Hållbarhetsrapport
ManpowerGroup
2020

Innehåll
Överblick
Snabb anpassning utan avkall på hållbarhet – VD har ordet.............. sid 3
Intressentdialog............................................................................... sid 4
Affärsverksamhet och strategi.......................................................... sid 7
Hållbarhetsarbetets syfte och fokusområden.................................... sid 9
Arbetsvillkor
Arbetsvillkor och arbetsmiljö........................................................... sid 13
Mångfald och jämställdhet............................................................. sid 15
Kompetensutveckling och karriär................................................... sid 17
Etik och kvalitet
Etik – hållbarhet i affären................................................................ sid 19
Integritetsskydd och datasäkerhet ................................................. sid 25
Klimat
Minskad påverkan.......................................................................... sid 27
Snabb övergång till digitala lösningar.............................................. sid 29
Index hållbarhetstal ....................................................................... sid 31

2

ÖVERBLICK

Snabb anpassning utan avkall på hållbarhet
2020 blev ett år med snabba omställningar. Ett nytt virus spred sig
och skapade en ekonomisk och social kris. Samtidigt påverkades
också arbetslivet och jobben. Hela branscher som besöksnäringen,
resebranschen och delar av tillverkningsindustrin tappade dramatiskt,
medan andra branscher som teknik, hälso- och sjukvård och logistik
snabbt fick ökad efterfrågan.
De underliggande förändringarna på arbetsmarknaden som vi såg redan
innan pandemin accelererade. Digitaliseringen och näthandeln ökade
tydligt, automatisering och distansarbete likaså. Medan globaliseringen
tillfälligt fick ta ett steg tillbaka. Effekterna kommer att vara på både gott
och ont för medarbetare och företag, jag är övertygad om att en del blir
bestående.
ManpowerGroup vill vara en del av lösningen. Det som var viktigt före
pandemin är ännu mer kritiskt nu. Vi hjälper människor in i arbete och att
få rätt kompetens för att vara fortsatt efterfrågad på arbetsmarknaden och
komma ur utanförskap. ManpowerGroup sätter omkring 16 000 personer

i jobb varje år i Sverige. Som en av Sveriges största privata arbetsgivare har
vi både stort ansvar och möjlighet att göra skillnad.
I den snabba omställning som arbetsmarknaden går igenom idag vill vi
också bidra till att företag och verksamheter ställer om och går stärkta
ur förändringarna. Alla arbetsgivare behöver ha strategier för nytänkande
kompetensförsörjning. En central del är att utveckla kompetensen hos
våra medarbetare och skapa ett strukturerat och ständigt lärande.
Även i kristider prioriterar vi hållbarhetsarbetet. I den här rapporten
kan du läsa om hur pandemin påverkat arbetet och vilka framsteg
vi gjort mot ett sunt och flexibelt arbetsliv för våra 4 000 medarbetare
under året, samt hur vi har bidragit till ett hållbart arbetsliv i Sverige.

Mikael Jansson, vd ManpowerGroup i Sverige

”Vi på ManpowerGroup vill bidra till en hållbar arbetsmarknad
i Sverige, både som arbetsgivare och i stort.”
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Intressentdialog
Vi för en löpande dialog med medarbetare, kandidater och kunder. Här delar vi ManpowerGroups analys av väsentliga områden,
våra viktigaste intressenter och hur vi kommunicerar med dem.
Ramverket för vår intressentanalys 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

(se mer sid 9). Koncernledning i Sverige har rangordnat och validerat
de väsentliga områdena utifrån den betydelse de har för verksamheten
och affärsstrategin.

PÅVERKAN PÅ INTRESSENTER

Potential att positivt eller negativt påverka intressenter

Väsentlighetsanalys

ARBETSMILJÖ
ARBETSVILLKOR

ETIK KOMPETENSUTVECKLING
INTEGRITETSSKYDD &
DATASÄKERHET
MÅNGFALD &
JÄMSTÄLLDHET

DIGITALISERING
KLIMAT

De väsentliga frågorna har tagits upp på följande sidor
i rapporten:
ARBETSMILJÖ OCH ARBETSVILLKOR, sid 13
Hälsa, säkerhet, välmående för anställda, kollektivavtal, rättvisa arbetsförhållanden.
MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET, sid 15
Arbetskraft som speglar samhället, inkluderande arbetsplatskultur och lika
möjligheter, icke-diskriminering.
KOMPETENSUTVECKLING, sid 17
Attrahera, utveckla och behålla talanger.
ETIK, sid 19
Etiskt företagande inklusive uppförandekoder, förebyggande av mutor och
korruption, klagomålsmekanismer, mänskliga rättigheter, leverantörsansvar,
lagefterlevnad och riskbegränsning.
INTEGRITETSSKYDD OCH DATASÄKERHET, sid 25
Skydda företagskänslig och konfidentiell information för kunder, kandidater och
medarbetare.
KLIMAT, sid 27
Hantering av verksamhetens effekter på människor och planeten.

PÅVERKAN PÅ VÅR VERKSAMHET

Potential att öka eller begränsa vår möjlighet att möta verksamhetsmål
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DIGITALISERING, sid 29
Anpassa vårt arbetssätt med digitala hjälpmedel utifrån kandidaters, kunders och
medarbetares behov.

ÖVERBLICK

”På ManpowerGroup för vi en systematisk
dialog med våra kunder för att säkerställa
kvalitet och effektivitet i alla våra tjänster.”
INTERNA
MEDARBETARE
• Fackföreningar
• Utvecklingssamtal
• Medarbetarundersökning
• Uppföljningssamtal
• Lönesamtal • Intranät

De väsentliga frågorna har tagits upp på följande sidor i rapporten med
samma rubriker som nedan.
Kunddialog
På ManpowerGroup för vi en systematisk dialog med våra kunder
för att säkerställa kvalitet och effektivitet i alla våra tjänster. Inför ett
uppdrag håller vi ett uppstartsmöte och under avtalstiden gör vi löpande
kvalitetsuppföljningar med vår kund. Information från dessa utvärderingar
registrerar vi i affärssystemet, som sedan analyseras och används i vårt
förbättringsarbete.
Vi använder oss även av Net Promoter Score (NPS) för att kvartalsvis
via e-post mäta kundnöjdhet. Resultaten diskuteras inom organisationen,
vi delar best practice, följer upp, korrigerar avvikelser och förbättrar vår
kundservice utifrån den input vi får.
Kandidatdialog
Vi för en daglig dialog med våra kandidater och svarar på frågor i digitala
kanaler, via kundtjänst och sociala medier. Vi hjälper kandidaterna i deras
jobbsökande, erbjuder konkret hjälp att anmäla intresse för våra tjänster
och ger tips kring arbetslivet.
Lokalt möter vi kandidater genom personliga intervjuer och på digitala
event så som arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor. Där möts
de av våra konsultchefer som svarar på frågor kring vad det innebär att
söka jobb hos oss.
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KONSULTMEDARBETARE
• Intranät • Introduktionssamtal • Konsultträffar
• Uppföljnings-, utvecklings- och lönesamtal
• NPS • Fackföreningar • Löpande dialog genom
centrala kollektivavtal och samverkansavtal

ÄGARE

KANDIDATER

• Rapportering
• Uppföljnings-,
informations- och
styrgruppsmöten

• Digitala kanaler
• Sociala medier
• Events
• Arbetsmarknadsdagar på
universitet och högskolor

SAMHÄLLE
• Bransch- och intresseorganisationer
• Politiker • Media & samhälle
• Intresseorganisationer inom ramen för
medlemskap • Rapporter, pressmeddelanden
• Gemensamma styrgrupper, kontinuerlig
dialog • Leverantörer

KUNDER
• Personliga möten • Partnerdialoger
• Anbudsförfrågningar
• Uppföljningssamtal • NPS
• Kundevents
• Kundutvärderingar

