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Essity Internal

• Essity

• Skanska

• Volvo Group

• KTH

• Handelshögskolan
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Essity Internal

Agenda

▪ Vad betyder mångfald?

▪ Vad betyder inkludering?

▪ Varför bör företag arbeta med 

mångfald och inkludering?

▪ Hur ser arbetet ut?

Diversity and Inclusion journey-BU LATAM 
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Aspekter av mångfald

Sociala /

demografiska

Personliga

Organisatoriska

Kön

Ålder

Nationalitet

Etnicitet/hudfärg

Sexuell läggning

Könsidentitet

Religion

Funktionalitet

Familjesituation

Utbildningsbakgrund

Arbetslivserfarenhet

Intressen

Extrovert/Introvert

Etc.

Linje/Support

Produktion/Kontor

Chef/Medarbetare

Profession

Geografisk placering

Nyanställd/arbetat länge

Etc.

”Olikheter” (villkor och erfarenheter) som gör oss unika, skapar mångfald i grupper/organisationer

Makt/status hierarkier –

i samhälle och organisationer



Essity Internal
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Inkludering & inkluderande kultur

Ett socialt sammanhang där alla känner sig fysiskt, psykiskt och emotionellt

säkra och motiverade att dela med sig av sin kunskap, ideer och perspektiv. 

Inkludering är ofta osynligt för dem som är inkluderade. Det är personen med minst status el 

makt som bäst kan avgöra graden av inkludering. Inkludering kan bäst bedömas från periferin.

Hur vi förhåller oss till varandras ”olikheter”
Mångfalden finns alltid (givet) 

– inkludering kan du påverka

Inkludering innebär att vi kritiskt granskar och förändrar vårt sätt att arbeta 

tillsammans, för att säkra att alla känner att de tillhör och kan bidra. 

Två aspekter: Organisatorisk/strukturell och beteende/interaktiv 



Essity Internal

Source: The Guide to Inclusive Leaders (Nancy Curl and Joerg Schmitz)

Mångfald & Inkludering – bygger starkare organisationer

Inkludering

Mångfald

− Hög arbetstillfredsställe och engagemang

− Lagom personalomsättning

− Starkt “employer brand”

− Hög kreativitet och innovation

− Hög prestation, inkl hälsa & säkerhet

− Låg arbetstillfredsställe

− Konflikter och trakasserier

− Hög personalomsättning

− Svagt “employer brand”

− Låg kreativitet och innovation

− Låg prestation, inkl hälsa & 

säkerhet

− Hög arbetstillfredsställe och engagemang

− Låg personalomsättning

− Begränsat “employer brand”

− Låg kreativitet och innovation

− Varierad prestation, inkl hälsa & säkerhet

Hög

Låg

HögLåg
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Hög

Låg

HögLåg
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Talanger

Kunder

Investerare

Samhälle

Planeten



Frågor? Reflektioner?



Essity Internal

Hitta GAP:en och stäng dem

▪ Mångfald och inkludering = ett systematiskt

förändringsarbete kopplad till organisations-

struktur/-kultur

▪ Nuläge vs önskat läge (mål)

▪ Leta efter GAP i representation (“glastak”) 

och/eller erfarenheter/kultur

▪ Utveckla sätt/aktiviteter som stänger gapen

▪ Mångfald och inkludering = en kritisk vän

▪ Resurser/Kunskap/Vilja & Makt (motstånd)

Diversity and Inclusion9



Essity Internal

Example on DEI change process. Source: www.skanska.com

http://www.skanska.com/
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Agenda

▪ Vad betyder mångfald?

▪ Vad betyder inkludering?

▪ Varför bör företag arbeta med 

mångfald och inkludering?

▪ Hur ser arbetet ut?

Diversity and Inclusion journey-BU LATAM 
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