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Den snabba förändringen av arbetslivet har fortsatt

VD HAR ORDET

Det andra pandemiåret 2021 blev ett  
år med snabba svängningar på arbets-
marknaden. Efter en tvekande start  
på året drev återhämtningen en stark 
efterfrågan på arbetskraft framförallt efter 
sommaren. Det blev återigen arbets- 
tagarens marknad, trots en samtidig hög 
arbetslöshet. ManpowerGroup hjälpte 
många kunder att ställa om och snabbt 
möta den ökade efterfrågan och satte 
totalt omkring 18 000 personer i jobb 
under året. 

Samtidigt fortsatte omvandlingen av 
arbetslivet och våra erfarenheter från 
pandemin har på flera sätt förändrat  
vår syn på arbetet. Bland annat har  
hälsa och kompetensutveckling under 
hela arbetslivet hamnat ännu högre  
upp på listan över medarbetarnas  
prioriteringar. Distansarbete och digitali-
serad service har också påverkat och  
det står klart att förändringarna mot  
ökad digitalisering och platsoberoende 
tjänster blir bestående. 

Digitaliseringen innebär både möjligheter 
och utmaningar för hållbarhet i det 
svenska samhället. Rätt kompetens är 
avgörande såväl för den enskilde medar-
betaren, som kontinuerligt måste ta till 
sig nya förmågor för att vara attraktiv 
på arbetsmarknaden, som för arbets-
givarna som behöver utvecklas för att 
hänga med i konkurrensen. Inom IT och 
teknik finns det fler uppdrag än kompe-
tenser – vi satsar därför på att utveckla 
IT-förmågor, bland annat med Experis 
Academy och Experis Career Accele-
rator.

För klimatet kan digitaliseringen innebära 
stora vinster. Vi behöver dra nytta av 
de smarta nya arbetssätt vi lärde oss 
under pandemin och skapa fler möjlig-
heter för att så snabbt och kraftfullt som 
möjligt vända utvecklingen på klimat-
området. Vi har satt målet klimatneutra-
litet senast 2045 och arbetar inom ett 
antal områden där vi, baserat på veten-
skaplig evidens, kan göra störst skillnad 

med hjälp av organisationen Science 
Based Targets initiative. I samarbete med 
medarbetare, partners och leverantörer i 
Sverige och internationellt kommer vi att 
verka för kraftfulla förbättringar.

I den här rapporten kan du läsa om 
våra mål och om vilka framsteg vi har 
gjort mot ett sunt och flexibelt arbetsliv 
för våra medarbetare, samt hur vi har 
bidragit till ett hållbart arbetsliv i Sverige.

Mikael Jansson
vd ManpowerGroup i Sverige

3M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1



Affärsverksamhet och strategi

Könsfördelning

Anställningsform 

Åldersfördelning

Denna hållbarhetsrapport avser 
koncernen ManpowerGroup AB i 
Sverige inklusive samtliga svenska 
dotterbolag.

Vår verksamhet
ManpowerGroup är ett av Sveriges 
största bemannings- och rekryteringsfö-
retag med ett sextiotal kontor över hela 
landet. Vi har drygt 5 000 medarbetare 
och under 2021 satte vi omkring 18 000 
personer i arbete i Sverige.

• Manpower – ett av Sveriges största 
bemanningsföretag med ett brett 
utbud av kompetensområden och 
en jobbsajt med tiotusentals lediga 
tjänster.

• Experis – konsulttjänster, rekryte-
ring, projektlösningar och managed 
services inom IT. Experis är med och 
skapar ny IT-kompetens, bland annat 
genom Experis Academy.

• Talent Solutions – kompetens- 
specialister med lösningar vid föränd-
ring och omställning, outsourcing av 
kompetensförsörjning inom bland 
annat IT, inköp och rekrytering.

• Jefferson Wells – Sveriges största 
rekryteringsföretag. Fokus är rekry-
tering och konsultstöd av chefer och 
specialister inom bland annat ekonomi, 
marknad och försäljning samt ingen-
jörsområdet. 

Koncernens nyckeltal i Sverige 2021:

• 3,6 miljarder svenska kronor i intäkter

• 3,5 miljarder svenska kronor i  
distribuerat värde genom verk- 
samhetens kostnader, löner, etc

• 152 miljoner svenska kronor i sparat 
ekonomiskt värde 

Vår vision
Vi är ledande när det gäller att skapa och 
leverera innovativa kompetenstjänster 
som gör våra kunder till vinnare på en 
arbetsmarknad i snabb förändring.

Vår koncern
Vi är en del av den globala koncernen 
ManpowerGroup som verkar i 75 länder.

AFFÄRSVERKSAMHET OCH STRATEGI

Konsultmedarbetare:
Kvinnor 36 %
Män  64 %

5 000 medarbetare (samtliga):
Underkonsulter  4 %
Anställda  96 %

Ålder (samtliga): 
Under 30 51 %
30-50 38 %
Över 50 12 %

Interna medarbetare: 
Kvinnor  67 %
Män  33 %

Anställda (samtliga): 
Timanställda  11 % 
Anställda  89 %

Vi hittar och skapar kompetens på ett 
hållbart sätt. Det gynnar medarbetare, 
företag och samhället i stort.

För mer information om ManpowerGroups 
resultat se investor.manpowergroup.com.
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Värderingar och kultur
ManpowerGroup är ett värderingsstyrt 
bolag och vår gemensamma värde-
grund utvecklas av alla som jobbar på 
ManpowerGroup över hela världen.  
Våra värderingar beskriver vad vi står  
för och tydliggör vår riktning.

• People: Vi bryr oss om människor och  
den roll arbetet har i deras liv. Vi 
respekterar människor som individer, 
litar på dem, stödjer dem och ger dem 
möjlighet att förverkliga sina mål i livet.

• Knowledge: Vi delar med oss av vår 
kunskap, expertis och våra resurser. 
Vi lyssnar aktivt och använder den 
informationen för att förbättra våra 
erbjudanden, våra tjänster och våra 
relationer.

• Innovation: Vi är föregångare i  
arbetslivet. Vi vågar vara innovativa, 
vara pionjärer och utvecklas. Vi 
utmanar hela tiden för att finna nya 
och bättre lösningar.

Under 2021 inleddes ett omfattande 
internationellt projekt för att utveckla 

vår kultur i linje med vår affär idag och 
imorgon. Samtliga interna medarbetare 
över hela världen svarade på en enkät, 
som följdes av ett antal workshops. 
Sammantaget resulterade detta i en 
temperaturmätning och en aktivitetsplan 
för att uppdatera några av våra arbets-
sätt. Förändringen är viktig för att vi ska 
uppnå våra mål.

Vi skapar värden för konsulter
Människor behöver jobb av fler anled-
ningar än att få lön. Att arbeta ger oss 
alla möjlighet att stärka vår kompetens 
och samtidigt ingå i ett sammanhang. 
På ManpowerGroup utgår vi från en 
människosyn där alla kan utvecklas  
och lära sig mer än de kan idag.

Genom oss kan människor få jobb, 
kompetensutveckling och karriär i 
en trygg och utvecklande miljö. Våra 
konsulter är anställda hos oss och 
omfattas därför av kollektivavtal.  
Därmed har de samma trygghet som 
hos andra arbetsgivare när det gäller  
till exempel lön, försäkringar, pension 

och semester. Medarbetarna är vår  
viktigaste tillgång – en given förutsätt-
ning för att vi ska nå våra mål är att 
vi klarar att attrahera kompetens och 
utveckla våra medarbetare.

Vi skapar värden för kunder
Med rätt kompetens kan företag och 
verksamheter i offentlig och privat 
sektor stärkas och växa. Varje dag 
förser vi svenska företag med kompe-
tens- och resurstillskott genom  
inhyrning, rekrytering till den egna  
verksamheten eller outsourcade 
lösningar där vi tar ett funktionsansvar. 
Det ger företag friheten att fokusera på 
sin egen kärnverksamhet, öka takten 
snabbare och bromsa senare. 

Vi är experten som med stora  
kontaktytor hittar den nödvändiga 
kompetensen som våra kunder 
behöver. Tack vare vår dokumenterat 
höga kvalitet och vårt hållbara arbete, 
kan verksamheter känna sig trygga 
i samarbetet med oss. Under ett år 
som 2021, som präglades av snabba 

förändringar på arbetsmarknaden, 
bidrog ManpowerGroup till att kunderna 
snabbt kunde ställa om och därmed 
klara krisen bättre.

I Sveriges Näringslivs Företagarpanel 
2021 säger kundföretagen att om de  
inte kunde komplettera kompetensför-
sörjningen genom att hyra in medar-
betare, skulle de behöva tacka nej till 
ordrar (23 %) eller senarelägga arbetet 
(22 %). 

Vi skapar värden för samhället
Det är både positivt och ekonomiskt 
gynnsamt för samhället i stort att 
människor får jobb, stärker sin kompe-
tens och därmed ökar sin möjlighet att 
få framtida jobb. På samma sätt är det 
bra för Sverige att verksamheter kan 
växa och med hjälp av rätt kompetens 
utveckla sin konkurrenskraft på ett  
hållbart sätt.

AFFÄRSVERKSAMHET OCH STRATEGI

Under pandemin fick flera myndigheter ett kraftigt ökat 
personalbehov. ManpowerGroups rekryteringslösningar 
hjälpte dem att snabbt ställa om. 
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Intressentdialog och väsentlighetsanalys

INTRESSENTDIALOG OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

PÅVERKAN PÅ VÅR VERKSAMHET
Potential att öka eller begränsa vår möjlighet att möta verksamhetsmål
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ARBETSMILJÖ
ARBETSVILLKOR

KOMPETENS-
UTVECKLING

ETIK

DATAINTEGRITET 
& IT-SÄKERHET

MÅNGFALD &
JÄMSTÄLLDHET

MILJÖ

DIGITALISERING

ManpowerGroups intressenter är de 
grupper som i störst utsträckning 
berörs av eller påverkar vår verk-
samhet. Genom en öppen dialog med 
våra intressenter kan vi fortsätta att 
utveckla vårt hållbarhetsarbete där vi 
gör mest nytta. Intressentdialogen är 
en viktig del av vår väsentlighetsanalys 
och en förutsättning för att nå våra 
höga ambitioner inom hållbarhetsom-
rådet. 

Ramverket för vår väsentlighetsanalys är  
en global analys. Utifrån denna har  
den svenska verksamheten gjort sin 
väsentlighetsanalys. Den grundas  
bland annat på medarbetar- och  
kundundersökningar, ManpowerGroups  
internationella forskning och vår svenska 
arbetslivspanel. Koncernledningen i 
Sverige har rangordnat och validerat  
de väsentliga områdena utifrån den 
betydelse de har för verksamheten och 
affärsstrategin.

Väsentlighetsanalys 
Vi samarbetar med våra intressenter 
fortlöpande för att förstå de frågor 
som är viktigast för dem. Vi har kart-
lagt dessa frågor mot potentiella risker 
för och effekter av vår verksamhet, 
för att identifiera de ämnen som har 
högst prioritet. Utöver intressentdia-
logen baseras vår analys av vad som 
är väsentligt för att ManpowerGroup 
ska bedriva en hållbar verksamhet på 
kontinuerlig omvärldsbevakning, och 
vår kunskap om arbetsmarknaden och 
verksamheten. 

Vi prioriterar rapporteringsämnen 
utifrån deras relevans för våra strate-
giska affärsmål och betydelse för intres-
senter.  Intressentengagemang omfattar  
aktiviteter både inom och utanför vår 
organisation.

6M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1



INTRESSENTDIALOG OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

1. Miljö
Världsamfundet har konstaterat att 
världens länder så snabbt och kraftfullt 
som möjligt behöver vända utvecklingen 
på klimatområdet. I linje med de mål som 
vi har satt upp inom vårt samarbete med  
World Economic Forum's International 
Business Council har vi en viktig roll att 
spela. För att lösa klimatutmaningarna 
och säkerställa en hållbar framtid för alla 
måste företag, offentliga sektorn och 
medborgarna samverka. 

Som tjänsteföretag är vår direkta miljö- 
påverkan relativt liten. Vi är dock fast 
beslutna att anpassa våra arbetssätt för 
att bidra till att nå klimatneutralitet. Över-
gången till distansarbete och den radikala  
minskningen av affärsresor under 
covid-19 har belyst möjligheterna  
för organisationer som vår att minska  
vår påverkan ytterligare. 

2. Arbetsmiljö och arbetsvillkor
Varje företag har ett ansvar för att värna 
om sina anställdas hälsa, säkerhet 
och välbefinnande. Vi sätter tusentals 
människor i arbete varje år och vi vet 
att när människor känner sig trygga blir 

deras engagemang högre. Då stannar 
de kvar längre och bygger mer kompe-
tens och får mer erfarenhet, något som 
gynnar både arbetstagare, arbetsgivare 
och samhället i stort. Att upprätthålla  
hög standard hjälper oss att positionera 
oss som ett bra företag att arbeta för  
och därmed kunna locka de bästa 
talangerna.

3. Mångfald och jämställdhet 
Vi förespråkar medveten inkludering  
så att individer från alla bakgrunder kan 
delta i arbetslivet och vara sig själva  
på jobbet varje dag. Vi strävar efter  
att gå längre än att bara följa lagar
om icke-diskriminering. Vi förespråkar 
acceptans, respekt och inkludering  
och är fast beslutna att göra allt vi kan  
för att bekämpa rasism och stärka  
mångfald, jämlikhet och inkludering  
inom vårt företag och i samhället. Det 
är viktigt att vår personal speglar den 
mångfald som finns i samhället, eftersom 
mångfald är gynnsamt för lönsamma  
och sunda organisationer. Mångfalden  
är även ett av skälen till att människor  
vill jobba hos oss. 

4. Kompetensutveckling 
Med dagens kompetensbrist finns  
en alltför stor skillnad mellan arbets-
kraftens kompetens och arbetsgivarnas 
behov. Tre av fyra svenska arbetsgivare 
hade svårt att hitta de kompetenser de 
behövde 2021, enligt vår undersökning 
(Talent Shortage). För att kunna möta 
behoven på arbetsmarknaden, på både 
kort och lång sikt, måste svenska företag 
satsa på att ge medarbetarna möjlighet 
att utveckla sina förmågor.

Kompetensbristen finns i många  
kompetensområden och branscher,
i synnerhet inom IT- och tekniksektorn.  
Vi hjälper människor i många olika  
roller att utveckla färdigheter för att bli 
och förbli anställningsbara på lång sikt. 
På så sätt kan de försörja sig, uppnå  
sina karriärmål och bidra till samhället. 

