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Sammanfattning 
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arbetar för en lyckad mångfaldsrekrytering. 
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Bakgrund: I ett diversifierat samhälle har fortfarande de största organisationerna i Sverige en 

brist på etnisk mångfald och likaså bland advokatbyråer genomsyras branschen av en 

homogenitet. Mångfaldssatsningar har varit en tydlig trend i näringslivet med nya yrkestitlar 

exempelvis “Global Diversity Manager”. Diskrimineringslagen förespråkar rättvisa, mångfald 

och allas likabehandling oberoende av skillnader men diskrimineringsanmälningar har på senare 

tid ökat. En omedveten favorisering vid rekrytering kan skapa en homogen arbetsplats. Mångfald 

bidrar till företagens lönsamhet men kan vara en påfrestande och tidskrävande utmaning då det 

handlar om integration av människor.   

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare förståelse av svenska advokatbyråers 

mångfaldsarbete. Uppsatsen undersöker hur och varför byråerna hanterar etnisk mångfald samt 

hur organisationens kultur påverkar det framtida mångfaldsarbetet. 

 

Metod: Studiens forskningsdesign är en fallstudie med en kvalitativ forskningsmetod som följer 

en deduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. 

Det empiriska materialet har därefter analyserats och jämförts med tidigare litteratur.  

 

Slutsats: Studiens resultat visar på att samtliga respondenter från advokatbyråerna har liknande 

mångfaldsarbete med små avvikelser. I branschen arbetar företagen aktivt med mångfald genom 

utbildningar för både anställda, klienter och mentorskapsprogram för ungdomar. De främsta 

motiven bakom mångfaldssatsningarna är baserade på ekonomisk vinning vilket uttrycks i form 

av konkurrensfördelar, intressenters efterfrågan och attraktivare arbetsgivare. Kulturen på 

byråerna varierar mellan konservativ, öppen och elitiskt och då arbetskraften är homogen är det 

till nackdel för den etniska mångfalden då medarbetare ofta anpassar sig till normer. Förändringar 

sker långsamt inom byråerna och på samma sätt kommer mångfaldsarbetet att ta tid. Ingen av 

byråernas årsredovisning har konkreta mål för en ökad etnisk mångfald. 

 

Nyckelord: Mångfald, advokatbyråer, kultur, etnicitet, företagsekonomi, rekrytering.  



 

 

 

 

Abstract 

 

Course/level: Business Studies, Master´s dissertation 

Title: Diversity vs homogeneous – A qualitative study of how and why Swedish law firms’ work 

for a successful diversity recruitment.    

Authors: Cecilia Carlqvist and Ugbaad M. Harbi 

Tutor: Cheick Wagué 

 

Background: In a diversified society, the largest organizations in Sweden still have a lack of 

ethnic diversity, as well as among law firms, the industry is characterized by a homogeneity. 

Diversity initiatives have been a clear trend in business with new vocational titles such as “Global 

Diversity Manager”. The Discrimination Act advocates justice, diversity and equal treatment 

regardless of differences, but discrimination reports have recently increased. An unconscious 

favor in recruiting can create a homogeneous workplace. Diversity contributes to companies' 

profitability but can be an urgent and time-consuming challenge when it comes to integration of 

people. 

 

Purpose: The purpose of the study is to contribute to a greater understanding of the company's 

efforts in diversity in the Swedish law firms. The essay explores how and why the firms deal with 

ethnic diversity and how the organization's culture affects future diversity work. 

 

Method: The research design is a case study with a qualitative research method that follows a 

deductive approach. The empirical material has been collected through semi-structured 

interviews. The empirical material was analyzed and compared with the theoretical framework. 

 

Conclusion: The study results show that all respondents from the law firms have similar 

diversity work with minor deviations. In the industry, companies actively work with diversity 

through training for both employees, clients and mentoring programs for young people. The main 

motives behind the diversity efforts are based on economic gain expressed in terms of 

competitive advantages, stakeholder demand and attractive employers. The culture of the firms 

varies between conservative, open and elite, and since the labour force is homogeneous, it is 

detrimental to ethnic diversity when employees often adapt to norms. Changes are taking place 

slowly within the agencies, and in the same way the diversity work will take time furthermore, 

none of the agencies' annual report has concrete objectives for increased ethnic diversity. 

 

Key words: Diversity, law firm, culture, ethnicity, business studies, recruitment.  
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1 Inledning 

Under inledningen presenteras bakgrunden för mångfalden och dess påverkan på 

advokatbyråerna. Detta leder i sin tur in i problemdiskussionen för att därefter gå in på studiens 

problemformulering, frågeställningar, syfte samt avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Mer än femtio av världens största ekonomier utgörs idag av företag och tillskillnad från länder är 

företag skapade för att hantera en värld utan gränser. Företag är bland världens mäktigaste 

institutioner (Socialdepartementet, 2000) men hur stort ansvar kan ett företag ta? Företag är de 

institutioner som har resurser för att möta samhällets utmaningar (Malm, 2013). Då flykting- och 

immigrationsströmmar till Europa har ökat ställer det högre krav på att länder tar sitt ansvar, både 

på både samhälls- och företagsnivå. På företagsnivå är det en ökad mångfald som ger nya 

möjligheter för företagande och ekonomi då människors olika bakgrund och kulturer kan bidra 

med nya idéer och tillvägagångssätt som ökar företagets tillväxt och lönsamhet. I dagens 

globaliserade samhälle är det viktigt att företag arbetar med mångfalden och tar sitt 

samhällsansvar (Pearson, 2016). 

Enligt Sjögren (2005) har man i Sverige använt begreppet mångfald för att symbolisera de 

förändringar som uppstått i samhället på grund av globaliseringen. Begreppet mångfald är 

komplext då det saknar en universal definition och betydelsen kan variera beroende på kontext 

(Leijon & Omanovic, 2001; Van Ewijk, 2011). För att förstå begreppet mångfald kan man se till 

direktöversättningen av den engelska termen “Diversity” som betyder “olikheter” eller 

“skillnader” (Mlekov & Widell, 2003). En olikhet kan vara etnicitet som handlar om en känsla av 

samhörighet och identitet. Etnicitet är en gruppbildning baserad på kulturell och social 

gränsdragning mellan ”oss” och ”de andra” (Olsson, 2000).  Det är inte bara samhället som 

påverkas av en ökad diversifieringen då människan kommer i kontakt med olika etniciteter, språk 

och kulturer. Även arbetsplatser påverkas av dessa förändringar vilket ställer större krav på etnisk 

mångfald inom organisationer (Seymen, 2006; Mazur, 2010). Stora svenska organisationer 

belyser vikten av att arbeta med mångfald. Företag menar att mångfalden är viktig för företagens 

framgång och att man endast rekryterar utifrån kompetens. Trots dessa påståenden och ett 

diversifierat samhälle så råder det en brist på etnisk mångfald bland de största organisationerna i 

Sverige (Elliott, 2015). 

Företagens satsningarna på mångfald har varit en tydlig trend i det svenska näringslivet där nya 

yrkesroller som till exempel ”Global Diversity Manager” och ”Director of Next Generation 

Recruitment, Diversity and Innovation” är allt mer förekommande (Jönsson, 2016). 

Mångfaldsarbetet ska inte ske som en form av politisk korrekthet utan motiven bakom ett 

företags mångfaldsarbete är rättvisa, jämställdhet och integration (Mathiassen & Södergren, 

2009). I arbetslivet ska personer bedömas utifrån deras kompetens, ha lika rättigheter och 

möjligheter samt bemötas med respekt (Ledarna, 2018). Företagens mångfaldsarbete ska utgå 

från den svenska grundlagen som förbjuder diskriminering men trots detta finns det fortfarande 

en homogenitet bland de största organisationerna i Sverige (Elliott, 2015). 
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1.2 Problemdiskussion   

Segregation och diskriminering är två områden som länge präglat de sydafrikanska- och 

amerikanska samhället, men som är relativt nytt för ett land som Sverige (Jaarsveld, 2000). I och 

med detta har dessa länder haft möjligheten att adressera dessa problem från ett tidigt stadie, 

genom diverse program och initiativ för att skapa ett mer jämställt samhälle (Jaarsveld, 2000). 

Sverige, i relation till dessa länder, har inte haft en liknande historia då det svenska samhället 

fram till 1970-talet har varit relativ homogen (SCB, 2010; Neuman, 2015).  

Svensk forskning har de senaste decennierna uppmärksammat en ökad segregering i Sverige 

(Neuman, 2015; Lilja, 2015). Hårsman (2006) belyser att den segregation som råder i Sverige har 

en korrelation till den vita majoritetsbefolkningen, då denna grupp understödjer och bevarar 

segregation genom exempelvis var de bosätter sig eller vilken skola de placerar sina barn på 

(Lilja, 2015). Då majoritetssvenskar föredrar “sina egna”, ökar detta segregeringen i Sverige. 

Segregationen som råder i Sverige har blivit mer uppmärksammad i samband med den ökade 

utländska befolkningen. Under 1940-talet stod den utländska befolkning för 1% av den svenska 

befolkningen och idag för ungefär 24% (Neuman, 2015; SCB, 2018). Detta påvisar den stora 

befolkningsförändringen som har tagit plats i Sverige men förklarar även den ökade 

medvetenheten kring diskriminering, mångfald och inkludering.  

Diskrimineringslagen förespråkar rättvisa, mångfald och allas likabehandling oberoende av 

skillnader (DiskL, 2008). På senare tid har antalet diskrimineringsanmälningar ökat i Sverige. 

