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Inledning
Hur kan vi forma moderna arbetsplatser som skapar bra resultat och där alla kan va-
ra delaktiga på lika villkor? Som tillvaratar kompetensen hos varje individ oavsett ålder, 
ohälsa eller språkkunskaper? Och som dessutom gör det möjligt för medarbetarna att tri-
vas, utvecklas och vilja och orka stanna kvar?

I vårt arbete med Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, har vi tillsammans 
med ledande organisationer inom området utvecklat metoder och modeller för att stödja 
utvecklingen av framtidens framgångsrika, inkluderande arbetsplatser. Vi har i flera år till-
sammans diskuterat hur vi får ett hållbart arbetsliv med tillgängliga arbetsplatser, som ock-
så bidrar till organisationsnytta och lönsamhet. Målet har varit att hitta tillvägagångssätt 
som stödjer och utvecklar verksamheten och samtidigt inkluderar rättighetsperspektiven. 

När vi började bryta och byta perspektiv nådde vi en gemensam helhetssyn som ledde 
till en spännande dynamik mellan rättighetsperspektivet, verksamhetsnyttan, medborgar-
nyttan och  företagsvinster. Våra olika organisationers synvinklar och expertkompetenser 
berikade varandra och formulerade en bättre målbild än om vi, var och en av organisatio-
nerna och företagen, hade formulerat den själva. Under arbetet växte medskapande processer 
fram, med metoder och modeller som stödjer utvecklingen av Universell Utformning av 
Arbetsplatser. 

Begreppet Universell Utformning av Arbetsplatser är relativt nytt, och fylls med inne-
håll efter hand. Det är hämtat från FN:s Konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning och synliggör universell design, där Universell Utformning definieras 
som ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna an-
vändas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutform-
ning”. 

Vi behöver ha ett holistiskt perspektiv för att få ihop de olika processer som avgör hur 
inkluderande och hållbar en arbetsplats blir. Det är i den helheten vi kan skapa det hållbara 
arbetslivet som stödjer verksamhetsnyttan. Tyvärr ser det inte ut så i dag. Frågor hanteras 
ofta i separata stuprör och organisationer tar sällan ett helhetsgrepp för att skapa den ulti-
mata verksamheten utifrån arbetsplatsens organisering, ledning, fysiska utformning, socia-
la arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Det finns mycket forskning som relaterar till det 
här området och som visar hur vi borde göra, men även forskningen sker tyvärr i stuprör. 

Vår ambition är att använda forskning och beprövad praktik, och att utveckla medska-
pande metoder och modeller för Universell Utformning av Arbetsplatser, för att få effekt i 
den dagliga verksamheten. Ansvariga chefer behöver tillgänglig kunskap paketerad på ett 
sätt som verksamheten lätt kan ta till sig och använda i vardagen. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Därför är det viktigt att vi stödjer processer som direkt går att omsätta i handling.   

I samarbetet med våra olika organisationer och företag ser vi vinsten med, och vikten 
av, det multidisciplinära arbetssättet. På samma sätt ser vi behovet av det multidisciplinära 
perspektivet i forskningen kring arbetsplatsers utveckling och utformning.

Vår ambition med den här kunskapsöversikten är att ta ett första steg mot forskning 

som belyser helheten. Vi vill bidra till att tydliggöra faktorer som understödjer processer 
för  framgångsrika, hållbara organisationer och arbetssätt över tid. Vi har därför bett fem 
forskare belysa varsitt område utifrån Universell Utformning av Arbetsplatser: 

Social innovation – Vår övertygelse att användningen av olikheter, de multidisciplinära 
kompetenserna, i utvecklingen av våra arbetsplatser och verksamheter kommer att leda till 
ökad innovation, som i sin tur leder till hållbar produktivitetsutveckling.  

Rekrytering och kompetensförsörjning  – Processerna kring hur en organisation hittar, 
tar tillvara och utvecklar den kompetens som behövs i verksamheten är många gånger av-
görande för hur framgångsrik och innovativ en verksamhet blir över tid. 

Ledning och organisering – Ledning och organisering av arbetsplatser sätter ofta förut-
sättningen för hur inkluderande och hållbar en organisation blir. Det är här prioriteringen 
mellan balansen av verksamhetsnyttan, organisationsvinsten och rättighetsperspektivet of-
ta avgörs.  

Långtidsfriska arbetsplatser – En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart ar-
betsliv. En attraktiv organisation behöver skapa en arbetsmiljö som utvecklar friskfaktorer 
som gör att medarbetare mår bra över tid och stärker verksamhetens resultat. 

Effekten av mångfald – Att systematiskt använda sig av olikheters kompetens bidrar till 
bättre slutresultat i verksamheten. Att se och använda kunskaper och erfarenheter utveck-
lar organisationskulturen där människor inbjuds att bidra. I förlängningen stärker det både 
organisationens och arbetlivets ekonomiska och sociala hållbarhet.     

Organisationer och företag har inte råd att inte se kompetensen i olikheter. Det kommer bli 
stor konkurrens om kompetenser, det ser vi redan i dag. Att kunna attrahera, utveckla och 
ställa om medarbetare till den kompetens som efterfrågas kommer vara en av arbetsmark-
nadens avgörande frågor. För att se och ta tillvara kompetens behöver vi arbeta med ar-
betsplatsens strukturer så att olikheter kan tas om hand och inkluderas.  

Att arbeta med Universell Utformning av Arbetsplatser kan vara ett konkret sätt att ar-
beta med de globala hållbarhetsmålen inom till exempel Agenda 2030 eller rättighetsper-
spektiven inom den Sociala pelaren. Vi ser att framtidens hållbara arbetsplatser kan ut-
vecklas genom ett helhetsperspektiv som inkluderar såväl social, ekonomisk som ekolo-
gisk hållbarhet.  

Markus Furuberg 
förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR  

och ordförande för UUA-projektens styrgrupp 
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Kapitel 1

Social innovation 
– nya lösningar för inkludering

Av Malin Lindberg

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet där hon 
studerar social innovation inom offentlig, privat och ideell sektor. Hon 
intresserar sig särskilt för utvecklingen av nytänkande lösningar på 
komplexa utmaningar i organisationer och samhälle. Under 2019-2022 
leder hon forskningsprojektet Social innovation i den ideella sektorns 
arbetsliv, finansierat av Forte. Projektet är ett samarbete mellan Luleå 
tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universi-
tet, Svenska kyrkans forskningsenhet och Ideell Arena.

Social innovation handlar om nyskapande processer och lösningar för ökad in-
kludering och välmående inom arbetsliv, hälsa, utbildning och andra välfärds-
relaterade områden. Det kan vara nya metoder, produkter eller samarbeten där 
samhällsnytta och social förändring är det främsta syftet. Social innovation 
angriper komplexa samhällsutmaningar såsom arbetslöshet, segregation eller 
ohälsa. Akademikerförbundet SSR:s initiativ till universell utformning av ar-
betsplatser, som den här rapporten handlar om, är ett exempel på en social inn-
ovation för att fler ska kunna inkluderas och utvecklas i arbetslivet.

Forskning om social innovation handlar om vad som utvecklas, var det ut-
vecklas, varför det utvecklas och hur det utvecklas. Studier visar bland annat 
att en social innovation behöver vara användbar, tillgänglig och meningsfull 
för både målgruppen och sammanhanget för att förnyelsen ska bli hållbar. De 
visar också att de människor som direkt berörs av förändringen behöver invol-
veras aktivt i processen. Genom att förstå samhällsutmaningen utifrån dessa 
människors erfarenheter och perspektiv kan den sociala innovationen komma 
åt dess grundorsaker, i stället för att bara motverka symptomen. Forskningen 
visar även att värdet av en social innovation uppstår när olika nytänkande pus-
selbitar sammanlänkas till en hel förnyelseprocess. 

Sammanfattning

Social innovation – nya lösningar för inkludering
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Inledning
Vad behöver förnyas för att uppnå ett inklude-
rande och hållbart arbetsliv? Hur kan det för-
nyas? I vilka praktiska sammanhang? Utifrån 
vems behov och problemförståelse? Det är några 
av de frågetecken som rätas ut genom så kallad 
social innovation. Med social innovation menas 
nyskapande processer och lösningar för ökad in-
kludering och välmående inom arbetsliv, hälsa, 
utbildning och andra välfärdsrelaterade verk-
samhetsområden. Det kan handla om nya meto-
der, tjänster, produkter, verksamheter eller sam-
arbeten, där samhällsnytta och social förändring 
är främsta syftet. Ett exempel är Fritidsbanken1 
som kostnadsfritt lånar ut återbrukad sport- och 
fritidsutrustning i hela Sverige för att främja 
hållbar konsumtion, samtidigt som människor 
som har svårt att etablera eller återetablera sig på 
arbetsmarknaden får möjlighet till arbetsträning, 
praktik eller anställning. Ett annat exempel är 
Omvänt mentorskap2 och Ungt mentorskap3, där 
utrikesfödda kvinnor respektive unga personer 
anlitas som mentorer till chefer i företag, kommu-
ner och andra organisationer för att utmana och 
förändra stereotypa föreställningar och relationer 
i arbetslivet.

I både Sverige och internationellt ses social inn-
ovation som ett sätt att angripa komplexa sam-

1. www.fritidsbanken.se 
2. www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Sydsverige/Omvant-Mentorskap 
3. www.computersweden.idg.se/2.2683/1.659320/unga-mentorer-foretag 
4. www.socialinnovation.se 
5. Se Lindberg m.fl. 2018 i listan med lästips

hällsutmaningar såsom arbetslöshet, segregation, 
fattigdom, ohälsa, åldrande befolkning med me-
ra. I Sveriges nationella innovationsstrategi från 
2012 framhålls att det är angeläget att bättre för-
stå och utveckla förutsättningarna för social inno-
vation. Sveriges regering lanserade 2018 även en 
särskild strategi för att främja social innovation. 
Det finns en nationell kunskapsnod för social inn-
ovation i Sverige – Mötesplats Social Innovation4 
– med regionala noder runt om i landet. Inom EU 
ses social innovation som en förutsättning för att 
välfärds- och arbetsmarknadspolitiken ska gå i takt 
med samhällsutvecklingen. Europeiska social- 
fonden framhålls som en särskilt viktig arena för 
utveckling, test och spridning av sociala innova-
tioner inom arbetsliv och arbetsmarknad.

Under 2018 genomförde Luleå tekniska universi-
tet en kunskapsöversikt om social innovation i ar-
betslivet på uppdrag av Europeiska socialfondens 
temaplattform Hållbart arbetsliv.5 I kunskaps-
översikten uppmärksammas Akademikerförbun-
det SSR:s initiativ till universell utformning av ar-
betsplatser som ett exempel på behovet av inno-
vativa lösningar för att alla ska kunna bidra och 
utvecklas i arbetslivet. För att ge en bild av vilka 
kunskaper om social innovation som kan vara till 
hjälp i detta och andra initiativ för ett inkluderan-
de och hållbart arbetsliv, sammanfattas här några 
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lärdomar från forskning i Sverige och internatio-
nellt. I slutet finns en lista med fördjupande lästips.

Lärdomar om social innovation
Vetenskapliga studier av innovation har oftast 
handlat om teknisk produktutveckling i industri-
ella företag. Det är också den association som be-
greppet innovation vanligen framkallar i vardagli-
ga sammanhang. Ursprungligen avsåg begreppet 
däremot social och organisatorisk förnyelse i an-
tikens Grekland, i medeltidens kyrkliga verksam-
heter och senare i folkliga revolutioner. Det var 
först på 1960-talet som innovation kom att likstäl-
las med teknisk och industriell förnyelse. Under 
2000-talet började innovation återigen kopplas 
till samhällsförändring, när innovativa lösningar 
efterfrågas på aktuella samhällsutmaningar inom 
arbetsliv, hälsa, migration, demografi med mera. 
Social innovation har då blivit ett användbart be-
grepp för att förstå hur, var och varför social för-
nyelse äger rum.

Inom akademin har social innovation börjat etable-
ras som ett eget mång- och tvärdisciplinärt forsk-
ningsfält. Antalet forskningsstudier om social   
innovation har snabbt ökat under de senaste åren, 
särskilt internationellt men även i Sverige. Det är 
ett allt vanligare tema för forskningskonferenser 
och det har även etablerats särskilda vetenskapliga 
tidskrifter inom området. Nedan sammanfattas lär-
domar från några övergripande forskningsstudier 
av social innovation, där resultaten från ett stort 
antal fallstudier och litteraturstudier i olika delar 
av världen vägts samman. I Europa omfattar studi-
erna bland annat Storbritannien, Italien, Spanien, 

Tyskland, Danmark och Sverige. I andra delar av 
världen omfattas bland annat Kanada, Brasilien, 
Chile och flera olika länder i Afrika och Asien. 
Studierna visar att en mångfald av praktiska exem-
pel på social innovation har studerats inom olika 
samhällssektorer, verksamhetsområden och plat-
ser. Några av de teman som tagits upp är arbets-
livsinkludering, hälsopromotion, stadsutveckling, 
landsbygdsutveckling och grön omställning. De 
aktörskonstellationer som studerats tillhör främst 
den offentliga och ideella sektorn, men även nä-
ringslivet och i viss mån akademin. Själva begrep-
pet social innovation har också varit föremål för 
flera studier, där definitioner och användnings- 
områden kartlagts och rannsakats. 

I forskningen har vissa återkommande drag identi-
fierats i social innovation, som bland annat handlar 
om vad som utvecklas, var det utvecklas, varför 
det utvecklas och hur det utvecklas.

Vad som utvecklas handlar om formen på den soci-
ala innovationen, som ofta utgörs av en ny metod, 
verksamhet, mötesplats eller samarbete. Dessa 
former är mindre produkt- och teknikbaserade 
jämfört med den dominerande förståelsen av inn-
ovation. En viktig poäng i social innovation är att 
utvecklingsprocessen inte inleds med att utforma 
lösningen. Det blir meningsfullt först efter att sam-
hällsutmaningen ringats in, berörda individer och 
organisationer identifierats och involverats, or-
sakssamband och utvecklingsbehov analyserats 
utifrån olika erfarenheter och perspektiv. På så 
sätt kan formen på den sociala innovationen lättare 
matcha komplexiteten i den adresserade samhälls-

”Under 2000-talet började innovation  
återigen kopplas till samhällsförändring”
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utmaningen och de faktiska behoven hos målgrup-
per och intressenter. Forskningen visar att formen 
behöver vara användbar, tillgänglig och menings-
full för målgruppen och sammanhanget för att 
kunna skapa reell och hållbar förnyelse. Det kan 
handla om att prissättningen är rimlig i förhållande 
till målgruppens resurser och att lösningen är lätt 
att använda i målgruppens vardagsliv. Ofta krävs 
då innovativa kombinationer av flera olika former, 
exempelvis en ny metod som utvecklas och till-
gängliggörs genom ett nytt samarbete.

Ett praktiskt exempel från Sverige är appen Power 
Up6 som kombinerar sociala och digitala lösningar 
för att ge medarbetare information, exempel och 
tips på hur härskartekniker kan identifieras och 
motverkas på arbetsplatsen. Ett internationellt ex-
empel är projektet Social Empowerment in Rural 
Areas (SEMPRE)7, som säkerställer social service 
på landsbygden i åtta länder runt Östersjön. Detta 
görs genom att kombinera socialt företagande som 
nytt organiseringssätt i sammanhanget med nya 
verksamheter inom till exempel café och syateljé, 
nya metoder för att tillvarata kunskaper och kom-
petenser särskilt hos unga och utrikesfödda, samt 
med nya samarbeten mellan folkhögskolor, fören-
ingar, kommuner, forskningsinstitut, Arbetsför-
medlingen med flera. Akademikerförbundet SSR:s 
initiativ till universell utformning av arbetsplatser 

6. https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/fgv/nyhetsar-
kiv/2017-12/app-mot-harskarteknikeri-samma-tid-som-metoo-spreds-over-varlden-och-satte-fo-
kus-pa-sexuella-trakasserier-slapptes-nyheten-om-mittuniversitetets-app-harskartekniker-fran-fgv-fo-
rum-for-genusvetenskap-och-forskargrupperingen-som-kallar-sig-for-forum-for/
7. https://www.sempre-project.eu/

omfattar en motsvarande kombination av nya me-
toder, koncept, utbildningar, forum och samarbe-
ten mellan fackförbund, arbetsgivarföreningar, 
enskilda arbetsgivare, kommuner, fastighetsbo-
lag, intresseorganisationer med flera. Lärdomar-
na från detta kan tillvaratas för fortsatt kunskaps- 
utveckling om betydelsen av ett helhetsperspek-
tiv för att kunna möta arbetslivsrelaterade sam-
hällsutmaningar inom kompetensförsörjning, häl-
sa, tillgänglighet, integration, antidiskriminering 
med mera.

Var det utvecklas handlar om vilket samman-
hang som förnyas genom den sociala innovatio-
nen. Lösningen eller processen kan vara ny för ett 
visst verksamhetsområde eller en viss organisa-
tion, målgrupp eller plats. Den behöver alltså inte 
vara ny för hela världen, utan det är i den lokala 
kontexten som den sociala innovationens nyska-
pande värde avgörs. En lösning som överförs till 
ett nytt sammanhang behöver ofta anpassas på ett 
innovativt sätt till lokala förutsättningar och be-
hov, för att kunna skapa värde just där. Det inne-
bär att spridning och uppskalning av sociala inno-
vationer kan vara en omständlig och oförutsägbar 
process. Det finns sällan etablerade kanaler, ruti-
ner och resurser för sådan spridning, vilket bety-
der att även det behöver uppfinnas under proces-
sens gång. Forskningen visar att det krävs någon 
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slags standardisering för att säkerställa den sociala 
innovationens grundsyfte och verksamhetslogik 
när den sprids till nya sammanhang. Det kan  
exempelvis vara gemensamma riktlinjer för hur 
verksamheten ska organiseras, finansieras och 
kvalitetssäkras. Samtidigt behöver det ges sväng-
rum för anpassning till lokala målgrupper, intres-
senter, geografi, demografi med mera. Det kan 
handla om att tillåta lokal variation i sammansätt-
ningen av aktörskonstellationer, lokaliseringen av 
verksamheten och marknadsföringen av den.