5. Etik
Förtroende och transparens på arbets-
platsen har gått från ambition till 
förväntan nästan över en natt. Ett tydligt 
etiskt arbets- 
sätt är en viktig faktor för arbetsgivare att 
attrahera de bästa talangerna. Samtidigt 

har ett gott rykte en direkt inverkan på 
företagets värde. Höga etiska standarder 
är avgörande även för kunder – i en värld 
av komplexa globala leverantörskedjor 
har transparens kommit att förväntas. 

Vår affärsetik och uppförandekod 
vägleder våra kollegor och samarbets-
partners i hur vi bedriver vår verksamhet 
för att uppnå högsta möjliga etiska stan-
dard. Genom att följa koden främjar vi 
våra värderingar. ManpowerGroups fram-
gångar bygger på en kultur som präglas 
av ärlighet, integritet och ansvar.

6. Integritetsskydd och datasäkerhet
I takt med att tekniken utvecklas börjar 
vi använda nya verktyg och utökar vår 
användning av data och analys, vilket 
gör att vi kan leverera mer värde till 
kunder och kandidater. En hög infor-
mationssäkerhet är avgörande för att 
säkerställa förtroende och transparens 
med våra medarbetare, kunder och part-
ners. Samtidigt blir cyberbrotten alltmer 
frekventa och avancerade och vi tar 
vårt ansvar för att vara vaksamma och 
utbilda våra anställda inom datasäkerhet. 
Pandemin innebar mer distansarbete, det 

i sin tur krävde ett ännu större fokus på 
informationssäkerhet.

7. Digitalisering  
Digitalisering kan vara en möjliggörare  
för hållbarhet, men kan också skapa  
hållbarhetsutmaningar. Därför tangerar 
digitaliseringsfrågan flera av våra väsent-
liga områden. 

Digitaliseringen gör att företag kan 
använda sina resurser effektivare.  
Det ger potential att leverera bra kund-
upplevelse och maximera effektiviteten  
i verksamheten. En effektiv digital  
strategi gör det möjligt för ett företag  
att bli mer flexibelt och anpassningsbart 
till förändringar i kundefterfrågan och 
marknadsförhållandena. Digitaliserade 
tjänster och distansarbete ersätter  
exempelvis ofta resor och kan många 
gånger minska klimatpåverkan.

Samtidigt kräver digitaliseringen energi, 
vilket ställer krav på hållbar och rättvis 
utvinning, produktion och leverans. 
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Väsentliga områden

https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/manpowergroup/home/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics


INTRESSENTDIALOG OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

Nyckelintressenter Kanaler för dialog Miljö Arbetsvillkor, 
arbetsmiljö

Mångfald , 
jämställdhet

Kompetens-
utveckling, 

karriär
Etik

Integritets-
skydd och 

datasäkerhet
Digitalisering

Sid 10 Sid 21 Sid 24 Sid 27 Sid 31 Sid 36 Sid 38

Kunder Personliga möten, partnerdialoger, anbudsförfrågningar, 
uppföljningssamtal, NPS, kundevents, kundutvärderingar

x x x x x x x

Kandidater Digitala kanaler, sociala medier, events, NPS, arbetsmarknads-
dagar på universitet och högskolor

x x x x x x

Konsultmed- 
arbetare/Interna 
medarbetare

Konsultmedarbetare: informationsportal, introduktions-
samtal, konsultträffar, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, 
lönesamtal, NPS 
Interna medarbetare: utvecklingssamtal, medarbetarunder-
sökning, uppföljningssamtal, lönesamtal, intranät

x x x x x x x

Ägare Rapportering, uppföljnings-, informations- och styrgrupps-
möten

x x x x x x

Fackföreningar Löpande dialog genom centrala kollektivavtal och samver-
kansavtal

x x x x x

Bransch-  
och intresse- 
organisationer

Inom ramen för medlemskap x x

Samhälle, politiker, 
media Rapporter, pressmeddelanden x x x x

Leverantörer Gemensamma styrgrupper, kontinuerlig dialog x

Tabell över frågor som är viktigast för olika intressentgrupper. 

På ManpowerGroup för vi en systematisk dialog 
med våra kunder för att säkerställa kvalitet och 
effektivitet i alla våra tjänster.
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Social (S) Governance (G) Environment (E) 

BOLAGS-
STYRNINGMILJÖ

SOCIALT
ANSVAR

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

AFFÄRSVERKSAMHET OCH STRATEGI

Vår plan för ett hållbart arbetsliv
Världen behöver bli mer hållbar och 
vi vill vara en del av den föränd-
ringen. Vi fokuserar vårt hållbar-
hetsarbete på de områden där vi 
kan göra störst skillnad inom miljö, 
socialt ansvar och bolagsstyrning. 

Hållbarhetsarbetets koppling till 
FN:s mål
ManpowerGroups globala hållbarhets-
plan kopplar arbetet till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling. De som är 
mest relevanta för oss är:

• Bekämpa klimatförändringarna 
(mål 13)

• God utbildning för alla (mål 4)

• Jämställdhet (mål 5)

• Minskad ojämlikhet (mål 10)

• Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt (mål 8)
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Miljö

Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp 
utifrån metoden för vetenskapligt baserade 
mål och kommer att halvera våra utsläpp till 
2030 och att nå klimatneutralitet 2045.



Systematiskt miljöarbete

MILJÖ

ManpowerGroup strävar efter att 
ha en så liten negativ inverkan på 
miljön som möjligt. Miljöarbetet är 
certifierat enligt ISO 14001 och är en 
integrerad del av ManpowerGroups 
affärsplaneringsprocess.

Minskad klimatpåverkan
Under 2021 tog ManpowerGroup ett 
utökat åtagande inom miljöområdet 
genom att:

• Sätta målet klimatneutralitet senast 
2045 och halvera utsläppen till 2030 
(jämfört med 2019) baserat på veten-
skaplig evidens, med hjälp av orga-
nisationen Science Based Targets 
initiative.* 

• Mäta våra utsläpp mer detaljerat och 
definiera områden där vi kan göra 
störst skillnad.

• Utöka vårt klimatarbete i värdekedjan 
till att omfatta vårt avtryck via leve-
rantörer och medarbetare.

Arbetet fortsätter 2022 med uppfölj-
ningar och fokusgrupper för att hitta 
fler förbättringsområden mot klimat- 
neutralitet i Sverige och globalt. 

Sedan tidigare har vi fyra fokus- 
områden i vårt miljöarbete:

1. Resor

2. Energiförbrukning

3. Fastigheter

4. Avfall

Av dessa områden sker Manpower-
Groups främsta inverkan på koldioxid- 
utsläpp från resor (flyg, tjänstebilar  
och hyrbilar). Betoningen i vårt klimat- 
arbete ligger därför på verksamhetens 
resemönster. Pandemin och nya 
digitala arbetssätt bidrog till kraftigt 
minskat resande under 2021. Därav 
minskade även bränsleåtgången och 
utsläppen. I framtiden har vi som mål 
att bibehålla ett minimalt resande. 
För 2022 har vi som mål att minska 
utsläppen från resor med 14 %. Våra 
utsläppsmål för 2022 är baserade på 
2019 års resemönster. 
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* Science Based Targets initaitive ger en oberoende, vetenskapligt validerad bekräftelse på att företagens utsläppsmål överensstämmer med de minskningar som krävs för att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 °C, vilket på ett avgörande sätt bidrar till att bekämpa klimatförändringarnas effekter med över 1 000 av världens ledande organisationer. Endast 20 % av de över 
4 200 företag inom G20-länderna som har satt klimatmål har gjort det mot vetenskaplig grund. (Källa: Companies taking action – Science Based Targets.)

Det är brådskande för företag, 
myndigheter och konsumenter  
att snabbt öka insatserna för 
klimatet.

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
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Arbetssätt resor
Våra prioriterade aktiviteter 2022 är inrik-
tade på de områden där vi kan ha störst 
inverkan för att minska utsläppen.

• Vi strävar efter att resa så lite som 
möjligt och istället använda digitala 
kommunikationsmedel som video- 
konferenser, digital signering, mm.

• Vi reser klimatvänligt när det är möjligt 
(med tåg, alternativt med bil med lågt 
CO2-utsläpp). ECO-drivingkurser är 
tillgängliga för de som använder bil i 
tjänsten.

• Vår bilpolicy fokuserar aktivt på att 
byta ut fossildrivna tjänstebilar mot 
elbilar i så hög grad som möjligt.

• Vi styr mot att våra medarbetare ska 
använda våra poolbilar istället för att 
hyra bil. På så sätt ökar användningen 
av utsläppssnåla bilar och vi minskar 
våra koldioxidutsläpp från bilresor.

• Vi strävar efter att hitta innovativa 
sätt att fasa ut fossila bränslen i vårt 
resande. 

Arbetssätt elförbrukning

• 100 % av den energi Manpower-
Group använder på våra svenska 
kontor är förnybar. Energikartlägg-
ning utförs vart tredje år, enligt  
lagen om energikartläggning i  
stora företag. Det hjälper oss att  
få överblick över förbrukningen och  
ger förbättringsområden som vi 
arbetar aktivt med.

• Genomsnittlig energiförbrukning på 
kontoren var 51 kWh på de 38 % av 
ytorna där vi får statistik för faktisk 
förbrukning. Detta är högre än tidi-
gare schablonberäkning på 36 kWh/
m2 från 2020 års energikartläggning. 
(Genomsnittet för kontorsverksam-
heter i Sverige är 50 kWh/m2). 

• Energikartläggningen 2020 visade 
att vi inte kan sänka energiförbruk-
ningen mer på våra etablerade fast-
igheter i någon större utsträckning. 
Arbetet fokuserar därför på nyetable-
rade fastigheter.

• De tio största kontoren har LED- 
belysning, och en stor majoritet har 
automatisk nedsläckning. 

• Datacenter står för en stor del 
av världens energiförbrukning 
och utsläpp av CO2. De vi nyttjar 
använder till stor del förnybar energi 
men återvinner för närvarande inte 
värme. Detta är ett område som vi 
ska följa upp. 

Arbetssätt fastigheter & kontor

• 55 % av fastigheterna vi hyr in oss i 
runt om i landet har miljöklassning. 
Vårt mål är att 80 % av våra nyeta-
bleringar på längre sikt ska ha någon 
av miljöklasserna Breeam, Miljö-
byggnad, GreenBuilding eller LEED 
(guld, silver eller brons).

• Lokalvård av våra kontor är ett 
område där vi kan ha stor påverkan. 
Vi har infört kemikaliefri rengöring på 
de största kontoren. Det möjliggör 
mer effektiv städning och bättre 
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arbetsmiljö med mindre skadliga 
ämnen samtidigt som vi minskar vår 
miljöpåverkan. 

• Vattenbesparande krantappar som 
använder 85 % mindre vatten har 
installerats på de större kontoren  
(ca 30 % av våra ytor).

• Att minska pappersförbrukning är ett 
av våra miljömål. Tack vare en stan-
dardinställning för dubbelsidig utskrift, 
samt ett system för fördröjd utskrift 
på samtliga skrivare håller vi antalet 
utskrifter på en låg nivå.

Arbetssätt avfall

• Vi har rutiner för avfallshantering, 
och på samtliga bemannade kontor 
finns sopsortering och återvinning. 
Rutinerna följs upp kvartalsvis i vårt 
ledningssystem.

• Vi samlar exempelvis in uttjänt  
elektronik och toners och returnerar i 
ett återanvändnings- och återvinnings-
program.

• De tre största kontoren har upp- 
samling av matavfall (motsvarande  
60 % av anställda). Under 2022 
påbörjas ett försök att väga matavfall 
och kommunalt avfall för att få en  
uppfattning om mängder. 

Uppföljning
ManpowerGroups miljöarbete granskas 
kontinuerligt genom revisioner av både 
interna och externa miljörevisorer för 
åtgärder och förbättringar. Rapporte-
ring till ledningen sker varje kvartal och 
ManpowerGroups ledning gör en årlig 
översyn av hela miljöledningssystemet. 
Miljösamordnaren är ansvarig för att 
driva och följa upp arbetet.

ManpowerGroup säkerställer miljö-
arbetet ute på våra kontor genom ett 
webbaserat ledningssystem, kontroller 
och uppföljande aktiviteter.

Resultat

• Minskade CO2-utsläpp totalt -66 % 
från 2019 (mål för 2022: -14 % från 
2019 års nivå). 

• Flyg: minskade CO2-utsläpp 
med -84 % från 2019. Totalt var 
utsläppen 18 ton (mål för 2022:  
-10 % från 2019 års nivå).

• Tjänstebil/poolbil: minskade CO2- 
utsläpp totalt med -66 % från 2019 
(mål 2022: -15 %  från 2019 års 
nivå). Vi har nu kunnat börja mäta 
bara utsläpp från körning i tjänst och 
kommer redovisa detta framöver. 
Den siffran var 226 ton CO2-utsläpp. 
Det genomsnittliga utsläppet på 
tjänstebilar har gått från 86 CO2/km 
2020 till 88 g CO2/km under 2021. 
Dock med 17 % färre bilar. Vi har 
ett större antal valbara hybridbilar, 
55 %, upp från 46 % 2020. Valbara 

elbilar i flottan ökar från 25 % 2021 
till 50 % 2022.   

• Utsläpp som orsakats genom 
distansarbete har börjat mätas 
under pandemin. Dessa står för den 
största utsläppsposten under 2021, 
nästan dubbelt tjänstebilsutsläppen 
av växthusgas. 

• Körning av privat bil i tjänsten orsa-
kade 18 ton CO2 utsläpp. Detta är 
ett nytt mätområde som vi börjat 
övervaka. 

• Hyrbilar: Totalt koldioxidutsläpp var 
5 ton, en minskning med 39 % från 
2019 (mål för 2022: -10 % från 2019 
års nivå).

• Genomsnittlig energiförbrukning 
på kontoren var 51 kWh/m2. Mål 
för 2022 är att nå genomsnittet för 
svenska kontor, 50 kWh/m2.
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• De datacenter vi nyttjar använde 
2021 över 90 % förnybar energi 
(samma som 2020).

• Minskad pappersförbrukning med  
-44 % från 2020 (mål 2022: -10 %).

• 70 enheter elektronisk utrustning 
returnerades under 2021 (310 st 
2020).