Under 2017 mottogs 2475 anmälningar av Diskrimineringsombudsmannen (DO) och av dessa var 

majoriteten relaterade till etnisk-och funktionsnedsättningsdiskriminering (DO, 2017). Trots att 

utländska invånare utgör en femtedel av Sveriges befolkning (SCB, 2018), återspeglas detta inte 

på den svenska arbetsmarknaden. Tidigare svensk forskning har påvisat att den befintliga etniska 

underrepresentationen som finns på den svenska arbetsmarknaden har en positiv korrelation till 

diskriminering (Attström, 2007; Carlsson, 2010; Eriksson, Johansson & Langenskiöld, 2012). Då 

människor har en tendens att föredra “sina egna” återskapar detta ett system som utesluter vissa 

individer från vissa rum. Nilsson (2006) och Jönsson (2016) uppmärksammar detta i sina studier 

då de identifierar rekryteringsprocessen som ett stadie där diskriminering kan uppstå, exempelvis 

när en rekryterare ska sålla bland ansökningar kan det uppstå en omedveten favorisering mot 

kandidater som delar samma värderingar, bakgrund och normer. En sådan favorisering kan ske 

omedvetet eller instinktivt vilket kan skapa en homogen arbetsplats (Jönsson, 2016). En av 

branscherna som upplevs som mest homogen är advokatbranschen. När 

diskrimineringsombudsmannen (DO) ska överse hur arbetsgivare följer lagen mot etnisk 

diskriminering i arbetslivet är advokaterna bland dem första som granskas. Jurister på DO anser 

att advokater inte har tagit frågan på allvar, med tanke på att de har bättre kunskap om lagen i 

jämförelse med andra branscher (Hellberg, 2002). 

Advokatyrket har en hög yrkesstatus (Svensson & Ulfsdotter, 2009) och för att söka jobb i 

advokatbranschen är utbildningsnivå, kultur och socioekonomiska förutsättningar samt tillgång 

till sociala nätverk av stor vikt. Skillnader i dessa förutsättningar kan bero på miljön som 

individen har växt upp i (Ashley & Empson, 2013). Exempelvis kan en viss etnisk grupp anses 

vara utmärkande bra på ett yrke och därför hamnar dessa grupper där på grund av sitt sociala 

nätverk och nätverksrekrytering gynnar inte mångfalden då de som befinner sig utanför nätverket 

inte får samma möjligheter (Hellberg, 2002; Mathiassen & Södergren, 2009). Detta kan leda till 

ett innanförskap som bidrar till segregering i arbetslivet (Mathiassen & Södergren, 2009) och 
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därmed till en icke-jämställd tillgång till advokatbranschen vilket vidare förstärker den snäva 

synen på vem som hör hemma i toppen (Allbright Rapport, 2014). I advokatbranschen kommer 

parter ofta i kontakt med varandra via rekommendationer, vilket visar på att branschen är 

relationsstyrd (Istner-Byman, 2017). För den individ som inte tillhör innanförskapet kan viljan att 

söka sig till yrket upphöra då ens förutsättningar inte överensstämmer med branschens viktiga 

kriterier (Francis & Sommerlad, 2009).  

Det uppstår ett problem när svenska advokatbyråer som har ett internationellt klientel inte har en 

representativ arbetskraft som speglar samhället, speciellt när den utländska befolkning ökar. 

Befolkningsförändringen i Sverige och globaliseringen ställer ett högre krav på mångfald för att 

erbjuda klienter den bästa rådgivningen. På senare år har advokatbyråernas klienter börjat ställa 

högre krav på mångfaldsarbetet där den största efterfrågan har varit en representativ arbetskraft 

som speglar kundens egna arbetskraft (Grover, 1994; McDonought, 2005). Då samhället har 

uppmärksammat mångfaldsfrågor återstår frågan hur kommer det sig att advokatbyråerna inte kan 

möta dessa? 

Enligt tidigare studier kan företag som arbetar med mångfald uppnå fördelar som ökad 

problemlösnings- och anpassningsförmåga då olika perspektiv kan leda till innovationer (Mlekov 

& Widell, 2003; Mathiassen & Södergren, 2009). Detta är en betydlig fördel då företag bemöter 

en heterogen kundkrets på grund av befolkningsförändringen samt globaliseringen 

(Näringsdepartementet, 2000). Risken med en homogen arbetskraft kan vara group-think som 

inte är fördelaktig för företag som vill visa sig i framkant (Arnold & Randall, 2010). Därav kan 

mångfald bidra till företagens långsiktighet och lönsamhet.  

Widell och Mlekov (2013) identifierar mångfaldsarbetet som en utmaning för företag då 

integrationen av människor med olika bakgrunder, åldrar och utbildning kan vara påfrestande och 

tidskrävande. En tydlig konsekvens av detta är outnyttjad kompetens som går förlorad när 

organisationer undviker mångfaldsfrågor, vilket i sin tur förstärker normen av att anställa den 

typiskt svenska tjänstemannen (Näringsdepartementet, 2000). För att lyckas med ett 

mångfaldsarbete skriver Debeljak (2018) att företagen ska sätta upp konkreta mål och göra 

mångfald till en strategisk fråga för ledningsgruppen. Homogeniteten som råder på svenska 

advokatbyråer är av intresse för att studera hur och varför företagen arbetar med mångfald och 

kan kulturen som råder vara en påverkande faktor till varför representationen ser ut som den gör? 

Eller kan det vara så enkelt som att “lika gillar lika” (West & Wicklund, 1980)? 

1.3 Frågeställningar 

§ Vilka motiv ligger till grund för mångfaldsarbetet inom svenska advokatbyråer? 

§ Hur hanterar den specifika organisationen etnisk mångfald på arbetsplatsen? 

§ Vilken kultur präglar de svenska advokatbyråerna och hur ser förutsättningarna ut för      

eventuella förändringar? 

§ Hur ser advokatbyråernas vision ut för företagets långsiktiga framtida mångfaldsarbete? 

 

 



 

 

4 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare förståelse av advokatbyråernas 

mångfaldsarbete genom att undersöka; 

§ Hur hanterar den specifika organisationen etnisk mångfald på arbetsplatsen och varför 

arbetar den specifika organisationen med mångfald? 

§ Hur påverkar den befintliga kulturen organisationens framtida etniska mångfald? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie begränsas till svenska affärsjuridiska advokatbyråer. Inom mångfaldsbegreppet har 

denna studie specifikt valt att fokusera på etnisk mångfald.  
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Teori 

Empiri 

Inledning 

Analys 

Diskussion 

Slutsats 

I det första kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, 

syfte och avgränsning.  

Inom det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram som 

innehåller tidigare forskning, definitionen av mångfald, kultur, 

diskriminering, rekrytering samt intressentteorin.  

Tredje kapitlet presenterar bl.a. studiens forskningsmetod, 

tillvägagångssätt och källkritik.  

Under detta kapitel presenteras studiens empiriska underlag. 

Det femte kapitlet jämför det empiriska underlaget med studiens 

teoretiska referensram och sammanfattas i en tabell.  

I diskussionskapitlet presenteras studiens avslutande diskussion samt 

vidare forskning och metodkritik.  

I det här kapitlet presenteras författarna studiens slutsatser. 
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2 Teori 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning samt de valda teorier studien grundas på. 

Teorierna består av definitionen av mångfald, kultur, diskriminering, rekrytering samt 

intressentteorin. 

2.1 Mångfaldsdefinition 

Leijon & Omanovic (2001) belyser att mångfald är ett svårt begrepp att definiera och dess 

innebörd varierar mellan olika organisationer och man menar därför att begreppet mångfald är 

kontextuellt. Mathiassen & Södergren (2009) menar att mångfald i en organisation innebär att 

organisationen rymmer personer med olika bakgrund, erfarenheter och kompetens. En del 

grupper kan befinna sig i ett utanförskap i förhållande till en viss organisations attityder, vare sig 

det är hos enskilda medarbetare i organisationen eller i dess kultur som helhet. Detta kan riktas 

mot sexualiteten eller hudfärgen som naturligtvis inte utgör ett hinder för att personen i fråga kan 

göra ett precis lika bra jobb som någon annan. Homo- och bisexuella kan fortfarande mötas av 

glasväggar i delar av arbetslivet, detta kan ske utan att deras heterosexuella kollegor är medvetna 

om sina attityder. Branschen utgör motiv till vad som anses avvikande eller annorlunda i en 

organisation från kollegor eller kunder (Mathiassen & Södergren, 2009). Thomas (1991) ger en 

förklaring till mångfald som följande: 

“Diversity includes everyone: it is not something that is defined by race or gender. It 

extends to age, personal and corporate background, education, function and personality. 

It includes life style, sexual preference, geographic origin, tenure with the organisation 

(…) and management and non-management.” (Thomas, 1991:12) 

Enligt Thomas beskrivning av mångfald är alla individer olika och lika värda (Harrison & Sin, 

2006). “Diversity” är den engelska termen för mångfald, översättningen blir “olikheter” eller 

“skillnader” (Mlekov & Widell, 2003). Mångfald kan innebära geografi, etnisk bakgrund, kön 

etc. (Donald & Teeples, 2014). Harrison och Sin (2006) menar på att ordbokens definition av 

mångfald inte har något signifikativt värde i praktiken då begreppet på arbetsplatser har 

överlappande och motsägande betydelser. Mångfald, till skillnad från diskriminering, är inte en 

juridisk term och har ingen laglig kraft bakom sig. Att arbeta med mångfald är först och främst 

ett företagsinitiativ för att systematiskt rekrytera och behålla anställda från olika sociala grupper 

(Harrison & Sin, 2006). Harrison och Sin (2006) anser även att begreppet får en ökad relevans 

om mångfalden fokuserar på de skillnader som har diskriminerats på ett systematiskt sätt oavsett 

om dessa skillnader är eller inte är skyddade av lagen. Därför anser de att kön och etnisk 

bakgrund är lika viktiga som sexuell läggning. Enligt Abrahamsson (2000) fokuserar 

mångfaldsarbetet i en organisation på att en blandning av olikheter i anställdas bakgrund och 

kompetens är viktiga för företagets arbete, kvalitet och kundorientering. 

Patrick och Kumar (2012) menar att begreppet mångfald inkluderar acceptans och respekt. 

Mångfald betyder att varje individ är unik och igenkänd för sina individuella skillnader. Dessa 

skillnader kan vara inom dimensionerna etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, socioekonomisk 

status, ålder, fysisk förmåga, religion, politisk uppfattning eller andra ideologier. Det handlar om 

att få en djupare förståelse och acceptera de skillnader som finns inom de olika dimensionerna av 

mångfald hos varje individ. Mångfalden på en arbetsplats utgörs av skillnaderna mellan 

personerna inom organisationen. Mångfald involverar hur personer ser sig själva inom dessa 

dimensioner men också hur de uppfattar andra och det är dessa uppfattningar som påverkar 

interaktionen mellan personer. 