ÖVERBLICK

”Vi för en dialog om långsiktiga frågor som förutsättningar
för arbetstillfällen, rörlighet på arbetsmarknaden och hur vi
på olika sätt kan underlätta inträde på arbetsmarknaden.”
Medarbetardialog
ManpowerGroup genomför årligen en anonym medarbetarundersökning
för våra internt anställda som ligger till grund för affärsstrategier och en
handlingsplan för kommande år. Vi gör även en ledarmätning där interna
medarbetare utvärderar sin chef. Svaren ligger sedan till grund för individuell
och strukturell ledarutveckling.
Vi använder oss av Net Promoter Score (NPS) för att mäta nöjdhet bland
våra konsultmedarbetare. Mätningar görs kvartalsvis via e-post. Resultaten
diskuteras sedan inom organisationen, vi delar best practice och följer upp
och korrigerar avvikelser vilket gör oss mer attraktiva som arbetsgivare.
Dialog med fackföreningar
ManpowerGroup för dialog med de fackliga parterna på arbetsmarknaden
genom centrala kollektivavtal och samverkansavtal. Vi samarbetar löpande
kring löner, anställningsvillkor, säkerhet och arbetsmiljö. Vi för även en
dialog med parterna på arbetsmarknaden om långsiktiga frågor såsom
förutsättningar för arbetstillfällen, rörlighet på arbetsmarknaden och hur vi
på olika sätt kan underlätta inträde på arbetsmarknaden. ManpowerGroup
har även motsvarade dialoger på europeisk nivå inom European Work
Council.
Dialog med branschorganisationer
Vi diskuterar våra insikter och hållbara lösningar för morgondagens
arbetsmarknad med bland annat branschorganisationerna Kompetens
företagen, Almega och Svenskt Näringsliv. Genom medverkan i branschråd,
referensgrupper och styrelseplatser delar vi erfarenheter och insikter.
ManpowerGroup för även motsvarade dialoger på internationell nivå inom
den internationella branschorganisationen för bemanningsföretag, World
Employment Confederation.
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Dialog med samhälle, politiker och media
Forum för debatt och dialog är framförallt politikerträffar, talartillfällen
och kundmöten. På lokal nivå föreläser vi och deltar i diskussioner i
handelskammare och liknande forum. I samband med förändringarna
av arbetsmarknadspolitiken som inleddes 2019, för ManpowerGroup en
dialog med såväl Arbetsförmedlingen och politiska företrädare som med
arbetsmarknadens parter kring vår branschs bidrag framöver.
Dialog med leverantörer
Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer från det att en
upphandling initieras via förkvalificering. Dialogen sker i styrgrupper
med våra viktigaste samarbetspartners tre gånger per år, samt med alla
leverantörer inför förlängning eller avslut av samarbete. Syftet med dialogen
är att utvärdera och utveckla våra leverantörssamarbeten och utveckla
hållbarhet som en viktig del av leveransen.
Dialog med ägare
Dialogen med vår ägare ManpowerGroup sker strukturerat genom planering
och uppföljning i årliga, månatliga och kvartalsvisa processer för områden
som budget och prognos, riskanalyser, teknisk utveckling, styrgruppsmöten
i internationella projekt, med mera. Utöver detta hålls kontinuerlig
kommunikation i interaktiva internationella forum på olika hierarkiska nivåer
ledda av internationellt ansvariga för processer, varumärken, projekt och
liknande. Vår ägare delar instruktioner och planer och grupperna delar
kunskap och uppdaterar varandra om såväl internationella som nationella
initiativ.

ÖVERBLICK

Affärsverksamhet och strategi
ManpowerGroup är ett av världens största företag inom personaluthyrning och rekrytering och tillhandahåller
lösningar för hundratusentals organisationer varje år i över 80 länder. Denna hållbarhetsrapport avser koncernen
ManpowerGroup AB i Sverige inklusive samtliga svenska dotterbolag.

Vår verksamhet
ManpowerGroup är ett av Sveriges största bemannings- och rekryterings
företag med ett femtiotal kontor över hela landet. Vi har drygt 4 000
medarbetare och under 2020 satte vi omkring 16 000 personer i arbete.
• M
 anpower – ett av Sveriges största bemanningsföretag med ett brett
utbud av kompetensområden och en av Sveriges största privata jobbsite
med tiotusentals lediga tjänster.
• Experis – konsulttjänster, rekrytering, projektlösningar och Managed
Services inom IT. Experis är med och skapar ny IT-kompetens, bland
annat genom Experis Academy.
• Jefferson Wells – Sveriges största rekryteringsföretag. Fokus är
rekrytering och konsultstöd av chefer och specialister inom bland annat
ekonomi, marknad och försäljning samt ingenjörsområdet. Jefferson
Wells tillkom i Manpowergruppen i december 2020.
• Talent Solutions – kompetensspecialister med lösningar vid förändring
och omställning, outsourcing av kompetensförsörjning inom bland annat
IT, inköp och rekrytering.

Den ekonomiska krisen under 2020 påverkade även ManpowerGroup,
omsättningen var 3,1 miljarder kronor, en minskning med 17 % från
föregående år. För mer information om ManpowerGroups resultat,
se investor.manpowergroup.com

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.
Vi skapar värden för konsulter
Människor behöver jobb av fler anledningar 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.

”Kärnan i vår verksamhet är att förena kompetens med företag på
ett hållbart sätt. Det bidrar till företagens framgång, människors
självständighet och ett välmående samhälle.”
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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 och en given förutsättning 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
kompetens- 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.
Med den kompetensbrist som finns idag (64 % av de svenska arbetsgivarna
hade svårt att hitta de kompetenser de behövde 2020 enligt vår Talent
Shortage-undersökning) är vi experten som med stora kontaktytor hittar
den nödvändiga kompetensen. Tack vare vår dokumenterat höga kvalitet
och vårt hållbara arbete, kan verksamheter känna sig trygga i samarbetet
med oss. I tider av snabb förändring i efterfrågan och på arbetsmarknaden
som präglade 2020, bidrog ManpowerGroup till att kunderna snabbt
kunde ställa om och därmed klara krisen bättre.
Vi skapar värden för samhället
Det är både positivt och ekonomiskt gynnsamt för samhället i stort att
människor får jobb, stärker sin kompetens och därmed ökar sin möjlighet
att få framtida jobb. På samma sätt är det bra för Sverige att verksamheter
växer och utvecklar sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.
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”Det är fantastiskt att se att både vi
konsultchefer och våra konsulter känner oss
så delaktiga i den stora utmaningen som
samhället genomgår nu med covid-19.”
Konsultchef, Manpower

ÖVERBLICK

Hållbarhetsarbetets syfte och fokusområden
Vi tycker att alla har rätt till ett jobb och vårt mål är att hjälpa människor till egen försörjning och utveckling.
Vi är nämligen övertygade om att meningsfulla och hållbara jobb förändrar människors liv.

Hållbarhetsarbetets koppling till FN:s mål
ManpowerGroups globala hållbarhetsplan kopplar arbetet till FN:s globala
mål för hållbar utveckling. De som är mest relevanta för oss är god
utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt (mål 8), minskad ojämlikhet (mål 10) samt bekämpa
klimatförändringarna (mål 13).
Vi vill påverka svenskt arbetsliv positivt
För att uppnå detta deltar vi i samhällsdebatten, bland annat genom att
dela vårt expertkunnande och genom att försöka påverka frågor som
kompetensutveckling, god arbetsmiljö och jämställdhet på jobbet i positiv
riktning.
Delar expertkunnande
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 intresserade kan ta del av
på våra webbar, via nyhetsbrev och seminarier.
Återkommande undersökningar är:
• Manpower Work Life – Sveriges största arbetslivspanel
• ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer – prognos över
sysselsättningen kommande kvartal
• Talent Shortage – mätning av kompetensbrist
• Internationella rapporter (White Papers) – om trender
på arbetsmarknaden
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Rätt kompetens idag och imorgon
Vi har valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på tre områden som bidrar
till en hållbar arbetsmarknad och en positiv samhällsutveckling. Inom
dessa tre områden bidrar vi både i vår dagliga verksamhet och med vårt
samhällsengagemang. Läs mer om vårt fjärde fokusområde, klimat, på
sidan 27.

Fokusområden i hållbarhetsarbetet

KLIMAT

REDO FÖR
ARBETE
Förbättra
anställningsbarheten för
morgondagens
talanger.
Se till att unga
människor
snabbt kan
komma ut i
arbete efter
avslutad
utbildning.