• Nytt system installerades för att 
mäta antal toners skickade till  
återvinning så vi fick inga mätetal  
(91 st 2020). 

• Genom digitala försändelser av 
medarbetardokument och fakturor  
har vi sparat 12 ton CO2.
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Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar är stommen i vår verksamhet och vi verkar för 
ett hållbart arbetsliv varje dag. ManpowerGroup vill vara branschens  
bästa arbetsgivare och tyngdpunkten i hållbarhetsarbetet ligger  
på att bidra till mångfald, jämställdhet och integration. Detta gör  
vi genom att verka för att unga snabbt ska komma ut i arbete  
efter avslutad utbildning, genom att hjälpa människor bygga upp  
färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara 
genom hela yrkeslivet samt genom att bidra till jämställda och  
inkluderande arbetsplatser.



Rätt kompetens genom hela arbetslivet

SOCIALT ANSVAR

Vi genomför konkreta åtgärder för 
inkludering och kompetensutvecklar 
tusentals människor varje år i Sverige, 
så att fler kan stärka sin position på 
arbetsmarknaden. Det öppnar dörren 
till jobb, särskilt för unga och för dem 
som står utanför arbetsmarknaden. 

Unga i jobb
Vi verkar för att unga människor snabbt 
kan komma ut i arbete efter avslutad 
utbildning. En del av detta är att hjälpa 
morgondagens talanger att utveckla de 
färdigheter de behöver innan de kommer 
in på arbetsmarknaden.

Arbetssätt unga i jobb

• Många unga får sitt första jobb genom 
oss och i vissa fall bekostar vi även 
olika certifikat eller utbildningar för 
bristyrken som till exempel truckförare 
och kundtjänstmedarbetare. 

• Utöver de reguljära anställningarna 
får 4 000 personer varje år extrajobb 
under studietiden via Manpower. 

• Genom vårt samarbete med Ung  
Företagsamhet delar vi vår expertis 
inom arbetsmarknad, bemanning  
och rekrytering med unga och  
stöttar dem att bli redo för arbetslivet. 
I partnerskapet ingår ett digitalt utbild-
ningspaket till gymnasieungdomar, 
”Din guide till framtiden”, som når 
tusentals ungdomar varje år.

Resultat

• 837 personer har fått gratis vidareut-
bildning i truck och travers

• 4 000 ungdomar deltog i vår utbild-
ning ”Din guide till framtiden” 2021

Kompetensutveckling under 
arbetslivet
Arbetslivet ändras i snabb takt och den 
kompetens som behövs skiftar hela tiden. 
Därför är det avgörande att kontinuer-
ligt lära sig nya färdigheter för att vara 
attraktiv på arbetsmarknaden. Vi hjälper 
människor att kontinuerligt bygga upp 
färdigheter så de blir anställningsbara 
genom hela sitt yrkesliv.

Arbetssätt kompetensutveckling

• Våra konsultmedarbetare har alltid 
möjlighet att utveckla sin kompetens 
och snabbt skaffa erfarenhet från olika 
uppdrag (läs mer i kapitlet Kompetens-
utveckling och karriär). 

• I den digitala omställningen av arbets-
livet bromsas utvecklingen av bristen 
på personal. Experis Academy är en 
högre utbildning som vi erbjuder för 
att komplettera kompetens och göra 
konsulter helt redo för uppdrag hos 
våra kunder. Personer med nyligen 
avslutad utbildning eller några års 
arbetslivserfarenhet inom IT får en 
skräddarsydd intensivutbildning med 
lön. Utbildningen kompletterar delta-
garnas kunskaper och kompetenser 
under tolv veckor med en accelererad 
studietakt enligt konceptet Blended 
Learning. Deltagarna är under utbild-
ningen anställda som konsulter av 
Experis och coachas under kursens 
gång av IT-konsultchefer. Detta löser 
samtidigt våra kundföretags behov av 
spetskompetens som är svår att hitta. 
Utbildningen genomförs i samarbete 
med universitet och IT-leverantörer på 
flera platser i landet. Efter utbildningen 
ges konsulten möjlighet till anställning 
på kundföretaget.

ManpowerGroup och  
Ung Företagsamhet gör  
unga redo för arbetslivet.
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• Under 2021 lanserade vi Experis 
Career Accelerator, en utbildnings-
plattform som hjälper IT-utvecklare och 
-tekniker att validera och utveckla sin 
kunskap. Genom ett AI-verktyg kan 
deltagaren kartlägga sin kompetens 
och få individanpassade förslag på 
relevanta utbildningar. Därefter erbjuds 
relevanta kurser genom verktyget 
utan kostnad. Samtidigt som tjänsten 
erbjuder IT-talanger kompetensutveck-
ling kan den bidra till att minska  
branschens stora kompetensbrist.

• Våra tjänster har hjälpt Sverige att 
snabbt ställa om under pandemin. 
Exempelvis blev flera av Talent  
Solutions Right Managements tjänster 
för omställning, ledarutveckling,  
re- och upskilling särskilt viktiga  
för organisationer som behövde 
minska personalstyrkan, skaffa sig 
kompletterande kunskap eller rusta  
sig med helt nya färdigheter.

Resultat

• Under 2021 utbildade Experis 
Academy 40 konsulter inom 
javaprogrammering och .NET- 
programmering. 70 % av deltagarna 
på våra up-skilling program får ett 
uppdrag inom IT direkt efter avslutat 
program hos oss.

• Experis Career Accelerator startade 
i juli 2021 och under perioden tog 
305 personer del av någon utbild-
ning via verktyget.

• Genomsnittlig tid för att få ett nytt 
jobb efter stöd, vägledning och 
coaching via Talent Solutions Right 
Management är 17 veckor. 96 % av 
deltagarna svarar att de har fått sin 
självkänsla och sitt självförtroende 
stärkt under Right Managements 
program.

Integrera och inkludera
ManpowerGroup bidrar till att bryta 
arbetslöshet och verka för integration i 
arbetslivet. Vi anser att nyckeln till integra-
tion och sammanhang är jobb och vill ge 
alla förutsättningar att delta i arbetslivet, 
försörja sig och uppnå sin fulla potential.

Dagligen inkluderar vi människor som  
tidigare stått utanför arbetsmarknaden  
och dessutom förser vi tusentals 
människor med extra stöd varje år  
genom de matchningstjänster vi  
erbjuder till arbetssökande hos  
Arbetsförmedlingen. 

Pandemin resulterade i att antalet
arbetssökande ökade och Manpower  
tog under 2021 emot en bred målgrupp 
med mycket varierande utbildningsnivåer, 
kunskapsnivåer och erfarenheter från 
arbetslivet.

Arbetssätt integrera och inkludera
Manpower är en av Sveriges största 
aktörer inom Rusta och Matcha (samt 
tidigare tjänst Stöd och Matchning).  

De arbetssökande får stöd, coachning 
och matchning för att påbörja studier 
eller hitta en ny väg i karriären och  
skaffa en anställning. 

Resultat

• Mängden arbetssökande som valde 
Manpower som leverantör av match-
ningstjänster under 2021 ökade 
jämfört med året innan: totalt valde  
5 479 (4 455 år 2020) arbetssö-
kande Manpower. 39 % av dem 
matchades ut till nytt arbete eller 
påbörjade studier, jämfört med 
snittet för alla leverantörer som 
var 31 %. Efter fyra månader var 
30 %* av de kandidater som gått 
programmet hos Manpower kvar i 
sin nya sysselsättning, vilket är en 
påtaglig höjning jämfört med tidigare 
år (2020: 14 %). Snittet för långsik-
tiga matchningar hos alla leveran-
törer under 2021 var 28 %*.
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*snitt beräknat på 3 första kvartalen 2021 
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Projekt för inkludering på arbets-
marknaden
ManpowerGroup deltar i ett flertal projekt 
som syftar till mångfald och integration. 
Exempel:

• Samarbete i REDO-projektet för 
att stötta ensamkommande unga 
personer som berörs av gymnasie- 
lagen. Coachning och stöd mot 
anställning bland annat i samarbete 
med Manpowers kunder som är  
engagerade i projektet (se nästa sida).

• Samarbete med Falun kommun och 
ytterligare aktörer om en 10 veckor 
lång skräddarsydd utbildning inklusive 
praktisk träning ”Lagerspåret”.  
Utbildningen är för utvalda personer 
som står långt från arbetsmarknaden,  
exempelvis på grund av språkbrister. 
Därefter får de anställning hos 
Manpower.  

• Samarbete med Halmstad Högskola 
där vi rustar utländska akademiker  
för att gå ut på den svenska arbets-
marknaden med utbildning och  
praktiska insatser. 

Vi vill påverka svenskt arbetsliv 
positivt
Vi deltar i samhällsdebatten, bland annat 
genom att dela vår expertis och genom 
att försöka påverka frågor som kompe-
tensutveckling, god arbetsmiljö och 
jämställdhet på jobbet i positiv riktning.

Vi delar fritt med oss av vår kunskap om 
vad som påverkar arbetsmarknaden idag, 
vad som händer härnäst i arbetslivet – 
och hur man bäst ska agera för att hålla 
sig anställningsbar som arbetstagare eller 
ska navigera som arbetsgivare. Vi tar 
bland annat fram ett stort antal svenska 
och internationella rapporter som intres-
serade kan ta del av på våra webbsidor, 
via nyhetsbrev och webbinar.

Återkommande undersökningar är:

• Manpower Work Life 
Sveriges största arbetslivspanel

• ManpowerGroups Arbetsmarknads-
barometer  
Arbetsgivarnas prognos över syssel-
sättningen kommande kvartal

• Talent Shortage  
Mätning av kompetensbrist

• Internationella rapporter  
Om trender på arbetsmarknaden

17M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1



18M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1

SOCIALT ANSVAR

För två år sedan startade ett internatio-
nellt pilotprojekt inom ManpowerGroup 
med syfte att få in grupper i utanför-
skap på arbetsmarknaden. 

I Sverige valde vi att rikta oss mot 
gruppen av ensamkommande barn 
som kom hit under flyktingvågen 2015 
och som inkluderas av den så kallade 
gymnasielagen. Enligt denna lag får den 
som kan försörja sig själv sex månader 
efter avslutade gymnasiestudier perma-
nent uppehållstillstånd. 

För att nå kandidaterna i den aktuella 
målgruppen startade vi ett samarbete 
kring ett initiativ som heter REDO – en 
kampanj som drivs av den ideella  
föreningen Arbetskraftsförmedlingen. 
Syftet är att de som har fått uppehålls- 
tillstånd genom gymnasielagen ska få 
jobb och att företagen som anställer dem 
i sin tur ska få motiverad och utbildad 
arbetskraft inom bristyrken. 

Medarbetarna i Manpower Matchning 
är mycket stolta över samarbetet. Vi 
ser också att arbetet kan generera nya 
kunder och ett djupare partnerskap 
med befintliga kunder – tack vare det 
ökande intresset för hållbarhet även 
på arbetsmarknaden. Dessutom vill 
företag nå ut i kandidatbristen, skapa 
en stolthet hos sina medarbetare och 
attrahera yngre förmågor som vill att 
deras arbetsgivare ska ta samhälls- 
ansvar. Samarbetet med REDO- 
kampanjen ger oss med andra ord 
möjlighet att hjälpa unga ut i arbete 
och att få uppehållstillstånd, men 
också att hjälpa våra kunder med sitt 
hållbarhetsarbete.

Case: Manpower Matchning och REDO 

* Stöd och matchning (STOM) var ett valfrihetssystem som startades 2014 av Arbetsförmedlingen. STOM tillkom alltså 
innan uppgörelsen i Januariöverenskommelsen om Arbetsförmedlingens reform. STOM ersattes med Rusta och 
matcha under 2021.

Så bidrar vi till projektet REDO
Manpower Matchning har skapat en 
process för att guida kandidaterna till 
Manpower via Arbetsförmedlingens 
system Stöd och matchning (STOM)  
och Rusta och matcha (KROM)*
och sedan snabbt stötta dem ut i 
anställning. Det handlar om motiverade 
kandidater, ofta med yrkesutbildning, 
som är flyttbara och har lärt sig språket 
bra sedan de kom till Sverige. 

Av de drygt 40 kandidater vi har fått  
in sedan april 2021 har fler än 30 gått  
ut i jobb och är nu igång med sina 
ansökningar till Migrationsverket.  
Genom att ringa till företag och  
presentera vårt arbete har vi väckt  
ett intresse för att göra gott i samband 
med rekryteringar. 
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Vi står inför en digital omställning 
där bristen på kompetent personal 
bromsar utvecklingen. Experis 
Academy är en högre utbildning  
som vi erbjuder för att komplettera 
kompetens och göra konsulter redo 
för uppdrag hos våra kunder. Personer 
med nyligen avslutad utbildning eller 
några års arbetslivserfarenhet inom 
IT får här en skräddarsydd intensiv- 
utbildning med lön. 

Utbildningen bedrivs enligt konceptet 
Blended Learning och deltagarna är 
under tiden anställda som konsulter av 
Experis och coachas av IT-konsult- 
chefer. Detta löser samtidigt våra kund-
företags behov av spetskompetens, 
som ofta är svår att hitta. Utbildningen 
genomförs i samarbete med IT-leve-
rantörer på flera platser i landet. Efter 
utbildningen ges konsulten möjlighet till 
anställning på kundföretaget.

Under 2021 utbildade Experis Academy 
40 konsulter inom javaprogrammering 
och .NET-programmering. Placering för 
dessa har varit Malmö, Växjö, Skövde, 
Göteborg, Norrköping och Stockholm. 
Efter avslutat program hos oss fick  
70 % av deltagarna ett uppdrag inom  
IT direkt. 

Även kundspecifika utbildningar
Experis Academy erbjuder också skräd-
darsydda utbildningar där innehållet 
anpassas helt efter kundens unika 
kompetensbehov. På så sätt går det 
snabbare att fylla specifika kompetens- 
luckor och lösa rekryteringsbehovet. 
Ett exempel på en sådan kundspecifik 

lösning är Scania i Södertälje, som 
lät en grupp anställda som inte var 
utvecklare lära sig yrket.