 

 

7 

 

 

Figur 1 – Loden & Roseners modell av föränderliga och oföränderliga dimensioner av mångfald 

(Mlekov & Widell, 2003).  

2.1.1 Etnicitet 

Sverige var ett förhållandevis homogent land fram till andra världskriget då den moderna 

invandringen började (Westin, 2001). Den svenska industrin växte efter kriget och ledde till en 

brist på arbetskraft vilket gjorde att företagen fick söka efter utländsk arbetskraft (Mlekov, 1998). 

I slutet av 1970-talet startades Sveriges flyktinginvandring från exempelvis, Sydostasien, Afrika 

och Latinamerika (Bevander et al., 1997). Utvecklingen av ordet mångfald välkomnades snabbt 

då man tidigare saknade ett positivt laddat ord. Användningen av ordet ökade under 1950-talet 

efter att den universella deklarationen om mänskliga rättigheter undertecknades år 1948 (Mlekov 

& Widell, 2003). Sverige har gått från att vara ett homogent land till att bli ett multikulturellt land 

(Mlekov & Widell, 2003). Den moderna användningen av termen etnicitet uppkom i början av 

1800-talet då man i vetenskapliga studier undersökte ursprung och utveckling av världens olika 

folk. Man använde etnicitet för att beskriva skillnader mellan folk såsom religion, beteenden, 

livsstil eller andra observerbara egenskaper (Gabbert, 2006). Etnicitet har ofta men inte alltid ett 

geografiskt område som är viktigt för gruppens självdefinition. En etnisk grupp har en gemensam 

kultur och tro. Språk och religion sammanfaller ofta med etnicitet. Etnicitet är en social 

konstruktion och inte biologiska skillnader (Zagefka, 2009). Etnicitet handlar om en känsla av 

samhörighet och identitet. Det är en gruppbildning baserad på kulturell och social gränsdragning 

mellan ”oss” och ”de andra” (Olsson, 2000).    
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2.2 Mångfaldens drivande faktorer 

2.2.1 Motiv till mångfald 

Motiven bakom mångfaldsarbetet på organisationsnivå är rättvisa, integration och jämställdhet 

(Mathiassen & Södergren, 2009). Globaliseringen har bidragit till samhällsförändringar som 

kräver ett större ansvar på både samhälls- och företagsnivå. På företagsnivå är det en ökad 

mångfald som ger nya möjligheter för företagande och ekonomi då människors olika bakgrund 

och kulturer kan bidra med nya idéer och tillvägagångssätt som ökar företagets tillväxt och 

lönsamhet. I dagens samhälle är det viktigt att företag arbetar med mångfalden och tar sitt 

samhällsansvar (Pearson, 2016). Olikheter och skillnader är något som företagens 

mångfaldsarbete ska erkänna och belöna för att uppnå framgångsfaktorer (Kirton & Greene, 

2007; Gorman & Kay, 2012; Ashley & Empson, 2013). Genom mångfaldsarbetet kan företagen 

uppnå framgångsfaktorer som exempelvis ökad kreativitet, lägre personalomsättning och förmåga 

att attrahera en attraktiv arbetskraft (Mlekov & Widell, 2003; Mathiassen & Södergren, 2009) 

vilket även bidrar till att kompetensen stannar inom företaget (Kirton & Greene, 2007; Gorman & 

Kay, 2012; Ashley & Empson, 2013). Andra framgångsfaktorer är ökad innovation och 

konkurrenskraft samt att företagets motståndskraft stärks på grund av en ökad tillgång på 

erfarenheter och idéer i organisationen (Mazur, 2010; Mlekov & Widell, 2003; Mathiassen & 

Södergren, 2009; Patrick & Kumar, 2012; Pitts et al, 2010). 

Motiv till att arbeta med mångfald är att det kan ge affärsmässiga fördelar som att kunderna får 

en positiv bild av organisationen vilket ytterligare stärker varumärket (Mathiassen & Södergren, 

2009). Ökad kommunikation, minskad sjukfrånvaro samt förmåga att identifiera av nya 

affärsområden kan uppstå om mångfalden uppskattas och värdesätts inom organisationen och 

därmed öppnar det upp för en ny tillväxtpotential (Mlekov & Widell, 2003). Arbetet med 

mångfald är en process som är till för att skapa och behålla en god arbetsmiljö där individers 

likheter och skillnader värderas vilket gör att alla kan nå sin potential och bidra maximalt till 

företagets strategiska mål. Ett lyckat mångfaldsarbete hjälper organisationen att öka kreativitet 

och innovation som därmed kan öppna upp för ny tillväxtpotential och förbättra 

konkurrenskraften (Patrick & Kumar, 2012). 

Företagen arbetar med mångfald för att det kan ge en ökad förståelse av kundernas värderingar 

och förväntningar dvs. att organisationen bättre förstår kundens behov och kunden upplever en 

igenkänning i företaget. Exempelvis kan det vara smidigare att förhandla ett kontrakt med en 

egyptisk affärspartner om den svenska förhandlaren har egyptiskt ursprung och pratar språket 

(Mathiassen & Södergren, 2009). Detta innebär att om organisationen har en diversifierad 

arbetskraft är den bättre lämpad till att ha diversifierade kunder i en ökande global marknad 

(Patrick & Kumar, 2012). 

Mångfaldsarbetet är en möjlighet till ökad lönsamhet då de tidigare nämnda motiven som ökad 

kreativitet, bättre kundidentifikation och starkare varumärke kan resultera i intäkter man annars 

inte fått. Det är dock svårt att översätta mångfald till kronor (Mathiassen & Södergren, 2009). 

Ett arbete mot etnisk diskriminering, ger företagen ett bättre sätt att kunna rekrytera, behålla, 

placera, utbilda och befordra arbetskraft fritt från fördomar. Genom att anställa både män och 

kvinnor, utrikes och inrikes födda, yngre och äldre personer kan företagen dra nytta av 

mångfalden och skapa större kunskap och kreativitet inom organisationen (Leijon & Omanovic, 

2001). 
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2.2.2 Mångfaldsledarskap 

Den ökade representationen av mångfald i samhället har även ställt högre krav på mångfald i 

organisationer. Detta har i sin tur uppmärksammat behovet av ledare som kan leda olikheter 

(Thomas, 1990; Mlekov, 2003). För att uppnå fördelarna med mångfald kräver det ett 

mångfaldsledarskap som tillvaratar på olika kompetenser och främjar inkludering, respekt och 

olikheter (Lumadi, 2008: Battistelle et al., 2011). I och med detta, utvecklades begreppet 

’Diversity Management’ under 1990-talet och har som mångfaldsbegreppet ingen tydlig 

bestämning (Mlekov & Widell, 2003). Enligt Battistelle et al. (2011) består mångfaldsledarskap 

av aktiviteter och praxis vars avsikt är att bevara, uppmuntra samt stärka olikheter mellan grupper 

eller individer. Vidare belyser Kandola och Fullerton (1998) att ledarskapet, genom att välkomna 

olikheter, kan bidra till effektivitet och smidighet, förutsatt ledarskapet hanteras på rätt sätt. 

Enligt Brock och Sanchez (1996) har mångfaldsledarskap även som mål att förhindra fördomar 

och partiskhet vilket bidrar till en allt mindre stressad arbetsplats, då etniska minoriteter har 

identifierat fördomar som en viktig stressfaktor. Sharma (2016) definierar mångfaldsledarskap 

som icke-diskriminerande, inkluderande samt förser anställa med lika möjligheter. Gemensamt 

för de presenterade definitionerna är att mångfaldsledarskap har som mål att främja och stärka 

mångfald. 

Battistelle et al. (2011) har identifierat chefers- och styrelsens delaktighet som en utmaning, då 

det krävs att mångfaldstänket genomsyrar organisation från chefs till medarbetarnivå. Agars och 

Kottke (2004) samt Battistelle et al. (2011) belyser att chefer, genom att föregå med gott 

exempel, kan påverka samt uppmuntra ett mångfaldstänk hos sina medarbetare och därmed skapa 

ett klimat som välkomnar mångfald.  

2.2.3 Hantering av mångfald 

Att hantera mångfald i en organisation skapar en rättvis och trygg miljö där medarbetarna har 

tillgång till samma möjligheter och utmaningar (Mazur, 2010). För att skapa en sådan arbetsplats 

menar Sadri & Tran (2002) att en öppen kommunikation mellan över- och underordnade är en 

viktig del för att hantera mångfald. En öppen kommunikation kan bidra till en mer tillfredsställd 

och motiverad anställd (Sadri & Tran, 2002). 

Pitts et al. (2010) presenterar tre sammanhängande steg för att hantera mångfald i en 

organisation. Det första steget är rekrytering och uppsökning. Organisationen ska ha en strategisk 

rekryteringsplan för mångfald där man aktivt arbetar för att nå ut till så många potentiella 

anställda som möjligt. Det andra steget är att värdesätta olikheter, organisationens anställda och 

ledare ska uppskatta sina medarbetares olika kulturer. Detta uppnås genom att förse anställda 

med utbildning och arrangemang för att skapa förståelse och medvetenhet för olika kulturer. I 

likhet med Pitts et al (2010) steg två, belyser Mazur (2010) vikten av utbildning för medarbetarna 

för att hantera mångfalden. Pitts et als (2010) sista steg är pragmatiska program och regler, man 

implementerar dessa i organisationen för att öka trivsel och prestation hos de anställda. Friday & 

Friday (2003) identifierar distinkta olikheter mellan en värdedriven mångfald och hantering av 

mångfald. Den värdedrivna mångfalden är ett mer passivt tillstånd som inte nödvändigtvis leder 

till några handlingar från de som säger att man uppskattar mångfalden (Friday & Friday, 2003). 

Friday & Friday (2003) menar att hantering av mångfald innebär att ta ansvar eller koordinera 

något. Detta är i likhet med Pitts et als. (2010) sista steg, exempelvis kan organisationen hantera 
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mångfalden genom att utforma arbetsplatsen så att den fungerar för individerna genom att se till 

den anställdes behov samt interagera anställda med olika bakgrunder (Pitts et al, 2010).  