Ett praktiskt exempel är Fritidsbanken8, där det 
traditionella biblioteksformatet med fokus på 
böcker och kultur överförts till ett nytt verksam-
hetsområde – sport och fritid – för att skapa nya 
värden. I uppskalningen från en allra första Fri-
tidsbank i Värmland till nästan 90 stycken i hela 
Sverige har grundsyftet och verksamhetslogiken 
säkerställts genom gemensamma riktlinjer. Sam-
tidigt ges utrymme för lokala variationer, exem-
pelvis vad gäller vilka aktörer som driver Fritids-
banken, på vilka platser de finns och vilka möj-
ligheter som ges till arbetsträning, praktik och an-
ställning. I Akademikerförbundet SSR:s initiativ 
till universell utformning av arbetsplatser handlar 
det på motsvarande sätt om att överföra generella 
strategier för universell utformning till arbetslivs-
områdets sammanhang. En särskild utmaning är 
att överföra den stora kunskapsmängd om likabe-
handlingsarbete och diskrimineringsfrågor, som 
ackumulerats hos myndigheter, akademin och an-

8. www.fritidsbanken.se 

dra kunskapsorganisationer, till den praktiska var-
dagen bland arbetsgivare och arbetsplatser. Lär-
domarna från detta kan tillvaratas för fortsatt kun-
skapsutveckling om hur standardiserade metoder 
och koncept kan vägleda universell utformning av 
arbetsplatser, samtidigt som utrymme ges för an-
passning till varierande förutsättningar och behov 
hos olika sorters arbetsplatser och arbetsgivare.

Varför det utvecklas handlar om vilka behov och 
drivkrafter som motiverar och driver den sociala 
innovationen. Det kan vara en särskild samhälls-
utmaning som är angelägen att hantera genom ny-
tänkande processer och lösningar. Ofta utmanas 
och breddas den etablerade synen på samhälls- 
utmaningens orsaker och karaktär genom ett så 
kallat normkritiskt perspektiv. Sociala innovatio-
ner inom arbetslivsområdet kan exempelvis utma-
na bilden av att det främst är enskilda människors 
tillkortakommanden som hindrar deras etablering 
eller återetablering på arbetsmarknaden. I stället 
riktas blicken mot förmågan hos arbetsgivare och 
samhälle att tillvarata människors styrkor och ka-
paciteter. Forskningen om social innovation visar 
att det är centralt att förstå den aktuella samhällsut-
maningen utifrån erfarenheterna hos de människor 
som direkt berörs av den. Särskilt gällande de 
grupper som sällan getts chans att påverka tidi-
gare problembeskrivningar och lösningsförslag på 
grund av sin missgynnade position inom området. 
Exempelvis kan förståelsen av arbetslöshet och 
bristande betyg eller skolgång bland unga breddas 
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”I stället riktas blicken mot förmågan hos  
arbetsgivare och samhälle att tillvarata  

människors styrkor och kapaciteter.”

https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/fgv/nyhetsarkiv/2017-12/app-mot-harskarteknikeri-samma-tid-som-metoo-spreds-over-varlden-och-satte-fokus-pa-sexuella-trakasserier-slapptes-nyheten-om-mittuniversitetets-app-harskartekniker-fran-fgv-forum-for-genusvetenskap-och-forskargrupperingen-som-kallar-sig-for-forum-for/
https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/fgv/nyhetsarkiv/2017-12/app-mot-harskarteknikeri-samma-tid-som-metoo-spreds-over-varlden-och-satte-fokus-pa-sexuella-trakasserier-slapptes-nyheten-om-mittuniversitetets-app-harskartekniker-fran-fgv-forum-for-genusvetenskap-och-forskargrupperingen-som-kallar-sig-for-forum-for/
https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/fgv/nyhetsarkiv/2017-12/app-mot-harskarteknikeri-samma-tid-som-metoo-spreds-over-varlden-och-satte-fokus-pa-sexuella-trakasserier-slapptes-nyheten-om-mittuniversitetets-app-harskartekniker-fran-fgv-forum-for-genusvetenskap-och-forskargrupperingen-som-kallar-sig-for-forum-for/
https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/fgv/nyhetsarkiv/2017-12/app-mot-harskarteknikeri-samma-tid-som-metoo-spreds-over-varlden-och-satte-fokus-pa-sexuella-trakasserier-slapptes-nyheten-om-mittuniversitetets-app-harskartekniker-fran-fgv-forum-for-genusvetenskap-och-forskargrupperingen-som-kallar-sig-for-forum-for/
https://www.sempre-project.eu/
http://www.fritidsbanken.se
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genom att de själva får bidra med sina erfarenheter 
och perspektiv. Genom breddade och normkritis-
ka problemförståelser anses sociala innovationer 
kunna komma åt grundorsakerna till samhällsut-
maningen, i stället för att endast motverka symp-
tomen.

Ett praktiskt exempel är konceptet Passionista9, 
som breddat förståelsen av samhällsutmaningen 
med unga kvinnors bristande intresse för arbete 
och utbildning inom teknik- och innovationsområ-
det. Etablerade föreställningar om att det svaga in-
tresset beror på informationsbrist eller attitydpro-
blem hos denna grupp omtolkas i Passionista till 
samhällets oförmåga att tillvarata unga kvinnors 
befintliga passioner och intresseområden i teknik- 
och innovationsutveckling. I Akademikerförbun-
det SSR:s initiativ till universell utformning av ar-
betsplatser sker ett motsvarande perspektivskif-
te från individuellt anpassade särlösningar för att 
kompensera för bristande funktionsförmåga, till 
ett helhetsperspektiv där arbetsplatsens lokaler, 
utrustning, relationer, rekrytering, organisation, 
ledning och digitalisering utformas för att tillvara-
ta alla människors förmågor och kompetenser. På 
så sätt ses rättighetsperspektivet, affärsnyttan och 
verksamhetsnyttan som ömsesidigt förstärkande, 
i stället för som konkurrerande alternativ. Lärdo-
marna från detta kan tillvaratas för fortsatt kun-
skapsutveckling om hur ett sådant grundläggan-
de perspektivskifte kan förankras tillräckligt brett 
och djupt bland den mångfald av målgrupper och 

9  www.passionista.nu 

intressenter som berörs.

Hur det utvecklas handlar om vilka metoder och 
strategier som används för att motivera, utforma 
och implementera den sociala innovationen. En 
vanlig strategi är att eftersträva simultan förändring 
på individuell, organisatorisk och samhällelig ni-
vå för att matcha komplexiteten i den adressera-
de samhällsutmaningen. Insatser riktade till indi-
vider – till exempel kompetensutveckling – kom-
bineras då med insatser för att förändra befintliga 
arbetssätt i berörda organisationer och insatser för 
att påverka samhällets strukturer. På så sätt förbätt-
ras förutsättningarna för att uppnå tillräckligt om-
fattande och långsiktiga resultat. Insatserna anses 
även främja människors egenmakt/empowerment 
och handlingsförmåga/agency att kunna påverka 
samhället och sina egna liv. Forskningen om so-
cial innovation visar att det behövs aktiv invol-
vering i innovationsprocessens alla faser av de 
människor som direkt berörs av den adresserade 
samhällsutmaningen. Särskilt de människor som 
vanligen är underrepresenterade eller missgynna-
de inom området. Ett vanligt misstag är att dessa 
människor involveras alltför sent i processen, då 
problemformuleringen och detaljplaneringen re-
dan är fastställda. Social innovation förutsätter 
även nytänkande samverkan över organisations- 
och sektorsgränser, för att överbrygga de stuprör 
som hindrar helhetslösningar på individers speci-
fika behov och samhällets komplexa utmaningar. 
Det behövs då en förståelse och strategi för hur 
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”På så sätt ses rättighetsperspektivet,  
affärsnyttan och verksamhetsnyttan  

som ömsesidigt förstärkande”

skillnader i intressen och verksamhetslogiker kan 
hanteras. 

Ett praktiskt exempel är Svenska kyrkans satsning 
Mer än jobb10 som tillvaratar kyrkans mångfald av 
arbetsplatser/arbetsuppgifter och långa tradition 
av diakonala/sociala verksamheter för att inklu-
dera missgynnade grupper i arbetslivet. Där ges 
individer möjlighet till arbetsträning, praktik och 
anställning i en tillåtande och meningsfull miljö. 
Samtidigt vidareutvecklas de kyrkliga organisa-
tionerna genom att testa och etablera nya verk-
samheter, arbetssätt och samarbeten. Även sam-
hällsstrukturerna påverkas genom de formella 
överenskommelser som ingåtts mellan Svenska 
kyrkan och Arbetsförmedlingen om gemensamt 
strategiskt arbete för människor i arbetslöshet. 
Akademikerförbundet SSR:s initiativ till univer-
sell utformning av arbetsplatser eftersträvar en 
motsvarande förnyelse för medarbetare, arbetsgi-
vare och myndigheter, genom att involvera dem i 
utveckling och införande av nya metoder, model-
ler och koncept. Lärdomarna från detta kan tillva-
ratas för fortsatt kunskapsutveckling om hur kom-
plexa förnyelseprocesser i arbetslivet kan doku-
menteras, kommuniceras och förstärkas under re-
sans gång.

Kunskapsluckor om social innovation
Social innovation är ett snabbväxande forsknings-
fält, men så pass ungt att det återstår många kun-
skapsluckor att fylla om hur arbetsliv, hälsa, ut-

10. www.svenskakyrkan.se/meranjobb 

bildning och andra välfärdsrelaterade verksam-
hetsområden kan förnyas på ett inkluderande och 
hållbart sätt. Detta kapitel har sammanfattat kun-
skapsläget när det gäller vad som utvecklas genom 
social innovation, var det utvecklas, varför det ut-
vecklas och hur det utvecklas. Samtidigt kan den-
na uppdelning vara missvisande eftersom värdet 
av en social innovation inte främst uppstår ur dess 
separata pusselbitar, utan genom den innovativa 
sammanlänkningen av dessa i en helhetlig förny-
elseprocess. Det är alltså själva kopplingen mellan 
samhällsutmaningen, sammanhanget, behoven, 
målgrupperna, intressenterna, utformningen, im-
plementeringen och spridningen som är poängen 
med social innovation. Det behövs fortsatt forsk-
ning för att fördjupa förståelsen av vilka koppling-
ar som har potential att leda till ett inkluderande 
och hållbart arbetsliv i olika sammanhang. Det är 
då värdefullt att tillvarata lärdomar från pågående 
innovationsprocesser, såsom Akademikerförbun-
det SSR:s initiativ till universell utformning av ar-
betsplatser där flera olika perspektiv och aktörer 
sammanlänkas på ett innovativt sätt.

Det behövs även fortsatt forskning om vilken roll 
som gläntor och gränsytor mellan etablerade verk-
samheter och organisationer spelar i utveckling-
en av sociala innovationer för ett inkluderande 
och hållbart arbetsliv. Sådana kan identifieras el-
ler skapas genom projekt som bedrivs separat från 
ordinarie verksamhet eller genom nya samarbets-
ytor mellan olika organisationer. Där ges utrym-
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http://www.passionista.nu
http://www.svenskakyrkan.se/meranjobb
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me att förstå och möta samhällsutmaningar och 
utvecklingsbehov på nya sätt, bortom trögrörli-
ga organisations- och samhällsstrukturer. Samti-
digt är det viktigt att utforska hur innovativa re-
sultat från separata projekt och samarbetsytor kan 
återföras till de traditionella organisations- och 
samhällsstrukturer som har kapacitet att förvalta 
dem på ett långsiktigt hållbart sätt. Även här är 

det värdefullt att tillvarata lärdomar från pågående 
innovationsprocesser, såsom Akademikerförbun-
det SSR:s initiativ till universell utformning av ar-
betsplatser där ett nationellt lärandeforum etable-
ras för gemensamt lärande och strategisk påverkan 
över organisations- och sektorsgränser.

Råd för innovativ inkludering

• Utgå från en mångfald av perspektiv när  
samhällsutmaningar identifieras och analy-
seras.

• Involvera berörda intressenter och målgrup-
per i hela innovationsprocessen från proble-
manalys till lösningsutformning.

• Utforma den nya lösningen så att den är 
användbar, tillgänglig och meningsfull för 
målgruppen och sammanhanget.

Social innovation – nya lösningar för inkludering
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Rønning, R. & Knutagård, M. (2015). Innovation in social welfare and human services. Lon-
don: Routledge. Mer info: www.routledge.com/Innovation-in-Social-Welfare-and-Human-Ser-
vices-1st-Edition/Ronning-Knutagard/p/book/9780367345785 

Westley, F., McGowan, K., Tjörnbo, O. (red.) (2017). The evolution of social innovation – building 
resilience through transitions. Cheltenham: Edward Elgar. Mer info: www.e-elgar.com/shop/the-evo-
lution-of-social-innovation

Social innovation – nya lösningar för inkludering

https://socialinnovation.se/100-sociala-innovationer-som-kan-forandra-sverige/
https://socialinnovation.se/100-sociala-innovationer-som-kan-forandra-sverige/
http://www.socialinnovationatlas.net
http://www.socialinnovationatlas.net
http://www.idealistas.se/bocker/innovation
http://www.ltu.se/innovationsforskning
http://www.e-elgar.com/shop/the-international-handbook-on-social-innovation
http://www.e-elgar.com/shop/the-international-handbook-on-social-innovation
http://www.routledge.com/Innovation-in-Social-Welfare-and-Human-Services-1st-Edition/Ronning-Knutagard/p/book/9780367345785
http://www.routledge.com/Innovation-in-Social-Welfare-and-Human-Services-1st-Edition/Ronning-Knutagard/p/book/9780367345785
http://www.e-elgar.com/shop/the-evolution-of-social-innovation
http://www.e-elgar.com/shop/the-evolution-of-social-innovation


1716

Kapitel 2

Rekrytering 
– underlag för förändringsarbete

Av Lena Svenaeus

Lena Svenaeus forskar om diskriminering på arbetsmarknaden vid 
Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, där hon även 
har disputerat på en avhandling om lönediskriminering. Hon har en 
bakgrund som Jämställdhetsombudsman, JämO, på 1990-talet och är 
författare till en rad skrifter, däribland fackliga handböcker om diskri-
minering för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Lena Svenaeus 
har arbetat som generaldirektör för Statens Haverikommission, som 
jurist på LO-TCO Rättsskydd AB och som chefsjurist på Akademiker-
förbundet SSR.

Det finns en etnisk hierarki på svensk arbetsmarknad. Faktorer som icke-europeiskt 
ursprung, icke-svenskt utseende och arabisktklingande namn minskar chanser-
na att få jobb. Också diffusa krav på social kompetens missgynnar personer med 
utländsk bakgrund. Men diskrimineringen är betydligt mer omfattande än så. 
Fetma och sjukfrånvaro får rekryterare att reagera negativt, liksom ålder – som 
i dag troligen är den vanligaste formen av diskriminering på arbetsmarknaden. 
För den som passerat 40-strecket kan chanserna att bli kontaktad av en arbets-
givare minska drastiskt.

Även klädsel och förmågan till trevligt småprat spiller över på arbetsgivar-
nas kompetensbedömning, visar forskningen. En anställningsintervju kan ge 
goda möjligheter att bedöma den sökandes kvalifikationer, men också öppna 
för förhastade slutsatser baserade på ett positivt eller negativt första intryck.  

Samtidigt lyser rekryteringsforskningen gällande personer med funktions-
variationer, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller tillhörande en reli-
gion eller annan trosuppfattning, med sin frånvaro. Likaså studier som fokuse-
rar på att hitta metoder för att motverka fördomar och schablontänkande. 

En professionell rekrytering är grundläggande för att skapa universellt ut-
formade arbetsplatser, där alla medarbetare kan komma till sin rätt. Den arbets-
givare som har ambitionen att lyckas bör kartlägga rekryteringsprocessen, ana-
lysera riskerna för negativ särbehandling och sätta upp tydliga kompetenskrite-
rier för den aktuella tjänsten. Men också utbilda de som ska fatta beslut om an-
ställningen, och se till att både kvinnor och män är delaktiga i besluten.

Sammanfattning

Rekrytering – underlag för förändringsarbete 
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Inledning
I ett arbete med universell utformning av arbets-
platser, där alla medarbetare kan komma till sin 
rätt, ställs krav på rekryteringsprocessen. Den 
måste präglas av en ideologi som innebär att så-
väl arbetssökandes rättighetsperspektiv som ar-
betsgivares affärsledningsrätt, med affärsnyttan i 
centrum, respekteras. Konflikter mellan dessa bå-
da perspektiv kan undvikas om parterna på en ar-
betsplats tar till sig den kunskap om vanliga blind-
skär i samband med rekrytering som vetenskapliga 
studier tillhandahållit.

Inom rättsvetenskaplig forskning dominerar rät-
tighetsperspektivet. Därmed sätts ljuskäglan på att 
individer trots kvalifikationer för det sökta arbetet 
blivit negativt särbehandlade. Frågeställningarna 
gäller hur diskrimineringsförbud och arbetsrätts-
liga regler om god sed på arbetsmarknaden tolkas 
och tillämpas.

Nationalekonomisk forskning har ofta samhälls- 
nyttan i åtanke och vill genom analys av stora 
mängder data bidra med kunskap om vad som 
kan förklara skillnader i sysselsättningsnivåer 
mellan olika grupper i samhället. Beteendeveta-
re vill förstå hur fördomar uppstår hos personer 
som är ansvariga för rekrytering. Sociologer och 
genusforskare intresserar sig för normer som 
ligger inbäddade i organisationers rutiner och 
regler. Ännu ett perspektiv fokuseras i forsk-
ning om vad som attraherar arbetssökande, nå-
got som särskilt i arbetsbristsituationer kan vara 
värdefull kunskap. Det är viktigt att tillfredsstäl-
la anställdas behov av att känna sig kompetenta, 

behovet av autonomi och social meningsfullhet.

Till den forskning som är relevant för universell 
utformning av arbetsplatser hör studier om hur 
föreställningar om grupper och gruppegenskaper 
styr behandlingen av arbetssökande. Det handlar 
om de gallringsmekanismer som arbetsgivare till-
lämpar i valet mellan olika sökande. Också forsk-
ning kring begreppen kvalifikationer och kompe-
tens är en viktig kunskapskälla i detta perspektiv. 
Det gäller även vetenskapliga studier som handlar 
om hur rutiner och regler på en arbetsplats skapar 
och återskapar oprofessionella beslut. Den fort-
satta framställningen beskriver resultat från dessa 
tre typer av studier, alla utförda i Sverige. Däref-
ter följer ett avsnitt om vilken forskning som än-
nu saknas men som skulle behövas för att få ett 
bättre beslutsunderlag. Avslutningsvis lämnas ett 
kortfattat förslag på hur parterna på en arbetsplats 
kan utnyttja forskningsresultat om rekryterings-
processen. 

