara
möter vita män som experter när jag slår upp tidningen, då är det
vad jag kommer att känna igen och som kommer kännas bra i magen.
Seher ger inte mycket för argumentet "att man försökt nå mångfald men det är bara samma typ av personer som söker".
– Om inte alla typer av personer söker måste man ta det som kritik, varför sökte de inte? Är det hur vi utformade annonsen? Vilka
bilder använde vi och vilka ord använde vi? Allt det här handlar om
hur man uppfattas som arbetsgivare och man behöver jobba med
alltihop.
Nästa sida: Så hjälpte Rättviseförmedlingen UR med
rekryteringen av en programledare.
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Minifakta

Fick 50 kandidattips på 10
minuter - efter hjälp från
Rättviseförmedlingen

› Namn: Saskia Oljelund (t.v.) och
Sara Gustafsson
Yrken:
› Projektkoordinator och
projektledare
› Organisation: UR
› Ålder: 28 och 44
› Bäst med vårt jobb: Det är lyxigt att på
jobbet få möjlighet att arbeta med ett
så spännande uppdrag som UR har, att
få träffa så många människor med så
olika erfarenheter och att försöka göra
skillnad.

När ungdomsredaktionen på UR fick i uppdrag att producera ett matematikprogram
körde de fast i castingen av en kvinnlig programledare. Hur hittar man en kvinna med
rätt sakkunskaper i den så mansdominerade mattevärlden? Svaret blev
Rättviseförmedlingen. Tio minuter efter att annonsen lagts ut hade UR fått över 50 tips.

UR har i uppdrag att producera tv- och radioprogram med fokus att
stärka kunskap och bildning. Den här gången stod ett matematikprogram på agendan för Sara Gustafsson, projektledare och Saskia
Oljelund, projektkoordinator. ”Kalkyl”, som programmet fick heta,
riktar sig till årskurs 7-9 och det stod snabbt klart att Kalkyl
behövde en programledare. Ett av kraven på programledaren var att
personen skulle kunna inspirera till att lära sig matematik.
– Det vi på redaktionen hade upptäckt var att många har dåligt
självförtroende när det gäller matte. Många säger ”jag kan inte
matte”, vilket är lite konstigt, man skulle aldrig säga exempelvis ”jag
kan inte historia”, säger Sara.
Ytterligare ett krav som redaktionen hade var att programledaren
skulle vara en kvinna, eftersom att det förväntade är att programledaren skulle vara en man.
– Hela mattevärlden är extremt manlig. Det finns en bild av att
matte har att göra med intelligens, säger Sara och Saskia fyller i:
– Mattevärlden har också att göra med logik och förnuft och det
finns en föreställning om att det är manliga attribut.
Sara utvecklar varför det är viktigt för UR att göra genomtänkta
rekryteringar när det gäller de som syns i programmen:
– För oss är det viktigt att vara en spegel av samhället. De som
syns i våra program måste återspegla hur Sverige ser ut, alla måste
känna igen sig.
Men att hitta en kvinna som kunde vara både inspirerande och
duktig på matematik var inte det lättaste. Redaktionen hörde av sig
till universitet med matematiska utbildningar men fick bara svar
från män. De anordnade också en casting där de testade olika kandidater men alla föll på bristande mattekunskaper.
– Det var då jag kom på idén med Rättviseförmedlingen, så jag
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kontaktade dem via Facebook faktiskt. De blev jätteentusiastiska
och vi skrev ihop en efterlysning på en programledare tillsammans,
säger Saskia.
Resultatet blev ett kort inlägg på Rättviseförmedlingens Facebook-sida, en annons där det efterfrågades en ”programledare med
mattekoll för ett kommande tv-program”. Efter att inlägget lagts ut
gick det fort. På tio minuter hade inlägget fått över 50 förslag på personer. Nu låg utmaningen i att sålla bland alla namn som kommit in.
– I inläggen stod det ju några rader om varje person och det gick vi
en del på, säger Sara och Saskia fyller i.
– Vi ringde upp flera stycken och kunde genom det ganska snabbt
få en känsla av personerna.
Genom sållningen hittade UR ett par riktiga guldkorn och då återstod att bjuda in till casting dit sex, sju personer kom. Av de som
castades så stack Sabine Louvet ut ur mängden och Sara förklarar
vad det var de fastnade för hos just henne:
– Hon har en så otrolig självklarhet i att förmedla vad som är så
fantastiskt med matematik. Hon är också lärare och kan verkligen
målgruppen, hon vet hur hon ska förklara matematik för en
14-åring.
Saskia nämner även att oräddheten för ny teknik var något som
de fastnade för.
– Hon jobbar med ”flipped classroom” och använder mycket digitala hjälpmedel som till exempel Youtube i sin undervisning.
Med facit i hand blev rekryteringen till programledartjänsten riktigt lyckad och den visar att det går att hitta andra typer av kandidater än de som annars dominerar just den givna ”branschen”. Ibland
beöver man bredda sitt sökfält och våga ta hjälp. Av Rättviseförmedlingen till exempel.
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Listan du absoulut inte
vill hamna på
Allbright är stiftelsen som jobbar för att få in fler kvinnor på ledande positioner genom
opinionsbildning. De och vd Amanda Lundeteg har ett mäktigt vapen att påverka med:
listan du absolut inte vill hamna på – den svarta listan.