2.3 Mångfaldens påverkande faktorer 

2.3.1 Kultur 

Definitionen på kultur är mycket bred och kan avse alla slag av värderingar och handlingar ett 

samhälle har utvecklat för att hantera livet (Bjerke, 1998). Keesing (1974) menar att kultur är: 

”En människas teori för vad hans medmänniska känner till, tror och avser, hans teori för 

den uppsättning regler som följs, det spel som spelas, i det samhälle i vilket han föddes.” 

(Keesing, 1974:89) 

Czinkota et al. (1994) sammanfattar kulturen: 

”Kultur är inlärd, gemensam och överförd från en generation till nästa. Kultur förs 

huvudsakligen vidare från föräldrar till sina barn men också med hjälp av 

samhällsorganisationer, speciella intressegrupper, regeringen, skolorna och kyrkan.” 

(Czinkota et al., 1994:264) 

Kultur kan ta form av grundläggande normer, värderingar och antaganden. Processen för 

kulturinlärning, överföringen av kunskap, sker oftast när människan är ung från generation till 

generation, men denna process pågår hela livet. Kulturinlärningen kan ske omedvetet och 

människan är oftast omedveten om pågående förstärkningen av kulturen (Bjerke, 1998). 

Kulturen kan sedan ta sig uttryck i beteenden, språk, institutioner och organisationer (Bjerke, 

1998). Språket ligger nära till kulturen, Bjerke (1998) benämner det som kulturspegeln. Språket 

innehåller godtyckliga symboler som måste läras in när de följer vissa regler och kan förmedla 

komplexa meddelanden. Språk betyder inte endast uttalade ord utan har även en icke-verbal 

aspekt exempelvis, gester, kroppsställning och ögonkontakt. Samma icke-verbala signal kan ha 

olika betydelser i olika kulturer. Ferraro (1994) anser det omöjligt att förstå en kultur utan att 

beakta dess språk och på samma sätt svårt att förstå ett språk utan att förstå dess kulturella 

sammanhang (Ferraro, 1994). Språket är vad vi har tillgängligt för att förstå och konceptualisera 

världen, det språk vi har tillgängligt avgör vad vi tänker och säger (Bjerke 1998). 

En organisation kan ses som ett mini-samhälle med egna sociala strukturer, språk, ritualer, 

vanesätt, föreställningar etc. (Morgan et.al.,1983). Philipson (2004) belyser också detta synsätt att 

se på företag som kulturer med gemensamma värderingar, normer och handlingar som tar uttryck 

i traditioner, belöningar och sätt att ”göra” saker på. Fysisk miljö, byggnader och 

inredningsdetaljer kan även vara ett uttryck för kulturen. Kulturen förklarar vad som är tillåtet 

och legitimt inom organisationen (Philipson, 2004). Bjerke (1998) instämmer i att organisationen 

har en egen kultur i sig men som också fungerar i ett nationellt kultursammanhang. 

 

Philipson (2004) förklarar företagskultur som: 

”Företagskulturen består av de värden som tillsammans utgör grund för företagets 

agerande utåt mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och attityder som 

chefer och medarbetare utför och uppvisar mot varandra.” (Philipson, 2004:52) 
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På arbetsplatser kan oskrivna regler, normer och värderingar vara de som beskriver en 

organisationskultur (Mlekov & Widell, 2003). Man har sett ett positivt samband mellan 

företagskultur och prestationer där företagets värdearbete leder till ekonomisk framgång. Det har 

ofta visat sig att mjuka värden exempelvis företagskultur, kompetensutveckling och relationer är 

viktigare faktorer än högre lön när det kommer till att attrahera kompetensen på arbetsmarknaden 

och behålla talangerna. Om en anställd ska uppleva att dennes insatser är till nytta för företaget är 

det viktigt att den blir motiverad av företagens grundläggande värden då organisationskulturen är 

en viktig del av verksamheten. Värden kan bestämma vilka kvaliteter hos de anställda som ska 

premieras exempelvis lön, befordran och vidareutbildning etc. Detta ger även en bild till 

företagets intressenter av vad företaget står för (Philipson, 2004). Organisationskultur en viktig 

dimension inom mångfaldsteori då man vill bygga en organisationskultur som främjar 

människors olikheter (Kramar, 1998). Beroende på hur mångfaldsarbetet praktiseras kan det ge 

problem eller leda till framgång för organisationen (Mathiassen & Södergren, 2009; Pitts et al, 

2010; Seymen, 2006). Utmaningar med mångfald kan vara dålig kommunikation, felaktigt 

beslutsfattande och misstro till andra medarbetare (Pitts et al, 2010). I arbetsgrupper med en 

större mångfald kan det finnas en ökad risk för konflikter (Cox, 1994). För att organisationen ska 

uppnå de potentiella framgångsfaktorerna krävs medvetna insatser av organisationen som måste 

baseras på dess kultur. Om insatsen inte överensstämmer med kulturen kan insatsen få motsatt 

effekt vilket kan leda till en sämre arbetsmiljö och förstärkt utanförskap för de som inte anses 

passa i verksamheten (Mathiassen & Södergren, 2009). Ett aktivt arbete för att hantera 

mångfalden är av stor vikt för att organisationen ska få ta del av mångfaldens lönsamma fördelar 

(Pitts et al, 2010). 

 

2.3.2 Monokultur vs multikultur 

Mlekov och Widell (2003) har utvecklat en organisationsmodell med tre utvecklingsfaser vars 

syfte är att eftersträva ett multikulturellt ideal som ska genomsyra hela arbetsplatsen. De tre 

stegen identifieras som en monokulturell, pluralistisk och multikulturell organisation. 

Monokulturell organisation 

Den monokulturella organisationen kännetecknas oftast av homogen personal (Mlekov & Widell, 

2003). Det mest utmärkande inom dessa organisationer är avsaknaden av olikheter, speciellt på 

ledningsnivå. Mångfalden inom monokulturella organisationen är i stort sätt icke-befintlig och 

inte implementerat i företagets formella struktur (Cox, 1993). I de fall mångfalden är 

representerad kan detta bero på brist på annan ’lämplig’ kandidat eller kvoteringssystem (Mlekov 

& Widell, 2003).  

Mångfald framstår som ett problem inom monokulturella organisationer (Cox, 1993) och 

medarbetare inom denna form ska undvika mångfaldstänk och istället efterlikna de normer och 

värderingar som genomsyrar organisationen (Mlekov & Widell, 2003). De normer och 

arbetsvillkor som råder inom den monokulturella organisationen är oftast framtagna av de som 

sitter vid makten och beteenden som inte överensstämmer med majoritetens motarbetas (Cox, 

1993). Mlekov och Widell (2003) belyser även att det homogena tänket arbetar sig in i 

rekryteringsprocessen där kandidater som delar företagskulturen anställs medan avvikare väljs 

bort. De som rekryteras förväntas dela liknande värderingar eller utseende som majoriteten och 

en anpassning till den rådande företagskulturen förväntas (Nkomo, 1992). Det uppstår även 
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någon form av bestraffningar mot de individer som motarbetar homogeniteten. Den 

monokulturella organisationen kännetecknas även av en tydlig yrkessegregering, som placerar 

minoriteter i lågstatuspositioner som exempelvis städare (Mlekov & Widell, 2003). 

Den monokulturella organisationen har inte nödvändigtvis uppstått på grund av ett aktiv 

handlande, utan andra faktorer som en homogen population i landet respektive organisationen 

kan även ligga till grund för den monokulturella representationen i organisationen (Mlekov & 

Widell, 2003). Det fördelaktiga med denna organisationsform är däremot förmågan att undvika 

konflikter på grund av medarbetarnas enhetliga beteende och tankesätt (Mlekov, 1998). 

Pluralistisk organisation 

Mlekov och Widell (2003) beskriver att pluralistiska organisationer skiljer sig på många håll från 

den monokulturella organisationen. Inom denna utvecklingsfas är mångfaldstänket mer 

närvarande och representationen av mångfald är tydligare (Thomas, 1991). Organisationerna som 

eftersträvar idealet har gått ett steg längre och uttryckt visioner och åtgärdsprogram i samband 

med utbildningar för att motverka fördomar (Mlekov & Widell, 2003). Syftet med initiativen är 

att skapa dialog och medvetenhet kring diskrimineringsfrågor för att möjliggöra förändring 

(Thomas, 1991; Cox, 1993; Mlekov & Widell, 2003). 

Dock, belyser Mlekov och Widell (2003) att mångfaldsarbetet inte är implementerat i 

organisationens metoder, rutiner eller rekryteringsprocesser vilket skapar institutionella hinder 

som förstärker den homogena rekryteringen av nya medarbetare (Cox, 1993). Konsekvenserna 

blir att nya medarbetare är tvungna att anpassa sig till den rådande företagskulturen, fastän de 

anställdes på grund av deras olikhet (Thomas, 1991). Med ett ökat mångfaldsarbete ökar även 

tolerans mot individers olikheter (Thomas, 1991). Mlekov och Widell (2003) uppmärksammar 

även arbetsledarnas bristande färdigheter när det kommer till hanteringen av olikheter då det 

avviker från normen. Trots den mer heterogena arbetskraften och mångfaldsutbildningar kvarstår 

makten fortfarande på samma plats. I samband med ökade icke-diskriminerade organisationer 

lyckas även representationen av mångfald på individ och ledningsnivå träda fram (Mlekov & 

Widell, 2003).    

 

Multikulturella organisationer 

Den sista utvecklingsfasen mot idealet benämner Mlekov och Widell (2003) som den 

multikulturella organisationen. Det som skiljer denna form från de ovanstående 

organisationsformerna är dess heterogena arbetskraft och en organisationskultur som präglas av 

mångfald på alla nivåer (Cox, 1993). I den multikulturella organisationer anses mångfald, ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv, ekonomiskt gynnsamt och därmed ett övertygande motiv för 

implementeringen av mångfald (Mlekov & Widell, 2003). 