KOMPETENSUTVECKLING
Bygga upp ny
kompetens för
en föränderlig
arbetsmarknad.
Hjälpa människor
att fortsätta lära
sig under hela sin
karriärresa.
COMMUNITIES
SOCIETY
SUPPLIERS CLIENTS
VENDORS
CLIENTS
CLIENTS CLIENTS
ASSOCIATESASSOCIATES
EMPLOYEESEMPLOYEES

INTEGRATION
OCH
INKLUDERANDE
Värna om
mångfald på
arbetsplatsen.
Se till att alla
kan delta i
arbetslivet och
uppnå sin fulla
potential.
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1. Redo för arbete
Vi hjälper morgondagens talanger att utveckla de färdigheter
de behöver innan de kommer in på arbetsmarknaden.
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. Via Manpower Student får 3 000 personer
varje år extrajobb under studietiden.
Genom vårt samarbete med Ung Företagsamhet delar vi vår expertis
inom arbetsmarknad, bemanning och rekrytering med unga och stöttar
dem i att bli redo för arbetslivet. I partnerskapet ingår sedan 2020 ett
utbildningspaket till gymnasieungdomar, ”Din guide till framtiden”, som
når tiotusentals ungdomar varje år.

”ManpowerGroup och
Ung Företagsamhet gör unga
redo för arbetslivet.”
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2. Kompetensutveckling
Vi hjälper människor bygga upp färdigheter för det moderna
arbetslivet så de blir anställningsbara genom hela sitt yrkesliv.
Arbetslivet ändras i snabb takt och den kompetens som behövs skiftar hela
tiden. Därför är det avgörande att kontinuerligt lära sig nya färdigheter för
att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Våra konsultmedarbetare har alltid
möjlighet att utveckla sin kompetens och snabbt skaffa erfarenhet från olika
uppdrag (läs mer i kapitlet Kompetensutveckling). Genom våra tjänster
inom omställning och coaching i Talent Solutions samt inom verksamheten
Manpower Matchning, hjälper vi många att ta sitt nästa karriärsteg.
Vi står inför en digital omställning där bristen på kompetent personal
bromsar in utvecklingen. 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 intensiv
utbildning med lön. Utbildningen kompletterar deltagarnas kunskaper
och kompetenser under tolv veckor med en accelererad studietakt
enligt konceptet Blended Learning. Deltagarna är under utbildningen
anställda som konsulter av Experis och coachas under kursens gång
av IT-konsultchefer. Detta löser samtidigt våra kundföretags behov av
spetskompetens, som ofta 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.
Under 2020 genomförde Experis Academy tre vidareutbildningar inom
Java Fullstack och ett re-skilling program för frontend utvecklare. 70 % av
deltagarna på våra up-skilling program får ett uppdrag inom IT direkt efter
avslutat program hos oss.
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Våra tjänster har hjälpt Sverige att snabbt ställa om. Exempelvis fick
Talent Solutions Right Managements tjänster för omställning, ledar
utveckling, re- och uppskilling ökad efterfrågan under 2020, då kunder
snabbt behövde minska personalstyrkan, skaffa sig kompletterande
kunskap eller rusta sig med helt nya färdigheter. Bolaget hjälper människor
att uppnå mål och få utveckling i karriären. 96 % av deltagarna svarar
att de har fått sin självkänsla och sitt självförtroende stärkt under Right
Managements program. Genomsnittlig tid för att få ett nytt jobb efter
stöd, vägledning och coaching är 17 veckor. Leveranser skedde ofta
helt digitalt eller anpassat på andra sätt.

ÖVERBLICK

3. Integrera och inkludera
Vi arbetar för jämställda och inkluderande arbetsplatser.
Vi anser att nyckeln till integration och sammanhang för samtliga
målgrupper i samhället är jobb. Dagligen inkluderar vi människor som
tidigare stått utanför arbetsmarknaden och dessutom förser vi tusentals
människor med extra stöd varje år genom tjänsten Stöd och Matchning
till arbetssökande på Arbetsförmedlingen. De arbetssökande får stöd,
coachning och matchning för att påbörja studier eller hitta en ny väg i
karriären. Manpower Matchning är en av Sveriges största aktörer inom
Stöd och Matchning.
Manpower Matchning arbetar med målgrupperna långtidsarbetslösa
och nyanlända. Utifrån individens behov ger vi förutsättningar till egen
försörjning. Vi använder oss av både språkpraktik och praktikförmedling
som steg mot anställning. Vi matchar utifrån individens behov och söker
upp en relevant arbetsplats för personen att utveckla sitt språk och närma
sig arbetsmarknaden på. När individen är klar för matchning, ger vi
coaching till dess att individen har haft en egen försörjning i sex månader.
2020 var ett år då även arbetsmarknadspolitiken präglades av pandemin
och ökad arbetslöshet. Uppdraget att hjälpa dem som behöver extra
stöttning för att ta eller återfå en plats i arbetslivet blev viktigare än någonsin
och regeringen ökade volymerna för anvisningar till Stöd och Matchning
kraftigt jämfört med året innan; från ca 18 000 kandidater i december 2019
till ca 63 000 kandidater i december 2020 hos samtliga leverantörer.
Arbetsförmedlingen ställde om till att i allt högre grad låta externa
leverantörer sköta matchningen av arbetssökande och öppnade upp
för digital undervisning. Manpower Matchning ställde om leveransen från
fysisk till digital och tjänsten blev därmed tillgänglig för arbetssökande
över hela landet.
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Totalt valde 4 455 arbetssökande Manpower som leverantör av Stöd och
Matchning under 2020. 32 % av dem matchades ut till nytt arbete eller
påbörjade studier, jämfört med snittet för alla leverantörer som var 28 %.
Pandemin och den försämrade situationen på arbetsmarknaden gjorde
det svårare att lyckas med långsiktiga matchningar. Efter fyra månader var
14% av de kandidater som gått programmet hos Manpower kvar i sin nya
sysselsättning, vilket är en påtaglig sänkning jämfört med tidigare år (2019:
24 %). Snittet för långsiktiga matchningar hos alla leverantörer under 2020
var även det 14 %.
Som en del av kommande reform av Arbetsförmedlingen testades 2020
den nya matchningstjänsten Rusta och Matcha. Manpower Matchning är
en godkänd leverantör och en del av pilotprojektet på flera orter i landet.
Manpower står redo för Arbetsförmedlingens kommande reform och
är även fortsatt en stabil aktör som med hög kvalitet bidrar till att bryta
arbetslöshet och verka för integration i arbetslivet.
Kundsamarbete för jämställda arbetsplatser
Ett exempel på kundsamarbete som ger integration i arbetslivet är ett
projekt i Trollhättan mellan ManpowerGroup, Arbetsförmedlingen, Lernia
och Volvo Bussar kring en svetsutbildning för kvinnor med garanterad
anställning hos Manpower.

”Manpower står
redo för Arbets
förmedlingens
kommande
reform.”

ARBETSVILLKOR

Arbetsvillkor och arbetsmiljö
Som en av Sveriges tio största privata arbetsgivare tar vi ansvar genom att erbjuda trygga jobb för
våra omkring 4 000 medarbetare.

Arbetsvillkor
En vanlig missuppfattning är att en anställning hos bemanningsföretag
innebär otrygga villkor. Det stämmer inte hos oss, samtliga medarbetare
inom ManpowerGroup har kollektivavtal, vilket innebär anställningstrygghet
som uppsägningstid, övertidsersättning, semester, pension och
arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ingår förmåner som till exempel
tjänstepension, friskvård och föräldralön. Samma arbetsrättsliga regler gäller
som på arbetsmarknaden i övrigt.
I samband med vår årliga medarbetarundersökning gör vi ett strategiskt
arbete för att säkerställa att vi förblir en attraktiv arbetsgivare som attraherar
och behåller kompetent personal. Vi 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 för kommande år.