Gallringsmekanismer  
– vilka individer väljs bort?
Statistik visar att det i de flesta länder finns syste-
matiska ålders- och könsskillnader på arbetsmark-
naden. När det gäller betydelsen av ålder och kön 
finns en intressant svensk studie från 2017. Den 
genomfördes som ett fältexperiment där mer än 
6 000 fiktiva jobbansökningar med slumpmässigt 
tilldelad information om ålder (i intervallet 35–70 
år) och kön skickades till arbetsgivare som hade 
annonserat om lediga arbeten. Studien visade att 
sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare 
föll kraftigt redan från 40-årsåldern. För kvinnor 
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minskade sannolikheten att bli kontaktad snabb-
are än för män. Det gavs inga belägg för att köns-
diskriminering mot kvinnor generellt förekom, 
men forskarna framhöll att effekten av kön varie-
rar mellan olika yrken och typer av arbetsgivare. 
Svarsfrekvensen gällande kvinnors ansökning-
ar var högre i kvinnodominerade yrken och före-
tag samt då rekryteraren var en kvinna. Detta kan 
bidra till att bevara könsuppdelningen på arbets-
marknaden, menade forskarna. 

Förekommer negativ särbehandling av utrikes 
födda och hur omfattande är den i så fall?  En in-
te ovanlig metod för att bedöma detta är att låta 
fiktiva jobbsökande kontakta arbetsgivare som 
annonserat om vakanser. I en studie, som public-
erades 2018, undersöktes chanserna att få positiv 
respons på ansökningar i restaurangsektorn. Fors-
karna utrustade de fiktiva jobbsökande med varie-
rande egenskaper och lät dem söka ett större an-
tal arbeten. Man ville veta om utrikesfödda kun-
de påverka sina möjligheter att kallas till intervju 
genom att skaffa svenskt medborgarskap, vidare 
om arbetslivserfarenhet gjorde skillnad. Man ville 
också undersöka effekten av att den sökande sig-
nalerade att hen var religiöst aktiv. Frågan var om 
egenskaper som födelseland och kön hade större 
betydelse i urvalsprocessen än religionsutövning. 

Jämförelserna avsåg fiktiva arbetssökande från 
Somalia, Irak, Polen och Sverige. Resultaten vi-
sade att sökande från Somalia och Irak, men inte 
från Polen, hade betydligt lägre chanser att kall-
las till intervju än identiska sökande från Sverige. 
Bland utrikesfödda hade männen lägst chans att 

bli kallade till intervju. Så blev till exempel en So-
maliafödd man kallad till intervju i 2,5 procent av 
fallen, medan motsvarande siffra för en Sverige-
född var 19 procent. 

I denna studie drog forskarna också slutsatsen att 
utrikesfödda inte kunde öka sina chanser att kallas 
till intervju genom att skaffa sig svenskt medbor-
garskap eller större arbetslivserfarenhet. De kon-
staterade att signaler om integration och produk-
tivitet inte nödvändigtvis minskade risken att bli 
bortvald, åtminstone inte när det gällde den typ av 
arbeten och sökande som den aktuella studien av-
såg. Däremot tycktes signaler om att den sökan-
de var religiöst aktiv inte minska möjligheten att 
få en kallelse till intervju. Att religionstillhörighet 
påverkar möjligheten att få arbete framgår dock 
av andra typer av undersökningar. Studier om för-
domsfulla attityder visar att det finns en negativ 
inställning till att anställa muslimer, särskilt män. 
Religionstillhörighet (islam) kopplas samman 
med etniskt ursprung (Mellanöstern) och ges i den 
meningen betydelse.  

Hur reagerar rekryterare på utseende? Under 2012 
genomfördes en undersökning med 435 arbetsför-
medlare i Stockholms- och Mälardalsområdet för 
att ta reda på vilken betydelse en arbetssökandes 
utseende hade för arbetsförmedlares bedömning-
ar och beslut att bevilja arbetsmarknadsutbild-
ning. Påverkades chansen att bli rekommenderad 
till sådan utbildning av i vilken utsträckning den 
arbetssökandes utseende motsvarade rådande ste-
reotyper om ett svenskt utseende? Resultaten visa-
de att manliga arbetsförmedlare i högre utsträck-

”Bland utrikesfödda hade männen  
lägst chans att bli kallade till intervju”
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ning valde ut arbetssökande som uppfattades ha 
ett stereotypt svenskt utseende. Denna prioritering 
kunde enligt forskarna inte förklaras av bedömd 
förmåga att genomföra utbildningen eller chans 
till arbete efter utbildning. Rekommendationer av 
kvinnliga arbetsförmedlare tycktes inte påverkas 
av stereotyper om ett svenskt utseende.

Sammantaget visar forskning att det sedan länge 
finns en etnisk hierarki på svensk arbetsmarknad, 
där faktorer som icke-europeiskt ursprung, icke-
svenskt utseende och arabiskklingande namn – 
oavsett individuell kompetens – minskar utsikter-
na att få en anställning. Ett typiskt rekryterings-
beteende påstås i en studie vara att arbetsgivare 
väljer bort personer som är äldre, icke-européer, 
muslimer eller judar.1 

Forskning beträffande betydelsen av sexuell lägg-
ning och ålder i en rekryteringssituation är mindre 
omfattande än vad gäller kön och etnicitet, men 
indikerar att negativ särbehandling förekommer. 
Det gäller särskilt ålder. Resultaten i genomförda 
studier tyder faktiskt på att ålderism är den vanli-
gaste och allvarligaste formen av diskriminering 
på arbetsmarknaden.

Det finns utöver kön, ålder och etnisk bakgrund 
också andra faktorer som kan medföra att sökande 
väljs bort. Studier har visat att rekryterare reage-
rar negativt på fetma och på sjukfrånvarohistorik, 
kvinnliga rekryterare i högre grad än manliga. Det 

1. Eriksson, Johansson & Langenskiöld (2012), sid 6 f.

har förklarats med att kvinnor är mindre benägna 
än män att ta risker i fråga om förväntad produk-
tivitet. Det finns också studier som visar att fa-
miljesituationen (ansvar för flera barn) kan vara 
grund för att bli bortvald trots kvalifikationer för 
det sökta arbetet. 

Bedömning av kvalifikationer  
och kompetens
Forskning visar att arbetsgivare vill bygga sina re-
kryteringsbeslut på professionell kompetens, gra-
den av engagemang och på den sociala kompetens 
som man bedömer att den sökande har. Med kva-
lifikationer avses de krav som ställs för att en sö-
kande ska kunna utföra ett arbete. Kompetens an-
ses vara ett vidare begrepp som utöver en sökan-
des formella kvalifikationer även innefattar andra 
kunskaper som individen i fråga kan uppvisa. En 
vanlig iakttagelse är att allteftersom enklare arbe-
ten bortrationaliserats på svensk arbetsmarknad 
har kraven på kompetens ökat under de senaste 
decennierna.

Forskning visar att krav på ”social kompetens” el-
ler ”sverigespecifika kunskaper”, begrepp som till 
sitt innehåll måste betecknas som diffusa, miss-
gynnar sökande med utländsk bakgrund. Till detta 
kommer belägg för att det förekommer en syste-
matisk undervärdering av utländska utbildningar 
och yrkeserfarenheter i jämförelse med svenska 
sådana. Krav på muntliga och skriftliga kunska-
per i svenska språket har visats vara en av de van-
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ligaste formerna av negativ särbehandling av sö-
kande med utländsk bakgrund. Det betyder själv-
klart inte att det skulle vara irrelevant att beakta 
nivån på kunskaper i svenska språket. I många ar-
beten är det nödvändigt både att förstå och göra 
sig förstådd på svenska. Ibland gäller det också 
förmågan att skriva korrekt svenska. Problemet är 
att den språkliga kompetensen tenderar att under-
värderas och bedömas utan hänsyn till vad arbetet 
faktiskt kräver. 

Även i fråga om äldre arbetssökande har forsk-
ning kunnat peka på hur det till synes neutrala 
ordet kompetens medfört negativ särbehandling 
och uppställande av åldersgränser för att komma 
i fråga för ett visst arbete. Detta eftersom äld-
re påståtts ha svårare än yngre att förvärva nya 
kunskaper – därför har de bedömts som mindre 
kompetenta. 

Fördomar, såväl medvetna som omedvetna, och 
deras betydelse för bemötande och beslut kan 
betraktas som ett särskilt forskningsområde, där 
studier genomförts med hjälp av intervjuer och 
olika typer av test. 

I en sådan studie, Etnicitet och övervikt: implici-
ta arbetsrelaterade fördomar i Sverige, indikerade 
resultatet att rekryterare hade negativa, omedvet-
na attityder mot muslimska män med arabisk bak-
grund. Arabiska män förväntades prestera sämre 
än svenska män. Detsamma gällde för överviktiga 
personer som förväntades prestera sämre än nor-
malviktiga personer. Det var stor skillnad mellan 
omedvetna fördomar (som fanns hos nästan alla) 

och öppet redovisade sådana. Knappt hälften visa-
de sina fördomar öppet.

I forskning om hur höga chefer tillsätts i priva-
ta näringslivet har det påvisats att processen of-
ta är informell. Rekrytering sker genom nätverk 
och olika typer av maktgrupperingar. I en intervju- 
studie av chefsrekrytering framhölls att i bilden 
av en företagsledares kompetens återfinns bild-
en av en heterosexuell man med ”fru och lyck-
liga barn”. Mansdominansen på företagsledande 
positioner leder till att ledarskap kopplas till man-
liga förebilder. Manlighet och chefsskap reprodu-
ceras därmed inom organisationen. En vanlig före- 
ställning i det jämställda Sverige är att kvinnor 
och män har samma förutsättningar att bli che-
fer. I praktiken finns många hinder för kvinnor att 
nå toppbefattningar inom privata näringslivet. Ett 
hinder är den könsmärkta bilden av vad som ut-
märker en kompetent sökande.

Anställningsintervjun är ett viktigt redskap för ar-
betsgivare. En väl strukturerad intervju som rela-
terar samtalet med den sökande till kravprofilen i 
det lediga arbetet ger goda möjligheter att bedö-
ma kvalifikationer och kompetens i kombination 
med andra uppgifter. Intervjusituationen innebär 
dock klara risker för att dra förhastade slutsatser. 
Forskning inom psykologi och medicin har visat 
att vi människor fungerar så, att vi snabbt läser 
av en situation och sedan har en tendens att låta 
detta första intryck dominera hur information som 
personen lämnar under en anställningsintervju 
tolkas. Har vi fått ett gott intryck söker vi efter be-
kräftelse på att vi har gjort rätt bedömning. Mot-

”Knappt hälften visade  
sina fördomar öppet”
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svarande gäller om intrycket varit negativt. Har 
till exempel en rekryterare reagerat på att det finns 
stavfel i jobbansökan kan det minska möjligheter-
na för intervjuoffret att övertyga om sin kompe-
tens. Kanske berodde stavfelet på dyslexi men tol-
kades som slarv eller bristande kompetens. 

Forskning visar också att utseende, klädsel och 
förmåga eller oförmåga till trevligt småprat 
tenderar att värderas på ett sätt som har föga att 
göra med de krav som det sökta arbetet innehåller, 
men som spiller över på kompetensbedömningen. 
Att som beslutsfattare förse sig med en skeptisk 
hållning till ”magkänslan” brukar vara den rekom-
mendation som ges utifrån iakttagelserna ovan.2

En metod för att motverka osaklig/fördomsfull 
bortgallring av sökande är avidentifiering av an-
sökningshandlingar, vilket innebär att viss infor-
mation (till exempel namn och kön) hos den som 
söker arbetet döljs för rekryteraren i anställnings-
processens första skede. I en pilotstudie 2012 på 
tre stadsdelsförvaltningar i Göteborg studerades 
3 500 ansökningar till mer än 100 vakanser. Stu-
dien visade att kvinnors chanser att bli kallade till 
intervju ökade med hjälp av de avidentifierade an-
sökningarna. För sökande med icke-västerländsk 
bakgrund konstaterades ingen ökning. Resultatet 
kommenterades med att det finns annat än namn 
och kön som kan signalera etnicitet. 

2. För praktiska råd om hur en anställningsintervju kan kvalitetssäkras, se t.ex Lindelöw Danielsson, 
Malin, Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning [Elektronisk resurs], Natur & Kultur, 
2010.

Processer som skapar och återskapar 
negativ särbehandling

Forskningen om vilka rekryteringsrutiner som ska-
par och återskapar utestängning är mager. Intresset 
har varit mycket större för att identifiera arbetsgi-
vare som handlar ”fel” än att se strukturer i form 
av regelverk och normer som roten till det onda. 
En forskare som studerat hur arbetsplatsers rutiner 
och regler präglas av ett samspel mellan kön, et-
nisk tillhörighet och klass är sociologen Joan Ack-
er, som myntat begreppet ”inequality regimes” för 
att beskriva betydelsen av att det finns en inbyggd 
ojämlikhet i arbetslivets organisationer. 

Acker har pekat på olika processer som är av be-
tydelse för att ojämlikhet skapas och återskapas. I 
fråga om kön handlar det om strukturer som repro-
duceras genom vad Acker kallar ”gendered prac-
tices”. Vardagliga omedvetna praktiker upprätt-
håller ett stabilt mönster av könsuppdelning. Tidi-
gare praktiker internaliseras. De tas för givna och 
styr regler för handlandet. Processen kan beskrivas 
som en växelverkan mellan aktör och struktur. Ut-
an praktiker skapas ingen struktur. Aktörerna age-
rar i sin tur utifrån de strukturella förutsättningar-
na. Det gäller kön men också etnicitet. 

Beskrivning av motståndet mot att ändra på reg-
ler och rutiner i samband med rekrytering ges i 
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rapporten Retorik och praktik i rekryteringspro-
cessen, en delstudie från 2003 inom Arbetslivs- 
institutets regionala projekt för att minska den 
könsmässiga och etniska segregationen i tre kom-
muner i Östergötland. Jämställdhet och jämlikhet 
var en accepterad målsättning, men i praktiken var 
avståndet mellan handlingsplaner och idealbilder 
för rekrytering för stort för att förändringar skulle 
kunna genomföras. I den mån man lyckades bryta 
det traditionella mönstret handlade det om att an-
ställa fler män i kvinnodominerade yrken – inte 
tvärtom.

Forskning visar att för tillträde till arbetsmark-
naden, särskilt för personer med utländsk bak-
grund, har sociala nätverk stor betydelse. Det är 
inte ovanligt att arbetsgivare tillsätter befattning-
ar genom handplockning och utnyttjande av sina 
nätverk. I ett bredare perspektiv betyder det att 
arbetstillfällen går förlorade för dem som inte är 
inkluderade i de rätta nätverken. För arbetsgivare 
innebär ”nätverksrekrytering” att utsikterna för att 
få bred och mångsidig kompetens hos de anställda 
typiskt sett minskar. 

Vilken forskning saknas?
Tyvärr saknas nästan helt studier som belyser si-
tuationen för arbetssökande med en funktionsva-
riation. Det är betecknande att en forskningsöver-
sikt från 2016 på detta tema har rubriken Svensk 
forskning om funktionshinder – FORSKNINGEN 
SOM HALTAR. Forskningen om funktionshinder 
har hittills varit individ- och rehabiliteringsinrik-
tad och föga intresserat sig för faktorer i omgiv-
ningen som förhindrar eller försvårar anställning. 

När det gäller rekryteringssituationen för individer 
med ”könsöverskridande identitet eller uttryck” 
saknas också forskning. Det gäller även diskri-
mineringsgrunden ”religion eller annan trosupp-
fattning”. Beträffande situationen på arbetsmark-
naden för individer med homosexuell läggning är 
forskningen mager. En förklaring som framförts 
är att det är svårare att undersöka diskriminerings-
grunder som inte framkommer på ett naturligt 
sätt i ansökan där den sökandes namn ofta kan ge 
information om kön och etnisk bakgrund.

Som tidigare berörts har forskning kunnat beläg-
ga att personer över 45 år har svårigheter att bli 
anställda. När det gäller negativ särbehandling 
av yngre personer saknas dock forskning och det 
gör det även gällande studier av vilka mekanismer 
som ligger bakom att personer över en viss ålder 
exkluderas. Det saknas också forskning om hur re-
krytering ter sig ur ett intersektionellt perspektiv, 
det vill säga hur olika diskrimineringsgrunder kan 
samverka och förstärka varandra. Det finns vida-
re ett stort behov av att se närmare på hur rekry-
tering går till i olika branscher och på olika typer 
av arbetsplatser. Hittills har forskning på arbetsli-
vets område inte fokuserat på att ta fram metoder 
för att motverka fördomar och schablontänkande i 
samband med rekrytering, något som är i hög grad 
påkallat.

Metoder för professionell rekrytering
Enligt bestämmelser i diskrimineringslagen ska 
arbetsgivare i samverkan med arbetstagare kart-
lägga hur rekryteringsprocessen går till, analyse-
ra risker för negativ särbehandling och besluta om 

Rekrytering – underlag för förändringsarbete 

http://t.ex


2524

Råd för lyckad rekrytering

• Kartlägg rekryteringsprocessen.

• Analysera riskerna för negativ särbehandling och besluta 
om åtgärder som följs upp.

• Fastställ tydliga kompetenskriterier för tjänsten som ska 
tillsättas.

• Utbilda de personer som fattar beslut om rekrytering.

• Låt både män och kvinnor delta i rekryteringsbesluten.

åtgärder som sedan ska följas upp och utvärderas. I 
en sådan riskanalys kan förslagsvis de forsknings-
resultat som redovisas i denna text användas som 
en information om vilka risker som finns för att 
besluten inte utgår från värdering av kvalifikatio-
ner och kompetens utan från ”tyckande” och för-
domar. 