Minifakta

› Namn: Amanda Lundeteg
› Ålder: 30 år
› Yrke: Vd
› Organisation: Allbright
› Bästa tipset till de organisationer som

vill öka sin mångfald:
1. Säkerställ kunskap om nuläget. Räkna
och sätt tidsbestämda mål. På AllBright studerar vi bland annat. kön, ålder,
nationalitet, bakgrund, erfarenhet och
kompetens i våra rapporter.
2. Utvärdera rekryteringsprocesserna.
Använd professionella rekryterare med
stora nätverk och utvärdera annonser och
kravprofiler.
3. Granska den egna kulturen normkritiskt.
Uppmuntra till avancemang oavsett kön.
Genomför lönekartläggningar varje år.
Fundera ett extra varv över vilka aktiviteter som bedrivs på konferenser och vilket
språkbruk som används i organisationen.

8

Den årliga Allbrightrapporten har fått stor uppmärksamhet genom
åren. I rapporten kartlägger Allbright alla bolag på börsen och rankar deras ledningsgrupper från bäst till sämst. Rankingpoängen
räknas ut genom att Allbright tittar på andelen kvinnor i ledningsgruppen, linjen och i styrelsen. De bolag som är mest jämställda
hamnar på den förnäma vita listan, den grå listan hamnar de som
har minst en kvinna i ledningsgruppen men som inte når upp till
jämställd representation och så finns det den svarta listan. Där
hamnar de som har noll kvinnor i ledningsgrupperna.
Att hamna på den svarta listan, eller skämslistan som den också
kallas, är ingenting man vill, inte minst för att det ger riktigt dålig
PR då listan kommuniceras mycket i media.
– Vi gör det här för att vi vill sätta press på bolagen och få dem att
själva driva förändringen, säger Amanda.
Amanda pekar på en viktig skillnad i det arbete som Allbright gör
jämfört med mycket annat jämställdhetsarbete.
– Vi tycker att det krävs ett större fokus på ledningsgrupper snarare än styrelser, där gör inte politikerna någonting så den frågan
har hamnat lite i skymundan. Många vet inte vilka som sitter i styrelsen men ledningsgruppen är så otroligt viktig, för det är där man
kan visa att alla kan göra karriär.
Det är också i ledningsgrupperna det största problemet med jämställd representation finns, där är andelen kvinnor betydligt lägre
än i styrelser.
Att gå ut tufft och hänga ut de bolag som inte når upp till jämställdhetskraven är lite av Allbrights tillvägagångssätt. De vet att

det skapar uppmärksamhet och det är genom opinionsbildningen
som de kan nå sina mål. Amanda berättar att hon kom i kontakt
med Allbright genom ett exempel på deras tuffa retorik:
– Jag såg en annons som Allbright gjorde. De hade precis gått ut
med svarta listan och de hade en annons utanför Handelshögskolan
där det stod någonting i stil med ”de här bolagen tycker att den
bästa kvinnorörelsen är den i sängen”. Det var väldigt provocerande
och jag tycker det var ett roligt exempel att driva förändring på.
Allbrights hårda retorik, inte minst kring den svarta listan, går
inte obemärkt förbi. Flera av de bolag som hamnat på listan hör av
sig och ofta är det sura tongångar. När den här intervjun gjordes var
det precis i anslutning till att Allbrightrapporten släpptes och
Amandas telefon gick varm.
– Tidigare år har företagen blivit lite arga. Det brukar ringa en
handfull vd:ar och kommunikationschefer och skälla. Det är ju
såklart varje bolags mardröm att hamna på en sån här lista, inte
minst eftersom de lägger enormt mycket pengar på att positionera
sig mot studenter. Vi når ju studenter genom att vi delar ut flyers på
tio universitet där det står ”hej student, här är företagen du inte vill
söka jobb på”.
Att hamna på den svarta listan är helt enkelt någonting som varje
bolag borde vilja undvika, av flera olika anledningar. Och vägen mot
mer jämställda ledningsgrupper är enligt Amanda enkel – meritokrati på ledande positioner. Det ska vara dina meriter som avgör hur
långt du kan gå, inte kön.
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Minifakta