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 arbetssjukdomar 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.
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Arbetssätt
Kunskap och kommunikation är en viktig del i vårt arbetsmiljöarbete.
• Vi introducerar och informerar alla nyanställda för att säkerställa att de
förstått de rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller för uppdraget.
• Vi utbildar regelbundet våra ledare och medarbetare i att se, uppfatta
och åtgärda arbetsmiljörisker samt tidiga tecken på stress.
• Konsultmedarbetarna får information från sin konsultchef om
arbetsmiljölagstiftningen och kan genom vårt intranät ta del av filmer
om vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
• Om medarbetare upplever missförhållanden, uppmuntrar vi dem aktivt
att vända sig till sin chef eller använda vår anonyma anmälan.
Vi kontrollerar och gör riskbedömningar av arbetsmiljön systematiskt för alla
våra intern- och konsultmedarbetare. Därefter planerar vi och åtgärdar, ofta
i nära samarbete med våra kunder.
• Vi granskar arbetsmiljön och säkerheten genom täta inspektioner på
arbetsplatsen.
• Varje chef upprättar årligen en riskanalys och en handlingsplan för
arbetsmiljön.
• Vi följer upp alla planer för att säkerställa 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.
• Obligatorisk utbildning för alla chefer inom arbetsmiljö, rehabilitering och
riktade rehabiliteringsutbildningar.
• Årlig analys av sjukskrivningar.
• Specialgjorda utbildningsprogram för våra företag och regioner enligt
deras utmaningar vad gäller lång- och korttidssjukfrånvaro kopplat till
rehabiliteringar, tidiga tecken på stress och psykisk ohälsa.

100%
Samtliga medarbetare
i ManpowerGroup
har kollektivavtal

yeht su llet elpoep ruO

ARBETSVILLKOR

• I samarbete med företagshälsovården arbetar vi med rehabilitering av
medarbetare som blir långvarigt sjuka.
• ManpowerGroup har skyddskommittéer med både arbetsgivar- och
arbetstagarsidan representerade. Kommittéerna träffas var tredje
månad för att komma överens om arbetsmiljöarbetet som berör hela
ManpowerGroup.
Arbetsmiljö under pandemin
Under pandemin ställde vi om vår verksamhet för att till stor del ske
digitalt på distans. Majoriteten av våra interna medarbetare som kunde
arbeta hemifrån gick över till distansarbete, vilket satte fokus på andra
arbetsmiljöfrågor. (Läs mer om hur vi arbetar digitalt på sid 29.)
För att värna om både interna och konsultmedarbetares hälsa och bidra till
minskad smittspridning i samhället har vi ett antal riktlinjer. De går främst
ut på att stanna hemma vid sjukdomssymptom, hålla social distans och
att vara extra noggrann med hygien. En rad åtgärder är också genomförda
på arbetsplatserna. Vi informerar kontinuerligt alla våra medarbetare
via intranät och genom närmaste chef. Våra konsultmedarbetare följer
riktlinjerna hos våra kunder.
ManpowerGroups kontor har hållits öppna med starkt begränsad
bemanning. Säkerheten upprätthölls med bland annat nya rutiner i
linje med Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen;
informationsinsatser, extra rengöring, skyddsutrustning i form av till exempel
alkogel, plexiglas och golvmarkeringar.
Eftersom många medarbetare har arbetat på distans har fokus på
arbetsmiljöarbetet även legat på god arbetsmiljö i hemmen. Under året har
flera korta, snabba mätningar gjorts bland interna medarbetare, för att se
hur pandemin påverkat anställda och hur ManpowerGroups insatser har
fungerat.
För att främja fysiskt välbefinnande har bland annat alla medarbetare fått
goda råd och tillgång till en app för pausgymnastik med övningar utformade
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av fysioterapeuter med påminnelser under dagen om att ta paus för rörelse
och återhämtning.
Eftersom många interna anställda saknar arbetsplatsen och kollegorna
har vi även gjort andra åtgärder för att främja samarbete, gemenskap och
emotionellt välbefinnande. Ledningen har haft täta digitala informations
möten, chefer fick extra stöd i att leda på distans och ett stort antal
informationsinsatser gjordes.
Under pandemin har vi även delat vår kunskap i broschyren Safely Back to
Work där vi tillsammans med Adecco och Randstad tagit fram ett underlag
med 100 konkreta tips och åtgärder till verksamheter för en trygg, säker
och effektiv återkomst till arbetsplatsen när tiden är inne.

Resultat arbetsmiljö
•	Under hösten 2020/våren 2021 utbildades 100 % av cheferna utifrån deras specifika utmaningar
i sjukskrivningar samt i de riskanalyser och handlingsplaner som vi använder i vårt systematiska
arbetsmiljöarbete.
•	Under 2020 minskade långtidssjukskrivningarna på ManpowerGroup även om korttidssjukskrivningarna
var högre under 2020 än under tidigare år. Vårt mål är fortsatt att sänka den totala sjukfrånvaron och
långtidssjukfrånvaron.
•	Under 2020 liksom under 2019 avslutade vi samarbetet med en kund, pga att skadlig arbetsmiljö
inte åtgärdats.
• I vår interna mätning i april 2020 ansåg sig 90 % vara nöjda med information kring covid.
• I vår interna medarbetarundersökning oktober 2020 ansåg sig:
-	95 % ha de digitala resurser de behöver för att arbeta på distans
-	94 % inte ha problem med balansen mellan arbete och privatliv när det är dags att gå tillbaka till kontoret
-	91 % ha arbetat med handlingsplaner som baseras på medarbetarundersökningen 2020 (86 % 2019).
•	I ledarmätningen oktober 2020 ansåg 89 % att chefen har skapat förutsättningar för en god
kommunikation inom den egna gruppen under Covid-perioden

ARBETSVILLKOR

Mångfald och jämställdhet
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 hitta jobb,
försäkrar vi oss alltid om att kompetens kommer först. Fördomsfri rekrytering är en central faktor i våra processer.
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 att
mångfald är gynnsamt för lönsamma och sunda organisationer. På samma
sätt är detta ett av skälen till att människor vill jobba hos oss.
Arbetssätt
Genom ManpowerGroups jämställdhetsplan 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,
funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning ska påverka individens
möjlighet att anställas.

• Vi utbildar regelbundet våra medarbetare 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.

Resultat
•	88 % av våra interna medarbetare instämmer med påståendet ”Vår organisation värderar mångfald bland medarbetarna” i vår medarbetar
undersökning från 2020 (92 % 2019).
•	Vårt mål är att spegla Sveriges befolkning. Andelen med utländsk bakgrund i Sverige (sett till hela befolkningen) var 26,5 % år 2018
•	Under samma period hade 27,5 % av ManpowerGroups medarbetare utländsk bakgrund.*
•	94 % av interna medarbetare håller med om att den närmaste chefen värdesätter kvalificerade personer oavsett ursprung, bakgrund och åsikter
i vår ledarmätning 2020.
* Mätning genomförd 2017 av Nyckeltalsinstitutet inom alla ManpowerGroups bolag i Sverige. Ny mätning utförs 2021.
** Utländsk bakgrund i staten. 2018. Diarienummer: 2018/0039, Arbetsgivarverket
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27,5%
medarbetare i ManpowerGroup
har utländsk bakgrund
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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
säkerställa:
• En god och säker arbetsmiljö för alla anställda inom bolaget samt
lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor
och utvecklingsmöjligheter inom arbetet oavsett kön, könsidentitet,
könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning sexuell
läggning, funktionsförmåga och ålder.
• ManpowerGroup främjar aktivt karriärmöjligheter för kvinnor. I vår svenska
organisation är det självklart att kvinnor finns representerade överallt.
Jämställdhetsplanen innehåller våra långsiktiga mål och aktiva åtgärder
inom följande områden:
• Arbetsförhållanden och arbetsmiljö
• Löner och andra anställningsvillkor
• Rekrytering och befordran
• Utbildning och övrig kompetensutveckling
• 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 aktiviteter. Mål för jämställdhet följs upp i våra ledningsgrupper i
Sverige och av vårt globala huvudkontor.
Arbetssätt
• 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 organisation, 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 säkerställer framgång
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av uppsatta mål. Det är ett gemensamt intresse och ansvar för alla
anställda inom koncernen att verka för detta.
• ManpowerGroup har en könsneutral lönepolicy som stödjer riktlinjerna
i våra kollektivavtal. Likaså är våra strukturer för belöning som
exempelvis ManpowerGroups 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.
• En redovisning av föregående periods plan på åtgärder tas in i
nästkommande plan där vi redovisar och analyserar resultatet.