Olika regionala behov
Ett ytterligare skäl för Experis att driva 
en egen utbildningssatsning är att det 
finns olika regionala behov av IT-kom-
petens, till exempel av javautvecklare i 
ett visst län. Det här är mycket viktigt 
för ett konsultföretag som Experis IT 
som har 550 konsulter på 50 orter i 
Sverige. Experis Academy är därför ett 
mycket användbart verktyg för att få 
fram den kompetens som saknas och 
bidra till kompetenshöjning.
– Det finns inte tillräckligt med utveck-
lare och andra IT-specialister för att 
fylla behoven, de utbildas inte i tillräck-
ligt snabb takt, säger Ellen Hedvall, 
Sverigechef för Experis Academy.

Case: Experis Academy 
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Ready for Work Award är ett årligt pris från 
ManpowerGroup som uppmärksammar de 
unga företagare som bäst visar att de har 
byggt färdigheter och kompetenser inför 
arbetslivet. 

Priset delas ut i samband med Junior 
Achievments europeiska företagartävling. 
Vårt partnerskap med Junior Achievment har 
som mål att bygga framtidens ledare. Det 
vinnande teamet får coachning och vägled-
ning av ManpowerGroup under ett helt år.

2021 kammade tre unga företagare från 
Sverige hem priset. De vann tidigare samma 
år Svenska mästerskapen i Ung Företag-
samhet och gick därefter vidare till europeisk 
final. Deras företag Shear Joy tar vara på 
överbliven, ekologisk och närproducerad 
fårull som annars skulle slängts – och skapar 
hållbara produkter för hem och trädgård.

Ett helt år av träning och ledarutveckling 
med ManpowerGroup Talent Solutions  
Mentoring Program kommer att ge dessa 
unga företagare viktiga färdigheter inom 
entreprenörskap och ledarskap för  
arbetslivet. 

Case: Ready for Work Award 

Foto: Ung Företagsamhet
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Som en av Sveriges största privata 
arbetsgivare tar vi ansvar genom att 
erbjuda trygga jobb för våra omkring  
5 000 medarbetare – genom bland 
annat kollektivavtal och gratis  
kompetensutveckling. Vi arbetar  
också hårt för att minimera riskerna  
för olycksfall och arbetssjukdomar.  

Arbetsvillkor
Samtliga medarbetare inom Manpower-
Group har kollektivavtal, vilket innebär 
anställningstrygghet som uppsägningstid, 
övertidsersättning, semester, pension 
och arbetsmarknadsförsäkringar. Dess-
utom ingår förmåner som till exempel 
tjänstepension, friskvård och föräldralön. 
Samma arbetsrättsliga regler gäller som 
på arbetsmarknaden i övrigt. Vi samar-
betar löpande med fackliga parter kring 
löner, anställningsvillkor, säkerhet och 
arbetsmiljö.

I samband med våra medarbetarunder-
sökningar gör vi ett strategiskt arbete för 
att säkerställa att vi förblir en attraktiv 
arbetsgivare som attraherar och behåller 
kompetent personal. Bland interna 
medarbetare gör vi en årlig mer omfat-
tande medarbetarundersökning, bland 
konsultmedarbetare kvartalsvisa kortare 
mätningar. 

Den anonyma undersökningen med 
interna medarbetare mäter nöjdhet kring 
utveckling och karriär, kultur, värderingar, 
ledning, samverkan, samt engagemang. 

Undersökningen ligger till grund för 
affärsstrategier och ett omfattande arbete 
med handlingsplaner på olika nivåer i 
företaget. 

ManpowerGroup erbjuder stöd och hjälp 
till medarbetare som har blivit uppsagda 
på grund av arbetsbrist, enligt gällande 
kollektivavtal via TRR och TSL fonderna.

Vi tar arbetsmiljö på allvar
ManpowerGroup har hög ambitionsnivå 
inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för 
en god arbetsmiljö med säkra, jämställda 
och hälsosamma arbetsplatser där 
riskerna för olycksfall och arbetssjuk-
domar minimeras. Alla medarbetare ska 
trivas, vara nöjda med sitt arbete och 
känna att de har möjlighet att påverka sin 
arbetssituation.

Vi har ansvar för alla våra medarbetare 
oavsett var de arbetar. Därför driver vi ett 
aktivt, förebyggande och systematiskt 
arbete för en god arbetsmiljö i enlighet 
med lagen och enligt Arbetsmiljöverkets 
rekommendationer. 

Arbetssätt arbetsmiljö
Kunskap och kommunikation är en viktig 
del i vårt arbetsmiljöarbete.

• Genom vårt systematiska arbetsmiljö-
arbete undersöker och bedömer vi 
vilka risker och brister som finns i 
arbetsmiljön, kan åtgärda brister och 
följa upp effekten.

• Vi introducerar och informerar alla 
nyanställda för att säkerställa att de 
förstått de rutiner och säkerhetsföre-
skrifter som gäller för uppdraget.

• Information om hur man ska hantera 
allvarliga situationer får man vid anställ-
ningen, på intranäten i form av infor-
mationsfilm och checklistor, samt via 
webbaserade utbildningar.  

• Vi utbildar regelbundet våra ledare och  
medarbetare i att se, uppfatta och 
åtgärda fysiska och psykosociala arbets-
miljörisker samt tidiga tecken på stress.

• Konsultmedarbetarna får information 
från sin konsultchef om arbetsmiljölag-
stiftningen och kan genom vårt intranät 
ta del av filmer om vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete såväl som checklistor 
som hanterar konsultens arbetsmiljö. 

Arbetsvillkor och arbetsmiljö

Vi har ambitionen att 
vara branschens bästa 
arbetsgivare.
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• Vid första kundbesöket gör vi en 
bedömning av arbetsmiljöns fysiska 
och psykosociala aspekter (med hjälp 
av Almegas Prevent App) och vi infor-
merar konsultmedarbetaren om detta. 
Det förbereder konsultmedarbetaren 
på hur arbetsmiljön ser ut, och utgör 
del av vår riskanalys och handlings-
plan.

• Enligt vår metodik har vi en avstämning 
under första veckan för att säkerställa 
att konsultmedarbetaren har fått intro-
duktion av kundföretaget och förstått 
informationen. Första-veckan-samtalet 
syftar även till att förebygga onödiga 
krav och belastningar i konsultens 
arbetsinnehåll.

• Om medarbetare upplever missför- 
hållanden, uppmuntrar vi dem aktivt 
att vända sig till sin chef eller använda 
vår anonyma anmälan.

• Vi kontrollerar och gör systematiska 
riskbedömningar av arbetsmiljön för 
alla våra intern- och konsultmedarbe-
tare. Därefter planerar vi och åtgärdar, 
ofta i nära samarbete med våra 
kunder.

• Vi granskar arbetsmiljön och säker-
heten genom täta inspektioner på 
arbetsplatsen.

• Varje chef upprättar årligen en risk-
analys och en handlingsplan för 
arbetsmiljön. 

• Vi följer upp alla planer för att säker-
ställa att arbetsmiljön förbättrats och 
att alla risker dokumenterats. Om det 
sker en olycka eller ett tillbud finns 
rutiner för rapportering av detta. Målet 
är alltid att lära sig av händelsen för att 
förebygga att det händer igen.

• För att säkerställa att säljare, 
konsultchefer och chefer har tillräcklig 
kunskap och erfarenhet avseende 
arbetsmiljöfrågorna genomförs regel-
bunden och obligatorisk utbildning i 
systematiskt arbetsmiljöarbete och 
rehabilitering, samt riktade rehabilite-
ringsutbildningar. 

• Vi gör en årlig analys av sjukskrivningar,  
i syfte att hitta förbättringsmöjligheter i 
vårt förebyggande arbete. 

• Specialgjorda utbildningsprogram för 
våra företag och regioner enligt deras 

utmaningar vad gäller lång- och  
korttidssjukfrånvaro kopplat till rehabi-
literingar, tidiga tecken på stress och 
psykisk ohälsa.

• Alla medarbetare får friskvårdsbidrag 
(interna medarbetare även friskvårds-
timme).

• I samarbete med företagshälsovården 
arbetar vi med rehabilitering av med- 
arbetare som blir långvarigt sjuka.

• ManpowerGroup har skyddskom-
mittéer med både arbetsgivar- och 
arbetstagarsidan representerade, 
inklusive ManpowerGroups huvud-
skyddsombud. Kommittéerna träffas 
var tredje månad för att komma 
överens om arbetsmiljöarbetet som 
berör hela ManpowerGroup. Det finns 
även lokala skyddskommittéer. 

• Om en medarbetare har stött på en 
arbetsrelaterad incident ska denne 
skicka in en incidentrapport. Incidenter 
läggs in i riskanalyser och handlings-
planer för arbetsplatsen och presen-
teras vid lokala och centrala säkerhets-
kommitté-möten, med årlig uppföljning. 
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Resultat

• Konsultmedarbetares betyg på sin 
arbetsmiljö 8,3 (upp från 8,1).*

• Konsultmedarbetares betyg på hälso- 
och säkerhetsinstruktioner och efter-
levnad 8,2 (upp från 7,9).* 

• Under 2021 utbildades 100 % av 
cheferna utifrån deras specifika utma-
ningar i sjukskrivningar samt i de 
riskanalyser och handlingsplaner som 
vi använder i vårt systematiska arbets-
miljöarbete.

• 180 timmar utbildning i arbetsmiljö 
under året.

• Under 2021 minskade långtidssjuk-
skrivningarna på ManpowerGroup 
även om korttidssjukskrivningarna var 
högre under 2021 än under tidigare år. 
Vårt mål är fortsatt att sänka den totala 
sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron.

• Under 2021 har vi glädjande nog inte 
behövt avsluta något samarbete med 
en kund, pga att skadlig arbetsmiljö 
inte har åtgärdats. (Detta har tyvärr 
behövt ske både 2019 och 2020.)
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• Skyddskommittéer påverkar arbets-
miljön positivt eftersom alla får en 
gemensam grund och arbetar mot 
samma mål. Både övergripande och 
principiella frågor behandlas,  
till exempel företagshälsovård, risker i 
arbetsmiljön, arbetsmiljöutbildning och 
rehabilitering. Även eventuella föränd-
ringar av lokaler, arbetsmetoder och 
organisation diskuteras. Dokumen-
tation från mötena presenteras på 
intranäten.

• Både fysiska skador och psykiska 
problem rapporteras till Arbetsmiljö-
verket enligt gällande lag, med kopia till 
säkerhetschef. Vi utreder arbetsskador 
och tillbud, för att säkerställa att det 
inte händer, eller händer igen. Efter 
anmälan utser juristgruppen en utred-
ningsledare enligt ärendets karaktär. 
Vid behov tillsätts en utredningsgrupp 
för att ta fram relevanta fakta och 
omständigheter. Utredaren överväger 
olika faktorer, såsom tillgång till extern 
expertis, lokala lagar, anställdas rättig-
heter, datasekretess och lokala arbets-
rättsliga regler. Utfall rapporteras till 
juristgruppen och koncernledningen.

Arbetsmiljö under pandemin
För att värna om både interna och 
konsultmedarbetares hälsa och bidra 
till minskad smittspridning i samhället 
hade vi ett antal riktlinjer i linje med 
Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner. De gick främst ut på att stanna 
hemma vid sjukdomssymptom, hålla 
distans och att vara extra noggrann 
med hygien. En rad förebyggande 
åtgärder genomfördes också på 
arbetsplatserna. Våra konsultmedarbe-
tare följde riktlinjerna hos våra kunder. 

Under pandemin ställde vi om vår 
interna verksamhet för att till stor del 
ske digitalt på distans. Majoriteten av 
våra interna medarbetare som kunde 
arbeta hemifrån gick över till distans-
arbete, vilket satte fokus på andra 
arbetsmiljöfrågor, som god arbetsmiljö  
i hemmen. För att främja fysiskt  
välbefinnande har bland annat alla 
medarbetare fått goda råd och hade 
tillgång till en app för pausgymnastik 
för rörelse och återhämtning. 

Eftersom många interna anställda 
saknade arbetsplatsen och kolle-
gorna har vi även gjort andra 
åtgärder för att främja samarbete, 
gemenskap och emotionellt  
välbefinnande. Ledningen har haft 
täta digitala informationsmöten, 
chefer fick extra stöd i att leda  
på distans och ett stort antal  
informationsinsatser gjordes.

Under pandemin har vi även arbetat 
med ett projekt gällande intern 
arbetsmiljö. Syftet med projektet  
var att belysa arbetsmiljösituationen 
och vid behov föreslå åtgärder. 
Många bra förslag på aktiviteter  
som förbättrade den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön föreslogs 
och genomfördes under 2021.  
Vid utvärderingen av projektet i 
början av 2022 visade det sig att 
projektet påverkat såväl arbetsmiljön 
som företagskulturen positivt.

*Medelvärde på skalan 0-10 (enligt NPS undersökningen).
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För ManpowerGroup är mångfald  
och jämställdhet viktiga mål.  
Kompetensbaserad mångfald  
skapar förutsättningar för ökad  
tillväxt och sunda organisationer. 
Eftersom vår verksamhet går ut på  
att dagligen hjälpa människor att  
hitta jobb, försäkrar vi oss om att 
kompetens alltid är det som är  
avgörande i våra rekryteringar.

Vi strävar alltid efter att ge människor 
möjlighet till en egen försörjning utifrån 
varje individs förmåga, förutsättningar  
och vilja. För oss är det viktigt att vår 
personal speglar den mångfald som  
finns i samhället. Orsaken är bland  
annat att mångfald bidrar till lönsamma 
och sunda organisationer. På samma  
sätt är detta ett av skälen till att människor 
vill jobba hos oss.

Arbetssätt mångfald och jämställdhet
Genom ManpowerGroups jämställdhets-
plan och mångfaldspolicy uppmuntrar 
vi lika behandling av alla människor i vår 
verksamhet. I vår policy framgår det att 
vi aktivt motarbetar att yttre faktorer som 
t ex etnicitet, religionstillhörighet, kön, 
könsidentitet, könsuttryck, funktions- 
förmåga, ålder eller sexuell läggning ska 
påverka individens möjlighet att anställas. 
Även vår affärsetik och uppförandekod 
och årliga etikträning befäster våra  
värderingar om respekt för alla människor.  
(Läs mer under området Etik.)

• Vi utbildar regelbundet våra medarbe-
tare i policy och förhållningssätt.

• ManpowerGroups process styr mot 
kompetensbaserade rekryteringar och 
objektiva diskrimineringsfria urval. På 
så sätt systematiserar vi ett arbete 
som utesluter rekrytering som står i 
strid med vår policy. Detta innefattar 
alla steg av rekryteringsprocessen, från 
utformning av kravprofil, annons och 
val av annonseringskanaler till urval av 
kandidater, intervjuer och tester.