I rutiner för att motverka osakliga beslut i samband 
med rekrytering har flera forskare menat att det är 
en nödvändig förutsättning att ha fastställt tydliga 

kompetenskriterier i de arbeten som ska tillsättas. 
Anställningsintervjun ska utgå från dessa kompe-
tenskriterier liksom referenstagning och använd-
ning av testinstrument. Utvärdering och omform-
ning av kriterierna bör ske fortlöpande. Slutligen 
kan nämnas att utbildning av de personer som fat-
tar beslut om rekrytering är ett återkommande för-
slag i studier som visar att omedvetna fördomar 
påverkar rekryteringsbesluten. Här ges rådet att 
låta både kvinnor och män delta i rekryteringsbe-
sluten.

Rekrytering – underlag för förändringsarbete 

Litteratur
Acker, Joan, Inequality regimes gender, class and race in organizations, Linköpings universitet, 
Linköping, 2014

Carlsson, Magnus & Eriksson, Stefan, Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på 
jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment, IFAU Rapport 2017:8 [Elektronisk resurs], IFAU - In-
stitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 2017

http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2017/r-2017-08-paverkar-arbetssokandes-alder-och-kon-chan-
sen-att-fa-svar-pa-en-jobbansokan.pdf

Diskrimineringsombudsmannen, www.do.se Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet, 2012, 
av Oxford Research på uppdrag av DO
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Kapitel 3

Leda och organisera 
– för universell utformning av arbetsplatser

Av Lotta Dellve

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet 
och affilierad professor i ergonomi vid KTH. Hon studerar hållbart 
ledarskap och arbetsliv med fokus på vilken betydelse styrning, chefs- 
och ledarskap och organisering har för hälsa, välbefinnande, sjukskriv-
ning, arbetsengagemang och socialt kapital. Lotta Dellve står bakom 
flera publikationer och arbetsmaterial och sitter i vetenskapliga kom-
mittéer och råd för bland andra Forte, AFA, nordiska Niva, Forum för 
arbetslivsforskning (Falf) och Novo forskarnätverk.

Det finns i dag ett stort behov av ökad kunskap om hur organisationer kan möj-
liggöra ett hållbart arbetsliv – och verka för universell utformning av arbets-
platser. Det handlar om inkludering och anpassning, normkritiska förhållnings-
sätt, trygga interaktioner och tryggt organisationsklimat. Ledaren är en nyckel-
person för att möta individers behov, koordinera olika perspektiv och organise-
ra för inkluderande arbetsuppgifter. Dessvärre saknas insikter om vilka insatser 
som behövs och om hur en sådan organisering kan ske.

Forskning visar att sannolikheten att få ett jobb, stanna kvar i arbetslivet el-
ler lämna det i förtid hänger ihop med villkor som kön, yrke, social klass, etni-
citet och funktionsvariation – och med normer kopplade till det. Vi vet även att 
normer och attityder i en organisation är avgörande för upplevd diskriminering 
och delaktighet. 

Samtidigt visar forskningen att en organisatoriskt och socialt säker organi-
sation är viktigt för att hålla balansen mellan krav och resurser, vilket i sin tur 
gynnar motivation och hållbarhet. Det är till exempel mer sannolikt att en sä-
ker organisation erbjuder de anpassningsmöjligheter som individer och grup-
per behöver för att kunna optimera sin arbetssituation. 

För att forma framtidens mer anpassade arbeten krävs sannolikt chefer och 
ledare med bred medvetenhet om normer, och med förmågan att både hålla ra-
mar och sluta individuella överenskommelser. För att kunna handla klokt be-
hövs också ödmjukhet, överblick och en riktigt bra kommunikationsförmåga. 

Sammanfattning
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Inledning
Att leda och organisera för mer inkludering och 
universell utformning av arbetsplatser kan ses som 
svar på aktuella men olika organisations- och sam-
hällsutmaningar. Det handlar dels om frågor som 
rör diskriminering och bristande delaktighet, dels 
om behov av mer attraktiva arbetsplatser. En or-
sak till behovet att lösa utmaningarna är den ar-
betskraftbrist som kan komma att uppstå genom 
den åldersdemografiska utvecklingen, det vill sä-
ga en växande andel äldre i befolkningen i relation 
till den arbetande befolkningen. En annan orsak 
rör utveckling av humana värden i arbetslivet. I 
dag sammanfattas dessa ofta inom begreppet håll-
barhet och konkretiseras inom FN:s globala mål 
för hållbar utveckling. Det syns särskilt i mål 8 
(anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 
men även i mål 3 (god hälsa och välbefinnande), 
liksom i mål 5 och 10 (jämställdhet och mins-
kad ojämlikhet) (www.sustainabledevelopment.
un.org ).  

I dag finns ett stort behov av utvecklad kunskap 
när det gäller arbetsplatsers roll för att möjliggöra 
ett hållbart arbetsliv. Ledning och organisering i 
en sådan riktning bör omfatta inkludering och an-
passning samt arbete med frågor om normkritiskt 
förhållningssätt, trygga interaktioner och tryggt 
organisationsklimat. Vid utveckling inom dessa 
frågor är ofta ledaren en av nyckelpersonerna i 
mötet mellan individers behov, för koordinering 
av olika perspektiv samt hantering och organi-
sering för mer inkluderande arbetsuppgifter. En 
betydande del av det konkreta arbetet för att rea-
lisera detta behöver ske på arbetsplatser och i or-

ganisationer. Det finns dock stora kunskapsluck-
or om vilka arbetsspecifika insatser som särskilt 
behöver utvecklas och hur sådan organisering på 
arbetsplatser bör ske för att skapa bättre förutsätt-
ningar för universell utformning av arbetsplatser 
(UUA). 

Det här kapitlet ger en överblick över, och förslag 
på, frågor, begrepp och åtgärder som kan ha värde 
för en organisation som vill utveckla mer univer-
sellt utformade arbetsplatser. Först ges exempel 
på grunder och modeller för organiseringsåtgär-
der som kan öka inkludering. Därefter beskrivs le-
darskapets betydelse för hållbara arbetsförhållan-
den och utvalda ledarstrategier som kan kopplas 
till frågan. Syftet med att beskriva dessa är inte att 
ge en färdig ram för hur ett ledarskap bör vara, ut-
an snarare att kunna reflektera över kvaliteter som 
kan ge möjlighet att åstadkomma UUA.  

Organisering och klimat  
som ökar inkludering
Normkritiska analyser
Normer på arbetsplatser kan ha stor betydelse för 
UUA. Dels genom samhällsövergripande normer 
som formas av sociala positioner och dels genom 
arbetsplatsnormer som uppstår lokalt på arbets-
platser och i organisationer. Inte sällan har dessa 
betydelse för hållbart arbetsliv. 

Flera studier har visat att sannolikheten att få ett 
arbete, att stanna eller att lämna arbetslivet i förtid 
bland annat är relaterad till faktorer som bör för-
stås genom individuella villkor såsom kön, yrke, 
social klass, etnicitet eller funktionsvariation – och 
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normer kopplade till dessa. Här ges några exem-
pel på studier där normer haft betydelse i olika för-
hållanden. 

Genus utgör ett tydligt exempel på en faktor som 
kan påverka genom de skillnader som bestäms av 
de normativa förväntningar som kvinnor och män 
möter i relation till löne-, hushålls- och omsorgs-
arbete. Arbetsgivares negativa attityder gentemot 
äldre medarbetare har också visat sig vara ett av 
de största hindren för ett förlängt arbetsliv (Grima 
2011). Personer med funktionsvariationer möter 
ofta hinder i arbetet och när de utövar sina rättig-
heter i arbetet. Normer och attityder i organisatio-
nen, bland ledning och anställda, är avgörande för 
upplevd diskriminering eller delaktighet (Harpur, 
2014). I en studie visade vår forskargrupp hur just 
de arbetsplatsnära normerna, som upplevdes väl-
komnande eller inte, var avgörande för om kvinnor 
som varit långtidssjuka skulle återgå i arbetet eller 
inte (Ahlstrom, et al 2011). 

Normer (eller ”förgivettagna” uppfattningar om 
vad som är normalt och önskvärt) är sällan något 
givet eller fast, utan förstås, konstrueras, förstär-
ker eller reduceras hela tiden i relation till mer el-
ler mindre föränderliga sammanhang. För att vara 
uppmärksam och förhindra att exkluderande och 
begränsande normer uppstår i en organisation, bör 
mer normkritiska analyser göras av värden och al-
las förutsättningar för delaktighet och inkludering. 

Att ta frågor om diskriminering och exkludering 
på allvar gynnar sannolikt utveckling av normer 
och klimat som stärker UUA.

Organisatoriskt tryggt klimat
En arbetsplats som är trygg och säker för alla tycks 
ha stor betydelse för allas delaktighet – både för 
medarbetare med större och mindre behov eller 
kapacitet. Flera studier om betydelsen av hälso- 
främjande organisationssatsningar har visat att 
satsningar som inte också inkluderar allas kapaci-
tet eller perspektiv har haft mindre framgång, även 
för grupper med högre kapacitet.

En organisatoriskt och socialt säker organisation 
att arbeta i förmår hålla balansen mellan krav och 
resurser. Detta genom dels en grundstruktur för att 
säkerställa balansen, dels genom att vara vaksam 
på tidiga tecken på obalans. En modell som kallas 
”psykosocialt säkerhetsklimat” (Dollard & Bak-
ker 2010) har utvecklats som kan ses som en orga-
nisatorisk förutsättning för att balansera krav och 
resurser i arbetet – vilket gynnar motivation, håll-
barhet och utveckling (figur 1). Betydelser av att 
hålla balansen mellan krav och resurser beskrivs 
i den så kallade Krav-Resursmodellen (Bakker & 
Shaufeli, 2011). Modellen poängterar betydelsen 
av grundläggande värden av delaktighet som på 
ett aktivt och initierat sätt bör genomsyra organi-
sering och ledning. Enligt modellen har både poli-
cys och procedurer som verkligen implementerats 

Figur 1. Psykosocialt säkerhetsklimat med tyd-
lig prioritering av förutsättningar för balanse-
rade arbetsförhållanden och för att upptäcka 
tidiga tecken och hantera obalanser.

http://www.sustainabledevelopment.un.org
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i organisationen på olika nivåer betydelse: 

• På ledningsgruppsnivå bör det finnas ett verk-
ligt stöd och engagemang för frågor om ar-
betsförhållanden och för att förebygga ex-
kludering genom arbetsrelaterad ohälsa. Det-
ta genom att arbetsmiljöfrågor alltid finns på 
dagordningen och är kopplade till frågor om 
verksamhetens produktion. Ledningsgrupps-
nivån bör alltid prioritera hälsa och säkerhet 
framför produktionsmål.

• Det bör vara en aktiv och flödande kommuni-
kation genom alla organisationsnivåer avse-
ende arbetsförhållanden och tidiga tecken på 
ohälsa.

• I frågor, strategier och beslut som har betydel-
se för arbetsförhållanden och hälsa bör parter 
i frågan (till exempel medarbetare, fackfören-
ingar med flera) och experter i området (till 
exempel företagshälsovård) konsulteras och 
vara delaktiga.

Organisationer som har ett välutvecklat psykoso-
cialt säkerhetsklimat är med andra ord mer aktiva 
i frågor om hållbara arbetsförhållanden för alla. 
Det är också mer sannolikt att de ger utrymme för 
individers och gruppers anpassningsmöjligheter, 
kontroll och andra resurser som de behöver för att 
klara av och kunna optimera sin arbetssituation.

Ledning och organisering som möter 
individers olika förutsättningar
Generella anpassningsmöjligheter
Flera studier har visat att när det finns flera möj-
ligheter att kunna anpassa arbetsuppgifterna (så 
kallad adjustment latitudes) är fler anställda i ar-
bete och inte i utdragen långtidssjukskrivning. En 
teoretisk modell, ”sjukflexibilitetsmodellen”, har 
utvecklats och testats i flera studier, och även vi-
dareutvecklats för att få mer kunskap om vilka an-
passningsmöjligheter som har betydelse för vem 
(Johansson & Lundberg, 2004; Dellve, et al 2017) 
(figur 2). Studier visar att antalet anpassningsmöj-
ligheter har betydelse och särskilt anpassning av-
seende vilken plats som arbetet utförs på och i vil-
ken tid. Det senare rör dels arbetstakten, dels in-
dividers möjligheter att planera ordningen på ar-
betsuppgifterna.

Individuella överenskommelser
Individuella överenskommelser är mer specifi-
ka mellan chef och medarbetare och benämns 
”Idiosynkratiska överenskommelser”. Sådana 
överenskommelser kan avse anställningsvillkor 
som arrangeras runt den individuelle medarbeta-
rens behov, så att denne genom egenkontroll kan 
uppnå sina personliga mål (Hornung, et al, 2009). 
Detta kan till exempel röra behov av att gå ner i ar-
betstid eller av att slippa vissa påfrestande arbets-
uppgifter. Karakteristiskt för just dessa anpass-

Figur 2. Generella anpassningsmöjligheter som påverkar förmågan att arbeta vid olika grader  
av kapacitet och funktion hos individer. ningar är att de inte är kollektiva eller standardi-

serade utan just riktade mot den enskildes behov 
för att kunna uppnå ett gemensamt satt mål. Till 
skillnad från generella anpassningsmöjligheter så 
är överenskommelserna bestämda av heterogena 
behov. Dock kan dessa utmana svenska organi-
sationer där lika fall förväntas behandlas på lika 
sätt, och rättvisa mellan medarbetare regleras med 
hjälp av kollektivavtal. 

På den svenska arbetsmarknaden har individen 
traditionellt sett funnit sin styrka i kollektivet (ge-
nom facklig anslutning) och kollektivets gemen-
samma mål. Kanske utveckling av individuella 
överenskommelser utmanar de institutionalisera-
de praktikerna av kollektiva lösningar? Kollektiv-
avtalen ger dock vissa möjligheter för linjechefer 
att erbjuda individuella lösningar, givet att omfatt-
ningen av överenskommelsen är sanktionerad av 
organisationen och facket. Internationellt sett är 
dessa frågor om individuella överenskommelser 
eller kollektiva lösningar mer etablerat. 

Organisering som ger möjlighet för individer att 
optimera sina arbetsförhållanden
Ledarskap som ger medarbetare möjlighet att op-
timera sin arbetssituation, så att den passar var och 
en bättre, kan ha stor betydelse för inkludering 
kopplat till både medarbetares kapacitet och am-
bitioner. Detta ryms inom begreppet ”job crafting” 
som fokuserar på individens egna strategier för att 
hantera kraven i sitt arbete utifrån förutsättningar 
och resurser så att det blir optimalt för individen 
själv (Tims & Bakker, 2010). Det kan ske genom 
att individen proaktivt formar, bygger, justerar och 

förhandlar arbetsförhållanden genom att bättre ut-
nyttja de resurser som står till buds och skapa de 
resurser och förutsättningar som behövs. Forsk-
ning pekar på att job crafting kan sprida sig genom 
att medarbetare tar efter varandras strategier. I det 
här sammanhanget kan en ledare också ses som en 
viktig förebild. Utvecklingen av job crafting kan 
ses som en individuell lärandeprocess som stärks 
genom organisatoriskt lärandeklimat och genom 
organiseringsförhållanden som möjliggör för in-
divider att optimera arbetet utifrån ambitioner och 
kapacitet. 

Ledarskap och hållbara  
arbetsförhållanden
Hur påverkar ledarskap?
Även om det här kapitlet fokuserar på ledarskap så 
rymmer chefskapet ett formellt ansvar för arbets-
miljön, vilket bland annat regleras i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter. Chefens ansvar för frågor som 
rör UUA avseende diskriminering och delaktighet 
är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om or-
ganisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
I den framhålls chefers och arbetsledares kun-
skapskrav och betonas det förebyggande hälsoar-
betet avseende den organisatoriska arbetsmiljön 
(ledning och styrning, kommunikation, delaktig-
het, handlingsutrymme, fördelning av arbetsupp-
gifter, krav, resurser och ansvar) samt den sociala 
arbetsmiljön (socialt samspel, samarbete och soci-
alt stöd från chefer och kollegor).

Ledarskap kan påverka UUA genom dess inver-
kan på medarbetares hälsa, delaktighet och inklu-
dering på arbetsplatsen. Olika aspekter på ledar-

Leda och organisera – för universell utformning av arbetsplatser 

”Ledarskapet kan påverka UUA
genom dess inverkan på medarbetares

hälsa, delaktighet och inkludering”



3332

skapet påverkar, till exempel ledarstilar, ledares 
handlingsstrategier och olika kvaliteter i ledarska-
pet såsom att vara stödjande, coachande, tillgäng-
lig och förmåga att ta tag i och lösa konflikter, de-
legera och fördela arbete. Ledarskap kan också på-
verka medarbetare indirekt genom att ledarskapet 
påverkar det sociala klimatet (socialt stöd, socialt 
kapital) på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan påver-
ka hälsa och delaktighet (Strömgren, 2017). Bety-
delsen av ledarskapet för UUA kan variera i olika 
sammanhang då individuella och organisatoriska 
resurser, krav och förhållanden också spelar roll. I 
vissa sammanhang kanske det inte ens behövs en 
ledare. I andra behövs troligen mer tydliga ledare 
i utveckling av UUA.

Ledarskap som kan påverka UUA
I ledarstilar innefattas tillvägagångssätt för att ge 
ledning, genomföra planer och motivera. De bygger 
vidare på kända ledardimensioner såsom demokra-
ti och delaktighet, relations- och produktionsinrikt-
ning. Här beskrivs först utveckling av mer delaktig-
hetsinriktade former av ledarskap. Därefter ledar-
stilar som troligtvis understödjer universell utform-
ning av arbetsplatser. Stilarna grundas på ideal om 
delaktighet och demokrati samt på att möta varje 
individ och skapa ett relationsbaserat kontrakt med 
denne (LMX), att vara och uppfattas som ärlig i 
mötet och i organisering som passar olika perspek-
tiv (autentiskt) samt att vara fokuserad på att stödja 
medarbetare i kärnarbetsuppgifter (tjänande ledar-
skap). Samtliga av dessa är relationsorienterade och 
stödjer förutom individer även arbetsplatsens ”ge-
mensammas bästa”, vilket är en form av socialt ka-
pital mellan medarbetare (Strömgren, 2017).  