60%

kvinnor i ledande
befattningar internt inom
ManpowerGroup

Resultat
•	60 % kvinnor i ledande befattningar internt inom ManpowerGroup, målet på minst 50 % kvinnor nåddes
2020. Enligt SCB var 33 % av cheferna inom privat sektor kvinnor år 2018.
•	44 % av ledarna på exekutiv nivå var kvinnor (fyra av nio personer i den svenska koncernledningen).
Målet på minst 30 % kvinnor nåddes 2020.
•	Under 2020 har bolagen inom ManpowerGroup inte funnit några osakliga löneskillnader mellan könen.

”Vi jobbar på att få en bra mix i personalen,
både kvinnor och män, med olika härkomst,
det fungerar bäst. Vi coachar våra kunder
och ifrågasätter status quo. Och våra kunder
är nöjda!”
Onsite Manager, Manpower

ARBETSVILLKOR

Kompetensutveckling och karriär
Vårt mål är att bidra till människors och verksamheters kompetensutveckling. Ständig utveckling av våra medarbetares
kompetens, såväl konsultmedarbetare som interna medarbetare, är avgörande för vår konkurrenskraft. På samma sätt är
kompetensutvecklingen avgörande för varje individs förutsättningar 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, anpassningsförmåga och kreativitet.
Arbetssätt
För att säkerställa utvecklingsmöjligheter gör ManpowerGroup ett antal
kompetenshöjande åtgärder:
• Både konsultmedarbetare och interna medarbetare genomgår en
introduktion till sin roll för att få bästa möjliga förutsättning att vara
framgångsrik i sitt arbete. Under 2020 har vi utvecklat digital onboarding
och en mer skräddarsydd introduktion för respektive roll.
• Varje år genomför vi 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 ledarskapsmodell där såväl
affärsmässiga som mjuka förmågor ingår.
• För att stärka kontinuerlig kompetenspåfyllnad arbetar vi fokuserat med
talang- och successionsplanering tillsammans med våra ledare.
• Under 2020 lanserade vi ett internt Mentorskapsprogram som syftar till
att stärka kunskapsöverföring och internt samarbete.

• Träningar och utbildningar erbjuds för att få såväl teoretisk som
praktisk kunskap i olika arbetsmoment. Under 2020 anpassade vi
våra interna klassrumsutbildningar till en digital leverans. Utöver dessa
finns över 4500 digitala utbildningar och föreläsningar fritt att tillgå för
alla våra medarbetare, såväl interna som konsultmedarbetare, via vår
lärandeplattform.
• 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 ledarskapsförmåga.
• För att främja kontinuerlig kompetenskarriär har vi tagit fram en ny
utvecklings- och karriärplan som nu testas.
• En del av vårt affärserbjudande innefattar kompetenshöjande insatser, där
vi utbildar för att förse våra kunder med den kompetens de behöver (läs
mer i kapitlet Hållbarhetsarbetets syfte och fokusområden).

gratis digitala utbildningar
och föreläsningar

”Verktygen vi har fått genom programmet är
något som jag kommer ta med mig och fortsätta
utveckla i min professionella roll samt i min egen
personliga utveckling.”
Deltagare i Talangprogrammet 2020
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4500
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Några exempel på kompetensutveckling:

E-learning

Interna medarbetare

Konsultmedarbetare

X

X

Utbildning inom bristyrken

X

Individuellt stöd till jobb eller studier

Kandidater

Programdeltagare
X

X
X

Utvecklings-/karriärsamtal

X

Utbildningar i Sverige och internationellt

X

X

Karriärcoachning

Ledarskap
För att upprätthålla hållbara arbetsplatser är ledarskapet ett grundfundament.
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.
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 lärandeplattform samt vår
medarbetarundersökning.

X

Resultat
• Alla medarbetare, såväl interna som konsultmedarbetare, har fri tillgång till vår lärandeplattform
powerYOU. Över 4500 e-utbildningar finns tillgängliga och 2200 personer* genomförde kurser under
2020. 4190 e-utbildningar genomfördes 2020, och vi nådde målet att öka användandet med 10 %.
• 30,5 timmar vidareutbildning i form av formell träning, kurser och föreläsningar har utförts i snitt per
intern medarbetare under året.
• ManpowerGroups medarbetarundersökning hade en svarsfrekvens på 85 %. Medarbetarindex 2020
visar ett fortsatt gott resultat, 83 %, och har legat stabilt de senaste åren (höjt från 75 % 2019). Några
av de styrkor medarbetarundersökningen visar är mycket stolta medarbetare, stor tilltro till företagets
vision och index för efterlevnad av värderingar 89 % samt ledarskap 83 %.
• 78 % av medarbetarna håller med om påståendet att man fått möjlighet att utvecklas i sin roll (genom
projekt och/eller annat utökat ansvar).
• 77 % av våra konsultmedarbetare anser att de fått goda möjligheter till utveckling genom sin anställning.
• Index i vår ledarmätning i ManpowerGroup ligger på en hög nivå 85 av 100, vilket gjort att vi når
målet för 2020.
• Det genomsnittliga NPS 2020 för konsultmedarbetare var 8 på en 10-gradig skala för sannolikhet
att rekommendera oss som arbetsgivare. Vi ökade poängen från 2019 och målet för 2021 är en
fortsatt ökande trendkurva.
• Ett tjugotal personer per år deltar i ManpowerGroups talangprogram, Future Leader Program.
*Antalet konton har minskat tack vare en rensning 2020.
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Kunder

ETIK OCH KVALITET

Etik – hållbarhet i affären
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, bedömning av risk och påverkan, förebyggande riskbegränsning och uppföljning.
Hanteringen av risk inom ManpowerGroup har som syfte att minimera negativa effekter som kan uppstå i verksamheten och dess eventuella
påverkan på omvärlden. Det är en viktig del av vårt arbete för en hållbar verksamhet.
Arbetssätt
Vår arbetsmodell omfattar följande delar:
• Bedömning av risk och påverkan: Ledningen genomför årligen
en intressent- och riskanalys. Via den analyseras och hanteras
verksamhetens risker utifrån etiska, kommersiella, ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter. Våra huvudsakliga verktyg för att
kartlägga och bearbeta risker är:
– Koncernledningens strategiska planering som utgår från det
globala huvudkontorets instruktioner i Strategic Playbook
(Three Year Plan).
– Koncernledningen tar årligen fram en Risk Assessment Report
som rapporteras till den globala koncernledningen.
– Varje dotterbolag/division i Sverige analyserar intressenter och
risker i samband med sin affärsplanering. Justeringar görs
kontinuerligt inom ramen för koncernens globala process för
budget och prognos.
• Förebyggande och riskbegränsning: Genom policys, riktlinjer,
utbildning och aktivitetsplaner styr verksamheten prioriterade
risker och dess påverkan på verksamheten och vår omvärld. Risk
rapporteras från varje dotterbolag/division inom ramen för Monthly
Management Review (MMR) och kvartalsvis uppföljningen av
Strategic Playbook.
• Uppföljning och utvärdering av åtgärder: Genom globala och
nationella verktyg mäter vi och utvärderar våra insatser för att
motverka risk och säkerställa våra mål.
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Förebyggande arbete för
hållbara affärer

Ledarengagemang

Vision

Prestanda
utvärdering

Värderingar

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

Etikpolicy

Förebyggande och
riskbegränsning

•	Verksamhetssystem
och processer
•	Etikträning och
kommunikation

Åtgärder

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

ETIK OCH KVALITET

Kvalitetsarbete
ManpowerGroup med underliggande bolag är miljöcertifierade enligt
ISO 14001 och verksamheterna i dotterbolagen Manpower AB och
Experis AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Syftet med revisioner
är 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
komplement till koncernens uppföljning av verksamheten och att ständigt
utveckla vår leveransförmåga. Revisioner utförs även för att säkerställa
överensstämmelse med gällande ISO-standarder inom kvalitet och miljö.
• Ledningsgrupperna inom respektive verksamhet inom koncernen har
ansvaret för korrigerande åtgärder och förbättringar i enlighet med
revisionsresultatet.
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• Interna revisioner utförs av processexperter. Interna revisionsledningen
är certifierad revisor genom DNV GL internrevisionsutbildning. Externa
revisioner utförs av DNV GL.
• Arbetet med ständiga förbättringar styrs huvudsakligen i styrgrupper för
respektive processområde.
• Våra kvalitetsmål omfattar nöjdhetsmätningar. Sedan 2008 mäter vi
kundnöjdhet för Manpower med SKI. Manpower upprätthåller en hög
jämn nivå gällande kundnöjdhet enligt SKI mätningar.