• I jobbansökningar kräver vi endast 
information som är relevant för de 
kunskapskrav som finns för den  
aktuella tjänsten. Vi frågar inte efter 
nationalitet, ålder, eller annat som är 
irrelevant för urvalet och kandidaten 
väljer själv vilken information hen vill 
framhäva i sin ansökan.

• I de eventuella fall då en kund förväntar 
sig att urval ska ske utifrån yttre 
faktorer bemöter vi detta genom att 
informera om att vi inte värderar eller 
låter yttre faktorer påverka varken 
urval, anställning eller tillsättande av 
tjänst eller uppdrag.

Fördomsfri rekrytering  
är en central faktor i  
våra processer.

https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/manpowergroup/home/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics
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Vi ska spegla den svenska 
arbetsmarknaden.

Vårt mångfaldsmål fokuserar på  
mångfald utifrån ursprung. Här använder 
vi begreppet ”utländsk-bakgrund” (SCB, 
Nyckeltalsinstitutet). Vårt mål är att vi  
som arbetsgivare ska spegla den 
svenska arbetsmarknaden. 

Resultat

• Vårt mål är att spegla Sveriges 
befolkning. Under 2020 hade  
33 % av ManpowerGroups 
samtliga medarbetare utländsk 
bakgrund.* Samma period var 
andelen med utländsk bakgrund 
29 % totalt sett i Sverige för 
gruppen 18-65 år.**

• Vårt mål är att fram till 2025 öka 
andelen interna medarbetare  
med utländsk bakgrund från  
14 % till 17 %.

• Vårt långsiktiga mål är ökad mång- 
fald bland våra interna ledare, där 
10 % idag har utländsk bakgrund. 

• 89 % av våra interna medarbetare 
instämmer med påståendet  
”Vår organisation värderar mångfald 
bland medarbetarna” i vår med- 
arbetarundersökning från 2021  
(88 % 2020).

• 95 % av interna medarbetare  
håller med om att den närmaste 
chefen värdesätter kvalificerade  
personer oavsett ursprung, 
bakgrund och åsikter i vår ledar- 
mätning (94 % 2020).

* Mätning genomförd i december 2020 av Nyckeltals-institutet inom alla ManpowerGroups bolag i Sverige.
** Enligt vår mångfaldskartläggning 2020 gjord av Nyckeltalsinstitutet med hjälp av uppgifter hämtade från SCB 
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sation, omarbetar och reviderar vi 
vår jämställdhetsplan löpande både 
i linje med lagkrav och våra egna 
mål i Sverige och internationellt i 
vår koncern. HR-avdelningen inom 
koncernen driver arbetet och säker-
ställer framgång.

• För att säkerställa fördelningen kvinn-
liga/manliga ledare över tid arbetar vi 
med kontinuerlig och långsiktig talang- 
och successionsplanering. 

• ManpowerGroup har en könsneutral 
lönepolicy som stödjer riktlinjerna i våra 
kollektivavtal. Likaså är våra strukturer  
för belöning som exempelvis Manpower-
Groups bonus-, tjänstebils- samt 
pensionspolicy könsneutrala.

• Lönesättningen samt den totala  
ersättningen inom ManpowerGroup 
ger inget utrymme för särbehandling  
beroende på yttre faktorer. För att 
säkerställa jämställda löner görs, i 
enlighet med lag, en lönekartläggning 
varje år. Analys och plan på åtgärder 
upprättas utifrån resultatet på  
kartläggningen.

 Resultat

• 2021 var andelen kvinnor i ledande 
befattningar internt inom Manpower-
Group 60 %, målet på minst 50 % 
kvinnor nåddes. (Jämförbart med att 
33 % av cheferna inom privat sektor 
var kvinnor år 2020 enligt SCB.)

• 2021 var 44 % kvinnor i det seniora 
ledarteamet internt inom Manpower-
Group kvinnor. Målet på minst 40 % 
kvinnor nåddes. 

• Från 2022 är målet 50 % kvinnor för 
alla ledande befattningar. 

• Under 2021 har bolagen inom 
ManpowerGroup inte funnit några 
osakliga löneskillnader mellan 
könen.

• Alla medarbetare har rätt att ta  
föräldraledighet enlig lag och totalt 
gjorde 2 566 personer detta, fördelat 
på 62 % kvinnor och 38 % män. 

Jämställdhet finns bara om den 
främjas
Jämställdhetsarbetet ska i första hand 
drivas inom områden där osakliga  
skillnader mellan villkor/förhållanden kan 
påvisas.

ManpowerGroups jämställdhetsplans 
övergripande mål och syfte är att säker-
ställa:

• En god och säker arbetsmiljö för alla 
anställda inom bolaget samt lika rätt i 
fråga om arbete, anställningsvillkor och 
andra arbetsvillkor och utvecklings-
möjligheter inom arbetet oavsett kön, 
könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, 
religion eller annan trosuppfattning 
sexuell läggning, funktionsförmåga  
och ålder.

• ManpowerGroup främjar aktivt karriär- 
möjligheter för kvinnor. I vår organisa-
tion är det självklart att kvinnor finns 
representerade överallt.

• En redovisning av föregående periods 
plan på åtgärder tas in i nästkommande 
plan där vi redovisar och analyserar 
resultatet.

Jämställdhetsplanen innehåller våra  
långsiktiga mål och aktiva åtgärder inom 
följande områden:

• Arbetsförhållanden och arbetsmiljö

• Löner och andra anställningsvillkor

• Rekrytering och befordran

• Utbildning och övrig kompetens- 
utveckling

• Föräldraskap och arbete

De aktiva åtgärderna tas fram i samarbete 
med olika delar av organisationen. På så 
sätt säkerställer vi gemensamt ansvar 
för jämställdhetsarbetet och våra aktivi-
teter. Mål för jämställdhet följs upp i våra 
ledningsgrupper i Sverige och av vårt 
globala huvudkontor.

Arbetssätt jämställdhet mellan könen

• Alla anställda har ett ansvar för att 
motverka brister inom jämställdhet, 
mångfald och arbetsmiljö, vilket  
innefattar att rapportera eventuella 
brister till närmaste chef.

• Som ett stöd för chefer, ledare och 
medarbetare i arbetet att uppnå ökad 
jämställdhet inom hela vår organi-

60 % av ledarna internt i 
ManpowerGroup är kvinnor.

Efter ett önskemål från en av våra indu-
strikunder har vi genomfört kompetens-
höjande insatser och riktad marknadsfö-
ring som har gjort att vi kunnat anställa 
nästan 34 % kvinnor i tidigare mycket 
mansdominerande roller under 2021, 
jämfört med 9 % 2020 och 25% 2019.
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Vårt mål är att bidra till människors och 
verksamheters kompetensutveckling. 
Ständig utveckling av våra medarbe-
tares kompetens, såväl konsultmed-
arbetare som interna medarbetare, är 
avgörande för vår konkurrenskraft. På 
samma sätt är kompetensutvecklingen 
avgörande för varje individs förutsätt-
ningar att få jobb.

Kompetensutveckling kan uppnås såväl 
genom att fylla på med erfarenhet och 
kunskap i nuvarande roll, som genom  
en mer traditionell karriär med byte av 
roll. Det är också viktigt att utveckla  
och stärka kraften som kommer av 
att kombinera teknisk kompetens och 
utveckling med mjuka förmågor, så 
kallade soft skills, som exempelvis 
samarbete, kommunikation, anpass-
ningsförmåga och kreativitet.

Digital utveckling kräver 
kompetensutveckling
Den digitala transformationen och  
automatiseringen sker i allt snabbare 
takt, den skapar arbetstillfällen inom det 
tekniska området och driver genom-
gripande förändringar på arbetsmark-
naden. Att hjälpa människor att utveckla 
nya förmågor och att lära sig att arbeta 
på nya sätt är kritiskt för att lyckas på 
arbetsmarknaden. 

Mjuka förmågor, i kombination med 
tekniska färdigheter, är det som gör oss 
oersättliga på arbetsmarknaden. Att 
stötta medarbetare i att utveckla både 
sina tekniska färdigheter och de mänsk-
liga förmågorna är avgörande för att fort-
sätta vara konkurrenskraftiga. 

Arbetssätt kompetensutveckling
För att säkerställa utvecklingsmöjligheter 
gör ManpowerGroup ett antal kompetens- 
höjande åtgärder:

• Den snabba och kontinuerliga utveck-
lingen av våra arbetsprocesser och 
införande av nya system kräver  
regelbundna uppdateringar av våra 

introduktionsprogram. Både konsult-
medarbetare och interna medarbetare 
genomgår en introduktion till sin roll för 
att få bästa möjliga förutsättning  
att vara framgångsrik i sitt arbete. 
Delar av introduktionen sker digitalt 
och är delvis specifik för respektive 
roll. Under 2021 gjorde vi en uppdate-
ring av introduktionen i vår kunskaps-
plattform.  

• Enligt vår metodik har alla interna 
medarbetare, samt alla konsultmed-
arbetare som är anställda över 2 
månader, ett årligt utvecklingssamtal 
med handlingsplan för nästkommande 
år. Dessa följs upp i kontinuerliga 
avstämningar där både prestation och 
utveckling ligger i fokus. 

• Utvecklingen av våra ledare planeras 
och följs upp enligt vår ledarskaps-
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modell där såväl affärsmässiga som 
mjuka förmågor ingår.

• Alla medarbetare, såväl interna som 
konsultmedarbetare, har fri tillgång 
till vår lärandeplattform powerYOU 
(Skillsoft Percipio). Där finns över  
10 000 kurser,  e-learnings, rapporter, 
läranderesor, e-böcker, digitala  
introduktioner och utbildningar med 
AI-drivna rekommendationer utifrån 
medarbetarens profil, registrerade 
intresseområden och redan genom-
förda kompetenshöjande aktiviteter.

 • Träningar och utbildningar erbjuds 
för att få såväl teoretisk som praktisk 
kunskap i olika arbetsmoment.  
Dessa sker såväl i klassrumsformat 
som digitalt. 

• Internt tränarnätverk med omkring 35 
personer som kontinuerligt utbildar och 
vägleder interna kollegor i Manpower-
Groups verksamhet och system  
 (s.k. superusers och champions).

• 2021 lanserades ett mentorprogram 
för att ge nyanställda möjligheten att 
tillsammans med en mentor lära sig 
mer om ManpowerGroups olika verk-
samheter och bygga nätverk. 

Över 10 000 olika gratis digitala  
utbildningar och föreläsningar

Interna 
medarbetare 

Konsult-
medarbetare 

Kandidater
Program- 
deltagare*

Kunder

E-learning   
Utbildning inom  
bristyrken  
Individuellt stöd till 
 jobb eller studier 
Utvecklings- 
/karriärsamtal  
Utbildningar i Sverige  
och internationellt 

Karriärcoachning 

Några exempel på kompetensutveckling: 

*Deltagare i Rusta och Matcha.

• Under Q4 2021 genomfördes en riktad 
aktivitet till samtliga medarbetare med 
fokus på Microsoft365 (M365) i syfte 
att höja kunskapsnivån hos alla internt 
anställda.

Arbetssätt karriär

• Internt genomför vi årligen nationella, 
europeiska och globala talangprogram 
som vidareutvecklar utvalda talanger 
bland interna medarbetare inom  
ledarskap, strategi, ekonomi och  
mjuka förmågor som till exempel 
kommunikation, samarbete och  
ledarskap. Ca 80 personer som tidi-
gare genomgått programmet ingår i 
ett Alumninätverk som kontinuerligt får 
riktade kompetenshöjande aktiviteter.

• För att främja kontinuerlig kompetens-
karriär utvecklade vi 2021 vår mall för 
utvecklings- och karriärplan.

• En del av vårt affärserbjudande  
innefattar kompetenshöjande insatser, 
där vi utbildar för att förse våra kunder 
med den kompetens de behöver. 

• Talang- och successionsplanering  
sker årligen enligt en tydlig process i 
Sverige och internationellt.
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Ledarskap
Bra ledarskap är ett fundament för  
hållbara arbetsplatser. Våra ledare 
är avgörande för att säkerställa och 
förmedla våra strategier.

Vi har en ledarmodell som beskriver  
vad vi förväntar oss av våra ledare och 
hur man som ledare bör agera. Interna 
ledarträningar förser dem med verktyg 
och kunskap. Vi följer även upp våra 
ledare genom en årlig ledarmätning  
där medarbetarna får värdera sin  
chefs agerande. Därefter tar vi fram  
en handlingsplan tillsammans med 
chefen.

2021 inledde vi en satsning på samtliga 
ledare i ManpowerGroup med en  
ny kommunikations- och kompetens- 
höjande aktivitet två gånger per år. 

Medarbetarengagemang
Med vår medarbetarundersökning  
mäter vi årligen engagemang och  
nöjdhet kring utveckling och karriär  
hos våra interna medarbetare. Med 
denna som bas säkerställer vi att  
vi förblir en attraktiv arbetsgivare  
 som lockar och behåller kompetent  
personal. Resultatet är därför en  
viktig komponent i ManpowerGroups 
affärsplan.

Vi följer upp vårt arbete med att  
utveckla och skapa lärande i vår  
verksamhet genom interna och  
externa revisioner, vår lärande-
plattform samt vår medarbetar-
undersökning.

Resultat

• 1 900 personer genomförde e-learning- 
kurser under 2021 (2 200 personer 
2020). 5400 e-utbildningar genomfördes 
2021 (4 190 kurser 2020).

• 32 timmar vidareutbildning i form av  
formell träning, kurser och föreläsningar 
har utförts i snitt per intern medarbetare 
under året (30,5 timmar 2020).

• Det genomsnittliga NPS 2021 för 
konsultmedarbetare var 8,3 på en 
10-gradig skala för sannolikhet att 
rekommendera oss som arbets- 
givare. Vi ökade poängen något från  
2020 och målet för 2022 är en  
fortsatt ökande trendkurva.

• Konsultmedarbetare ger betyget 8,2 på 
om man anser sig ha fått goda möjlig-
heter till utveckling genom sin anställ-
ning, värdet upp från 7,9 året innan.* 

• Index i vår ledarmätning i Manpower-
Group ligger på en hög nivå: 87 av 100, 
vilket gjort att vi når målet för 2020.

• 14 personer deltog i ManpowerGroups 
talangprogram, Future Leader Program 
under året.

  Intern medarbetarundersökning

• Svarsfrekvensen var 81 % (85 % 
2020). 

