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30 000 kollegor

+ 80 länder

Mänskliga beteenden och attityder i varje kulturell, ekonomisk och politisk del av världen.

Kantar Sifo - Insikter för en värld i förändring

Följer sociala medier i 190 länder på 67 språk.

Ca 80 miljoner intervjuer runt om i världen årligen 
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En inblick i

– Demografi

– Sociala organisationer

– Gig

– Lärande

– Depåledarskap

– Attraktiva arbetsgivare

– Mångfald och inkludering

– En robot, en app och AI med! 
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Fokus i Skaraborg:

Arbetslivets omställning - det stora kompetensbehovet 

- elektrifiering

- offentlig sektor (lika stort som i övriga Sverige)

Den gröna näringen

Erbjuda goda livsvillkor och en bra uppväxt
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Sverige idag – mer snabbväxande än någonsin

25%

utländsk bakgrund

10
miljoner

11
miljoner

2026

Källa: SCB 2021

13
miljoner



Källa: SCB

Till 2027 ökar Sveriges befolkning minst i den mest yrkesverksamma åldern
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Fram till 2050 (Eurostat) Fram till 2040 (WHO)

- 49 
miljoner

530 

miljoner

1.3 
miljard

Mindre arbetskraft i Europa
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Andelen européer av världens befolkning

1950 2005 2050

20% 11%
7%

2021

9,8%

Källa: DESA, Un World Population Prospect
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Arbetsmarknaden
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“The raise of the Social Enterprise” - det hållbara företaget mer integrerat i 

samhället

Källa: Deloitte
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Humanized Growth – tillväxt genom bredare syn

IRG + Oxford University – omfattande studie på 

företags tillväxt

ꟷVAD överpresterande företag/organisationer gör 

annorlunda och HUR

ꟷVARFÖR – det finns ett tydligt och större syfte

ꟷMänniskan kommer först – det mänskliga 

perspektivet står i centrum

ꟷBredare syn på verksamhetens intressenter –

kunder, medarbetare och samhället
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Humanized Growth – tillväxt genom bredare syn

Uppföljande IRG-studie i slutet av juli 2020:

ser att fokus under pandemin har skiftats från 

”kunder” och ”kapitalmarknad” till ”kollegor” 

och ”samhälle”

”Empati” på framväxt som viktig faktor

68%
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Agila nätverksorganisationer

14



15

5 generationer Pepper

Fler sorters medarbetare

Giggare



Giggar du?
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Även chefer blir mer ”tillfälliga”

Källa: Kantar Sifos Databas

Case från Service:

64% har varit mindre än 

2 år

i sin nuvarande chefsroll

40% har använt en 

interimchef under de 

senaste 3 åren
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De nya jobben

ꟷMolnskötare

ꟷDistanssamordnare

ꟷContent Coordinator

ꟷMachine Learning Engineer
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Lärande – real time och hela tiden för 60-70 år i arbetslivet!
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Pandemin har ökat möjligheterna att jobba hemma och utvecklingen har fortsatt.  

28

32 31

36
37

42

51

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

28

32 31

37
36

51

42
ORVESTO näringsliv 2021

Källa: Kantar | Sifo 
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SYFTE

KORTA SNABBA UPPFÖLJNINGAR

FEEDBACK
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Attraktiva arbetsgivaren
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Tydlig riktning/mål där individen ser sitt bidrag

Öppenhet, involvering och delaktighet

Samarbete

Utvecklingsmöjligheter

Varför väljer medarbetare att stanna?

Förtroende ledning

Värderingar reflekterade i dagliga arbetet
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ORVESTO Näringsliv 2021

Källa: Kantar Sifo 

Många omvärderar vad som verkligen betyder mest i arbetet

25

27

48

43

42

43

46

54

Bra ledarskap

Ett arbete som känns
meningsfullt

Jobba med saker som
intresserar mig

Bra arbetskollegor

2021 2020



Källa: Young Professional Index,  2021 Academic Work & Kantar Sifo 27
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Mer än 600 000 nedladdningar

50% av rekryteringar från Podcasts!

Under 250 000 SEK 
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Mångfald och inkludering för ett hållbart samhälle

30



Definitionerna av mångfald är många

”…bakgrund, erfarenhet och perspektiv 

stödjer vår konkurrenskraft och vår resa 

mot att bli nya generationens 

telekombolag.”

”…en plats där alla känner sig 

välkomna. …”

”…Mänskliga rättigheter utgör 

utgångspunkten i arbetet för ökad 

mångfald. Piteå kommuns definition 

av mångfald är: …”

”…mångfald inom etnicitet, kön 

sexuell läggning, ålder, fysisk 

förmåga, familjestatus och tro 

som en tillgång. …”
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Mer mångfald  – från ett rättviseperspektiv till att addera värde

Mångfald i tankesätt

Kulturellt & etnisk mångfald

demografi

Jämställdhet kvinnor & män

Källa: Diversity Support

Kompetens

+

-
Hygienfaktor

Rättvise perspektiv

Vi diskriminerar inte

Värdeadderande perspektiv

Vi ser möjligheter
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Mer affär, mer innovation, starkare samhällen

Källa: McKinsey Diversity Wins Rapport

Boston Consulting Group Diversity and innovation survey 

What´s the likelyhood that companies in the top quartile for diversity financially

outperform those in the bottom quartile?

15% 35%
More likely to 

outperform
More likely to 

outperform

Ethnically diverse 

companies

Gender-diverse

Companies

26% 45%Average innovation 

revenue reported by 

companies

Companies with

above-average

diversity scores

Companies with

below-average

diversity scores
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Average innovation 

revenue reported by 

companies



Fler och fler organisationer lyfter fram sitt mångfaldsarbete som en del av 

varumärket



En del i verksamhetsstrategin
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Andel kvinnliga regionchefer

6% 30%
2015 2019

Andel med utländsk bakgrund

7,7% 11,8%
2015 2019

Andel kvinnor av rekryterade 

nyutexaminerade ingenjörer

36,5% 61%
2015 2019

Mer etnisk mångfald och kvinnor i fokus
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Källa: Kantar Sifos kunddatabas

(från strategisk medarbetarmätning) 

Inclusive

Leadership

En inkluderande kultur ger mer effekter – några fakta från en kund

Grupper med stark 

inkluderande 

kultur

Grupper med svag 

inkluderande 

kultur

Effektivitet 77 32

Förnyelseförmåga 89 42

Lärande och 

utveckling
84 29

Rekommenderar 

företaget
84 42



Note from Peter Senge:
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1. Vad tar du med dig av det du har hört nu?

2. Vem vill du prata med det om och i vilket syfte?

39



TACK
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