ETIK OCH KVALITET

Mänskliga rättigheter
ManpowerGroup verkar i över 80 länder och har en tydlig uppförandekod
och ett tydligt arbetssätt inom områden som t ex diskriminering,
antikorruption, och rättvisa arbetsförhållanden. I den här rapporten
beskriver vi de internationella riktlinjerna och arbetet i Sverige.

Prioriterade områden
Potentiell risk

Intressentgrupp

Förebyggande och riskbegränsande åtgärder

Diskriminering

Medarbetare

∙ Jämställdhetsplan och mångfaldspolicy
∙ Handikappanpassade lokaler
∙ Formell lönepolicy

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.

∙ Årlig lönekartläggning med handlingsplan
∙ Tydliga befattningsbeskrivningar
∙ Standardiserade utvärderingsverktyg och processer

Vi arbetar för allas lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och
utvecklingsmöjligheter, samt mot all form av diskriminering på grund av till
exempel kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk härkomst,
funktionsvariation, ålder och religion eller annan trosuppfattning. Se tabell
här intill för exempel på hur vi arbetar inom respektive område.

Diskriminering

Kandidater/

∙ Jämställdhetsplan och mångfaldspolicy

konsultmedarbetare

∙ Tydliga arbetsbeskrivningar
∙ Årlig lönekartläggning med handlingsplan
∙ System/process för hantering av kundförfrågningar med
diskriminerande inslag
∙ Formaliserad rekryteringsprocess

Arbetssätt
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 medarbetare.
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 missförhållanden, ”Ethics hotline”, dit både
konsultmedarbetare och interna medarbetare anonymt kan vända sig om
man vill anmäla något som strider mot vår etikpolicy.

21

∙ Träning för rekryterare och anställande chefer i ickediskrimination 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

∙ Träning för alla anställda i IT säkerhet

Konsultmedarbetare

∙ Robusta IT kontroller

Kandidater

∙ Processer och system i enlighet med GDPR

ETIK OCH KVALITET

I den årliga medarbetarundersökningen ingår frågor som ger oss och
våra ägare en årlig etisk hälsokontroll. Anställda frågas 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 hämtar också feedback om ledningens exempel, om de vet hur
man rapporterar etiska problem och om de känner att de kan göra detta
utan rädsla för vedergällning. Dessa frågor är bland de högsta poängen
i undersökningen, vilket bekräftar att vi lyckas skapa en pålitlig och etisk
kultur.
Nolltolerans råder för alla typer av repressalier mot personer som
rapporterar misstänkt överträdelse.
Granskning sker med kvartalsvis uppföljning genom vår internationella
kontrollista 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 sexuella trakasserier. Vid
upprepade eller allvarliga förseelser kan det rendera i omplacering
eller uppsägning. Om en medarbetare blir utsatt för diskriminering
eller trakasserier på uppdrag hos en kund, kommer 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.
Medlemskap
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,
medlemmar i European Works Council (EWC) och World Employment
Confederation (WEC), stödjer FN:s Global Compact, FN:s deklaration om
de mänskliga rättigheterna, och ILO:s grundläggande konventioner om de
mänskliga rättigheterna i arbetslivet. ManpowerGroup följer och granskas
genom dessa regelverk och standarder.
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Interna medarbetare

Konsultmedarbetare

Uppförandekod/policy

x

x

Årlig obligatorisk etikträning

x

IT-policy signeras i samband
med anställningskontrakt

Ethics hotline

x

x

x

x

Leverantörer
Vi ser till att de leverantörer vi knyter till oss ligger i linje med den
uppfattning vi själva har när det gäller frågor om ansvarfullt 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. 89 % av nyckelleverantörer har
undertecknat. En signerad uppförandekod är sedan 2020 obligatoriskt.
Våra fullständiga förväntningar på affärspartners beskrivs i vår policy Supply
Chain Business Partner Policy, som vi kommunicerar till affärspartners som
en del av leverantörens godkännandeprocess. Denna leverantörsuppförande
kod är baserad på FN:s Global Compact, ILO:s grundläggande konventioner
om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, och Athens Ethical Principles.
ManpowerGroups inköpsavdelning integrerar CSR-klausuler i samtliga avtal.
Till vår hjälp har vi även en leverantörsbedömning som verktyg för att säker
ställa att vi har säkra och pålitliga leverantörer. Vi besöker regelbundet våra
större affärspartners. Det ger oss en god inblick i deras dagliga arbete och
håller oss uppdaterade kring deras allmänna arbetsförhållande och arbetsmiljö.

ETIK OCH KVALITET

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
representanter, säljare, kunder, affärspartners eller andra tjänsteleverantörer.
ManpowerGroups uppförandekod förtydligar hur vi ställer oss till:
• Bestickning och korruption, gåvor, underhållning och representation
• Relationer med affärspartner, metoder, antitrustlagstiftning
• Missbruk av konfidentiell information
• Hantering av intressekonflikter utifrån affärsetiska riktlinjer
• Skyddandet av information och tillgångar, insiderinformation och
värdepappershandel.

Antikorruption ingår i vår årliga obligatoriska etiska träning för alla anställda i
samtliga länder. Kontroll av efterlevnad görs också genom vår internationella
kontrollista varje kvartal.
Inom ramen för arbetet med antikorruption omfattas riskanalys, styrdokument,
utbildning och information samt vårt anonyma rapporteringssystem ”Ethics
hotline”. Utöver detta granskas vi även årligen genom intern revision.

”Vår egen policy för hantering och utredning kring
händelser i form av till exempel diskriminering och
trakasserier stärker rutinen för ärendehantering och
är strängare än det som är lagstadgat.”

Resultat
• 100 % av våra anställda genomför obligatorisk årlig träning i vår uppförandekod
som behandlar bland annat affärsetik och fördomsfritt agerande.
• Över 95 % av våra interna medarbetare instämmer med påståenden som ”vi
arbetar enligt höga etiska principer”, ”ManpowerGroups riktlinjer för affärsetik 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” (>90 % 2019) i vår interna
medarbetarundersökning från 2020.
• 88 % av våra interna medarbetare instämmer med påståendet ”Vår organisation
värderar mångfald bland medarbetarna” i vår interna medarbetarundersökning
från 2020 (92 % 2019).
• 2020 hade 89 % av de leverantörer som förvaltas av vår inköpsfunktion åtagit sig
att tillämpa de CSR-krav som ManpowerGroup ställer på sina leverantörer.
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• Det genomsnittliga NPS 2020 för kunder var 8,4 på en 10-gradig skala för
sannolikhet att rekommendera oss. Vi ökade poängen från 2019 och målet för
2021 är en fortsatt ökande trendkurva.
• ManpowerGroup köper tjänster på outsourcingbasis främst inom finans och
IT. I dessa samarbeten har vi CSR-klausuler i avtalen med samtliga våra
samarbetspartners.
• 2020 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 att ett nollresultat
påverkas av att anställda som inte känner till ansvaret att rapportera överträdelser.
• Under 2020 fick ManpowerGroup inte in några stämningar och inga domar
gällande diskriminering. Inget fall av korruption har framkommit.

ETIK OCH KVALITET

Certifikat och utmärkelser
ManpowerGroup har bland annat:
• Rankats som ledande inom CSR enligt EcoVadis och har nått guldnivå
i EcoVadis internationella hållbarhetsbedömning. 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 10 000 företag över hela
världen och vi är bland de 5 % som nått guldnivån. ManpowerGroup
ligger i den absoluta toppen i vår bransch internationell, totalt sett bland
de 2 % bästa med 71 poäng av 100. Nästa utvärdering sker 2021.
• 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 kommit med i indexet elva år i följd.
• 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.
• Vi finns även med i hållbarhetsindex FTSE4Good Index elva 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.”
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INTEGRITETSSKYDD

Integritetsskydd och datasäkerhet
Våra kandidater, anställda, samarbetspartners och kunder anförtror oss personuppgifter och vi tar
detta förtroende på största allvar. ManpowerGroup arbetar aktivt med integritetsskyddet i enlighet
med GDPR i samtliga processer där vi behandlar personuppgifter.

Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder för att säkra informationssäkerhet
och integritet i takt med digitaliseringen av våra processer. Under 2020
intensifierades arbetet, då digitaliseringen tog ytterligare kliv framåt och
cyberbrotten i samhället ökade i samband med covid-19.
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 individer angående vår användning av deras
information.
• Vårt internationella informationssäkerhetsarbete 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.
.
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INTEGRITETSSKYDD

Arbetssätt
• 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.
• Vi utbildar våra anställda kontinuerligt. Några exempel är en årlig
obligatorisk online-utbildning i dataskydd och informationssäkerhet
för samtliga medarbetare världen över, samt informationsinsatser
som cybersäkerhets-månaden då medarbetare får säkerhetstips,
och kvartalsvisa antiphising-övningar. För att ytterligare öka
vår cybermedvetenhet när vi arbetar på distans erbjöds
utbildningspaketet ”Cyber Safe at Home” till alla anställda.
• Inom ramen för vårt arbete med integritetsskydd (hantering av
personuppgifter) har vi uppdaterat och digitaliserat flera av våra
rutiner för att säkerställa tillförlitlig och korrekt hantering. Under 2020
har samtliga våra processer och system samlats för kontinuerlig
uppföljning i ett och samma verktyg.
• En förstärkt internationell organisation har skapats för att på ett ännu
tydligare sätt arbeta proaktivt och säkerställa efterlevnaden och
ansvaret kopplat till GDPR för ManpowerGroup Sverige. Ett nordiskt
personuppgiftsombud har anställts på heltid, Privacy ambassadors
har utnämnts från olika verksamhetsområden och ansvariga ägare
utsetts för respektive system och process.
• För att säkerställa att vi är beredda att svara på incidenter och
effektivt neutralisera hot, arbetar vår säkerhetsavdelning och
vårt internrevisionsteam med en oberoende tredje part för att
kontinuerligt genomföra sårbarhetstester.
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Resultat
• Vårt cybersäkerhetsprogram har utvärderats av en oberoende tredje part under de senaste
tre åren 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 2020 har inga personuppgiftsincidenter upptäckts i våra kontrollrutiner. I det fall en
sådan incident skulle upptäckas, rapporteras det till Integritetsskyddsmyndigheten (fyra
personuppgiftsincidenter rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten 2019).
• 100 % av interna medarbetare genomgick den årliga etikträningen med dataskydd,
integritetsskydd och informationssäkerhet.
• I tillägg har kursen Securing Your Email Fundamentals med fördjupande kunskap
genomförts av 40 % av interna medarbetare.
• Andel av de kandidater som begärt sin data raderad är 0,17% räknat per unika kandidater
som sökt jobb, uppdaterat sin profil hos oss eller skapat konto.

”Våra kandidater, anställda, samarbetspartners
och kunder anförtror oss personuppgifter
och vi tar detta förtroende på största allvar.”

KLIMAT

Klimat – minskad påverkan
ManpowerGroup strävar efter att ha en så liten negativ inverkan på miljön som möjligt och har ett systematiskt miljöarbete som bygger
på ständig förbättring. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av ManpowerGroups affärsplaneringsprocess.
Vi har fyra fokusområden i vårt klimatarbete:
1. Resor
2. Energiförbrukning
3. Fastigheter
4. Avfall
Av dessa områden sker ManpowerGroups främsta inverkan på
CO2-utsläpp från resor, genom flygresor, hyrbilar och tjänstebilar.
Betoningen i vårt klimatarbete ligger därför på verksamhetens
resemönster och koldioxidutsläpp. Då pandemin kraftigt påverkade
resandet 2020 har vi beslutat att bibehålla samma utsläppsmål för 2021
som för 2020, men att basera dem på 2019 års resemönster.
Arbetssätt resor
• Vi strävar efter att resa så lite som möjligt och istället använda digitala
kommunikationsmedel som videokonferenser, digital signering, mm.
• Vi reser även 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 har aktivt fokuserat på att byta ut fossildrivna tjänstebilar
mot laddhybrider, samt i viss mån rena elbilar.
• Tack vare minskad användning av hyrbilar och att styrning sker mot
poolbilar i första hand minskade dessa koldioxidutsläpp under året.
Arbetssätt elförbrukning
• 100 % av den energi ManpowerGroup använder på våra svenska kontor
är förnybar. Energikartläggning tar plats var tredje år, enligt lagen om
energikartläggning i stora företag. Det hjälper oss få överblick över
förbrukningen och ger förbättringsområden som vi aktivt arbetar med.
• De tio största kontoren har led-belysning, och en stor majoritet
har automatisk nedsläckning. Genomsnittlig energiförbrukning på
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•

kontoren var 36 kWh/m2 både 2020 och 2016 enligt de två senaste
energikartläggningarna. (Genomsnittet för kontorsverksamheter i
Sverige är 50 kWh/m2). Energikartläggningen 2020 visade att vi inte
kan sänka energiförbrukningen mer på våra etablerade fastigheter i
någon mätbar utsträckning. Arbetet fokuserar därför på nyetablerade
fastigheter.
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 följer
upp under 2021.

KLIMAT

Arbetssätt fastigheter & kontor
• Ca 50 % av fastigheterna vi hyr in oss i runt om i landet har miljö
klassning. Vårt mål är att 80 % av våra nyetableringar på längre
sikt ska ha någon av miljöklasserna Breeam, Miljöbyggnad,
GreenBuilding eller LEED (guld, silver eller brons).
Vi arbetar även med GreenService-miljömärkning. Den utvärderar
olika aspekter av fastighetstjänster och bedömningen är förankrad i
miljöutredningar och officiella märkningar (tex Svanen, Bra miljöval,
Energy Star). Genom denna analys utvärderas och poängsätts våra
kontor och vårt miljöarbete. Bedömningen sker i jämförelse med
andra företagskontor inom samma tjänsteområde. De tre största
kontoren revideras alltid och vi väljer i övrigt nya kontor varje år så
att vi täcker alla kontor under en tidsperiod, vilket nu har inbegripit
91 % av anställda. Utvärderingen hjälper oss att tillsammans
förbättra miljöarbetet.
• 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 effektivt städning, bättre 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 standardinställning 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 recycling-program.
• De tre största kontoren har uppsamling av matavfall (motsvarande
60 % av anställda).
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Uppföljning
ManpowerGroups klimatarbete granskas kontinuerligt genom revisioner
av både interna och externa miljörevisorer. Minst en gång per år gör
ManpowerGroups ledning en översyn av hela miljöledningssystemet.
ManpowerGroup säkerställer miljöarbetet ute på våra kontor genom
ett webbaserat system, kontroller och uppföljande aktiviteter.

Resultat
• Minskade CO2-utsläpp totalt –82 % (mål –10 %).
• Flyg: minskade CO2-utsläpp med –58 % (mål –5 %). Totalt var utsläppen 46 ton. Sedan 2012 har vi sänkt
koldioxidutsläpp genererade av flygresor med 73 %.
• Tjänstebil/Poolbil: minskade CO2-utsläpp med –16,8 % (mål –7,5 %). Det genomsnittliga utsläppet på
tjänstebilar har gått från 96 CO2/km 2019 till 86g CO2/km under 2020. 46 % är hybridbilar och vi nådde
målet på 40%.
• Hyrbilar: Totalt koldioxidutsläpp var 5 396 kg, en minskning med 35 % från föregående år (mål –15 %).
• Green Service-märkning guld på 12 kontor 2020.
• Genomsnittlig energiförbrukning på kontoren var 36 kWh/m2.
• De datacenter vi nyttjar använde 2020 över 90 % förnybar energi (>70 % 2019).
• Minskad pappersförbrukning med –54 % (mål –10 %).
• 310 enheter elektronisk utrustning returnerades under 2020 (243 st 2019).
• 91 EcoBoxar med uttjänta toners skickades för återvinning.
• Genom digitala försändelser av medarbetardokument och fakturor har vi sparat in 16 ton CO2.