Demokratiskt och delaktighetsinriktade former 
av ledarskap utvecklades under 1970-talets ide-
al om att genom samråd komma fram till bästa 
tänkbara arbetssätt för att åstadkomma organisa-
tionens uppsatta mål (Tengblad, 2010). Tidigare 
former av ledarskap var mer beordrande med en 
chef som fastställde och instruerade vad som skul-
le utföras. På 70-talet utvecklades också en per-
sonalfunktion som skulle ingripa i “demokratins 
tjänst” för att gynna produktivitet och visa att or-
ganisationen värnade om de medborgerliga rättig-
heterna. Genom att företagen började satsa på en 
sådan organisationskultur fanns förhoppningar om 
att medarbetarna skulle känna sig sedda, vilket i 
sin tur skulle leda till engagemang och motivation. 
I denna anda utvecklades mer självstyrande grup-
per – men litteraturen var då relativt samstämmig 
i att chefer och ledarskap var nödvändigt för att 
upprätthålla fungerande arbetsplatser. I början på 
2000-talet argumenterades för ledarskap som var 
mer konstruktivt engagerande av medarbetare och 
understödjande av arbetsgruppers konstruktiva 
och sammanlänkande arbeten. I dag finns återigen 
förslag om än mer utvecklade former av delaktig-
het i organisering på arbetsplatser. I fallstudier har 
vi sett fungerande former av tillitsbaserad organi-
sering som gett mer utbredd delaktighet i frågor 
om hur arbetet ska utformas för allas bästa. Dock 
har utveckling av arbetsplatsnära ledarskap varit 
avgörande för att detta ska komma till stånd och 
upprätthållas (Gillberg & Dellve, 2019). 

LMX (leader-member exchange) är en relations-
fokuserad ledarskapsstil som bygger på grundan-
tagandet att varje medarbetare är unik – och foku-
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serar därmed på utveckling av psykologiska kon-
trakt mellan ledare och varje medarbetare. Dessa 
så kallade psykologiska kontrakt upprätthålls med 
ömsesidigt förtroende och respekt. Kvaliteten i 
dessa kontrakt har betydelse för medarbetarens 
påverkansmöjligheter och inflytande, tillgång till 
resurser och prestation – och även arbetstillfreds-
ställelse och prestation. 

Autentiskt ledarskap bygger också på ideal om go-
da relationer, men här betonas värdet av att kun-
na vara sann i enlighet med sina grundvärdering-
ar och att hjälpa andra att vara sanna enligt sina 
grundvärderingar. Detta innebär att vara medve-
ten om hur man själv som människa fungerar och 
vad man värderar, och att även ha ett öppet och 
ärligt förhållningssätt i relationer till andras vär-
den (Avolio & Gardner, 2005). Detta bygger på 
medvetenhet och självkännedom och öppenhet 
om egna svagheter och styrkor, på att man låter 
inre moral och personliga värderingar guida eget 
handlande och på att som ledare göra balanserade 
bedömningar före beslut som ärligt kommunice-
ras. Autentiskt ledarskap har betydelse för UUA 
genom att det kan skapa förutsättningar för kom-
munikation och autonomi, involvering av medar-
betare i beslutsfattande, konstruktiv återkoppling 
och inkludering av medarbetares perspektiv och 
intressen.

Tjänande ledarskap innebär det medvetna valet att 
först och främst ”tjäna andra och tjänstgöra som 
ledare” och ”tjäna det gemensamma bästa”, sna-
rare än att vara chef och ledare. Det bygger på att 
släppa och gå bakom egenintressen. Ledarskap 

som är tjänande fokuserar på vilka drivkrafter som 
skapar en god ledare för egen del, för medarbeta-
re, för verksamheten och för samhället. Greenleaf 
(1991), som utvecklade det tjänande ledarskapet, 
menar att det är med denna inställning som led-
are lyckas med att entusiasmera medarbetare att 
arbeta för det gemensammas bästa. Ett tjänande 
ledarskap är relationsinriktat, bygger på tillit och 
rättvisa, uppmuntrar självförverkligande, positiva 
arbetsattityder och prestation, och har ett starkt fo-
kus på hållbarhet och socialt ansvar i organisatio-
nen. Studier visar att ett tjänande ledarskap bättre 
har kunnat understödja medarbetares engagemang 
genom att ge förutsättningar för medarbetares 
möjligheter att själva kunna optimera sin arbetssi-
tuation (job crafting). I organisationer tycks verk-
samhetstjänande styrningslogiker, som bygger på 
tillit och fokuserar på praktiknära kärnprocesser i 
verksamheten, bättre kunna överbrygga olika or-
ganisatoriska nivåer och därmed understödja en-
gagemang (Dellve, 2018). Ett tjänande ledarskap 
kan utvecklas genom att lyssna mer än instruera, 
ha empati och omsorg, visa intresse för problem 
och idéer om lösningar, se problem i större per-
spektiv, vara framsynt samt satsa på människors 
utveckling och bygga gemenskap.

Slutsatser och behov av utveckling
En utbredd arbetsplatsnära delaktighet i frågor 
som rör arbetsförhållanden tycks vara avgörande 
för attraktiva, balanserade och hållbara arbeten. 
För att engagemang och delaktighet ska få bety-
delse behövs sannolikt verkligt och aktivt intres-
se från ledningen, en organisering som inkluderar 
balansering av produktionsmål vs arbetsförhållan-
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den, liksom flödande kommunikation om balanser 
mellan krav och resurser. Anpassningsmöjligheter 
för individer bör vara så många och stora som möj-
ligt utan att skapa avstånd och slack i organisering-
en av verksamheten. Särskilt behöver anpassning-
ar avseende ordning, tid och plats utvecklas för att 
arbetet ska vara utförbart – och kunna optimeras 
– av så många som möjligt. 

Mycket pekar på att former för delaktighet behö-
ver utvecklas på arbetsplatsnivåer för att forma 
framtidens mer inkluderande och anpassade arbe-
ten. Samtidigt behövs det handlingskloka chefs- 
och ledarskapet som har bred medvetenhet om hur 
normer som ger olika förutsättningar kan uppstå – 
och som på ett klokt sätt kan hålla former som är 
bra för alla och samtidigt göra individuella över-
enskommelser med varje medarbetare. Detta talar 
för ett mer tjänande och relationsorienterat ledar-
skap. För att inte individuella överenskommelser 
mellan chef och medarbetare ska uppfattas som 
orättvisa krävs troligen mer autentiskt och öppet 
kommunicerande ledarskap.

Många organisationer kan behöva se över sina 
former för utveckling av de arbetsplatsnära ledar-
skapsutbildningarna. Det finns sällan några meto-
der eller quick fix-modeller som fungerar för alla 
arbetsplatser. I dag behöver chefer ha kunskap om 
både verksamheten och anställdas olika förutsätt-
ningar. För att skapa och hålla handlingsklokheten 
på arbetsplatsen behövs ödmjukhet, överblick och 
riktigt bra kommunikationsförmåga. 

Vi har utvecklat ett arbetsmaterial som kan an-

vändas på arbetsplatser som vill utveckla mer uni-
versellt hållbara förhållanden utifrån tankar om 
verklig delaktighet i utformning och anpassning 
av arbetsförhållanden. Materialet bygger på del-
aktighet genom reflektioner, dialog och övningar 
i kartläggning och utformande av handlingsplaner 
för att förbättra arbetsförhållandena så de passar 
verksamheten och de som arbetar i den. Innehållet 
ger struktur åt kommunikation av komplexa frå-
gor och bygger på teori och aktuell forskning. I 
arbetsmaterialet presenteras dessa på ett kortfat-
tat, lättbegripligt sätt. I en rapport och en veten-
skaplig publikation ges en teoriram och mer utför-
lig beskrivning av kunskapsunderlaget (Dellve & 
Eriksson, 2016; 2017). Chefer som använt materi-
alet på sina arbetsplatser beskriver att de fått en 
ökad handlingsförmåga, att de bättre förstått bety-
delse av dialog samt använder sig mer av det stöd 
som finns inom organisationen för att skapa mer 
hållbara arbetsplatser. Materialet är fritt tillgäng-
ligt och kan användas av alla som önskar och på 
de vis som passar.

Leda och organisera – för universell utformning av arbetsplatser 

Leda och organisera för UUA

• Gör normkritiska analyser av allas förutsättningar för del-
aktighet och inkludering på arbetsplatsen. Detta för att för-
hindra exkluderande och begränsande normer. 

• Möjliggör generella anpassningar av arbetsuppgifter och 
individuella överenskommelser för medarbetarna. Det ökar 
deras egenkontroll och möjligheter att nå personliga mål.

• Skapa ett arbetsklimat som är säkert för alla:  
1. Prioritera frågor om arbetsförhållanden i lednings- 
gruppen. 
2. Gör en avvägning mellan produktionsmål och arbets-
miljö. 
3. Uppmärksamma tidiga signaler om obalanser mellan 
krav och resurser. 
4. Involvera parter (såsom fackförbund) och experter (så-
som företagshälsovård) i frågor, strategier och beslut rö-
rande arbetsförhållanden och hälsa.

• Inspireras av kvaliteter i mer tjänande och autentiska led-
arskap då dessa är lovvärda i att understödja medarbetares 
hållbara arbete och engagemang.

Leda och organisera – för universell utformning av arbetsplatser 
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Kapitel 4

Långtidsfriska arbetsplatser 
– för ett hållbart arbetsliv

Av Magnus Svartengren

Magnus Svartengren är professor och överläkare vid Institutionen för 
medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, vid Uppsala uni-
versitet. Han är medlem i de vetenskapliga råden för Tillitsdelegatio-
nen och Statens beredning för medicin och social utvärdering (SBU), 
och har varit verksam vid Arbetsmiljöverket. Magnus Svartengren har 
bland annat forskat om sambandet mellan organisatorisk rättvisa och 
långtidssjukskrivningar och står bakom modellen Stamina för struktu-
rerat arbetsmiljöarbete, som implementeras i ett tjugotal kommuner. 

Svenskt arbetsmiljöarbete har historiskt sett varit framgångsrikt, men står nu 
inför en ny tid där systematiken behöver utvecklas ytterligare. Sociala föränd-
ringar har fått stor betydelse, medellivslängden har ökat men ökningen gällan-
de år fria från kroniska hälsoproblem är begränsad. Sjukfrånvaron ökar, sär-
skilt oroväckande är att den ökar bland yngre, eftersom tidigare sjukskrivning-
ar predicerar för kommande sjukskrivningar. Gällande den psykosociala ar-
betsmiljön kvarstår mycket arbete.

Ur ett samhällsperspektiv finns behov av att öka andelen i livet som vi för-
värvsarbetar och möjliggöra arbete för personer med funktionsnedsättning. 
Men ska en stor andel av befolkningen bidra med sin arbetsförmåga bör man 
vid utformningen av arbetsplatser också beakta ”på arbetsmarknaden normalt 
förekommande arbetskraft”.

Studier visar att många arbetar trots sjukdom och att arbetsmiljön kan va-
ra ett hinder för prestation. Andelen långtidssjukskrivningar skiljer sig stort 
mellan olika arbetsplatser. Medarbetarnas sjukfrånvaro kan tyckas lätt att mä-
ta, men påverkas av faktorer som sällan kontrolleras, såsom konjunktur, incita-
ment för arbete och ny tillämpning av lagstiftningen.

Genom att utveckla arbetsmiljön kan vi vinna hälsoeffekter och göra arbets-
platser attraktiva. Utmaningarna måste mötas på ett strukturerat sätt, men tra-
ditionella arbetsmiljöundersökningar är ofta inte tillräckligt användbara för ett 
aktivt arbetsmiljöarbete. Vi har därför utvecklat Staminamodellen, som kon-
kretiserar arbetsmiljöarbetet och steg för steg guidar arbetsgivaren genom en 
enkel process. Fokus måste skifta från utvärdering till underlag för åtgärder. 

Sammanfattning

Långtidsfriska arbetsplatser – för ett hållbart arbetsliv
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Inledning - Arbetslivet förr och nu

Arbetslivet har genomgått omfattande förändring-
ar under de senaste århundradena. Redan under 
upplysningstiden förstod man att miljön, inklusi-
ve arbetsmiljön, har stor betydelse för folkhälsa. 
Bernardini Ramazzini skrev år 1700 att man all-
tid skulle fråga om yrket för dem som drabbats av 
sjukdom. Vår svenske Carl von Linne skrev 1734 i 
resan till Dalarna om Orsasjukan (silikos): ”De al-
la, som söka sitt förnämsta uppehälle genom slip-
stenshantering, hinna sällan över 40 år. Upplys-
ningstidens kunskap tillämpades dock först från 
slutet av 1800-talet. 1875 kom skydd för barn: be-
gränsning av arbetstider, rätt till skolgång, skydd 
mot ohälsosamt arbete. De första yrkesinspektö-
rerna, tre stycken, kom till följd av yrkesfarelagen 
1890. Vid 1900-talets början låg fokus på olyckor 
kopplat till transmission, remdrift, ångmaskiner, 
sågverk, hissar och kranar. Inomhusarbete var as-
socierat med smittrisk (tbc). Folkpension vid 67 
års ålder infördes 1913, yrkessjukdomar erkändes 
1923. 

”Det moderna arbetslivet” skördade 500 dödso-
lyckor årligen fram till mitten av 1950-talet. En 
ny era växte fram under decenniet där man lärde 
sig att bekämpa olycksrisker med systematik, ge-
nom en ny säkerhetskultur i tillverkningsindustrin. 
Tack vare det ligger vi nu sedan många år runt 50–
60 dödsolyckor per år och talar om ”nollvision”. 
Under 1970-talet skedde en kraftig expansion där 
man introducerade systematik för att komma till 
rätta med kemiska hälsorisker som asbest, vi-
nylklorid, jetbränsle och tungmetaller. 

Sverige har i ett internationellt perspektiv varit 
mycket framgångsrikt i att förbättra arbetsmiljö-
er. Men när det gäller den psykosociala arbetsmil-
jön har vi fortfarande mycket arbete kvar. Under 
1980- och 90-talen kom frågor om ergonomi och 
psykosociala frågor i fokus. Dessa områden drabb-
ar både män och kvinnor men hälsoeffekterna på 
individnivå är svårare att objektivt verifiera. Man 
talar mer om helhetssyn på arbetsmiljöfrågorna 
(internkontroll, senare systematiskt arbetsmiljö-
arbete, AFS 2001:1). Psykosocialt ligger fokus 
på Krav-kontroll-stöd. Begreppet kränkande be-
mötande diskuteras mycket. Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, SBU, har sedan 
snart ett decennium i uppdrag från regeringen att 
systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmil-
jöns betydelse för sjukdom. 

Under tiden har sociala förändringar fått stor bety-
delse. Exempelvis har medellivslängden ökat från 
cirka 67 år för dem som överlevde barndomen år 
1913, till 84 år för kvinnor och 81 år för män i dag. 
I ett internationellt perspektiv har vi en mycket 
hög andel av befolkningen som förvärvsarbetar, 
särskilt bland kvinnor. Livslängden har ökat, men 
ökningen avseende år fria från kroniska hälsopro-
blem är begränsad, vilket sätter press på social-
försäkringssystemen. Ur ett samhällsperspektiv 
finns behov av att öka andelen av livet som vi för-
värvsarbetar. Det är viktigt att möjliggöra arbete 
för personer med funktionsnedsättning. I social-
försäkringssammanhang talar man om att arbets-
förmåga ska bedömas mot på ”arbetsmarknaden 
normalt förekommande arbeten”. Ska en mycket 
stor andel av befolkningen kunna bidra med sin 
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arbetsförmåga bör man vid utformning av arbets-
platser beakta ”på arbetsmarknaden normalt före-
kommande arbetskraft”.

Parallellt öppnas Europa för en gemensam ar-
betsmarknad. Digitalisering får större betydel-

se, tillgången till stödfunktioner trimmas ned 
och individfokuseringen ökar. Försäkringskas-
san och Socialstyrelsen stramar upp kriterierna 
för sjukskrivning, vilket initialt har en mycket 
kraftig effekt (se figur 1a för kvinnor och figur 
1b för män). 

Figur 1a

Figur 1b
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Sverige ligger en period under Europasnittet för att 
under senare år återigen öka. Det som oroar mest 
är att sjukfrånvaron ökar bland yngre. Detta efter-
som tidigare sjukskrivningar predicerar för kom-
mande sjukskrivningar. Figur 2 visar att trenden 
består och är spridd i flertalet sektorer.

I dag 2019 diskuteras att många funktioner inom 
till exempel vård, skola, omsorg kan få svårt med 
rekrytering för att ersätta de som går i pension. 
Arbetsmiljöerna är inte attraktiva, till stor del på 
grund av brister i arbetsmiljön (https://www.svd.
se/skl-varnar-for-brist-pa-arbetskraft).

Arbetsmiljöverket konstaterar att systematiskt ar-
betsmiljöarbete (AFS 2001:1) inte tillämpas som 
det är tänkt på en majoritet av Sveriges arbetsplat-
ser. 2015 ger myndigheten ut en förskrift om organi-
satorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i syfte 
att förtydliga de tidigare riktlinjerna. Den nya före-

skriften reglerar bland annat kunskapskrav, mål, ar-
betsbelastning, arbetstid och kränkande särbehand-
ling. Arbetsgivaren har alltjämt ansvaret för arbets-
miljön. Arbetstagarna har en viktig roll genom att 
samverka och påtala brister när man blir varse krän-
kande behandling. Det senare har fått stort genom-
slag, bland annat genom Me too-rörelsen, men pro-
blemen är betydligt bredare än så.

Lärdomar
Svenskt arbetsmiljöarbete har historiskt varit sys-
tematiskt och framgångsrikt inom traditionella 
områden. Men det är för mig uppenbart att vi står 
inför en ny spännande tid där vi måste utveckla 
och förbättra systematiken i arbetsmiljöarbetet. 
Det har skett omfattande förändringar i samhäl-
let. Vår goda ekonomi förutsätter att en hög andel 
av befolkningen kan bidra till en hållbar produk-
tion. Pensionsåldersutredningen har föreslagit åt-

Från och med tredje kvartalet 2015 används en ny indelning av sekto-
rer. Det är främst tidigare privat sektor som påverkas då  
hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. 
Privat sektor benämns i och med förändringen näringsliv. Offentlig 
sektor (kommun, landsting och stat) påverkas endast marginellt av 
förändringen och benämns offentlig förvaltning. Källa SCB.