Enligt Mlekov och Widell (2003) fokuserar multikulturella organisationer på organisationens 

system, processer och kultur. Författarna uppmärksammar att arbetet fokuserar på bristerna i 

organisationens system och försöker eftersträva en lösning som gynnar alla involverade parter. 

En systemförändring (Thomas, 1991) krävs för att organisationens mål och multikulturism ska 

överensstämma med arbetsmetoderna (Cox, 1993) och utifrån det kan en representativ 

organisation uppnås (Mlekov & Widell, 2003). Mångfalden kräver även ett organisationssystem 

som är fritt från institutionella hinder för att främja god kompetens och karriärsutveckling 

(Mlekov & Widell, 2003). 
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2.3.3 Diskriminering 

Gemensamt för FN konventionen, Europakonventionen och svensk grundlag är skyddet av de 

mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2018). Detta innebär att ”alla människor är lika 

mycket värda” och ”mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor” (Regeringskansliet, 

2018). Det är under diskrimineringslagen (DiskL) som dessa rättigheter ska skyddas. I Sverige 

lagstadgades den första DiskL år 1980 mot könsdiskriminering (SÖ, 1980). I samband med ett 

ökat antal diskrimineringsanmälningar de senaste decennierna (DO, 2017), har DiskL sedan dess 

utökats med sex diskrimineringsgrunder, nämligen: etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet 

eller uttryck (DO, 2018a). Utöver detta, uppdaterades DiskL (2008:567) igen den 1 januari 2017 

och kräver aktiva åtgärder inom fem områden: arbetsförhållande, bestämmelser och praxis om 

löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig 

kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap (DO, 2018b). 

Detta för att tydliggöra organisationers ansvarsområde samt för att stärka arbetet mot 

diskriminering och för jämställdhet.  

Den ökade mångfalden inom organisationer har även sina brister. Hansen och Seierstad (2017) 

belyser att även om organisationer gör ett aktivt val i att anställa minoriteter kan detta även 

endast vara på grund av kvoteringsmål. Resultatet av detta blir att minoriteter inte integreras 

fullkomligt in i den nya organisationen, vilket stärker ’glass ceiling’ konceptet som Morrison et 

al. (1987) presenterar och vidare förstärker idén om att det finns inträdesbarriärer i vissa yrken 

som påverkar främst minoritetsgrupper. 

Förr var det enklare att identifiera diskriminering då den oftast tog en direkt form, men på senare 

tid råder det en indirekt diskriminering som kan vara svår att identifiera, speciellt då det kan 

innebära etiska- och lagliga konsekvenser (Hanges, 2005). Även om det existerar en uttalad 

mångfaldssatsning kan indirekt diskriminering exempelvis uppstå: 

 ”by appearing to support women but actually giving them inferior positions with limited 

opportunities for development, those in power can deny charges of overt discrimination 

while ensuring that change does not dramatically challenge the gender-based status 

hierarchy or rock the organizational boat too hard.” (Hansen & Seierstad, 2017:14).  

En konsekvens av detta kan vara förlorad kompetens hos minoriteter som väljer att söka till en ny 

arbetsplats med bättre utvecklingspotential (Hansen & Seierstad, 2017). 

2.3.4 Rekrytering 

Enligt Mlekov och Widell (2003) är rekryteringsprocessen en strategisk utgångspunkt i arbetet 

mot en mångkulturell organisation. För att uppnå multikulturalism i organisationer kräver det 

rekrytering av olika människor och allt fler företag vill uppnå en icke-diskriminerande 

rekryteringsprocess (Mlekov & Widell, 2003). Enligt Abrahamsson och Andersen (2000) är det 

vanligt förekommande att organisationer rekryterar individer som delar organisationens 

värderingar och normer. För att uppnå en multikulturalism behöver rekryteringsprocessen vara fri 

från subjektiva preferenser, vilket innebär att ledarens egna preferenser inte ska genomsyra 

rekryteringsprocessen. Detta för att undvika en homogen rekrytering där personalstyrkan består 

av likasinnade individer (Chemers, 1995). 
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För att motverka den potentiella homogena rekryteringen föreslår Fägerlind (2012) att 

rekryteringsprocessen bör bestå av en grupp individer som bedömer nya medarbetare utifrån 

olika utgångspunkter och inte endast utifrån en individs värderingar. En organisation kan även 

öka förståelsen för deras mångkulturella kunder genom att rekrytera en mångfaldig 

personalstyrka som reflekterar deras kundbas (Fägerlind, 2012). Detta resonemang delas även av 

Mlekov och Widell (2003). Förutom det uppmärksammar Fägerlind (2012) även att den mentala 

bilden behöver suddas ut för att eliminera existerande preferenser och endast utgå från 

kompetens, då en vanlig fälla är att man omedvetet eller medvetet favoriserar vissa 

arbetssökande.  

Mlekov och Widell (2003) presenterar även två olika rekryteringsmodeller; den traditionella 

urvalsmodellen och den sociala rekryteringsmodellen. Den traditionella modellen lägger vikt på 

objektivitet och fattar beslut utifrån ett antal psykometriska tester. Denna modell utgår från att 

testa individers stresstålighet, värderingar, intelligens, handlingsförmåga och motivation m.m. för 

att säkerställa vilken person som är enhetlig med organisationens rådande värderingar och 

normer. Homogenitet är ett eftersträvat mål och genom dessa metoder kan organisationen 

identifiera vilka individer som delar organisationens rådande kultur (Bergström, 1998; Mlekov & 

Widell, 2003). 

Den sociala rekryteringsmodellen lägger större vikt på individers beteenden än egenskaper, därav 

blir fokus på mötet mellan organisationen och kandidaten (Mlekov & Widell, 2003). I denna 

modell eftersträvas även en kandidat med psykosociala behov som sammanfaller med 

organisationens kultur. Rekryteraren i denna processen ska även försöka upprätthålla en nivå av 

objektivitet fastän fokus ligger på sociala, interaktiva möten som präglas av subjektiva 

uppfattningar (Mlekov & Widell, 2003). Därmed kan rekryteringsmodeller arbeta för att 

återskapa homogenitet då de ständigt söker efter kandidater som delar organisationens kultur 

(Bhattacharyya, 2010). 

Det har även riktats en del kritik mot den traditionella urvalsmodellen och den sociala 

rekryteringsmodellen. Den traditionella modellens tester har kritiserats för sitt begränsade 

informationsvärde då individers beteende är situations betingat och varierar (Sjöberg & 

Tollgerdt-Andersson, 1985). Ytterligare har Littorin (1994) uppmärksammat att testerna även 

bidrar till diskrimineringen av minoriteter. Den sociala rekryteringsmodellen har kritiserats för att 

ha för lösa kriterier då personkemi och personliga egenskaper är faktorer som kan leda till 

homogenitet då de kan leda till favoriseringar av en viss grupp (Mlekov & Widell, 2003). 

Slutligen kan även subjektiva uppfattningar påverkas av felaktiga antaganden som rekryteraren 

kan vara omedveten om.   

2.3.5 Intressentteorin 

Historiskt har ledningens uppgift alltid varit att beakta aktieägarnas intresse (Freeman & Reed, 

1983), men denna syn har ändrats genom tiderna och redan under tidig 90-tal presenterade 

Barnard (1938) hans argument om att företagets ansvar ligger i att tjäna samhället och till följd av 

detta fostra denna mentalitet hos anställda (Freeman & Reed, 1983). Därav utvecklades 

intressentteorin för att behandla diverse intressegruppers, utöver aktieägarna, intressen samt ta i 

beaktning omständigheterna som råder i företagets närmiljö (Freeman, 1984; Mitchell et al., 

1997; Frassin, 2009). Detta motsäger Friedmans (1970) resonemang där han hävdade att 

företagens enda skyldighet är att skapa ekonomisk vinst, således tar företag redan sitt ansvar. 
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Enligt Freeman (1984) definieras en intressent som en individ eller grupp som: 

”can affect or is affected by the achievements of an organization” (Freeman, 

1984:46).  

Dessa intressenter kan vara anställda, staten, investerare, kunder, leverantörer med flera. 

Intressenterna kan även rangordnas som primära och sekundära intressenter vilka talar för hur 

viktiga de är för företagets överlevnad, detta sammanfaller med Stanford Research Institutes 

definition: 

 ”those groups without whose support the organization would cease to exist” 

(Freeman & Reed, 1983:89).  

De primära intressenterna består av företagets anställda, kunder, leverantörer, investerare och 

samhället och de sekundära består av media, staten, icke-statliga organisationer, kritiker med 

flera (Freeman, 2003). De primära intressenterna har en direkt påverkan på företaget medan de 

sekundära inte har någon direkt påverkan på företagets fortlevnad. 

 

 

Figur 2 – Intressentmodellen (Donaldson & Preston, 1995). 

 

Donaldson & Preston (1995) menar dock att intressentmodellen visar att alla intressentgrupper 

har lika stort inflytande på företaget, alltså framgår det ingen rangordning i modellen och pilarna 

pekar därför åt båda håll. Detta motsäger andra forskare som hävdar att det finns en tydlig 

skildring mellan primära och sekundära intressentgrupper och deras påverkan på företaget 

(Clarkson, 1995; Frooman, 1999). Då diverse intressenter har olika krav behöver företaget 

kartlägga dessa behov utefter företagets mål och därav ta fasta på ett beslut som uppnår de 

önskade målen. Genom redovisning kan företagen bemöta diverse intressegruppers förväntningar 

och därmed tillhandahålla legitimitet. 
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Intressenternas efterfrågan och krav är betydelsefulla för företagets verksamhet och överlevnad. 

Enligt Fassin (2009) kan både företag och andra intressegrupper bli påverkade av eller påverka 

företagsbeslut. Då efterfrågan ökar behöver företagen även bemöta dessa efterfrågningar och 

därmed kan företag välja att prioritera vissa intressenter framför andra, exempelvis de intressenter 

som har en betydligt högre makt eller inflytande över företagets verksamhet (Fassin, 2009). Å 

andra sidan påpekar Sternberg (1996) att då antalet intressenter har ökat de senaste decennierna 

behöver företag inte enbart bemöta de mest influerande intressenterna. Därav kommer flera 

intressenters efterfrågan att genomsyra företagets rapportering samt handlande. Enligt Roberts 

(1992) avgör fortfarande olika intressenters makt i vilken utsträckning företagen adresseras deras 

intressenters krav i offentliga rapporter. Sammanfattningsvis, för att uppnå legitimitet behöver 

företagen tillhandahålla intressenternas efterfrågan och krav samt kommunicera fram deras 

initiativ för att upprätthålla samhällets förväntningar (Newson & Deegan, 2002; Lanis & 

Richardson, 2013).   