› Namn: Pia Anderberg
› Ålder: 50 år
› Yrke: Direktör för HR och organisationsutveckling
› Företag: Axel Johnson
› Bäst med mitt jobb: Bra personer kan

Ingen mångfald utan mål

utveckla en mindre god affärsidé till
något fantastiskt och mindre bra personer kan förstöra den bästa av affärsidéer.
Mitt ansvar är att se till att vi har de
bästa personerna. Mitt ansvar handlar
också om att få devisen ”företaget är den
viktigaste drivkraften till förändringar i
samhället” att hända och att vi når ut
med det vi gör. Finns det mer att tillägga
till varför mitt arbete är både viktigt och
enastående roligt varje dag?

Jättekoncernen Axel Johnson satsar hårt på sitt mångfaldsarbete.
En förutsättning för att lyckas med arbetet är, enligt Pia Anderberg, direktör
för HR och organisationsutveckling, att sätta upp långsiktiga mål.
– Det viktiga med ett mål är att peka ut en viljeriktning.

Axel Johnson la i en högre växel i sitt mångfaldsarbete för två år
sedan när de samlade samtliga bolag i koncernen för att tillsammans skapa förändring i ett projekt som kallas för Axelerate. De ville
gå från ord till handling och satte av den anledningen ett mål med
arbetet: År 2020 ska alla bolag i koncernen ha en könsfördelning på
40-60 i ledningsgrupperna och minst 20 procent av cheferna ska ha
utländsk bakgrund.
Varför är det så viktigt att sätta mål?
– Ibland är det viktiga med att sätta mål, just att man faktiskt sätter ett mål. Att sätta mål handlar otroligt mycket om att kommunicera en viljeinriktning och motivera, ”det här går!”, säger Pia.
Pia menar att det allra viktigaste inte är att nå exakt de siffrorna
man satt upp som mål, det centrala är snarare att ha någonting att
sikta emot.
Om siffran är 48-52 år 2020, har ni misslyckats med att nå
ert mål då?
– Det beror på hur man ser på ett mål. Det är lite som att hålla på
med idrott och sätta upp som mål att man ska hoppa 1,40, då kommer jag aldrig att hoppa 1,50. Sätter du däremot ett mål på 2,00, ja
då kanske du hoppar 1,70. Det viktiga är rörelsen framåt.
Att sätta ett gemensamt mål för så många olika typer av verksamheter som det finns inom Axel Johnson-koncernen kan tyckas svårt.
En Willysbutik och en Mekonomen-bilverkstad verkar ju i helt olika
branscher med vitt skilda förutsättningar och utmaningar. Men
målens innehåll kan också variera.
– Vi har inte sagt 40 procent män och 60 procent kvinnor, vi har
sagt 40-60 i könsfördelning. Ta ett bolag som Kicks, deras utmaning
är att hitta män.
I arbetet med Axelerate träffades representanter från de olika
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bolagen och samlade idéer, stort som smått, för hur man kan bedriva
mångfaldsarbete. Nu är projektet avslutat men de övergripande
målen finns kvar och nu är det upp till varje bolag att själva se till att
de uppnås. För att kunna mäta hur bolagen ligger till i fråga om
könsfördelning och personer med annan etnisk bakgrund så tar
Axel Johnson hjälp av SCB för att göra mätningar som sedan
används i årliga avstämningar med respektive bolag.
Varför är då mångfaldsfrågan så viktig för Axel Johnson? Pia
pekar på flera olika skäl.
– Det centrala för oss är att det är fullständigt självklart att alla
ska behandlas lika, det måste vara samma förutsättningar att
komma in på arbetsmarknaden oavsett vem man är.
Utöver detta visar Pia på ytterligare tre skäl till varför mångfaldsarbetet är en viktig del av Axel Johson:
– Om inte vi är en spegelbild av våra kunder så gör inte vi ett bra
jobb. Har vi mångfald bland våra anställda i exempelvis en butik så
ökar kunskapen om olika människors högtider och olika sedvänjor
vilket är en förutsättning för att kunna möta kundens behov.
– Vi måste också vara en arbetsgivare som kan attrahera de bästa
och är vi en arbetsgivare som bara attraherar män i 50-årsåldern så
letar vi inte i hela populationen och då är det klart att vi inte får hit
de bästa.
– Det sista som jag tycker är viktigt är att besluten blir bättre om
man är olika. Är man olika tänker man på en fråga på olika sätt och
det gör att man blir bättre på lösningar och på innovation.
Huruvida Axel Johnson når målet 40-60 i könsfördelning och 20
procent med annan etnisk bakgrund år 2020 återstår att se men en
sak är säker, viljeriktningen och ambitionen är det inget fel på.
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Krönikan – av Lucie Mandaus Stephansen, organisationskonsult inom ledarskap och mångfald