• Medarbetarindex 2021 visar ett fort-
satt högt engagemang, 86 %, och 
har legat stabilt de senaste åren  
(83 % 2020).

•  Några av de styrkor undersök-
ningen visar är mycket stolta 
medarbetare, stor tilltro till företa-
gets vision 89 %, index för efter-
levnad av värderingar 96 % samt 
ledarskap 86 %.

•  87 % av medarbetarna anser att 
man har arbetat med handlings-
planer som baseras på undersök-
ningen (91 % 2020)

•  83 % av medarbetarna håller med 
om påståendet att man har fått 
möjlighet att utvecklas i sin roll 
(genom projekt och/eller annat 
utökat ansvar).

*Medelvärde på skalan 0-10  
(enligt NPS-undersökningen). 
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Vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och transparent sätt 
och är stolta över att sätta en hög standard för vår bransch. 
Vårt arbete för ett hållbart arbetsliv har fått många erkännanden 
både i Sverige och internationellt. Vi har bland annat utsetts till ett 
av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute för tolfte 
året i rad. Företagen som får utmärkelsen arbetar aktivt med att 
främja en kultur av etik och öppenhet på alla nivåer i företaget.
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Etik – hållbarhet i affären

BOLAGSSTYRNING

Vårt arbete för att skapa en hållbar 
affärsverksamhet bygger i grunden 
på våra värderingar, vår vision och 
vårt ledarengagemang. Vi arbetar 
systematiskt och konstant med 
utvärdering av prestanda, bedöm-
ning av risk och påverkan, före- 
byggande riskbegränsning och 
uppföljning. 

Arbetssätt riskhantering
Hanteringen av risk inom Manpower-
Group har som syfte att minimera nega-
tiva effekter som kan uppstå i verksam-
heten och dess eventuella påverkan på 
omvärlden. Det är en viktig del av vårt 
arbete för en hållbar verksamhet.

Vår arbetsmodell omfattar följande delar:

• Förebyggande riskbegränsning och 
riskanalys

• Genom policys, riktlinjer, utbildning 
och aktivitetsplaner styr verksamheten 
prioriterade risker och dess påverkan 
på verksamheten och vår omvärld. 
Ledningen genomför årligen en intres-
sent- och riskanalys för bedömning av 
risk och påverkan. Via den analyseras 
och hanteras verksamhetens risker 
utifrån etiska, kommersiella, ekonomiska, 
sociala och miljömässiga aspekter. 

• Planering och uppföljning sker med 
den globala koncernledningen i årliga, 
månatliga och kvartalsvisa processer 
för områden som budget och prognos, 
riskanalyser, teknisk utveckling och  
styrgruppsmöten i internationella projekt. 
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Prestanda  utvärdering

Ledarengagemang

Bedömning av risk och 
påverkan

Förebyggande och 
riskbegränsning

Vision
Värderingar 

Etikpolicy

Åtgärder

• Finansiella och driftsresultat
• Intern och extern revision
• Resultat kund- och konsultnöjdhet
• Varumärkesmätningar
• Medarbetarundersökning
• EcoVadis analys
• Dow Jones Hållbarhetsindex
• World’s Most Ethical Companies

• Riskanalys
• Intressentanalys
• Internationella, nationella och lokala  
 lagar och regler
• Utvärderingar av tredje part

• Verksamhetssystem och processer
• Etikträning och kommunikation 

Förebyggande arbete för hållbara affärerVåra huvudsakliga verktyg för att kartlägga 
och bearbeta risker i Sverige är:

1. Koncernledningens strategiska planering 
som utgår från det globala huvudkon-
torets instruktioner i Strategic Playbook 
(Three Year Plan).

2. Koncernledningen tar årligen fram en 
Risk Assessment Report som rappor-
teras till den globala koncernledningen 
vilken revideras kvartalsvis.

3. Varje dotterbolag/division i Sverige analy-
serar intressenter och risker i samband 
med sin affärsplanering. Justeringar görs 
kontinuerligt inom ramen för koncernens 
globala process för budget och prognos.

Styrning, uppföljning och utvärdering av 
åtgärder:

• Genom globala och nationella verktyg 
mäter vi och utvärderar våra insatser för 
att motverka risk och säkerställa våra 
mål. Initiering, beslut och aktiviteter styrs 
inom vårt nationella Governance Board 
som lyder under koncernledningen samt 
våra globala governance-instruktioner för 
våra strategiska satsningar.

För vidare information se Corporate Governance

https://investor.manpowergroup.com/governance
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Mänskliga rättigheter
ManpowerGroup verkar i 75 länder  
och har en tydlig uppförandekod, en  
obligatorisk etikträning och ett tydligt 
arbetssätt främst inom områden som  
t ex diskriminering, antikorruption, och 
rättvisa arbetsförhållanden. I den här 
rapporten beskriver vi de internationella  
riktlinjerna och arbetet i Sverige. Alla 
anställda har rätt att behandlas med 
respekt. ManpowerGroup tar avstånd  
från alla former av trakasserier och  
kränkande särbehandling, dessa  
beteenden accepteras inte i något fall.  
Se vår uppförandekod och vår Human 
Rights Policy. 

Vi arbetar för allas lika rätt i fråga om 
arbete, anställningsvillkor och utveck-
lingsmöjligheter, samt mot all form av 
diskriminering på grund av till exempel 
kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell 
läggning, etnisk härkomst, funktions-
variation, ålder och religion eller annan 
trosuppfattning. Se tabell om riskhante-
ring för exempel på hur vi arbetar inom 
respektive område. 

Kvalitetsarbete
ManpowerGroup med underliggande bolag 
är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 
verksamheterna i dotterbolagen Manpower 
AB och Experis AB är kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001. Vi genomför revisioner 
för att säkerställa kvaliteten i vår leverans 
i förhållande till våra kunders, kandidaters 
och medarbetares behov och krav.

Revisionerna syftar även till att belysa 
effektivitet i processer som ett komple-
ment till koncernens uppföljning av verk-
samheten och att ständigt utveckla vår 
leveransförmåga. Revisioner utförs även 
för att säkerställa överensstämmelse med 
gällande ISO-standarder inom kvalitet  
och miljö.

• Ledningsgrupperna i respektive  
verksamhet inom koncernen har 
ansvaret för korrigerande åtgärder och 
förbättringar i enlighet med revisions- 
resultatet.

• Interna revisioner utförs av process-
experter. Interna revisionsledningen är 
certifierad revisor genom DNV intern- 
revisionsutbildning. Externa revisioner 
utförs av DNV.

32M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1

Potentiell  
risk

Intressent- 
grupp

Förebyggande och  
riskbegränsande åtgärder

Diskriminering Medarbetare

Jämställdhetsplan och mångfaldspolicy

Handikappanpassade lokaler

Formell lönepolicy

Årlig lönekartläggning med handlingsplan

Tydliga befattningsbeskrivningar

Standardiserade utvärderingsverktyg och processer

Diskriminering
Kandidater
Konsultmedarbetare

Jämställdhetsplan och mångfaldspolicy

Tydliga arbetsbeskrivningar

Årlig lönekartläggning med handlingsplan

System/process för hantering av kundförfrågningar med diskriminerande inslag

Formaliserad rekryteringsprocess

Träning för rekryterare och anställande chefer i icke-diskriminering och mångfald

Guider för jobbannonser

Färdighetstester

Kollektivavtalade villkor

System för rapportering och åtgärdande av överträdelser

Arbetsvillkor Konsultmedarbetare

Utvärdering av uppdrag för godtagbarhet

Arbetsmiljöundersökningar

Rättvisa löner (enligt lag)

System för rapportering och åtgärdande av överträdelser

Analys och uppföljning av incidenter

Personuppgifter
Medarbetare 
Kandidater
Konsultmedarbetare

Träning för alla anställda i IT säkerhet

Robusta IT kontroller

Processer och system i enlighet med GDPR

Prioriterade områden riskhantering

https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/manpowergroup/home/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics
https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/4cc3586d-09e3-448c-bc7a-447f0d81179a/MPG_2021_Human+Rights_Policy_Fnl.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nGsnL8w
https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/4cc3586d-09e3-448c-bc7a-447f0d81179a/MPG_2021_Human+Rights_Policy_Fnl.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nGsnL8w


• Arbetet med ständiga förbättringar 
styrs huvudsakligen i styrgrupper för 
respektive processområde.

• Våra kvalitetsmål omfattar marknads-
andel, nöjdhetsmätningar och NPS. 
Marknadsandel och NPS mäts kvar-
talsvis och medarbetarengagemang 
mäts årsvis.

• Dessutom mäter vi sedan 2008  
kundnöjdhet för Manpower med 
Svensk Kvalitetsindex (SKI). 
ManpowerGroup upprätthåller en  
hög jämn nivå gällande kundnöjdhet 
enligt SKI-mätningar. 

• Resultaten för kund-, kandidat- och 
medarbetarnöjdhet diskuteras, vi delar 
best practice, följer upp, korrigerar 
avvikelser och förbättrar vår kund- 
service utifrån den input vi får.

Arbetssätt etik
ManpowerGroup arbetar strukturerat 
utifrån lagar, policys, regler och vår 
jämställdhetsplan med inriktning på 
särskilt utsatta grupper. Det sker i alla led 
av vårt arbete med fokus på aktiviteter 
där diskriminering kan förekomma som till 
exempel rekrytering och befordran, men 

även i det dagliga arbetet för våra medar-
betare.

En del i att säkerställa att ManpowerGroup  
agerar i linje med våra policys är vår 
årliga etiska träning som är obligatorisk 
att genomföra för alla som arbetar internt 
i samtliga länder. Fullföljs inte träningen 
spärras den anställdas IT-konto.

Den som utsätts för diskriminering,  
kränkande särbehandling, mobbning  
eller sexuella trakasserier av en anställd 
eller ute på uppdrag hos en kund ska 
anmäla detta till sin chef.

Vi har en rapporteringsväg för missför- 
hållanden, ”Ethics hotline”, dit både konsult-
medarbetare och interna medarbetare 
anonymt kan vända sig om man vill anmäla 
något som strider mot vår uppförandekod.

I den årliga medarbetarundersökningen 
ingår frågor som ger oss och våra ägare en 
årlig etisk hälsokontroll. Anställda  
tillfrågas om de litar på att organisationen 
ska behandla dem rättvist, om de känner 
att människor behandlas med respekt och 
om riktlinjerna för etisk praxis är tydliga för 

dem. Vi samlar också in feedback om 
hur medarbetarna uppfattar ledningens 
efterlevnad och om de känner att de kan 
anmäla missförhållanden utan rädsla för 
repressalier. Dessa frågor har bland de 
högsta poängen i undersökningen, vilket 
bekräftar att vi lyckas skapa en pålitlig och 
etisk kultur.

Nolltolerans råder för alla typer av repres-
salier mot personer som rapporterar miss-
tänkt överträdelse.

Granskning sker med kvartalsvis uppfölj-
ning genom vår internationella checklista för 
säkerställande av rutiner för intern kontroll 
som undertecknas av vd och finansdirektör.
ManpowerGroup utreder direkt och vidtar 
sedan arbetsrättsliga åtgärder mot den 
som utsätter annan anställd för sexu-
ella trakasserier. Upprepade eller allvar-
liga förseelser kan leda till omplacering 
eller uppsägning. Om en medarbetare 
blir utsatt för diskriminering eller trakas-
serier på uppdrag hos en kund, kommer 

Interna medarbetare Konsultmedarbetare

Uppförandekod/policy  

Årlig obligatorisk etikträning 
IT-policy signeras i samband med 
anställningskontrakt  

Ethics hotline  

Åtgärder för efterlevnad av etik

33M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1

BOLAGSSTYRNING

https://manpowergroup.com/ethics/business-ethics-hotline
https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/manpowergroup/home/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics
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ManpowerGroup omedelbart att ta upp 
aktuell händelse med kunden. Om en 
arbetsplats är diskriminerande utreds 
ärendet och vår konsult erbjuds att byta 
till annan arbetsplats. Om vår kund inte 
vidtar åtgärder mot diskriminering, kan 
samarbetet komma att avslutas.

Samarbeten och gemensamma 
åtaganden
Ett antal av de organisationer som 
ManpowerGroup är medlem i reglerar 
tillsammans mänskliga rättigheter på 
arbetsmarknaden och etik i arbetslivet. 
ManpowerGroup är auktoriserade genom 
Kompetensföretagen och medlemmar 
i branschorganisationerna Almega och 
Svenskt Näringsliv, samt i European 
Works Council (EWC). Vi för dialoger 
inom den internationella branschorgani-
sationen för bemanningsföretag, World 
Employment Confederation (WEC). Vi 
stödjer FN:s Global Compact, FN:s dekla-
ration om de mänskliga rättigheterna, 
och ILO:s grundläggande konventioner 
om de mänskliga rättigheterna i arbets-
livet. ManpowerGroup följer och granskas 
genom dessa regelverk och standarder.

Arbetssätt leverantörer
När vi gör en upphandling ser vi till att de 
leverantörer vi knyter till oss ligger i linje 
med den uppfattning vi själva har när det  
gäller frågor om ansvarsfullt företagande 
och att de lämnar en försäkran till oss på 
att så är fallet. Detta sker genom att de 
signerar en leverantörs-uppförandekod, 
vår CSR-försäkran, angående socialt och 
miljömässigt ansvarstagande. En sådan 
CSR-försäkran är obligatorisk för våra 
leverantörer sedan 2020. 71 % av nyckel- 
leverantörerna har undertecknat denna. 
Andelen har sjunkit från 89 % 2020 på 
grund av en omstrukturering mot färre 
leverantörer. Vi arbetar med uppföljning  
av CSR-försäkringar med målsättning  
att nå 100 % under 2022. Totalt har vi  
118 nyckelleverantörer med avtalsvärden  
över 100 000 kr.
 
Till vår hjälp har vi även en leverantörs- 
bedömning som verktyg för att säkerställa 
att vi har säkra och pålitliga leverantörer. 
Vi träffar sedan våra viktigaste samar-
betspartners i styrgrupper varje år, samt 
för diskussion med alla leverantörer inför 
förlängning eller avslut av samarbete. 

Syftet är att utvärdera och utveckla våra 
leverantörssamarbeten och utveckla håll-
barhet som en viktig del av leveransen. 
Mötena håller oss uppdaterade kring 
deras allmänna arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö. 
 
