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• Konsekvenser av skev representation
• Varför jobba för ökad mångfald?
• Så bryter vi mönstren!
• Utmaningar och möjligheter
• Tips för bredare rekryteringar och ökad mångfald



Mål: Förändra världen lite







FÖRDOMAR



Vilka syns och hörs?





Who makes the news?

Huvudpersoner Experter

Global media monitoring projekt, GMMP

76 % 80 %





Vem hörs i svenska nyhetsmedier?
0,3 %

30,5 %

69,2 %

Män
Kvinnor
Okänd

2,5 %

13,3 %

84,2 %

Nordisk bakgrund
Utomnordisk bakgrund
Okänd



Hej, jag bryter 
av det hela! 
- VD-Barbie







Synlighet spelar roll
Vad vi är vana vid att se påverkar vi 
förstår världen och kan spela roll för 
var vi känner oss självklara och 
inte.





Rule of expectation



Algorithmic bias
Vem som produktutvecklar och 
skapar innovationer spelar roll!
Saknas diversitet riskerar 
produkterna att inte bli 
användbara för alla tänkta 
målgrupper. 



ArtificielI
intelligens

Artificiell intelligens 
blir inte 
”intelligentare” än 
den data som vi 
börjar med. 





Varför är mångfald viktigt i er verksamhet?

Uppdraget
Förebildseffekten

Kreativitet och lönsamhet
Attrahera och behålla kompetens



Tre grundläggande frågor

Varför är mångfald viktigt 
för er verksamhet?

På vilka sätt är ni 
homogena?

Vilka konkreta mål 
kan ni sätta?

Vad betyder det för er verksamhet och era 
möjligheter att utföra ert uppdrag?



1. Nuläge - behov
2. Projektgrupp, 

referensgrupp - 
teamsammansättning

3. Identifiera utmaningar, 
sätta mål, etc

4. Sedan - hur, vad, när, var
5. Testa - mäta - göra om
6. Testa - mäta - göra om…

Projektet



Facket för dig 
och alla andra 
byggnadsarbetare!
Vi vill vara med att bygga ett samhälle där 
olikheterna berikar. Ett samhälle där till-
hörigheten ger dig styrkan att höras ut. 

Ett samhälle där du är en i laget!

Bob R
eklam

byrå
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Så bryter vi mönster



Motarbeta 
magkänslan!

Motarbeta
vana mönster!



Vill ni se en förändring i resultat, 
måste ni förändra något i processen



”Här går vi kompetens/kvalitet!”





Motståndsargument



”Tiden kommer att lösa 
problemet”



”Vi testade mångfald en gång, 
det blev inte exakt som vi tänkt 

oss”



”DOM FINNS INTE!”





Vilka är era utmaningar?
Information - låg kännedom

Negativa attityder i samhället

Höga trösklar för uppdragen

Osäkerhet - är jag rätt? Är timingen rätt för mig/oss?

Saknar tid och resurser att lägga på rekrytering



Vilka är era utmaningar?
Över 1 miljon träffar på ”familjehem”

Information ofta formulerad som krav

Byråkratiskt språk

Över 3,4 miljoner träffar på ”god man”





Inkluderande kommunikation

14000 tecken

Bara för normfamiljer?







1. Känn, definiera, kommunicera, 
interagera med din målgrupp.

2. Innehåll - tonalitet, språk, bildval, 
engagemang, samtal före 
monolog. 

3. Mångfald av erfarenheter och 
kunskap i team och 
referensgrupper.

4. Var statistikdriven.

5. Testa! Dela erfarenheter.

Att göra-lista:



”17 % av all personal inom vård och 

omsorg i Kronoberg är män. Över 

90 % av alla sjuksköterskor är kvinnor.”



• Efterlyser personer med specifik 
kompetens åt redaktioner, projekt, 
konferensarrangörer

• 135 000 följare
• Gratis att efterlysa
• Synliggör  kompetens och 

breddar nätverk

Vad Rättviseförmedlingen gör



” Jag arbetar på UR och vi jobbar med ett 
program om matematik. Vi letar efter en 

programledare och vill hitta tjejer/kvinnor 
som är intresserade av och har goda 

kunskaper i matte. Vi spelar in 
programmet i höst.”

/ Utbildningsradion

Så funkar det









Vad ni kan göra
1. Förankra uppifrån - jobba inifrån & ut
2. Identifiera era begränsande normer
3. Gräv där ni står
4. Sätt tydliga mål och följ upp
5. Rekrytera bortom era nätverk
6. Se över er kommunikation visuellt och 

språkligt
7. Social hållbarhet i stort
8. Låt samtalet bli obekvämt! 



”Många säger att förändring 
kräver tid. Det är både fegt och 
fel. Förändring kräver inte tid 

utan initiativ.”

Motivering när Rättviseförmedlingen fick Titanägget 
2013
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