Figur 2. Antal sjukfall per anställd efter sektor
Kvartal 1 år 2002–2019

gärder för ett hållbart arbetsliv som bland annat 
inkluderar insatser för vidareutbildning (Åtgärder 
för ett längre arbetsliv SOU 2013:25). Det är fort-
satt viktigt att framgångsrikt förebygga olycksris-
ker. Traditionellt har vi fört statistik över dödsfall, 
olyckor, arbetssjukdom, förtidspension och sjuk-
frånvaro. De nya utmaningarna gör dock att vi be-
höver lära oss att använda nya mått, som tempera-
tur på arbetsmiljö, för att kunna förebygga mindre 
väl definierade hälsoutfall som i dag dominerar ar-
betsrelaterad ohälsa. 

Undersökningar visar a) att många arbetar trots 
sjukdom och b) att arbetsmiljön för många i rätt 
stor utsträckning kan utgöra ett hinder som påver-
kar prestationen (Lohela Karlsson o.a.). Som ar-
betsgivare vill man att medarbetarna ska vara på 
plats, men de ska också utföra goda arbetspresta-
tioner med förutsättningar som är hållbara över 
tid! Sjukfrånvaro kan tyckas relativt lätt att mäta 
men den påverkas av många faktorer som sällan 
kontrolleras, såsom konjunktur, förändring av till-
lämpning av lagstiftning och incitament för arbete.

Min erfarenhet är att traditionella arbetsmiljöun-
dersökningar inte visat sig vara tillräckligt an-
vändbara för att ge ett konkret underlag för ett ak-
tivt arbetsmiljöarbete. Det blir lätt fokus på mä-
tande och utvärdering av om chefen håller måttet, 
snarare än fokus på åtgärder som kan påverkas i 

syfte att utveckla och förbättra verksamhet och ar-
betsmiljö. Alternativet, att förneka betydelsen av 
arbetsmiljön, har inte visat sig hållbart. Att enbart 
fokusera på att välja ut de ”friskaste”, utan strate-
gier för hållbar arbetshälsa och kompetensutveck-
ling, är kortsiktigt för verksamheterna och funge-
rar inte alls på samhällsnivå.

Nycklar till friska arbetsplatser
Tillsammans med andra forskare har jag studerat 
vad som utmärker verksamheter med låg andel nya 
långtidssjukskrivningar (andel av anställda med 
mer än 90 dagar sjukskrivning under en treårspe-
riod). Vi valde detta mått eftersom prognosen att 
återgå i arbete försämras kraftigt efter långa sjuk-
skrivningsperioder. Fokus var vad som känneteck-
nar en arbetsplats med långtidsfriska medarbetare. 
I studien belystes ledarskap och kompetensför-
sörjning, delaktighet, kommunikation och kän-
nedom samt synen på hälsa och sjukfrånvaro. Vi 
fann mycket stora skillnader gällande andelen nya 
långtidssjukrivningsfall (Prevent: Nycklar till fris-
ka företag). Vi fortsatte att analysera materialet ut-
ifrån begreppet organisatorisk rättvisa, med fokus 
på hur vi är mot varandra. Perspektivet var hur för-
sta linjens chefer representerar verksamheten i re-
lation med de anställda. Tabell 1 visar vad som 
framkom i intervjuer med den högsta ledningen 
om hur verksamheten bör bemöta de anställda 
(Stoezer 2014 a,b).

Organisatorisk rättvisa Friska Genomsnittliga 

  Personliga synpunkter beaktas 39 12 

Hålla tillbaka personliga uppfattningar 20 2 

Info i rimlig tid 7 6 

Vänlighet och omtänksamhet 27 15 

Rättigheter 13 5 

Uppriktighet 16 1 

Summa 122 41 

Tabell 1

https://www.svd.se/skl-varnar-for-brist-pa-arbetskraft
https://www.svd.se/skl-varnar-for-brist-pa-arbetskraft
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Studierna visade även att verksamheter med lång-
tidsfriska medarbetare har väsentligt mer utveck-
lad struktur och långsiktighet avseende åtgär-
der för att förebygga arbetsmiljörisker och stöd-
ja medarbetare. Vi fann också att de långtidssjuk-
skrivnas eget fokus var att bli ” friska” eller få 
minskade besvär. De rapporterade att det krävdes 
en stor egen viljeinsats för att kunna komma åter i 
arbete. Med beaktande av det sjukskrivningspano-
rama vi har – psykisk ohälsa och muskuloskeleta-
la besvär – så är detta en mycket stor utmaning ur 
ett sjukvårdsperspektiv. För individer som drabbas 
av långtidssjukskrivning kan förutsättningarna att 
bli helt återställda över tid vara begränsade. Det är 
lättare att lyckas med rehabilitering om den drab-
bade har en anställning. Arbetsgivarens, inklusi-
ve första linjens chefers, medverkan underlättar då 
de kan bedöma individens kapacitet och förutsätt-
ningar för eventuell anpassning i arbetet (Arons-
son G, Lundberg U. 2017). Vår slutsats är att man 
bör arbeta förebyggande.

Det bör finnas goda förutsättningar att jobba med 
de nya utmaningarna på ett strukturerat och uthål-
ligt sätt. Det bör finnas stora värden i att utveckla 
arbetsmiljön för att vinna hälsoeffekter, förbättra 
verkansgraden på de resurser man använder och 
att göra arbetsplatser attraktiva.

Utmaningar vi ser är att första linjens chefer lång-
siktigt behöver kunna ta sin roll som verksamhet-
ens representant och skapa bra förutsättningar för 
arbetsgruppen. Struktur och systematik skiljer sig 
avsevärt från att tänka i olycksrisker och gränsvär-
den. Ett första steg bör vara att samla in relevant 

information från medarbetarna om hur de uppfat-
tar sin arbetssituation. Fokus måste skifta från ut-
värdering till underlag för eventuella åtgärder. Da-
tainsamlingen bör genomföras med möjlighet till 
öppna svar. Återkoppling om vad gruppen ser för 
möjliga förbättringsområden bör ske skyndsamt 
och transparent. Därefter kan arbetsgruppen väl-
ja ut de områden man ser som angelägna att ta tag 
i. Efter det bör åtgärder planeras, genomföras och 
utvärderas, så som det är tänkt med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det är viktigt att 
skapa delaktighet och att följa upp att verksam-
heten utvecklas. Chefernas behov av kunskap om 
sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa, medar-
betarnas medansvar, tydliga mål, och balans mel-
lan krav och de resurser som står till förfogande, 
tas upp i förskriften Organisatorisk och social ar-
betsmiljö (AFS 2015:4). Den belyser också grup-
pens ansvar för hur vi bemöter varandra och vil-
ken beredskap som ska finnas för att tidigt ta tag i 
tendenser till kränkande bemötande. Det senare är 
helt centralt för att motverka mobbing och uteslut-
ning på arbetsplatser. Min personliga uppfattning 
är att stöd från kollegor och chefer har utvecklats 
till en bristvara i många verksamheter. Brist på 
stöd kan upplevas som exkludering, vilket är en 
riskfaktor för framtida ohälsa.

Det finns i dag omfattande dokumentation som vi-
sar att ovanstående faktorer har stor betydelse. Än-
då tillämpas inte systemen som det är tänkt! Det 
kan finnas många förklaringar till detta. En kan va-
ra att det känns abstrakt och att man inte prioriterar 
att samla in information från medarbetarna om hur 
vi upplever situationen på arbetsplatsen. En annan 
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tolkning är att man löser eventuella problem i ar-
betsmiljön först när de får konkreta konsekvenser, 
alternativt att man hoppas att de är tillfälliga och 
löser sig av sig själva. Ytterligare förklaringar kan 
vara att chefen inte känner sig trygg i sin aktiva 
roll i lösningen, eller att försök till lösningar blir 
ett projekt i stället för en del av en långsiktig strate-
gi. Detta trots att vi vet att det är systematiken och 
det kontinuerliga förbättringssystemen som får ef-
fekt (Frick o Johansson 2013). Det är också ovan-
ligt att man följer upp om åtgärden ledde till den 
tänkta effekten och, om inte, frågar sig vad som 
blev fel. Gjorde vi inget? Om vi gjorde något, vad 
hände då? Varför gick det som det gick? Om man 
tar in hjälp utifrån är det viktigt att komma ihåg 
att närmaste chefen är den som bör kunna bedöma 
vad som behöver uppnås och som dessutom har 
möjlighet att bedöma förutsättningar för anpass-
ning. Ibland hänvisar man till ekonomi – men för 
samhället är god arbetsmiljö effektivt. Det finns en 
uppsjö av studier som visar att arbetsmiljöarbete 
ofta är lönsamt för verksamheten. 

Det kan ibland vara svårt att göra bra ekonomis-
ka analyser, varför man fokuserar på enkla saker 
som sjukfrånvaro, en typ av kostnad som på längre 
sikt tas av samhället. I offentlig verksamhet, med 
budgetar, har man ofta en begränsad intäktssida 
och fokus hamnar på kostnader. Men väger man 
in bortfall av intäkter, som att arbetsmiljön hindrar 
den enskilde från att vara produktiv, så kan uppsi-
dan vara stor.

Staminamodellen
Vi har ett utvecklat en modell för att konkretise-

ra arbetsmiljöarbetet (Svartengren och Hellman). 
Modellen har byggt in de faktorer som visat sig 
vara betydelsefulla i en sammanhållen och enkel 
process som består av tydliga steg.

Det första steget är att samla in relevant informa-
tion från medarbetarna om hur de uppfattar sin ar-
betssituation just nu. Alla medarbetare i chefens 
grupp besvarar den fast återkommande frågan: 
Vad kännetecknar din arbetssituation just nu? 

Det andra steget följer inom några dagar i form av 
ett återkopplingsmöte som chefen leder i syfte att 
genom en strukturerad process låta gruppen reso-
nera sig fram till vilka frågeställningar eller pro-
blem som behöver lösas ur ett verksamhets- och 
arbetsmiljöperspektiv. Mötet resulterar i genom-
tänkta beslut och prioriterade åtgärdsplaner som 
medarbetarna tillsammans med sin chef tar ansvar 
för att genomföra.

Det tredje steget är att sätta planerna i verket och 
åtgärda det som bestämts. Längden på perioden 
för genomförande beror på frågans art och möjlig-
heterna att påverka. Det som handlar om arbetsru-
tiner och den sociala arbetsmiljön är frågor som 
medarbetarna kan påverka själva. Den organisa-
toriska arbetsmiljöns frågor kräver oftast att andra 
delar av organisationen kopplas in. I modellen sker 
detta systematiserat genom så kallade ”medskick” 
via cheferna.

Det fjärde steget är den systematiska uppföljning-
en. För att främja systematik och uthållighet till-
handahåller modellen en tjänst med personliga på-
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”Stöd från kollegor och chefer  
har utvecklats till en bristvara  

i många verksamheter”
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minnelser som går ut till varje chef med fyra må-
naders mellanrum. Tjänsten kallas ”Chefens Per-
sonlig Sida” (CPS) som varje chef får tillgång till i 
samband med att organisationen börjar jobba med 
modellen.

En av nycklarna till ett framgångsrikt arbete med 
att bygga långtidsfriska arbetsplatser är att chefen 
förstår och stöttas i rollen som verksamhetens re-
presentant, och som förutsättningsskapande led-
are och främjare av medarbetarnas egen ansvars-, 
problemlösnings- och utvecklingsförmåga. För 
den enskilda chefen fungerar den egna personli-
ga hemsidan som ett nav för stöd och som kom-
munikationskanal i det praktiska arbetet. Den kan 
också beskrivas som en elektronisk bokhylla där 
alla dokument som chefen behöver för arbetet kan 
skrivas ut och sparas. 

Sammanfattningsvis innebär tjänsten att varje chef 
automatiskt får återkommande mejl som utlöser 
modellens aktiviteter: 

1. Chefen får ett mejl att vidarebefordra till varje 
medarbetare i sin grupp med den fasta frågan om 
hur arbetssituationen uppfattas just nu.

2. På chefens hemsida kan chefen i realtid följa 
hur många som svarar men inte vem. Två diagram 
växer fram i takt med att svaren lämnas. Diagram-
men skapas genom att den som svarar också sam-
tidigt på två skalor markerar sin attityd och möjlig-
het att påverka. Gruppens diagram och fritextsvar 
skrivs ut och fungerar som arbetsmaterial vid åter-
kopplingen. Detta behöver bara ta någon timme.

3. Gruppens diagram och fritextsvar skrivs ut från 
chefens personliga sida, CPS, och fungerar som 
arbetsmaterial vid återkopplingen. Detta behöver 
bara ske någon timme innan mötet och är alltså 
något som lever i färskt minne och som redan satt 
igång processen.

4. Till chefens hjälp i rollen som mötesledare finns 
en guide att ladda ner från den personliga sidan 
med rekommenderade tidsangivelser och förslag 
som bygger på evidens och tidigare utvärderingar. 

5. Aktiviteterna består antingen av den årliga hu-
vudaktiviteten eller av någon av de två uppfölj-
ningstillfällena. Huvudaktiviteten beräknas ta två 
till fyra timmar (den längre tiden när det görs för-
sta gången) och uppföljningsaktiviteten 45–60 mi-
nuter. På chefens personliga sida, CPS, kan alla 
dokument sparas i form av bilder och text. 

Ambitionen bakom Staminamodellen är att få 
fram en standardiserad och enkel metod som är 
lätt att förstå och använda. Vi tror att modellens 
kärna måste vara tydlig och beständig. Då kan 
den vidareutvecklas genom att följas och utvärde-
ras med vetenskapliga metoder. Metodens kärna 
måste också vara liten och varken ställa krav på 
särskilda system eller utbildningsinsatser. Den får 
inte ta för stora resurser i anspråk varken i tid el-
ler pengar samtidigt som modellen uppfattas som 
generellt användbar för alla typer av verksamheter 
och branscher. 

Långtidsfriska arbetsplatser – för ett hållbart arbetsliv

Råd för friska arbetsplatser 

• Arbeta långsiktigt och strukturerat för att förebygga arbetsmiljörisker 
och stödja medarbetare. Samla in information från medarbetarna, åter-
koppla, besluta om åtgärder, verkställ dem. Följ sen upp systematiskt.

• Säkerställ att det finns en balans mellan krav och befintliga resurser 
för såväl chefer, arbetsledare som andra medarbetare.   

• Skapa organisatorisk rättvisa genom att beakta rättigheter och syn-
punkter, håll tillbaka personliga uppfattningar, ge information i rimlig 
tid, var vänlig, omtänksam och uppriktig.

• Ha beredskap för tendenser till kränkande bemötande. Det är centralt 
för att motverka mobbing och uteslutning. Brist på stöd kan upplevas 
som exkludering, vilket är en riskfaktor för framtida ohälsa.

Långtidsfriska arbetsplatser – för ett hållbart arbetsliv
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Kapitel 5

Effekten av mångfald 
– för arbetsgruppen och företaget

Av Gabriella Fägerlind

Gabriella Fägerlind är industridoktorand vid Institutionen för industri-
ell ekonomi och organisation vid KTH, där hon forskar om säkerhets-
kultur, ledarskap och normer på arbetsplatsen. Hon är civilingenjör 
och har en licentiatexamen från Chalmers tekniska högskola i ämnet 
arbetsorganisation. Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jäm-
ställdhets- och mångfaldskonsult med uppdrag för arbetsplatser 
inom såväl privat som offentlig sektor. Hon är författare till två böcker 
och till ett flertal rapporter om jämställdhet, mångfald och inklude-
rande arbetsplatser.

Mångfald bland medarbetare har betydelse för både arbetsgruppen och företa-
gens lönsamhet. Forskning visar till exempel att kulturell mångfald ökar krea-
tiviteten och nöjdheten i arbetsgruppen, och att synlig mångfald som etnicitet 
förbättrar medarbetarnas bearbetning av information, vilket i sin tur ökar pre-
stationen. Gruppens prestation gynnas också av en mångfald av erfarenheter 
och kunskaper bland medarbetarna, särskilt när arbetsuppgifterna är komplexa, 
kreativa och innovativa. 

Studier gjorda av banker och konsultbolag visar att företag kan ha myck-
et att vinna ekonomiskt på att säkra mångfald bland medarbetarna – inte minst 
i högsta ledningen. Avanza bank visar till exempel att jämställda bolag kan ge 
dubbelt så stor avkastning till aktieägarna jämfört med genomsnittet på Stock-
holmbörsen, och konsultföretaget McKinsey att en jämnare könsfördelning i 
ledningen kan förbättra företagens resultat avsevärt. 

De ekonomiska fördelarna syns också i flera forskningsstudier. Sammanta-
get tyder resultaten bland annat på att mångfald har en positiv inverkan på fö-
retagens lönsamhet i företag som är i tillväxt, i tillväxtbranscher och som satsar 
på innovation. 

Men forskningen visar också att effekten av mångfald påverkas av en rad 
olika faktorer. Mångfaldens betydelse för arbetsgruppen påverkas till exem-
pel av arbetsplatsens ledarskap, strukturer i form av självbestämmande och till-
gång till lärande. På samma sätt styrs mångfaldens inverkan på företagens lön-
samhet av vilka som sitter i ledningen, vilka strategier företagen anammar och 
av förekomsten av jämställda lagar och villkor i arbetslivet. 

Sammanfattning

Effekten av mångfald – för arbetsgruppen och företaget
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Inledning
Det här kapitlet beskriver forskning om effekten 
av mångfald på arbetsplatser. Kapitlet består av 
två delar. Den första delen handlar om hur mång-
fald bland medarbetare påverkar grupproces-
ser och gruppers resultat. Den andra handlar om 
hur mångfald i styrelsen, högsta ledningen eller i 
företaget i stort påverkar företags lönsamhet. 

DEL 1. Hur påverkar mångfald  
arbetsgruppen?
Forskningsartiklar om mångfald och gruppers 
prestation började publiceras redan på 1950- och 
60-talet. Fram till 80-talet gjordes dessa studier 
främst i laboratorier, såsom kontrollerade studier 
med studenter på universitet. Men från början av 
90-talet har det också blivit vanligt med fältstu-
dier, till exempel på arbetsplatser. 