Trots teorins höga tillämpningsgrad har en del kritik riktats mot intressentteorin. Den största 

kritiken riktas mot teorins otydlighet. Enligt Hansen et al. (2004) grundar sig otydligheten i de 

olika tolkningar som går att dra från teorin beroende på vilket perspektiv man utgår från. Det 

finns tydliga brister i definitionen av en ’intressent’, därav uppstår olika tolkningar (Waxenberger 

& Spence, 2003). Trots denna kritik, anses teorin tillföra betydelsefull information till studien då 

denna teori är bland de mest tillämpade för att besvara på varför företag tillämpar och 

kommunicerar deras hållbarhetsarbete.   

 

2.4 Tidigare forskning 

Demanding Diversity av McDonought (2005) 

McDonought (2005) uppmärksammar fördelarna som advokatbyråer kan uppnå med en 

representativ personalstyrka. Där benämner författaren att genom en mångfaldig personalstyrka 

kan advokatbyråer uppnå innovativa strategier och lösningar samt olika perspektiv än vad de 

annars skulle uppnå med en homogen grupp av individer som har liknande uppväxt och 

socioekonomiska förutsättningar (McDonought, 2005). Författaren uppmärksammar att en ökad 

efterfråga från advokatbyråers klienter motiverar mångfaldsarbetet men anses även vara ett krav 

för att stärka företagets konkurrenskraft. Författarna belyser hur advokatbyråer i Detroit och 

Chicago har tillämpat ett co-counsel-type allians mellan stora och minoritetsägda advokatbyråer. 

Syftet med arbete är att dra fördelar av varandras kompetenser och förse sina klienter med 

diversifierad rådgivning utan att behöva sammanslås (McDonought, 2005). Resultatet visade att 

företag som skapar allianser fick tillgång till klienter som de annars inte skulle ha fått, just på 

grund av den diversifierade arbetsgruppen.  

Diversity not growing big in law firm av Sands (2008) 

Sands (2008) belyser i sin artikel hur advokatbyråer kan förbättra mångfalden inom branschen 

samt identifiera ett antal åtgärder. Enligt Sands (2008) bemöter minoritetsgrupper i USA 

svårigheter när de söker arbete efter juristutbildningen. Mentorskapsprogram och 

mångfaldsprogram är ett exempel på hur företag kan öka mångfalden men detta kräver att arbetet 

är implementerat ordentligt inom verksamheten för att ge önskad effekt. Sands (2008) lyfter även 

upp svårigheterna med dessa tillvägagångssätt då de oftast är de initiativen som elimineras när 

företag befinner sig under svåra ekonomiska tider. För att mångfaldsprogrammen ska kvarstå 
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under svåra ekonomiska förhållanden krävs: stipulerade mångfaldspolicys, en mångfaldsplan och 

en mångfaldsrådgivare (Sands, 2008). Ytterligare belyser Sands (2008) att mångfaldsarbetet 

kanske bör ske redan vid antagningsprocessen till juristutbildningen. Dock uppmärksammar 

författaren att detta inte innebär att lägre betyg bör accepteras. Problemet som kan uppstå när 

utbildningsinstitut accepterar individer med lägre betyg är att det kan resultera i förlorad 

konkurrenskraft. Därav belyser artikeln att institutioner som förespråkar mångfald bör förse 

studenter med den hjälp de behöver för att klara licensprovet och på så sätt öka mångfalden inom 

branschen och därmed skapa bättre förutsättningar för individer med olika bakgrund (Sands, 

2008).  

Differentiation and discrimination: Understanding social class and social exclusion in leading 

law firms av Ashley och Empson (2013)  

Denna studie menar att mångfald och inkludering har varit ett viktigt Human Resource ämne i 15 

år. Studien har fokuserat på socioekonomisk status inom advokatbranschen då den brittiska 

regeringen bekymrade sig över rörligheten mellan samhällsklasserna. Studien beskriver att 

juristyrket har blivit mer socialt exkluderande under de senaste 30 åren. Studien ämnar undersöka 

varför advokatbyråer diskriminerar på grund av socioekonomisk status. Det är en kvalitativ studie 

med 127 intervjuer som genomfördes med 6 stora advokatbyråer i London mellan åren 2006–

2010. Studien undersökte hur mångfaldsprogram introducerades, utvecklades och 

implementerades inom juristbranschen. Data från intervjuerna analyserades via ett 

mjukvaruprogram för kvalitativa data (NVivo). Artikeln visar att diskriminering som sker på 

grund av socioekonomisk status anses vara en rationell kommersiell strategi för att 

advokatbyråerna ska kunna debitera det högsta arvodet. Studien visar också att om de inte gör 

detta kan det utgöra en risk för företagets ”image” och varumärke. Ashley och Empson (2013) 

hänvisar till annan forskning som skulle kritisera denna studie för att strategin skulle skada 

företaget på grund av social rättvisa och att branschen exkluderar värdefulla talanger. Trots 

argumentet menar Ashley och Empson (2013) att det krävs en enhetlig insats i branschen där 

flera byråer samtidigt implementerar mångfaldstänk i sin rekryteringsprocess eftersom ingen vill 

vara först ut med en förändring av rädsla att deras varumärke kommer äventyras. 

 

Managing a Culturally Diverse Workforce: Diversity Perspectives in Organization av Gröschke 

et al. (2013) 

Gröschke et al. (2013) utförde en studie på 29 österrikiska företag för att undersöka varför företag 

tillämpar mångfald på österrikiska arbetsplatser men även för att identifiera vilka 

mångfaldsperspektiv som ligger till grund för mångfaldsarbetet. Författarna har utvecklat ett 

ramverk för att besvara på studiens syfte vilket grundar sig på fem olika mångfaldsperspektiv; 

1)   Reinforcing homogeneity: kännetecknas av att företag värdesätter homogenitet och 

anställer endast individer som delar lika värderingar, 

2)       Color-Blind: människor ska behandlas likadant oberoende av bakgrund men ingen vidare 

hänsyn tas till deras olikheter, 

3)       Fairness: arbetar för jämställdhet och uppmärksammar ett behov av stöd för 

minoritetsgrupper för att brygga det socioekonomiska gapet, 

4)       Access: mångfalden är en affärsfördel då den ger tillgång till en diversifierad 

internationell kundbas genom att återspegla företagets omgivning, och 

https://doi.org/10.1177%2F0018726712455833
https://doi.org/10.1177%2F0018726712455833
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5)    Integration och Learning: utgår från att mångfalden är en fördel för hela företaget och 

genomsyrar hela verksamheten. Detta perspektiv lägger vikt på jämställdhet och lika 

behandling för alla (Gröschke et al., 2013). 

Resultatet visade att 13 av 29 företag tillämpar mångfald på grund av access perspektivet ”as a 

means to compete effectively in a global economy, not necessarily to promote fairness or to deal 

with the societal pressure or legal requirements” (Gröschke et al., 2013:163). Bristen på hantering 

av mångfald är fortfarande ett problem i Österrike och enligt författarna pågår det ett aktivt arbete 

för att marknadsföra mångfaldens positiva bidrag i hela landet och motverka fördomar mot 

minoritetsgrupper. Detta innebär enligt Gröschke et al. (2013) att hantering av mångfald i 

samband med arbetet mot subjektiva barriärer behöver adresseras för att få tillgång till 

mångfaldens fördelar.  

“Fitting in” and “opting out”: exploring how law students self-select law firm employers av 

Rowan och Vaughan (2017) 

Studien undersöker i vilken grad juridikstudenter gör utvärderingar av sig själva jämfört med 

deras uppfattning av välkända advokatbyråer där de vill söka praktik eller tjänst. Författarna 

menar att studenterna kan identifiera en brist på social mångfald bland advokatbyråernas 

medarbetare. Man diskuterar hur det påverkar studenternas val av advokatbyrå och deras 

uppfattning om huruvida de passar in på byrån och om byrån passar för dem. Rowan och 

Vaughan (2017) utför en småskalig studie där man genomförde 15 intervjuer med studenter från 

University of Birmingham i Storbritannien. Studien belyser litteratur som identifierar fem stora 

teman om hur studenter tar sig in i advokatyrket. Det första temat är; 1) generella formen för 

rekrytering hos advokatbyråer, 2) studentens uppfattning om företagets diskriminering vid 

rekrytering, 3) vikten av praktik för framtida tjänst, 4) hur advokatbyråer marknadsför sig till 

studenter och 5) studentens uppfattning av advokatbyråns rekryteringsprocess. Data från 

intervjuerna analyserades med mjukvaruprogrammet NVivo. Rowan och Vaughan (2017) 

kommer fram till att man ser en påverkan av social och etnisk mångfald vid val av advokatbyrå. 

Detta resultat visar hur företagets mångfald kan påverka vilka studenter som väljer att söka till 

advokatbyrån. Studien visar att vissa studenter söker inte alls till företag som de uppfattar att de 

själva inte skulle passa in i. Vissa studenter sökte trots att de inte ansåg sig passa in, baserat på 

företagets advokater eller deras uppfattning av företagskulturen, men ansåg att de kunde bidra 

med något nytt till företaget och öka företagets mångfald. 

Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labour market using experimental data, av 

Carlsson & Rooth (2007) 

Carlsson & Rooth (2007) vill undersöka om det finns diskriminerande beteenden hos svenska 

arbetsgivare. Man vill studera om namnet på en jobbansökan påverkar svarsfrekvensen för att bli 

kallad på intervju. Därför utfördes en studie där man skickade ut fiktiva jobbansökningar till 

riktiga jobbannonser i Stockholm och Göteborg som omfattade olika yrkeskategorier. De fiktiva 

ansökningarna innehöll liknande kompetenser men med olika namn som härstammar från 

Mellanöstern och Sverige. Resultaten blev att de ansökningar som hade ett svenskt namn hade 

50% större sannolikhet för att bli kallad till intervju. Studien visade att ansökningar med ett 

svenskt namn fick 3 svar för vart 10:e jobb man sökte medan en ansökan med ett namn från 

mellanöstern måste söka 15 jobb för att få samma svarsfrekvens. Undersökningens resultat 

påvisade att en ansökning med ett namn från mellanöstern var sannolikheten ännu lägre att bli 

kontaktad om det var en manlig rekryterare eller om arbetsplatsen hade mindre än 20 stycken 

anställda. 
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Unequal Opportunities for Young People with Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour 

Market av Behtoui (2004) 

Behtoui (2004) studerar utfallen på den svenska arbetsmarknaden för en ung arbetssökande med 

utländsk bakgrund och för en ung arbetssökande med svenskfödda föräldrar. I artikeln följer man 

de arbetssökande i åldrarna 18–20 år samt hur deras arbetsstatus har utvecklats 8 år senare. 

Studien visade att unga med internationell bakgrund hade en lägre årsinkomst och hade en högre 

risk för arbetslöshet i jämförelse med de som var födda i Sverige med svenskfödda föräldrar. 

Dessa resultat är oberoende av utbildningsnivå, kön, civil status, barn eller om man bor i 

landsbygd eller storstad. Studien påvisar en skillnad i arbetsmarknadsutfallet för unga med 

svensk eller utländsk bakgrund som inte beror på skillnader i utbildningsnivå. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att advokatbyråer tar hänsyn till socioekonomisk status vid 

rekrytering för att det påverkar företagets image och varumärke externt. Mångfaldsarbetet går 

inte ihop med att kunna ta ut det högsta arvodet (Ashley & Empson, 2013). Likt Ashley och 

Empsons (2013) studie vill denna studie undersöka om de socioekonomiska förhållandena 

påverkar etnisk representation i svenska advokatbyråer. Gröschke (2013) uppger att företagen 

inte arbetar med mångfald på grund av lagar eller rättvisa utan att man gör det för att kunna 

konkurrera i en global ekonomi. Likt Gröschke (2013) vill denna studie se varför svenska 

advokatbyråer arbetar med mångfald och hur arbetet hanteras för att få tillgång till 

mångfaldsfördelar. En ökad mångfald i form av en allians kan vara ett strategiskt sätt att få nya 

klienter och kan leda till innovativa lösningar (McDonought, 2005). Denna studie undersöker om 

de svenska intervjuobjektens uppfattningar överensstämmer med McDonoughts (2005) forskning 

som uppmärksammat att klienter efterfrågar advokatbyråers mångfaldsarbete.  

Tidigare forskning tar även upp att vinstdrivande organisationer arbetar med mångfald om det 

bidrar till deras finansiella mål. För att företag ska implementera mångfaldsarbete är det bästa 

sättet enligt Seuffert, Mundy och Price (2018) att belysa kompetens och mångfald. Deras studie 

undersöker om en förändring i företagskulturen kan påverka och stödja mångfaldsarbetet i en 

organisation. Studien tar stöd från den tidigare forskningen för att se om intervjuobjekten ser en 

koppling mellan företagskultur och mångfaldsarbetet. Mångfalden är ett arbete som Sands (2008) 

menar skulle kunna börja redan på juristlinjen. Denna studie undersöker om likhet finns i 

intervjuobjektens svar med Sands (2008) antaganden för att ett mångfaldsprogram ska kvarstå i 

en organisation. Studenternas bild av företagens kultur påverkar också om man söker sig till 

byrån eller inte (Rowan & Vaughan, 2017) vilket kan ge en förklaring till dagens representation 

av kön och olika etniciteter på advokatbyråer. Denna studie vill se om advokatbyråer försöker 

påverka företagets bild gentemot intressenter. Den tidigare forskningen berör från olika 

perspektiv hur och varför advokatbyråer arbetar med mångfald som denna studie kommer att 

behandla. Likt Carlsson & Rooth (2007) och Behtoui (2004) vill denna studie se hur 

rekryteringsprocesssen ser ut hos advokatbyråerna i Sverige och om man arbetar för att rekrytera 

mångfald. 
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3 Metod 

Nedan presenterar författarna val av metod, tillvägagångssätt, urval och datainsamling. 

Författarna framlägger även vilka utmaningar och bortfall de stött på samt hur dessa 

hanterades. Studiens reliabilitet och validitet redogörs, för att sedan avslutas med källkritik. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. En kvalitativ 

forskningsmetod är lämplig för denna studie då syftet är att uppnå en djupare förståelse av hur 

och varför företag inom den svenska advokatbyråer arbetar med mångfald. Den kvalitativa 

metoden lägger tyngd på förståelsen av respondenternas agerande, perspektiv och attityder, därav 

har ord en större betydelse inom denna metod i jämförelse med den kvantitativa metoden 

(Saunders, 2009). Således, utgår denna studie utifrån en kvantitativ metod för att besvara på 

studien syfte och problemformulering.  

 

3.2 Forskningsdesign 

Saunders (2009) presenterar ett antal forskningsstrategier som författare kan tillämpa. I denna 

studie tillämpas en fallstudie, då denna strategi syftar till att svara på frågor som ”hur”, ”varför” 

och ”vad” (Baxter & Jack, 2008). Denna forskningsstrategi är fördelaktig när man vill uppnå en 

djupgående förståelse för det studerade kontexten och dess processer (Baxter & Jack, 2008; 

Saunders, 2009). 

Författarna avser att studera hur mångfaldsarbetet ser ut i på svenska advokatbyråer genom att 

intervjua tre olika byråer, därav är fallet den svenska advokatbyråer. Utifrån författarnas 

begränsade tidsram ansågs denna studie vara lämplig då den möjliggör en djupgående insyn i hur 

mångfaldsarbetet ser ut på de tre svenska advokatbyråerna. I samband med det nya lagstadgade 

hållbarhetsdirektivet som betonar företagens mångfaldsarbete och den begränsade forskningen 

som finns tillgänglig inom mångfaldsarbetet på den svenska advokatbranschen anser författarna 

att denna studie har som avsikt att belysa hur och varför svenska advokatbyråer arbetar med 

mångfald samt hur den befintliga kulturen påverkar organisationens framtida etniska mångfald. 

Detta sammanfaller med Saunders (2009) som uppmärksammar att fallstudier tillämpas för att 

studera relativt outforskade områden. Därav anses en fallstudie att vara passande för denna 

studie. 

  

3.3 Tillvägagångssätt 

I hopp om att kunna besvara studiens problemformulering sökte författarna upp svenska 

advokatbyråer via Googles sökmotor. Genom denna sökning kom författarna i besittning av en 

lista på Sveriges topprankade advokatbyråer sammanställd av Dagens Juridik (2016). Det var 

utifrån denna lista som ett 10-tal advokatbyråer kontaktades över e-mail och telefon. De 

potentiella respondenternas kontaktinformation fick studien tillgång till genom respektive 

respondents hemsida. Utöver studiens respondenter kontaktades även Advokatsamfundet för att 

tillföra studien med nyttig och objektiv information angående studiens ämne, men efter ett antal 
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upprepade kontaktförsök över telefon och email, lyckades författarna inte få tillgång till någon på 

Advokatsamfundet. 

  

Parallellt med sökandet efter företag, påbörjades insamlingsprocessen av information kring 

studiens ämne samt teorier som är relevanta för studien. Författarna använda sökmotorer som 

Söder Scholar för att få tillgång till vetenskapligt granskade artiklar. Utifrån den sammanställda 

informationen kunde författarna slutligen basera intervjumallen och dess innehåll på det utvalda 

underlaget. 

Intervjumallen som tillämpades i studien användes på samtliga respondenter och innehållet 

förändrades inte förutom namnen på företagen. Intervjuerna skedde vid ett tillfälle med 

respektive respondent över telefon. Vid samtliga tre intervjutillfällena var båda författarna 

närvarande men endast en utförde intervjuerna samtliga gånger för att förse studien med samma 

förutsättningar. Vid intervjutillfällena spelades intervjun in med en diktafon i samband med att 

den andra författaren tog anteckningar, vilket Saunders (2009) rekommenderar för att motverka 

informationsförlust. Intervjuerna gjordes inte i någon specifik ordning utan författarna skickade 

ut förfrågningarna samtidigt över mail och beroende på när respondenterna kunde delta utgjorde 

ordningen för intervjuerna. Vid intervjutillfället började författarna med att presentera sig själva, 

studiens syfte samt hur informationen skulle användas.  

 

3.4 Datainsamling 

Det finns ett antal kvalitativa forskningsmetoder att välja mellan såsom observationer, 

fokusgrupper med mera (Ahrne & Svensson, 2014). Kvalitativa intervjuer är att föredra i vår 

studie då syftet är att få en djupare förståelse kring studiens syfte och det är utifrån 

intervjuobjektets synpunkter och tolkning som studien kan uppnå önskade resultat (Trost, 2010). 

Dessutom, tillämpas intervjuer inom kvalitativ forskning i en högre utsträckning än andra 

alternativ (Alvesson & Deetz, 2000). Således, för att erhålla relevant data, är en kvalitativ 

forskningsmetod i form av intervjuer bättre än alternativa metoder, då denna metod lägger tyngd 

på ord och i studien ligger vikten på respondenternas synpunkter och tolkningar. Enligt Patel och 

Davidson (2003) ger även en kvalitativ metod forskaren möjligheten att förtydliga och ställa 

följdfrågor som den intervjuade kan ha missförstått, därmed kan ny information tillkomma som 

berikar studien (Patel och Davidson, 2003). Enligt Saunders (2009) är intervjuer även att föredrar 

då denna metod föredras av respondenter. Ytterligare tillåter denna metod respondenter att få 

återkoppling på deras svar men även information om hur och vart informationen kommer att 

användas (Saunders, 2009). 

 

Den tilltänkta insamlingsmetoden var personliga intervjuer men på grund av en efterfrågan på 

telefonintervjuer av samtliga respondenter så ansåg författarna att det var viktigt att respektera 

deras önskan för att inte riskera något bortfall. Intervjuerna varade i ungefär 40 minuter och 

sammanlagt utförde författarna tre separata intervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är att de är 

kostnadseffektiva och inte kräver lika mycket tid som en personlig intervju (Saunders, 2009). 