Våra fullständiga förväntningar på  
affärspartners beskrivs i vår policy  

Supply Chain Business Partner Policy, 
som vi kommunicerar till affärspartners 
som en del av leverantörens godkän-
nandeprocess. Denna leverantörs-
uppförandekod är baserad på FN:s 
Global Compact, ILO:s grundläggande 
konventioner om de mänskliga rättig-
heterna i arbetslivet, och Athens Ethical 
Principles.

BOLAGSSTYRNING

Fördelning av inköp 

Finansiella tjänster  32,4%

Fastighet  15,5%

Konsulttjänster  12,1%

Facility Management  12,0%

Marknadsföring  8,3%

Fordon  7,6%

Human resources  6,9%

IT & kommunikation  2,7%

Logistik & transport  0,9%

Resor  0,6%

Kontor  0,5%

https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/8f06ffef-7a67-42f9-83f9-0c7ca9a76c5c/MPG_2021_Supply_Chain_Policy_Fnl.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nGrmJjb
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Antikorruption
ManpowerGroup arbetar aktivt för att  
förebygga korruption och mutor och 
har en global antikorruptionspolicy för 
att klargöra vårt förhållningssätt. Denna 
policy tydliggör att bolaget förbjuder att 
erbjuda eller ta emot mutor eller korrupta 
betalningar i någon form.

Vår uppförandekod gäller för alla anställda 
i ManpowerGroup, oavsett befattning 
eller roll, och gäller även för samarbets-
partners, dotterbolag, styrelseledamöter 
och tjänsteleverantörer. 

ManpowerGroups Affärsetik och upp-
förandekod  är en vägledning gällande 
etiska frågor som förutom sund och  
trygg  arbetsplatskultur även förtydligar 
affärsetiska riktlinjer, till exempel:

• Bestickning och korruption, gåvor, 
underhållning och representation

•  Relationer med affärspartner,  
antitrustlagstiftning

•  Missbruk av konfidentiell information

•  Hantering av intressekonflikter 

•  Skyddandet av information och  
tillgångar, insiderinformation 

Antikorruption ingår i vår årliga obliga-
toriska etiska träning för alla anställda i 
samtliga länder. Kontroll av efterlevnad 
görs också genom vår internationella 
checklista som finansdirektör och vd 
granskar och skriver under varje kvartal.

Inom ramen för arbetet med antikorrup-
tion omfattas riskanalys, styrdokument, 
utbildning och information samt vårt 
anonyma rapporteringssystem ”Ethics 
hotline”. Utöver detta granskas vi även 
årligen genom intern revision.
 

Resultat

• 100 % av våra anställda genomför 
obligatorisk årlig träning i vår upp- 
förandekod som behandlar bland 
annat affärsetik och fördomsfritt 
agerande.

• Över 95 % av våra interna medar-
betare instämmer med påståenden 
som ”vi arbetar enligt höga etiska 
principer”, ”ManpowerGroups 
Affärsetik och uppförandekod har 
gjorts tydliga för mig”, ”Jag vet vad 
jag ska göra om jag känner en oro 
gällande etikfrågor eller om jag 
upptäcker avsteg från en policy” i 
vår interna medarbetarundersökning 
från 2021.

• 2021 hade 89 % av de leverantörer 
som förvaltas av vår inköpsfunktion 
åtagit sig att tillämpa de CSR-krav  
som ManpowerGroup ställer på sina 
leverantörer.

• Det genomsnittliga NPS 2021 för 
kunder var 8,4 på en 10-gradig skala 
för sannolikhet att rekommendera 
oss. Målet för 2022 är en ökande 
trendkurva.

• ManpowerGroup köper tjänster på 
outsourcingbasis främst inom finans 
och IT. I dessa samarbeten har vi 
CSR-klausuler i avtalen med samt-
liga våra samarbetspartners.

• 2021 hade vi inga inrapporterade 
händelser till vår ”Ehics hotline”.  
Vi arbetar kontinuerligt med att nå 
ut med information kring denna och 
vikten av att rapportera den typen  
av händelser. På så sätt förhindras  
ett nollresultat på grund av att 
anställda inte känner till ansvaret att 
rapportera överträdelser.

• Under 2021 fick ManpowerGroup 
inte in några stämningar och inga 
domar gällande diskriminering. Inget 
fall av korruption har framkommit.

 

BOLAGSSTYRNING

Vår policy för hantering och utredning kring diskriminering 
och trakasserier är strängare än det som är lagstadgat.

https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/db0f07cc-846c-460b-925a-2e0786f9e331/Swedish_mpg_fcpa_anti_corruption_policy4_15_SE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-db0f07cc-846c-460b-925a-2e0786f9e331-nlCyM.H
https://www.manpowergroup.com/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics
https://manpowergroup.com/ethics/business-ethics-hotline
https://manpowergroup.com/ethics/business-ethics-hotline


36M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1

Integritetsskydd och datasäkerhet
Våra kandidater, anställda, samarbets- 
partners och kunder anförtror oss 
personuppgifter och vi tar detta för- 
troende på största allvar. Manpower-
Group arbetar aktivt med integritets- 
skyddet i enlighet med GDPR i  
samtliga processer där vi behandlar 
personuppgifter.

Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder  
för att trygga informationssäkerhet och 
integritet i takt med digitaliseringen av 
våra processer. Under pandemin 2020-21 
intensifierades arbetet, digitaliseringen 
tog ytterligare kliv framåt och cyber-
brotten i samhället ökade i samband med 
pandemin. Under 2021 har processer 
och rutiner utvecklats o ch förfinats 
samtidigt som arbetet med att involvera 
och medvetandegöra våra medarbetare 
utökats.

Ramverket för arbetet är vår globala 
affärsetik och uppförandekod

• Vår globala integritetspolicy beskriver 
vilka typer av personlig information vi 
samlar in från kandidater, medarbetare 
och kunder, hur vi använder den, med 

vilka vi delar den, och de rättigheter 
och val som finns tillgängliga för indi-
vider angående vår användning av 
deras information.

• Vårt internationella informations- 
säkerhetsarbete är anpassat till den 
internationella ISO 27001-standarden 
och till Global Risk and InfoSecurity 
Program (GRIP) som är ett ramverk 
som minskar risker och ser till att 
personuppgifter skyddas.

Arbetssätt datasäkerhet

• Alla ärenden kopplade till incidenter 
eller potentiella incidenter med 
personuppgifter rapporteras på 
global nivå inom ManpowerGroup. 
Om det bedöms vara en så kallad 
data breach rapporteras ärendet in 
till Integritetsskyddsmyndigheten.

• Samtliga leverantörer som kan 
vara aktuella för ManpowerGroup 
i Sverige genomgår en noggrann 
bedömning. Vi ställer frågor och 
ber om bevis från leverantörerna 
gällande såväl datasäkerhet som 
hantering av känslig information.

BOLAGSSTYRNING

https://www.manpowergroup.se/Global-Links/Privacy
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• Vi utbildar våra anställda kontinuerligt. 
Några exempel är en årlig obligatorisk 
online-utbildning i dataskydd och infor-
mationssäkerhet för samtliga medar-
betare världen över, samt informations-
insatser som cybersäkerhets-månaden 
då medarbetare får säkerhetstips, 
och kvartalsvisa antiphising-övningar. 
För att ytterligare öka vår cybermed-
vetenhet när vi arbetar på distans 
erbjöds utbildningspaketet ”Cyber Safe 
at Home” till alla anställda.

• Inom ramen för vårt arbete med  
integritetsskydd (hantering av person- 
uppgifter) har vi uppdaterat och  
digitaliserat flera av våra rutiner för  
att säkerställa tillförlitlig och korrekt 
hantering. Vi samlar samtliga våra 
processer och system för kontinuerlig 
uppföljning i ett och samma verktyg.

• ManpowerGroup har förstärkt den 
internationella organisationen för att på 
ett ännu tydligare sätt arbeta proak-
tivt och säkerställa efterlevnaden och 
ansvaret kopplat till GDPR. Ett nordiskt 
personuppgiftsombud har anställts 
på heltid, Privacy ambassadors har 

utnämnts från olika verksamhets- 
områden och ansvariga ägare utsetts 
för respektive system och process.  
Det övergripande informationssä-
kerhetsarbetet leds globalt från vår 
Chief Information Security Officer 
(CISO), fördelat på regionala ISO 
som ansvarar för större regioner, t ex 
Europa. Närmast organisationen finns 
lokala ISO som hanterar enstaka eller 
grupper av länder.

• För att säkerställa att vi är beredda 
att svara på incidenter och effektivt 
neutralisera hot, arbetar vår säkerhets-
avdelning och vårt internrevisionsteam 
med en oberoende tredje part för att 
kontinuerligt genomföra sårbarhets-
tester.

• Incidenter rapporteras till vår  
Data Protection Officer och Local  
Information Security Officer som 
hanterar händelserna och säkerställer 
att de lagras i data compliance  
verktyget.

BOLAGSSTYRNING

Vårt cybersäkerhetsprogram 
utvärderas av en oberoende  
tredje part.

Resultat

• Vårt cybersäkerhetsprogram utvär-
deras av en oberoende tredje part 
och har visat uppmätt förbättring av 
kapacitet och mognad år efter år.  

• Centraliseringen av arbetet har lett 
till en förbättrad säkerhetsfunktion 
över hela företaget.

• För 2021 har inga personuppgifts- 
incidenter upptäckts i våra kontroll-
rutiner. (4 personuppgiftsincidenter 
rapporterades till Integritetsskydds-
myndigheten 2019).

• 100 % av interna medarbetare 
genomgick den årliga etikträningen 
med dataskydd, integritetsskydd 
och informationssäkerhet.

• Alla nyanställda går en obligatorisk 
kurs i vår IT-säkerhetspolicy i vår 
läroplattform (fr o m mars 2021). 

• Andel av de kandidater som begärt 
sin data raderad är 0,16 % räknat 
per unika kandidater som sökt jobb, 
uppdaterat sin profil hos oss eller 
skapat konto. 
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Digitala lösningar
ManpowerGroups ambition är att 
kombinera den bästa tekniken med  
rätt mänskliga förmågor, för att ge 
största möjliga värde till våra kunder 
och medarbetare. Därför vill vi hela 
tiden förnya oss, våra arbetssätt  
och våra hjälpmedel utifrån vad 
kandidater, kunder och medarbetare 
vill ha och behöver. 

Arbetssätt digitala lösningar
Under 2021 arbetade vi i stor utsträck-
ning via digitala plattformar. Majoriteten 
av våra interna medarbetare, i snitt  
80 %, arbetade på distans.

Arbete mot integrerade tekniker av  
olika slag i en för användaren enhetlig 
plattform pågick under 2021. Ett sådant 
exempel är integrationen av våra video-
mötesrum på kontoren med hemarbets-
platser och mobila enheter. 

Under 2021 har vi fokuserat på att  
öka nyttjandet av de verktyg vi har  
implementerat de senaste åren. Det 
handlar om utbildningar och dialog  
för att dela kompetens, erfarenheter  
och lärdomar inom organisationen,  

exempelvis inom Microsoft 365, Data 
Security, Cloud, m fl. 
 
Experis hjälper många kunder genom 
deras digitala transformationsresa med 
hjälp av sin kombination av IT-konsul-
tation, professionella resurser, projekt-
tjänster och utbildningserbjudanden. 

Vi styr våra insatser och initiativ inom  
digitala lösningar genom lokala och 
globala governance boards. Där säker-
ställs att tekniska innovationer utvärderas 
utifrån ett flertal parametrar samtidigt 
som vi nyttjar expertis från vår globala 
organisation. 

Några exempel på mätpunkter är:
nyttjandegrad på aktuella system
dashboards för att mäta våra mål mot 
nyckeltal från systemen nöjda kund-, 
kandidat, konsult- och medarbetare- 
mätningar   
 
Vi följer även upp via intern revision av 
process och system, liksom kunskaps-
nivå i systemen. För mer information om 
styrning se området Etik.

Resultat

• Exempel på nya tjänster till kandi-
dater som söker jobb hos eller via 
oss i form av dataanalys, tester 
och AI-drivna lösningar är Experis 
Career Accelerator. (Se kapitel om 
Kompetensutveckling.)

• Allt deltagande i Manpower Match-
nings Stöd och Matchningstjänst 
skedde på distans.

• Säker fildelning av presentation av 
kandidater för rekryterande kunder. 
På ett enkelt och helt digitalt sätt  
delar vi kandidaters profil (video- 
inspelning och CV) och skyddar 
samtidigt deras personuppgifter. 
Kunden kan därigenom göra ett  
tidseffektivt urval och varken  
kandidat eller kund behöver resa. 

• Helt digital referenstagning, under 
2021 drygt 15 900 referenser. 

• Ny förbättrad hemsida för 
Manpower, manpower.se. 

• Vi har påbörjat övergång till ett nytt 
”middle office” systemstöd för verk-
samheten som ger ökad effektivitet, 
vissa kostnadsbesparingar och 
förenklad administration för många 
interna medarbetare.

• I vår interna medarbetarundersökning 
säger 92 % av medarbetarna att de 
har de digitala verktyg de behöver för 
att arbeta på distans.

BOLAGSSTYRNING

https://www.manpower.se
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Certifikat och utmärkelser
ManpowerGroup har bland annat:

• Rankats som ledande inom hållbarhet  
och nått högsta nivå, platinum, i 
EcoVadis internationella hållbarhets-
bedömning. EcoVadis baserar sitt 
omdöme på en mycket omfattande 
analys av våra policies, mätetal och 
processer inom samhällsansvar samt 
en omvärldsanalys av media och 
intressenter. EcoVadis har utvärderat 
mer än 90 000 företag över hela 
världen och ManpowerGroups poäng  
i utvärderingen 2021 är totalt sett 
bland de 1 % bästa internationellt,  
med betyget 73 av 100 möjliga.  
Inom området ”Environment” får 

ManpowerGroup betyget 90 av 100. 
ManpowerGroup i Sverige har sedan 
2017 haft hållbarhetsbetyg på guldnivå 
från EcoVadis, höjningen visar med 
andra ord på ManpowerGroups  
kontinuerliga förbättring av hållbarhets-
arbetet. Nästa utvärdering sker 2023. 

• Rankats som ett av världens mest  
hållbara företag enligt Dow Jones 
Sustainability Index som årligen 
bedömer företag utifrån en rad faktorer 
kopplade till ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet. ManpowerGroup 
är det enda företaget inom kategorin 
professionella tjänster som har kommit 
med i indexet tolv år i följd. 