Forskning om mångfald i grupper brukar skilja 
på demografisk mångfald och informations- eller 
jobbrelaterad mångfald. Demografisk mångfald 
handlar om olikheter i gruppen när det gäller kön, 
ålder, etnicitet, nationalitet och så vidare. Infor-
mationsrelaterad mångfald avser olikheter när det 
gäller information, kunskap, erfarenheter och så 

1. Se t.ex.: Phillips, K.W., O’Reilly, C.A. (1998) “Demography and Diversity in Organizations: A review 
of 40 years of research”, Research in Organizational Behavior. Vol 20, 77-140; Jackson, S., Joshi, A., 
Erhardt, N. (2003) “Recent research on Team and Organizational Diversity: SWOT Analysis and Implica-
tions”, Journal of Management. 29:6, 801-830; van Knippenberg, D., Schippers, M. (2007) “Work Group 
Diversity”, Annual Review of Psychology. Vol 58, 515-541 .
2. Meta-analyser är statistiska analyser av många enskilda kvantitativa studier.

vidare. Det kan till exempel vara olikheter i utbild-
ningsbakgrund, funktion i organisationen eller hur 
länge man arbetat i organisationen eller gruppen. 
De två typerna av mångfald utesluter inte varan-
dra. Individens kön, etniska bakgrund eller ålder 
kan göra att hen tillför unik mångfald när det gäl-
ler kunskap och erfarenhet jämfört med kollegor-
na som är av annat kön, annan etnisk bakgrund 
eller ålder. 

Forskning om mångfald i grupper brukar fokuse-
ra på vilka effekter mångfald har på individerna i 
gruppen, på grupprocesser eller på gruppens re-
sultat. Effekter på individen kan vara hur nöjd tea-
mets medlemmar är eller hur stor personalomsätt-
ningen är. Grupprocesser är till exempel kommu-
nikation, social sammanhållning, samarbete och 
konflikter. Gruppers resultat är exempelvis pro-
duktivitet, försäljning, problemlösning eller be-
slutsfattande.

Det finns både forskningssammanställningar av 
kvantitativa studier1 och meta-analyser2 av fle-
ra enskilda studier som ger en samlad bild av 
kunskapsläget. Nedan presenteras forskning om 
mångfaldens effekter på grupprocesser och grup-
pers resultat utifrån kvantitativa studier med statis-
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tiskt signifikanta resultat. Det är resultat av främst 
meta-analyser, men även några enskilda studier 
beskrivs. 

Inverkan på grupprocesser
Vilka effekter har mångfald i gruppen på grupp-
rocesser? Enligt teorier och föreställningar påver-
kar demografisk mångfald grupprocesser, såsom 
kommunikation, social sammanhållning och kon-
flikter, negativt men forskning visar att det inte 
stämmer. Här presenteras två meta-analyser3 och 
några studier.

En meta-analys undersöker hur demografisk och  
och informationsrelaterad mångfald påverkar 
gruppers sammanhållning. Analysen baseras på 24 
studier från åren 1980–1999. Studien finner inget 
samband mellan varken demografisk eller infor-
mationsrelaterad mångfald och sammanhållning. 
Mångfald påverkar alltså inte sammanhållningen 
i grupper, varken positivt eller negativt.4

En annan meta-analys, som omfattar 108 studier, 
undersöker hur kulturell mångfald i grupper på-
verkar kreativitet, konflikter, kommunikation, 

3. Ytterligare meta-analyser som undersöker detta: Horwitz, S.K., Horwitz, I.B. (2007) ”The effects of 
Team Diversity on Team Outcomes: A Meta-Analytic Review of Team Demography”, Journal of Manage-
ment. 33:6, 987-1015 och Thatcher, S., Patel, P. (2011) ”Demographic Faultlines: A Meta-Analysis of the 
Literature”, Journal of Applied Pshychology. 96:6, 1119-1139.  
4. Webber, S.S., Donahue, L.M. (2001) “Impact of highly and less job-related diversity on work group 
cohesion and performance: a meta-analysis”, Journal of Management. Vol 27, 141-162.
5. Stahl, G., Maznevski, M., Voigt, A., Jonsen, K. (2010) ”Unraveling the effects of cultural diversity in 
teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups”, Journal of International Business 
Studies. 41:4, 690-709.
6. Carter, A., Phillips, K. (2017) “The doubled-edged sword of diversity: Toward a dual pathway model”, 

nöjdhet och social integration. Studien finner att 
kulturell mångfald har en positiv inverkan på kre-
ativitet och på gruppmedlemmarnas nöjdhet. Stu-
dien visar också att kulturell mångfald inte påver-
kar kommunikationen i gruppen, varken positivt 
eller negativt. Samtidigt visar studien att kulturell 
mångfald leder till mer konflikter, men bara när 
det gäller konflikter kring arbetsuppgifter. Kultu-
rell mångfald påverkar inte relationella konflikter 
eller processkonflikter (hur arbetsuppgifter ska 
utföras). Kulturell mångfald har en negativ effekt 
på social integration i gruppen, men bara i studier 
som genomförts i labb. I grupper på arbetsplatser 
finns i stället ett svagt positivt samband mellan 
kulturell mångfald och social integration. 5

Nyare forskning visar i flera studier att synlig 
mångfald (som etnicitet) har en positiv inverkan 
på hur information delas och processas i grup-
per. I grupper med synlig mångfald förväntar sig 
medlemmarna olika perspektiv, varför de lyssnar 
bättre och i större utsträckning delar med sig av 
information och olika åsikter. Detta påverkar i sin 
tur gruppens prestation positivt.6  Organisations-
kultur och gruppens klimat är ytterligare exempel 

”I grupper med synlig mångfald förväntar sig 
medlemmarna olika perspektiv, det påverkar 

gruppens prestation positivt”
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på faktorer som undersökts i enskilda studier gäl-
lande mångfald och grupprocesser. Till exempel 
visar en studie att könsblandade grupper har läg-
re grad av relationella konflikter, och konflikter 
kring uppgifter, om de har ett inkluderande kli-
mat. När det finns ett inkluderande klimat påver-
kar inte heller relationella konflikter nöjdheten 
negativt bland gruppmedlemmarna, som de gör 
i grupper utan ett sådant klimat.7 En meta-ana-
lys av 30 studier visar att ett inkluderande klimat 
har en positiv inverkan på arbetstillfredsställel-
se, nöjdhet, engagemang, anställningstid och vil-
jan att stanna kvar på arbetsplatsen. Ett inklude-
rande klimat minskar också personalomsättning, 
frånvaro, viljan att sluta, stress och utmattning/
utbrändhet.8 

Inverkan på gruppers prestation
Vilka effekter har mångfald på gruppens resul-
tat? Här presenteras tre meta-analyser9 och någ-

Soc Personal Pshychol Compass. 11:e12313 
7. Nishii, L. (2013) ”The benefits of climate for inclusion for gender-diverse groups”, Academy of Mana-
gement Journal. 56:6, 1754-1774.
8. Mor Barak, M., Lizano, E. L., Kim, A., Duan, L., Rhee, M-K, Hsiao, H-Y, Brimhall, K. (2016) “The Promise 
of Diversity for Climate of Inclusion: State-of-the-Art Review and Meta-analysis”, Service Organizations: 
Management, Leadership & Governance. 40:4, 305-333.
9. Ytterligare meta-analyser som undersöker detta: Bowers, C.A., Pharmer, J.A., Salas, E. (2000) “When 
homogeneity is needed in work teams – a meta-analysis”, Small Group Research. 31:3, 305-327; Web-
ber, S.S., Donahue, L.M. (2001) “Impact of highly and less job-related diversity on work group cohesion 
and performance: a meta-analysis”, Journal of Management. Vol 27, 141-162; Joshi, A., Roh, H. (2009) 
”The role of context in Work Team Diversity Research: A Meta-Analytic Review”, The Academy of Mana-
gement. 52:3, 599-627.
10. Horwitz, S.K., Horwitz, I.B. (2007) ”The effects of Team Diversity on Team Outcomes: A Meta-Analy-
tic Review of Team Demography”, Journal of Management. 33:6, 987-1015.
11. Bell, S., Villado, A., Lukasik, M., Belau, L., Briggs (2011) ”Getting Specific about Demographic Diversi-

ra enskilda studier. En meta-analys, som bygger 
på 35 studier som publicerats 1985–2006, under-
söker hur mångfald påverkar gruppers kvalitativa 
och kvantitativa resultat. Studien finner ett positivt 
samband mellan informationsrelaterad mångfald 
(som kunskap, erfarenhet) och gruppers kvalitativa 
och kvantitativa resultat. Däremot påverkar demo-
grafisk mångfald (som kön, etnicitet) inte gruppers 
kvalitativa eller kvantitativa resultat, varken posi-
tivt eller negativt.10

En annan meta-analys, som omfattar 92 studier 
åren 1980–2009, finner att om medarbetarna ar-
betar inom, eller har erfarenhet från, olika funk-
tioner ger det en positiv inverkan på gruppens pre-
station. Sambandet är speciellt starkt i designteam 
och i grupper vars arbete präglas av kreativitet el-
ler innovation. Studien finner att etnicitet och kön 
påverkar gruppers prestation negativt, men att ål-
der däremot inte påverkar gruppers prestation.11
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En tredje meta-analys av 146 studier visar att in-
formationsrelaterad mångfald har en svag positiv 
effekt på gruppers prestation om arbetsuppgifterna 
har hög komplexitet. Demografisk mångfald på-
verkar däremot inte resultatet, varken positivt el-
ler negativt. Det finns ett svagt positivt samband 
mellan mångfald och gruppers prestation när ar-
betsuppgifterna är kreativa. Informationsrelaterad 
mångfald påverkar gruppens resultat mer positivt 
än demografisk mångfald. 12

Vad kan vi lära oss av meta-analyserna om mång-
fald i grupper och gruppers prestation? Flera vi-
sar positiva samband mellan informationsrelate-
rad mångfald (som kunskap, erfarenhet) och grup-
pers prestation, speciellt när arbetsuppgifterna är 
komplexa, kreativa och innovativa. De flesta visar 
att demografisk mångfald (som kön, etnicitet) in-
te påverkar gruppers resultat, varken positivt eller 
negativt. En slutsats som kan dras av detta är att 
arbetsplatser inte behöver vara tveksamma till de-
mografisk mångfald – det är inte negativt för grup-
pers prestation. När hänsyn tas till påverkande fak-

ty Variable and Team Performance Relationships: A Meta-Analysis”, Journal of Management. 37:3, 709-
743.
12. van Dijk, H., Engen, M., van Knippenberg, D. (2012) ”Defying conventional wisdom: A meta-analy-
tical examination of the differences between demographic and job-related diversity relationships with 
performance”, Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol 119, 38-53.
13. Kochan, T., Bezrukova, K, Ely, R., Jackson, S., Joshi, A., Jehn, K., Leonard, J., Levine, D., Thomas, D 
(2003) “The effects of Diversity on Business Performance: Report of the Diversity Research Network”, 
Human Resource Management. 42:1, 3-21.
14. Homan, A., van Knippenberg, D., van Kleef, G., De Dreu, C. (2007) ”Bridging faultlines by valuing 
diversity. Diversity beliefs, information elaboration and performance in diverse work groups”, Journal of 
Applied Psychology. Vol 92, 1189-1199. 
15. För kritik se t.ex.: van Knippenberg, D., Schippers, M. (2007) “Work Group Diversity”, Annual Review 

torer såsom demografisk mångfald i det aktuella 
yrket, vilken bransch man verkar i och under hur 
lång tid man samarbetar, ger demografisk mång-
fald dock effekt på gruppers prestation, i vissa fall 
positiv och i andra negativ.  

Forskning visar också att arbetsgruppers och ar-
betsplatsers inställning till mångfald påverkar re-
sultatet. En studie fann ett positivt samband mel-
lan etnisk mångfald i grupper och gruppens pre-
station på arbetsplatser där man såg mångfalden 
som ett verktyg för ökat lärande, effektivitet och 
utveckling. Dessa grupper presterade bättre än et-
niskt homogena grupper och grupper med etnisk 
mångfald som inte hade detta synsätt.13 En annan 
studie visade att grupper med informationsrelate-
rad mångfald presterade bättre när de hade en po-
sitiv inställning till mångfald jämfört med grupper 
som i stället hade en positiv inställning till likhet.14 

Vad kan vi lära oss?
Forskningen om mångfald i arbetsgrupper har kri-
tiserats15, bland annat för att förenkla komplexa 

”Forskning visar att arbetsgruppers  
och arbetsplatsers inställning till  

mångfald påverkar resultatet”
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samband och för brister i vissa teorier som an-
vänds. En förklaring som anges till de varierade 
sambanden och de blandade resultaten är också att 
forskningen brister när det gäller att ta hänsyn till 
påverkande faktorer. 

Forskningen om hur mångfald påverkar gruppro-
cesser och gruppers resultat visar ofta svaga posi-
tiva eller negativa samband, eller så saknas sam-
band. Det kan tyda på att mångfald inte har så stor 
påverkan eller att sambanden är mer komplexa och 
innehåller många påverkande faktorer som forsk-
ningen inte lyckats precisera ännu. Hittills har 
forskning visat att den effekt som mångfald ger på 
grupprocesser och gruppens prestation inte bara 
påverkas av vilken typ av mångfald det handlar om 
– utan också bland annat av gruppens arbetsupp-
gifter och typ av grupp, vilken mångfald som präg-
lar yrket, den egna organisationen och branschen, 
organisationskultur och klimat i gruppen liksom 
gruppmedlemmarnas inställning till mångfald. En 
meta-analys som undersöker hur grupputformning 
påverkar prestation konstaterar att heterogenitet 
har en mycket liten påverkan på gruppers presta-

of Psychology. Vol 58, 515-541; Jackson, S., Joshi, A., Erhardt, N. (2003) “Recent research on Team and 
Organizational Diversity: SWOT Analysis and Implications”, Journal of Management. 29:6, 801-830; van 
Knippenberg, D., De Dreu, C., Homan, A. (2004) ”Work Group Diversity and Group Performance: An 
Integrative Model and Research Agenda”, Journal of Applied Psychology. 89:6, 1008-1022; Carter, A., 
Phillips, K. (2017) “The doubled-edged sword of diversity: Toward a dual pathway model”, Soc Personal 
Pshychol Compass. 11:e12313 
16. Stewart, G.L. (2006) “A Meta-Analytic Review of Relationships Between Team Design Features and 
Team performance”, Journal of Management. 32:1, 29-54.
17. Det finns också många studier som enbart fokuserar på samband mellan lönsamhet och styrelsen/
högsta ledningens sammansättning när det gäller utbildningsbakgrund, hur länge man suttit i ledning-
en, branscherfarenhet etc, sådana studier tas inte upp här.

tion, jämfört med till exempel typ av ledarskap och 
hur autonoma grupperna är, som har betydligt stör-
re påverkan.16 Så mångfald i grupper och vilken 
effekt det har på grupprocesser och gruppens 
prestation påverkas också i stor grad av ledarska-
pet på arbetsplatsen, strukturer och processer på 
arbetsplatsen (till exempel grad av självbestäm-
mande, tillgång till lärande och utveckling), lik-
som av klimatet i gruppen, arbetsplatsens kultur 
och det omgivande samhällets normer.

DEL 2. Hur påverkar mångfald  
företags lönsamhet?
Studier som undersöker samband mellan mång-
fald och företags resultat genomförs av forskare, 
men också av konsultbolag, banker och intresseor-
ganisationer. Många studier undersöker hur sam-
mansättningen i högsta ledningen (i ledningsgrup-
pen, styrelsen, vd) påverkar lönsamheten, medan 
andra fokuserar på vilken betydelse sammansätt-
ningen bland chefer eller anställda har. 

Kön är den vanligaste parametern17. Det finns ock-
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så studier som tittar både på kön och minoriteter (van-
ligen etnicitet eller födelseland), bara etnicitet/födel-
seland eller på ålder. Det finns studier som undersöker 
samband mellan progressivt arbete med HBTQ på ar-
betsplatsen och lönsamhet, och ett fåtal som undersö-
ker hur ett progressivt arbete med tillgänglighet och 
anställda med funktionsvariationer påverkar lönsam-
heten. 

Många studier skiljer på lönsamhet i form av redovis-
ningsmått, såsom vinstmarginal eller avkastning på to-
tala tillgångar, och marknadsmått, såsom aktiekurs el-
ler avkastning till aktieägarna. Redovisningsmått byg-
ger på företags resultat, medan marknadsmått också 
påverkas av vilken bedömning marknaden gör av fö-
retaget. I flera studier som presenteras här är markna-
dens bedömning mer negativ än redovisningsmåtten. 

Nedan redovisas kvantitativa studier som under-
söker samband mellan mångfald och lönsamhet.

Studier gjorda av banker  
och konsultbolag 
Studier kring mångfald och lönsamhet från ban-

18. Ytterligare nordiska och internationella studier som fått spridning: Trocmé, J., Benktander, E. (2018) 
”Diversity as a value driver”, Nordea On Your Mind. Nordea Corporate & Investment Banking, 20 Fe-
bruary;  Catalyst (2004) The Bottom Line – Connecting Corporate performance and Gender Diversity. 
Catalyst, NYC; Catalyst (2007) The Bottom Line – Corporate Performance and Women’s Representation 
on Boards. Catalyst, NYC; Credit Suisse (2012) Gender Diversity and corporate performance. Credit 
Suisse Research Institute, August 2012; Noland, M., Moran, T., Kotschwar, B. (2016), Is Gender Diversi-
ty Profitable? Evidence from a Global Survey. Working Paper 16-3, Peterson Institute for International 
Economics. 
19. Nordea (2019) Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet? Nordea Group 
Sustainable Finance.
20. Definitionen av jämställda bolag i studien är de 32 börsbolag som har jämn könsfördelning (40-60 

ker, konsultbolag, privata forskningsinstitut och 
intresseorganisationer har fått stor spridning och 
refereras ofta. Här beskrivs resultat från några 
nordiska studier och exempel på internationella 
studier.18

Banken Nordea har studerat samband mellan lön-
samhet och ålders- och könsfördelning i styrelsen i 
180 nordiska bolag åren 2013–2018. Studien visar 
att en portfölj med företag som hade jämn köns- 
eller åldersfördelning gav en meravkastning på i 
genomsnitt fem procent per år, samtidigt som ak-
tiekursen och lönsamheten stabiliserades. En jämn 
åldersfördelning hade störst positiv inverkan på 
aktiekursen, men gjorde samtidigt att kurssväng-
ningarna blev något större och den operativa av-
kastningen blev blandad. En jämnare könsfördel-
ning gav å sin sida inte någon effekt på kursutveck-
lingen, men däremot stabilare långsiktig lönsam-
hetsutveckling och en stabilare aktiekurs.19

En studie från Avanza bank visar att jämställda bo-
lag20 under tre års tid (2013–2016) gett dubbelt så 
stor avkastning till aktieägarna jämfört med ge-
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nomsnittet på Stockholmsbörsen. Under de tre 
åren hade bolagen en kursutveckling på 64 pro-
cent kontra genomsnittet på 34 procent.21

Konsultföretaget McKinsey har sedan 2007 lanserat 
rapporter på temat Women Matter22. I rapporten från 
2010 visar en studie bland 300 företag i Europa, Bra-
silien, Ryssland, Indien och Kina att de företag som 
hade jämnast könsfördelning i högsta ledningen ha-
de avsevärt mycket bättre resultat (redovisningsmått) 
än företag som saknade kvinnor i ledningen23. Rap-
porterna från 2015 och 2018 som också undersöker 
etnicitet pekar i samma riktning. Studier bland 366 
respektive över 1000 företag visar att de som hade 
störst blandning i ledningen avseende kön eller et-
nicitet hade betydlig större sannolikhet att prestera 
över den nationella medianen (redovisningsmått)24.