DIGITALA LÖSNINGAR

Snabb övergång till 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 digitala hjälpmedel utifrån
vad kandidater, kunder och medarbetare vill ha.
Över tid har allt fler digitala lösningar implementerats i ManpowerGroups
verksamhet och under covid-året 2020 förflyttades flertalet av våra
arbetsprocesser snabbt till våra digitala plattformar.
•	Huvuddelen av vår verksamhet som bygger på kundmöten, intervjuer,
bedömningar och utbildningar, ställdes om till att skötas med olika
tekniska lösningar för distansmöten.
•	Processer som referenstagning, onboarding och avtalssignering kunde
fortsätta tack vare våra digitala verktyg.
•	Likaså gick majoriteten av våra interna medarbetare över till att arbeta
på distans under stora delar av året (i snitt var 15 % av de interna
medarbetarna på kontoren under 2020).
Totalt sett ökade medarbetarnas kompetens inom de digitala plattformarna
och de arbetssätt som skapades under året kom att bli ett digitalt
kliv framåt. Detta skedde i linje med vad de flesta kunder, kandidater,
medarbetare och samhället i stort behövde.
Arbetssätt
Med det digitaliserade arbetssättet följer också ett ansvar för att hantera
data på ett säkert sätt. Under 2020 hölls flera obligatoriska utbildningar och
informationskampanjer. Exempel på detta var en kompetensserie för att öka
vår cybermedvetenhet när vi arbetar hemifrån, ”Cyber Safe at Home” och
den årliga utbildningen ”Data Protection, Privacy and Information Security”
som samtliga interna medarbetare genomgått. Vi ställer även tydliga krav
och rutiner på leverantörer och system (läs mer i kapitlet om datasäkerhet).
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”… under covid-året 2020
förflyttades flertalet av våra
arbetsprocesser snabbt till
våra digitala plattformar.”.”

DIGITALA LÖSNINGAR

Några exempel på digital utveckling 2020:
• Alla deltagare i Manpower Matchnings Stöd och Matchningstjänst gick
över till distans (tidigare helt klassrumsbaserad).
• Pilotprojekt med tjänst för säker fildelning av presentation av kandidater
för rekryterande kunder. På ett enkelt och helt digitalt sätt delar vi
kandidaters profil (videoinspelning och CV) och skyddar samtidigt deras
personuppgifter. Kunden kan därigenom göra ett tidseffektivt urval och
varken kandidat eller kund behöver resa. Under knappt tre månader
delades 5 500 filer.
• Under 2020 införde vi chatbotar på våra hemsidor som komplement till
kundtjänst vilket innebär 24/7 service och snabbare sökhjälp.
• Två nya webbsidor ersatte tidigare experis.se under slutet av 2020:
experis.se och jeffersonwells.se. Sajterna har förbättrad funktionalitet för
såväl kunder som arbetssökande.
• Alla tidigare klassrumsträningar för onboarding och kompetensutveckling
bland ManpowerGroups interna medarbetare gick över till digitalt
genomförande 2020.
• Flera förbättringar och förstärkningar av distansmöteslösningar, bland
annat app för att även kunna använda videokonferenssystemet på
mobilen.
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• Effektivare digital schemaläggning för konsultmedarbetare infördes 2020.
Förenklingen innebär att konsulten bara behöver bekräfta redan förifyllda
scheman. Det blev även enklare och snabbare för närmaste chef att
godkänna tidrapporter.
• Under 2020 lanserades förbättrade intranät för konsultmedarbetare
i ManpowerGroup. För att göra det så smidigt som möjligt finns nu
fler tjänster att tillgå när det passar våra konsulter, hela dygnet via
mobilen. Exempel på service via intranäten är viktig information och
samlad åtkomst till gör det själv-tjänster som tidsrapportering och
lönsspecifikation via en enda inloggning. Satsningar görs också på att
uppmärksamma konsulterna på förmåner som t ex friskvårdspeng,
på möjligheter till kurser och karriärutveckling men också rutiner och
bestämmelser. Användandet av intranäten har ökat: 2020 använder
80–90 % intranäten minst en gång per månad och 65 % säger att
intranäten ger dem stöd i vardagen.
• I vår interna medarbetarundersökning säger 93 % av de interna
medarbetarna att de har de digitala verktyg de behöver för att
arbeta på distans.

Index hållbarhetstal
Demografi och mångfald

2018

2019

2020

Kvinnor på alla nivåer

67 %

67 %

67  %

Kvinnor i ledande befattningar

55 %

58 %

60 %

Kvinnor på exekutiv nivå

29 %

57 %

44 %

Medarbetare representerade av fackorganisation

100 %

100 %

100 %

Medarbetare med utländsk bakgrund

27,5 %

Genomsnitt anställda med utländsk bakgrund i Sverige1

26,5 %

Karriär och utveckling

2018

2019

2020

Antal personer som kom ut i arbetslivet eller började studera med Manpower Matchningsprogram

1172

914

1096

Antal personer som valde Manpower Matchning som leverantör

3152

2468

4455

Manpower Matchning: % kandidater som gått vidare till nytt arbete eller påbörjade studier

45 %

32 %

38 %

Snitt kandidater som gick vidare till nytt arbete eller påbörjade studier (hos alla leverantörer)

33 %

28 %

34 %

Manpower Matchning: Snitt deltagare fortfarande i arbete eller studier efter 4 månader

30 %

24 %

14 %

Snitt deltagare fortfarande i arbete eller studier efter 4 månader (hos alla leverantörer)

24 %

23 %

14 %

Antal studenter som får extrajobb

4000

4000

3000

24

21

30,5

Antal personer som deltog i e-learning

Genomsnitt timmar formell träning per anställd

2261

3801

2200

Medarbetarundersökning och engagemang

2018

2019

2020

Svarsfrekvens på medarbetarundersökningen

85 %

84 %

85 %

Vår organisation värderar kompetenta personer oavsett bakgrund och erfarenheter

88 %

92 %

88 %

Medarbetarengagemang (index)2

74 %

75 %

83 %

Ledarskap3

80 %

79 %

83 %

Ledarmätning: index4

85 %

84 %

85 %

6,7

7,6

8

Net Promoter Score (NPS) för konsultmedarbetare
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5

Etik

2018

2019

2020

Medarbetare med stor tilltro till företagets vision och index för värderingar

89 %

89 %

89 %

Antal rapporterade fall till ethics hotline

0

0

0

Antal stämningar

0

0

0

Antal fällande domar6

1

0

0

Medarbetare som fått träning i vår uppförandekod, etik- och antikorruptionspolicy

100 %

100 %

100 %

Leverantörer som åtagit sig att tillämpa vår uppförandekod

88 %

89 %

89 %

Integritet och datasäkerhet

2018

2019

2020

Interna medarbetare som genomgick träning med dataskydd, integritetsskydd och informationssäkerhet

100 %

100 %

100 %

Antal personuppgiftsincidenter
Klimat
Koldioxidutsläpp av flygresor (ton)
Tjänstebilar genomsnittligt koldioxidutsläpp

0

4

0

2018

2019

2020

122

111

45,7

102 g/km

96 g/km

86 g/km

33 ton

27 ton

Tjänstebilar totalt utsläpp koldioxidutsläpp
Hybridbilar i procent av alla tjänstebilar
Koldioxidutsläpp av hyrbilar7
Miljöklassade fastigheter
EcoVadis rating utförs vart annat år

1	Källa: Utländsk bakgrund i staten. 2018. Diarienummer: 2018/0039,
Arbetsgivarverket
2	Procent av de anställda som svarade positivt på alla fyra indikatorer för
engagemang i medarbetarundersökningen
3	Index av 12 frågor rörande ledningen och den egna chefen med
principen ”procent som instämmer med påståendet.”
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4	Index av 10 frågor rörande närmsta chefen med principen ”procent som
instämmer med påståendet”
5	Rekommenderar oss som arbetsgivare på en 10-gradig skala.
6	Under 2018 dömdes Manpower för indirekt diskriminering i ett fall.
Manpower följde gällande kollektivavtal om studentanställningar, men
Arbetsdomstolen klandrade kollektivavtalet. Mer om domen finns att läsa
här.

35 %

32 %

46 %

10 014 kg

8 145 kg

5 396 kg

ca 50 %

55 %

55 %

-

Guld (71 poäng)

7 Representerar 90 % av våra bilhyror

Mer information om ManpowerGroups hållbarhetsarbete hittar du på manpowergroup.se samt på manpowergroup.com
Kontakta oss via manpowergoup.se eller via vår växel 0771-55 99 00.