• Utsetts till ett av världens mest  
etiska företag av Ethisphere Institute  
för tolfte året. Företagen som får 
utmärkelsen arbetar aktivt med att 
främja en kultur av etik och öppenhet 
på alla nivåer i företaget.

• Kvalificerat oss för i hållbarhetsindex 
FTSE4Good Index tolv år i rad.  

Mer information om våra utmärkelser 
hittar du på manpowergroup.com

Vårt arbete för ett hållbart 
arbetsliv har fått många 
erkännanden både i 
Sverige och internationellt.

BOLAGSSTYRNING
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HÅLLBARHETSTAL

Mätetal referens 2019 2020 2021

Demografi och mångfald

Kvinnor på alla nivåer 1 67% 67% 68%

Kvinnor i ledande befattningar 1 58% 60% 60%

Kvinnliga konsultmedarbetare 36%

Medarbetare representerade av fackorganisation 100% 100% 100%

Medarbetare med utländsk bakgrund 2 33%

Genomsnitt anställda med utländsk bakgrund i Sverige  3 29% 30%

Utländsk bakgrund interna medarbetare 2 14%

Antal medarbetare 7 000 4 000 5 000

Verksamma på antal orter 48 51 59

Omsättning 3,7 mdr 3,1 mdr 3,6 mdr

Av våra interna medarbetare instämmer med påståendet ”Vår organisation värderar mångfald bland medarbetarna” 92% 88% 89%

Interna medarbetare håller med om att den närmaste chefen värdesätter kvalificerade personer oavsett ursprung, bakgrund och åsikter 94% 95%

Arbetsvillkor och arbetsmiljö 

Konsultmedarbetares betyg på sin arbetsmiljö 4 8,1 8,3

Konsultmedarbetares betyg på hälso- och säkerhetsinstruktioner och efterlevnad 4 7,9 8,2

Index hållbarhetstal
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Mätetal referens 2019 2020 2021

Karriär och utveckling

Antal personer som kom ut i arbetslivet eller började studera med Manpower Matchningsprogram 914 1 096 2 157

Manpower Matchning: % kandidater som gått vidare till sysselsättning (jobb/studier) 32% 38% 39%

Snitt för alla leverantörer: % kandidater som gick vidare till sysselsättning (jobb/studier) 28% 34% 31%

Antal studenter som får extrajobb 4 000 3 000 4 000

Genomsnitt timmar formell träning per anställd 21 30,5 32

Antal personer som deltog i elearning 3 801 2 200 1 904

Antal e-learning kurser som tagits n/a 4 190 5 400

Medarbetare som håller med om påståendet att man fått möjlighet att utvecklas i sin roll (genom projekt och/eller annat utökat ansvar) 78% 83%

Konsultmedarbetare som anser att de fått goda möjligheter till utveckling genom sin anställning 4 7,9 8,2

Medarbetarundersökning och engagemang

Svarsfrekvens på medarbetarundersökningen 84% 85% 81%

Medarbetarengagemang (index)  5 75% 83% 86%

Ledarskap 6 79% 83% 86%

Ledarmätning: index 7 84% 85% 87%

HÅLLBARHETSTAL
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Mätetal referens 2019 2020 2021

Etik

Medarbetare med stor tilltro till företagets vision och index för värderingar 89% 89% 91%

Antal rapporterade fall till ethics hotline 0 0 0

Antal stämningar 0 0 0

Antal fällande domar 0 0 0

Interna medarbetare som genomgick träning i vår uppförandekod, etik- och antikorruptionspolicy 100% 100% 100%

Net Promoter Score (NPS) för konsultmedarbetare 8 7,6 8 8,3

NPS för kunder 9 8,4 8,4

NPS för kandidater 9 8,2

Nyckelleverantörer som åtagit sig att tillämpa vår uppförandekod 89% 89% 71%

Medarbetarundersökning: Affärsetik och uppförandekod har gjorts tydliga för mig  Över 90% 96% 94%

Antal fall i domstol kopplade till antikorruptionsfrågor 0 0 0

Integritet och datasäkerhet 

Antal personuppgiftsincidenter 4 0 0

HÅLLBARHETSTAL
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Mätetal referens 2019 2020 2021

Miljö

Koldioxidutsläpp av flygresor (ton) 111 45,7 17,7

Sänkt totalt koldioxidutsläpp från 2019 52% 73% 66%

Tjänstebilar genomsnittligt koldioxidutsläpp 96 g/km  86 g/km 88 g/km 

Tjänstebilar totalt koldioxidutsläpp (ton) 10 674 474 226

Tjänstebilar minskning Co2 från 2019 30% 21%

Koldioxidutsläpp av hyrbilar (ton) 11 8,4 7,8 5,15

Miljöklassade fastigheter 55% 55% 55%

Genomsnittlig energiförbrukning på kontoren 36 kWh/m2 51,52 kWh/m2

HÅLLBARHETSTAL

1 Avser interna medarbetare.
2 Enligt vår mångfaldskartläggning gjord av Nyckeltalsinstitutet december 2020. 
3 I gruppen 18-65 år, enligt vår mångfaldskartläggning 2020 gjord av Nyckeltalsinstitutet, med hjälp av uppgifter från SCB. 
4 Medelvärde på skalan 0-10 enligt NPS undersökningen. 
5 Procent av de anställda som svarade positivt på alla fyra indikatorer för engagemang i medarbetarundersökningen.
6 Index av 12 frågor rörande ledningen och den egna chefen med principen ”procent som instämmer med påståendet”.
7 Index av 10 frågor rörande närmsta chefen med principen ”procent som instämmer med påståendet”.
8 Rekommenderar oss som arbetsgivare på en skala 0-10 enligt NPS undersökningen.
9 Rekommenderar oss på en skala 0-10 enligt NPS undersökningen.
10 Från 2021 inkluderas endast tjänstemil.
11 Representerar 90 % av bilhyror.
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GRI

GRI index Väsentligt område Kommentar Sida

GRI 100 Grundläggande upplysningar

102 Allmänna upplysningar

102-1 Organisationens namn ManpowerGroup

102-2 Viktiga varumärken, produkter och tjänster 4

102-3 Huvudkontorets lokalisering Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm 

102-4 Verksamhetsländer
ManpowerGroup finns i 75 länder, denna rapport gäller för den svenska koncernen.  
Global årsrapport 10 K form

102-5 Ägarstruktur och bolagsform Moderbolaget för koncernen är ManpowerGroup Inc, som är börsnoterat i USA.

102-6 Marknader 4

102-7 Organisationens storlek 4

102-8 Information om anställda och andra medarbetare 4, 40

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja 34

102-10 Betydande förändringar för organisationen och dess leverantörskedja Inga betydande förändringar 

102-12 Externa initiativ och principer som organisationen stödjer
11, 18, 20, 
34, 39

102-13 Medlemskap i organisationer Kompetensföretagen, Almega, Svenskt Näringsliv. 

102-14 Uttalande från högsta beslutsfattare 3

102-15 Viktiga effekter, risker och möjligheter 
2021 Annual Report Form 10K Item 1A Risk Factors 
Se CDP rapport för klimatrisker

31, 32

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer Vår uppförandekod belyser våra värderingar och finns på ett tjugotal språk, även svenska. 33

102-17 Mekanismer för rådgivning och rapportering av angelägenheter gällande etikfrågor 33

GRI index

https://investor.manpower.com/sec-filings/sec-filing/10-k/0000950170-22-001500
https://investor.manpowergroup.com/sec-filings/sec-filing/10-k/0000950170-22-001500
https://www.cdp.net/en/responses/40344?back_to=https:/www.cdp.net/en/responses?utf8%3D%E2%9C%93%26queries%5Bname%5D%3DManpowergroup&queries%5Bname%5D=Manpowergroup
https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/manpowergroup/home/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics
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GRI

GRI index Väsentligt område Kommentar Sida

GRI 100 Grundläggande upplysningar

102 Allmänna upplysningar

102-18 Styrningsstruktur
ManpowerGroup AB är registrerat i Sverige och följer svensk lagstiftning,  
utför lagstadgad revision och följer därutöver global styrning och policyer.  
ESG styrgrupp Global företagsstyrning

31

102-40 Intressentgrupper 8

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 100%

102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper 6, 8

102-43 Tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter 6, 8

102-44 Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa 8

102-45 Enheter som ingår i rapporteringen Se sidan 4 samt årsredovisningar för respektive bolag via Bolagsverket. 4

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och frågornas avgränsningar 6, 8

102-47 Identifierade väsentliga områden 7

102-48 Reviderad information Ingen förändring mot föregående år

102-49 Väsentliga förändringar Ingen förändring mot föregående år

102-50 Redovisningsperiod 2021

102-51 Datum för senaste redovisning juni-20

102-52 Redovisningscykel Årlig

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen jessica.lestander@manpowergroup.se

102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards
Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt Global Reporting initiatives (GRI) standards 
(Core) ramverk för hållbarhetsredovisning. 

102-56 Externt bestyrkande
Hållbarhetsredovisning publiceras sedan 2017. Bolagets externa revisorer avlägger 
yttrande om att hållbarhetsrapport har upprättats i samband med att den finansiella 
årsredovisningen revideras och granskas. 

https://library.manpowergroup.eu/story/working-to-change-the-world-2021/page/6/2
https://investor.manpowergroup.com/governance
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GRI 103 Management approach 

103-1  Beskrivning av den väsentliga frågan och avgränsning  I kapitlet väsentlighetsanalys förklaras varför områdena är relevanta för vår  
verksamhet och våra intressenter. 

103-2  Styrning av frågan  Se kapitlet för respektive väsentligt område för en förklaring hur området hanteras. 

103-3  Utvärdering av styrningen Se kapitlet för respektive väsentligt område för en förklaring hur området styrs. 

GRI 200 Ekonomisk påverkan  

201  Ekonomiskt resultat 

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 4

201-2 Ekonomiska konsekvenser och andra risker och möjligheter till följd av klimatförändring   Klimatrelaterade risker och möjligheter redovisas i vår årliga CDP report.

201-4 Ekonomiskt bidrag från staten 2021 erhöll ManpowerGroup 20 MSEK i sjuklönersättning och nystartsbidrag 

203 Indirekt ekonomisk påverkan 

203-2 Väsentligt indirekt ekonomiskt värdeskapande 5

205   Antikorruption 

205-1 Andel av verksamheten som granskats med avseende på korruptionsrisker ManpowerGroups globala Audit Advisory Services-team utför en årlig riskprofil-
analys per land, inklusive korruptionsrisk, i alla verksamhetsländer.

205-2 Kommunikation kring och utbildning i  antikorruptionspolicyer och  rutiner 35

205-3 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter 35

GRI 300 Miljö 

302   Energi 

302-1 Energianvändning inom organisationen Bränsleförbrukning (icke-förnybar): 823 MWh El-förbrukning: 854 MWh. Total elför-
brukning är beräknat på ett medel av 38% av den faktiska kontorsförbrukningen.

302-3 Energiintensitet 2 184 KWh/heltidsanställd baserat på kontorens energiförbrukning och tjänstebilars 
bränsleförbrukning

302-4 Energibesparingar och effektivitetsförbättringar 11

https://www.cdp.net/en/responses/40344?back_to=https:/www.cdp.net/en/responses?utf8%3D%E2%9C%93%26queries%5Bname%5D%3DManpowergroup&queries%5Bname%5D=Manpowergroup
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GRI 300 Miljö 

305  Utsläpp 

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 160 tCO2e (ton koldioxidekvivalenter) (2020: 448 tCO2e)

305-2 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 11 tCO2e (2020: 6 tCO2e)

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)
390 tCO2e (2020: 635 tCO2e). I scope 3 ingår distansarbete, tåg, flyg, samt WTT; 
bränsleproduktionen från källa till tank för flyg, privat bil och tjänstebilsflotta.  
Beräkningen enligt GHG-protokollet inkluderar alla växthusgaser.

305-4 Intensitet för utsläpp av växthusgaser 1,08 ton koldioxidekvivalenter per intern heltidsanställd

305-5 Minskning i utsläpp av växthusgaser 48% minskning tCO2e över scope 1-3

GRI 400  Social påverkan 

401 Anställning  

401-3 Föräldraledighet 26

403  Arbetsmiljö och säkerhet    

403-1 Ledningssystem för hälsa och säkerhet 21-22

403-2 Identifiering av faror, risker och händelseutredning 21-22

403-4 Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation gällande hälsa och säkerhet 21-22

403-5 Utbildningar för medarbetare gällande hälsa och säkerhet 21-23

403-6 Främjande av medarbetares hälsa 21-23

403-7 Förhindrande och begränsning av påverkan på hälsa och säkerhet kopplad till affärsrelationer 21-22

403-8 Medarbetare som omfattas av arbetsmiljöledningssystem inom arbetsmiljö och säkerhet 21



48M A N P O W E R G R O U P  2 0 2 1

GRI

GRI index Väsentligt område Kommentar Sida

GRI 400  Social påverkan 

404   Kompetensutveckling

404-1 Genomsnittliga timmar träning per varje medarbetare per år 29

404-2 Program för uppgradering av anställdas färdigheter och  övergångsstöd 21, 28

404-3 Procent anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och  
karriärutveckling 27

405 Mångfald och lika möjligheter

405-1 Sammansättning av beslutsfattande grupper och anställda 4, 26

405-2 Löneskillnad mellan könen 26

406 Icke-diskriminering     

406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder 35

412 Mänskliga rättigheter 

412-1 Verksamheter som granskats med avseende på mänskliga rättigheter eller genomgått en 
konsekvensanalys

Ecovadis-utvärderingen analyserar våra hållbarhetsprocesser och rapportering. 
Arbetsrutiner och mänskliga rättigheter utgör 60 % av bedömningen.

412-2 Utbildning av anställda i policyer och rutiner gällande  mänskliga rättigheter 32

412-3 Betydande investeringar och investeringskontrakt som innehåller klasuler om eller har gran-
skats avseende mänskliga rättigheter 34

415 Offentliga beslut

415-1 Politiska bidrag Användningen av företagets medel för politiska bidrag är strängt förbjudet enligt 
ManpowerGroups uppförandekod. 2021 gav ManpowerGroup inga politiska bidrag.

418 Kundintegritet

418-1 Underbyggda klagomål gällande överträdelser av kundsekretess och förlust av kunddata 37

https://www.manpowergroup.com/wcm/connect/manpowergroup/home/ethics/code-of-business-conduct-and-ethics