%) i ledningsgrupp och styrelse enligt Allbrights ranking, se Allbright (2016) Var femte ledare nu kvinna. 
Allbrightrapporten, mars 2016.
21. Ollila, S. (2016), Jämställda bolag klår börsen. Dagens Industri, 1 september 2016.
22. McKinsey har gett ut rapporter på temat Women Matter 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 och 2017.
23. McKinsey & Company (2010) Women Matter 2010: Women at the top of corporation making it hap-
pen.  
24. Hunt, V., Layton, D., Prince, S. (2015) Diversity Matter. McKinsey & Company, February 2, 2015 och 
Hunt, V., Prince, S., Dixon-Fyle, S., Yee, L., (2018) Delivering through Diversity McKinsey & Company, 
January 2018.  
25. Reis, C., Castillo, M., Dobon, S. (2007) “Diversity and business performance: 50 years of research”, 
Service Business. Vol 1, 257-274.
26. Meta-analyser är statistiska analyser av många enskilda kvantitativa studier.
27. Exempel på andra meta-analyser är Pletzer, J.L., Nikolova, R., Kedzior, K.K., Voepel, S.C. (2015) ”Does 
Gender Matter? Female Representation on Corporate Boards and Firm Financial Performance – A Me-
ta-Analysis”, PLoS ONE. 10(6), 1-20; Hoobler, J., Masterson, C., Nkomo, S., Michel, E., (2018) “The Busi-

Studier gjorda av forskare
Forskningsartiklar om kvantitativa studier, som 
mäter hur mångfald i högsta ledningen påverkar 
företags lönsamhet, började publiceras på 1980-ta-
let. Faktorer som främst undersöktes då var utbild-
ningsbakgrund, funktion och hur länge man suttit 
i ledningen. Från början av 90-talet blev det van-
ligare att också undersöka kön, etnicitet och ålder. 
Sedan dess har många vetenskapliga artiklar om 
samband mellan mångfald och företags lönsam-
het publicerats.25 

När det gäller kön har flera så kallade meta-ana-
lyser26 publicerats. De söker svar på vad den sam-
lade forskningen säger när det gäller hur könsför-
delningen i ledningen påverkar företags resultat. 
Här presenteras resultat från två meta-analyser27. 
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Den första undersöker samband mellan andel 
kvinnor i ledningen (i högsta ledningen och sty-
relsen) och företags resultat, både gällande re-
dovisningsmått och marknadsmått. Meta-analy-
sen bygger på 140 forskningsstudier och omfattar 
90 070 företag i 35 länder. Studien visar ett svagt 
positivt samband mellan en större andel kvinnor 
i ledningen och företags redovisningsmått, men 
finner inget samband mellan kvinnor i ledning-
en och företags marknadsmått. Men en fördjupad 
analys visar att sambandet mellan kvinnor i led-
ningen och marknadsresultat är positivt i länder 
med jämställda villkor (som de nordiska länder-
na), medan det är noll eller svagt negativt i län-
der som brister gällande jämställda villkor (som 
Pakistan och Kuwait).28

Den andra meta-analysen omfattar 146 studier i 
33 länder, baserad på data från år 1983–2014. Den 
undersöker hur företags långsiktiga resultat påver-
kas av att också ha kvinnor i ledningsgruppen och 

ness Case for Women Leaders: Meta-analysis, Research critique, and path forward”, Journal of Manage-
ment. 44:6, 2473-2499.
28. Post, C., Byron, K., (2015) “Women on Boards and Financial Performance: A Meta-analysis”, Acade-
my of Management Journal. Vol. 58, No. 5, 1546-1571.
29. Jeong, S-H, Harrison, D. (2017) “Glass-breaking, strategy making, and value creating: Meta-analytic 
outcomes of women as CEOs and TMT members”, Academy of Management Journal. 60:4, 1219-1252.
30. Se tex: McMahon, A. (2010) ”Does Workplace Diversity Matter? A survey of Empirical Studies on 
Diversity and Firm Performance 2000-09”, Journal of Diversity Management. 5:2, 37-48.; Joshi, A, Liao, 
H., Roh, H. (2011) “Bridging Domains in Workplace Demography Research: A Review and Reconceptu-
alization”, Journal of Management. 37:2, 521-552; Roberson, Q., Holmes IV, O., Perry, J. (2017) “Trans-
forming Research on Diversity and Firm Performance: A Dynamic Capabilities Perspective”, Academy of 
Management Annals. 11:1, 189-216. Roberson, Q. (2019) “Diversity in the workplace: A Review, Synt-
hesis and Future Research Agenda”, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 
Behavior. Vol 6, 69-88.

kvinnor som vd. Resultaten visar att båda faktorer-
na ger en svagt positiv påverkan på företags lång-
siktiga resultat. En förklaring till varför kvinnor 
i ledningsgruppen påverkar resultatet positivt är 
ett mindre strategiskt risktagande. Samtidigt visar 
meta-analysen ett negativt samband mellan att en 
kvinna utnämns till vd och kortsiktig avkastning 
på aktiemarknaden. Förklaringen tros vara förut-
fattade meningar på aktiemarknaden om att kvin-
nor skulle passa sämre som vd.29

När det gäller andra parametrar än kön finns det 
få meta-analyser kring mångfald i högsta ledning-
en och företags resultat. Däremot finns det andra 
genomgångar och sammanställningar av kvantita-
tiva studier. Precis som analyserna ovan visar de 
blandade resultat30. Många studier visar positiva 
samband, några visar negativa och några visar in-
te något samband alls, (det vill säga att mångfald 
inte påverkar företags resultat, varken positivt el-
ler negativt).
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Andra faktorer som påverkar
Många studier har letat efter faktorer som kan på-
verka om mångfald får effekt på företags resultat. 
Till exempel har studier funnit att mångfald i led-
ningen påverkar graden av strategiskt risktagande 
i ledningen31, strategiska förändringar32, innova-
tions-intensiteten i företaget och företagets rykte33, 
vilket i sin tur påverkar företagets resultat. Studier 
har också funnit att tillväxtstrategier och tillväxt i 
branschen34, om företaget verkar under stabila för-
hållanden35, fokus på innovationer36 och kultur i fö-

31. Jeong, S-H, Harrison, D. (2017) “Glass-breaking, strategy making, and value creating: Meta-analytic 
outcomes of women as CEOs and TMT members”, Academy of Management Journal. 60:4, 1219-1252.
32. Wu, J., Richard, O., Zhang, X., Macaulay, C. (2019) Top Management Team Surface-Level Diversity, 
Strategic Change, and Lon-Term Performance: A Mediated Model Investigation. Journal of Leadership & 
Organizational Studies. 26:3, 304-318.
33. Miller, T., Triana, M., (2009) “Demographic Diversity in the Boardroom: Mediators of the Board Di-
versity – Firm Performance Relationship”, Journal of Management Studies. 46:5, 755-786.
34. Richard, O. (2000) Racial Diversity, “Business strategy, and Firm performance: A Resource-based 
view” The Academy of Management Journal. 43:2, 164-177; Richard, O., Murthi, B., Ismail, K., (2007) 
“The impact of Racial Diversity on Intermediate and Long-Term Performance: The Moderating role 
of Environmental Context”, Strategic Management Journal. 28:12, 1213-1233¸ Dwyer, S., Richard, O., 
Nielsen, B., Nielsen, S ., (2013) “Top Management Team Nationality Diversity and Firm Performance: A 
Multilevel Study”, Strategic Management Journal. Vol 34, 373-382; Dwyer, S., Richard, O.
35. Richard, O., Murthi, B., Ismail, K., (2007) “The impact of Racial Diversity on Intermediate and Long-
Term Performance: The Moderating role of Environmental Context”, Strategic Management Journal. 
28:12, 1213-1233.
36. Richard, O., McMillian, A., Chadwick, K., Dwyer, S. (2003) “Employing an Innovation Strategy in 
Racially Diverse Workforces. Effects on Firm Performance”, Group & Organization Management. 28:1, 
107-126; Deszö, C., Ross, D. G. (2012) ”Does Female Representation in Top Management Improve Firm 
Performance? A Panel Data Investigation”, Strategic Management Journal. Vol 33, 1072-1089.
37. Dwyer, S., Richard, O., Chadwick, K. (2003) “Gender Diversity in management and firm performan-
ce: the influence of growth orientation and organizational culture”, Journal of Business Research. Vol 
56, 1009-1019; Richard, O., Kirby, S., Chadwick, K. (2013) “The impact of racial and gender diversity in 
management on financial performance: how participative strategy making features can unleash a diver-
sity advantage”, The international Journal of Human Resource Management. 24:13, 2571-2582.
38. Definieras i studien som vd och chefer på de två chefsnivåerna under vd.

retaget37 påverkar relationen mellan mångfald i led-
ningen och företags resultat. Här ges exempel på tre 
nya studier om påverkande faktorer. 

En studie undersöker hur könsfördelning bland 
chefer i och nära högsta ledningen38 påverkar före-
tags resultat genom strategiska förändringar. Stu-
dien visar att högt internt och externt organisato-
risk lärande, genom en mångfald av utbildnings-
bakgrunder i ledningsgruppen och mängden alli-
anser som företaget format, har betydelse. Det gör 
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att jämnare könsfördelning i ledningsgruppen, ge-
nom ökade/fler strategiska förändringar, leder till 
bättre resultat (marknadsmått). 39

En annan studie undersöker om normer och lag-
stiftning avseende jämställdhet i arbetslivet har 
betydelse för hur en jämnare könsfördelning i fö-
retag påverkar resultatet (redovisningsmått och 
marknadsmått). Studien omfattar 1069 börsno-
terade företag i 35 länder och 24 branscher åren 
2007–2014. Resultatet visar att en jämnare köns-
fördelning bland de anställda ger positiva effekter 
på företags resultat i länder med positiva normer 
när det gäller kvinnor och män i arbetskraften och 
lagstiftning i linje med detta. Men i länder med 
negativa normer och bristande lagstiftning ger en 
jämnare könsfördelning negativa effekter.40

Den tredje studien omfattar 3000 amerikanska 
börsbolag åren 2007–2014. Genom en sofistikerad 
statistisk metod visar man här att en jämnare köns-
fördelning i styrelsen har en mer positiv effekt på 

39. Triana, M., Richard, O., Su, W (2019) “Gender Diversity in Senior Management, strategic change, 
and firm performance: Examining the mediating nature of strategic change in high tech firms”, Research 
Policy. 48:7, 1681-1693. 
40. Zhang, L. (in press) “An institutional Approach to Gender Diversity and Firm Performance”, Organi-
zation Science.
41. Conyon, M., Lerong H, (2017) “Firm performance and boardroom gender diversity: A quintile re-
gression analysis”, Journal of Business Research. Vol 79, 198-211.
42. De två amerikanska ideella organisationerna Disability:IN och The American Association of People 
with Disabilities (AAPD) står bakom indexet Disability Equality Index (DEI) som rankar amerikanska före-
tag när de gäller deras policyer och praktiker med avseende på funktionsvariationer och tillgänglighet. 
DEI baseras på tex företagens ledarskap och kultur, tillgänglighet, personalpolicyer och lokalt socialt 
engagemang. För mer information se https://disabilityin.org/what-we-do/disability-equality-index/
43. Accenture (2018) Getting to equal 2018: The Disability Inclusion Advantage. 

företags resultat i högpresterande företag än i låg-
presterande. Den mer positiva påverkan gäller bå-
de marknadsmått och redovisningsmått. Författar-
na menar att enklare statistiska metoder i tidigare 
studier, som inte kan visa skillnader i sambandet 
utan bara medeltal, kan vara en förklaring till de 
blandade resultaten i tidigare forskning.41

Funktionsvariationer och HBTQ
Få studier har undersökt lönsamhet kopplat till 
funktionsvariationer och HBTQ, men det finns 
intressanta exempel. En studie kommer från kon-
sultföretaget Accenture och baseras på 140 före-
tag som rankats enligt Disability Equality Index 
(DEI)42 åren 2015–2018. Studien visar att de 45 
företag som identifierats som allra bäst när det gäl-
ler insatser för anställda med funktionsvariationer 
och tillgänglighet presterar bättre ekonomiskt. Fö-
retagen har bland annat betydlig högre avkastning 
och högre vinstmarginal jämfört med de övriga fö-
retagen i studien. Det är också dubbelt så sannolikt 
att de ger bättre aktieavkastning.43 När det gäller 
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sexuell läggning och könsöverskridande identitet 
och uttryck finns ett fåtal forskningsstudier som 
undersökt om företags lönsamhet påverkas av oli-
ka insatser kring HBTQ. Här presenteras två stu-
dier44 som undersöker amerikanska börsföretag45. 

Den ena omfattar 1347 amerikanska företag åren 
1996–2009 och visar ett positivt samband mel-
lan att företag arbetar progressivt med HBTQ och 
företags lönsamhet, produktivitet och marknads-
mått46. Den andra studien undersöker hur lanse-
ringen av personalförmåner med sjukförsäkring 
även för samkönade par påverkar företagens ak-
tieavkastning. Studien, som omfattar 379 före-
tag åren 1990–2006, visar att lanseringen hade en 
mycket positiv påverkan. Aktieavkastningen blev 
i genomsnitt 14 procent högre per år, jämfört med 
likvärdiga företag som inte lanserat en sådan po-
licy47. 

44. Ytterligare exempel på studier är Wang, P., Schrwarz, J. (2010) “Stock Price Reaction to LGBT Poli-
cies”, Human Resourse Management. 49:2, 195-216; Shan, L., Fu, S., Zheng, L. (2017) “Corporate Sexual 
Equality and firm performance”, Strategic Management Journal. Vol 38:1812-1826.
45. I studiernas har företagens arbete med HBTQ baserats på uppgifter från den ideella organisationen 
Human Right Campaign står bla står bakom indexet Corporate Equality Index (CEI) som rankar ameri-
kanska företags arbete med HBTQ. För mer information se https://www.hrc.org/campaigns/corpora-
te-equality-index 
46. Pichler, S., Blazovich, J., Cook, K., Huston, J., Strawser, W. (2018) “Do LGBT-supportive corporate 
policies enhance firm performance?” Human Resource Management. Vol 57:263-278.
47. Li, F., Nagar, V. (2013) “Diversity and Performance”, Management Science. 59:3, 529-544.
48. För kritik se tex: Post, C., Byron, K., (2015) “Women on Boards and Financial Performance: A Me-
ta-analysis”, Academy of Management Journal. Vol. 58, No. 5, 1546-1571; Pletzer, J.L., Nikolova, R., 
Kedzior, K.K., Voepel, S.C. (2015) ”Does Gender Matter? Female Representation on Corporate Boards 
and Firm Financial Performance – A Meta-Analysis”, PLoS ONE. 10(6), 1-20; Hoobler, J., Masterson, C., 
Nkomo, S., Michel, E., (2018) “The Business Case for Women Leaders: Meta-analysis, Research critique, 
and path forward”, Journal of Management. 44:6, 2473-2499. 

Vad kan vi lära oss?
Forskningen om mångfald och lönsamhet har kriti-
serats48. Forskningsstudierna visar svaga samband 
och blandade resultat, och kan inte visa på kausa-
litet, det vill säga att det är just mångfalden som 
leder till företagens bättre resultatet. Att det skul-
le vara ett direkt och enkelt linjärt samband mel-
lan mångfald och företags resultat har ifrågasatts. 
Sådana förenklingar av ett komplext samband kan 
vara en förklaring till de blandade resultaten.
Genomförd forskning har ökat vår kunskap om 
faktorer som påverkar sambandet mellan mång-
fald och företags lönsamhet. Studier tyder på att 
mångfald har en positiv inverkan på företags re-
sultat i företag som går bättre, är i tillväxt och i 
tillväxt-branscher och satsar på innovation – och 
att dessa företag i större utsträckning präglas av 
mångfald än konkurrenter som går sämre, inte är 
i tillväxt och inte satsar på innovation. Forskning-
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Råd för att dra nytta av mångfald 

Många saker på arbetsplatsen påverkar vilken effekt mångfald har i arbets-
grupper, se därför till att skapa bra förutsättningar på er arbetsplats:

• Gruppens arbetsuppgifter styr vilken nytta gruppen har av olikheter och 
vilka olikheter som behövs. 

• Demografisk mångfald (som kön, ålder, etnicitet) kan ha en positiv ef-
fekt bara genom att det gör att gruppen förväntar sig olikheter i perspek-
tiv och synsätt, och lyssnar till dessa. 

• För att få positiva effekter av mångfald är det viktigt att arbetsplatsen 
har en inkluderande kultur och ett inkluderande ledarskap. 

• Det är viktigt att tydliggöra hur mångfald kan vara till nytta för arbets-
gruppen och verksamheten. Om medarbetarna har en positiv inställning 
till olikheter påverkas effekten på arbetsgruppen positivt. 
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en visar också att de faktorer som leder till positi-
va eller negativa effekter finns på flera nivåer. Det 
handlar om vilka som sitter i ledningen, är chefer 
och medarbetare, vilken kultur som präglar arbets-

platsen, vilka strategier företaget anammar och det 
omgivande samhällets normer, klimat och lagar 
när det gäller jämlika villkor i arbetslivet. 

https://www.hrc.org/campaigns/corporate-equality-index
https://www.hrc.org/campaigns/corporate-equality-index
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