"Mångfald uppstår av
sig självt när människor
ses som individer med
unika styrkor och
kompetenser"

”Det har blivit så trevligt att gå ut och äta sen ni kom” säger den
gamla damen. Jag har ett ickesvenskt namn och får därför ta åt mig
av det lyft som pizzerior och kinakrogar säkert var för krogutbudet
i landet brunsås på 1970-talet.
”Äter du surkål och knödel ofta?” får jag lust att fräsa tillbaka.
Mina föräldrar är nämligen läkare från Prag – inte restauratörer
från Neapel. Jag tycker det är stor skillnad men i hennes ögon är det
samma sak. Vi är invandrare.
”Men du är ju inte invandrare!” fick jag ibland höra när ”invandrarproblematiken” diskuterades. Först blev jag glad. Mina svenska
vänner sa att jag var en av ”oss” – inte en av ”dom”. Men när jag blev
äldre förstod jag att det var en överordnad grupps sätt att nedvärdera det jag är. För jag är och kommer alltid vara invandrare. Född
utomlands med två utrikes födda föräldrar och med rötter i en
annan kultur. Och det ska ingen vare sig upp- eller nedvärdera.
Det har gått en hel del år sedan jag blev tackad för pizzans inträde
i den svenska husmanskosten eller lugnades med att jag inte var det
jag var. Men fortfarande får vi invandrare inte vara med på lika villkor.
Titta bara på arbetslivet. Invandrare har oproportionerligt svårt
att hitta ett arbete såvida det inte är tungt, monotont eller lågavlönat. Och chefspositioner är det inte tal om. Trots att många sjunger

mångfaldens lov och säger att mångfald är lönsamt. Invandrare får
alltså vara med om det lönar sig. Om vi kan bidra med något mer än
Svenne.
Förlåt, men är inte det en variant på pizza-komplimangen? Klumpar vi inte ihop människor som inte nödvändigtvis har så mycket
gemensamt? Och värderar oss på ett sätt som ni svenskar aldrig
behöver känna er värderade? Ni som aldrig behöver motivera er plats
vid bordet genom att bevisa er lönsamhet?
Mångfald är lönsamt.
Men inte sån där mångfald som handlar om att få in en viss procent invandrare. Nej, jag tänker på den mångfald som uppstår av sig
självt när människor ses som individer med unika styrkor och kompetenser. Mångfald som inte är ett mål utan ett medel för att tillvarata individuella, inte gruppmässiga, skillnader. När varje individs
erfarenhet och kompetens tas till vara, oavsett om hen kan kategoriseras eller inte, har vi rätt person på rätt plats. Och när människor
kommer till sin rätt blir det gott i både hjärtan och plånböcker. Så låt
oss sluta med de klumpiga, förenklade och ibland sårande kategoriseringarna av människor. Det är ju inte 1930 längre …

Save the date!

18 november

Den 18 november är det exakt 10 år sedan HRM
Affärsutveckling AB grundades. Då blir det fest!

Lucie Mandaus Stephansen

Organisationskonsult inom ledarskap och mångfald

HRM
10 år!
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