Däremot försvinner respondenternas möjlighet till att skapa tillit hos författarna, men detta var 

inget aktuellt problem för studien då frågorna som ställdes till respondenterna inte var av känslig 

karaktär. En ytterligare nackdel är att författarna förlorar möjligheten till att se ansiktsuttryck 
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eller respondentens icke-verbala beteende (Saunders, 2009), vilket kan påverka författarnas 

förmåga att avläsa om frågan anses som stötande. Då frågorna inte var av känslig karaktär anser 

författarna att detta inte hade någon negativ effekt på studien. Mer specifikt tillämpades 

semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra följdfrågor. Enligt Saunders (2009) är 

semistrukturerade intervjuer lämpliga när författaren vill uppnå en djupare förståelse av 

respondenternas svar. Denna form kan även mynna ut i nya perspektiv som författaren inte har 

någon insyn i men som kan tillföra studien med väsentlig information (Saunders, 2009). Studien 

tillämpade även sekundära källor vilka inhämtades från vetenskapligt granskade artiklar genom 

sökmotorer som exempelvis Söder Scholar. Studien tillämpade dessutom information från 

tidningsskrifter och litteratur som behandlade studiens ämne samt studiens metod, för att öka 

förståelsen kring insamlade data.  

En stor utmaning inom vetenskaplig forskning är att "relatera teori och verklighet till varandra" 

(Patel & Davidson, 2003:23). För att underlätta denna process har forskare tillgång till tre 

angreppssätt; induktion, deduktion och abduktion. Studien utgick från en deduktiv 

forskningsansats med utgångspunkt i relevanta teorier. Dessa teorier jämfördes med det 

empiriska underlaget för att bedöma om teorin överensstämmer med den verklighet som 

undersöktes. Fördelen med en deduktiv forskningsansats är att studien inte påverkas av 

författarnas egna uppfattning men kan även vara en nackdel då studien begränsas till etablerade 

teorier. Således kan effekten bli att studien enbart färgas av tidigare teorier vilket därmed 

utesluter möjligheten till att utforska "intressanta nya rön" (Patel & Davidson, 2003:24). 

Eftersom den kvalitativa metoden i form av intervjuer möjliggör följdfrågor är det möjligt att 

bemöta nackdelen till en viss grad, då författaren kan utforska ny information genom att ställa 

följdfrågor. 

 

 

3.5 Dataanalys 

När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades transkriberingsprocessen. Studien jämför den 

teoretiska referensramen med studiens empiriska underlag som grund för analysen. Detta är en 

fördel då studien får ett mer strukturerat fokus vilket möjliggör att relevant data prioriteras (Yin, 

1994). För att analysera insamlade data presenterar Ahrne och Svensson (2011) en trestegsmodell 

av Rennstam och Wästerfors. Modellen består av en sorterings, reducering och en 

argumentationsdel. 

Den första delen av dataanalysen utgår från att sortera. Inom denna process bemöter författarna 

kaosproblemet, vilket utgår från att skapa någon typ av ordning i det insamlade materialet utifrån 

studiens teoretiska referensram för att hantera oöverskådlighet (Ahrne & Svensson, 2011). För att 

skapa ordning kan författarna antingen sammanfatta data, koda eller utveckla mönster med mera. 

I studien började författarna med att transkribera det inspelade materialet för att få en 

sammanfattad överblick av datan. Därefter läste författarna igenom det sammanfattade resultatet 

och underströk olika teman och upprepade ord. 

Reducera, är det andra steget i den kvalitativa dataanalysen. Detta behandlar 

representationsproblemet och syftar till att sålla bort oanvändbar information. Detta steg är viktigt 

då kvalitativa studier innehåller ofta stora mängder data, således går det inte att presenteras all 

data, därav är syftet under denna process att få en god representation av materialet (Ahrne & 

Svensson, 2011). Enligt denna process valde författarna ut de kategorier som ansågs vara 
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relevanta och sammanställde dem i en tabell för att förse läsarna med en övergripande bild på 

studiens empiriska underlag. Författarna valde även att inkludera en teoretiskkoppling i tabellen 

för att påvisa vilka delar som relaterar till det teoretiska underlaget.   

Den sista delen är argumentera. Denna process berör auktoritetsproblemet och belyser 

problematiken kring författarens förmåga ”att göra sig hörd i forskar-kunskapssamhället” (Ahrne 

& Svensson, 2011:194). Det är efter en sortering och reducering av data som författaren kan 

argumentera fram slutsatser genom att utgå från det teoretiska och empiriska underlaget. Studiens 

slutsatser presenteras och argumenteras för under kapitel 7.  

3.6 Urval 

Valet av respondenter utgick från studiens syfte och därav var det väsentligt för studien att 

respondenterna var svenska advokatbyråer men även multinationella för att bidra med ett 

internationellt perspektiv. Författarna valde advokatbyråer då de utifrån en tidigare intervju med 

en byrå fick reda på att mångfalden var deras största utmaning. Detta i samband med forskning 

om ämnet och branschen, visade sig vara ett intressant studie att utföra.  

Författarna ansåg att det var viktigt att utforma kriterier för att välja passande respondenter för 

studien. Kriterierna bestod av tre punkter: 

1. Etablerade advokatbyråer i Sverige 

2. Företag representerade på en internationell nivå 

3. Få tillgång till en högtuppsatt respondent som arbetar eller har tillräcklig kännedom om 

företagets mångfaldsarbete 

Det var viktigt för författarna att företagen var etablerade i Sverige för att förenkla kontakten med 

företagen när det kommer till genomförandet av intervjuer. Då författarna studerar en 

internationell utbildning var det även väsentligt att företagen var internationellt representerade. 

Slutligen var det viktigt att författarna fick tillgång till högt uppsatt personal som kunde tillföra 

värdefull insikt i det studerade ämnet samt för att få tillgång till riklig information som kunde 

tillämpas i studien och möjliggöra dess framgång.  

Författarna tillämpade ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval kännetecknas av det urvalet som man har enklast tillgång till (Saunders, 

2009). Denna form var lämplig för vår studie då vi genom Google sökmotor fick tillgång till en 

lista på advokatbyråer representerande i Sverige och utifrån den listan sållade författarna fram tio 

svenska advokatbyråerna som uppfyllde ovanstående kriterier.  

De tio svenska advokatbyråerna som identifierades kontaktades över mail med information om 

studien. Vid valet av kontaktperson på respektive företag var författarna måna om att kontakta 

personer med insikt i företagets mångfaldsarbete. Där företagens hemsidor inte hade 

kontaktuppgifterna representerade, kontaktades företagen istället via deras informationsmail med 

önskan om att få kontakt med individen/individerna som är ansvariga för deras mångfaldsarbete 

exempelvis HR-ansvarig, hållbarhetschef eller mångfaldsansvarig. 

 

3.7 Bortfall 

Utav tio potentiella respondenter fick studien tillgång till tre respondenter, nämligen Mannheimer 

Swartling, Vinge och Linklaters. Detta innebär att sju respondenter valde att inte delta i studien. 
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Utav dessa sju respondenter svarade tre företag tillbaka med att de inte kan delta i studien och 

fyra svarade inte alls, sammanlagt utgör detta sju externa bortfall (Bryman & Bell, 2011).  

 

Trots att studien fick tillgång till intervjuer med respektive respondent, uppstod det även ett 

internt bortfall när intervjun utfördes med Mannheimer Swartling vad gäller frågan om ”hur ser 

er rekryteringsprocess ut när ni anställer nya medarbetare?”. Respondenten på Mannheimer 

Swartling är den personen som har kännedom och insikt i företagets mångfaldsarbete men när det 

kom till deras rekryteringsprocess hänvisades författarna till deras HR-ansvarige i Stockholm. 

Författarna tog kontakt med HR-ansvarige på Mannheimer Swartling men fick inte tillgång till 

respondenten i tid och var tvungna att exkludera den frågan från empirredovisningen.  

 
3.8 Validitet och reliabilitet  

 

Då studien tillämpade semistrukturerade intervjuer som studiens primära källa, kan det innebära 

vissa nackdelar för studiens reliabilitet som exempelvis författarnas subjektivitet. Reliabiliteten 

mäter huruvida studien kan replikeras av andra forskare med liknande utgångspunkt (Easterby-

Smith et al, 2009; Silverman, 2007: Saunders, 2009). Å andra sidan uppmärksammar Saunders 

(2009) att kvalitativa metoder som är baserade på icke-sannolikhetsurval är inte till för att 

replikeras då dessa mäter förhållanden som är kontext och tidsberoende. Mot denna bakgrund är 

sannolikhet att denna studie kan replikeras låg, men utan att påverka fördelen med denna 

forskningsmetod. Metodens flexibilitet möjliggör utforskandet av vad som ligger till grund för 

svenska advokatbyråers mångfaldsarbete och hur det ser ut. Dock har författarna tilltagit vissa 

åtgärder för att möjliggöra att andra forskare kan ta del av processen genom att exempelvis 

inkludera intervjuguiden och beskriva hur processen har sett ut. Insamlade data tolkades av båda 

författarna och samma intervjuguide användes vid samtliga intervjutillfällen för att stärka 

studiens reliabilitet samt för att minska subjektiva tolkningar. Att studien tillämpade 

telefonintervjuer kan ha en negativ effekt på studiens reliabilitet då respondenterna förlorade 

möjligheten till att etablera tillit hos författarna, men då det inte ställdes frågor av känslig 

karaktär bedöms denna aspekt inte ha haft någon negativ påverkan på studien reliabilitet.  

 

Studiens validitet mäter: 

 ”to the extent which the researcher gains access to their participants’ knowledge 

and experience, and is able to infer a meaning that the participants intended from 

the language that was used by the person” (Saunders, 2009:327).  

Då studien fick tillgång till de ansvariga för företagens mångfaldsarbete, och kvalitativa 

intervjuer möjliggör följdfrågor, var författarna framgångsrika i att uppnå en god validitet då 

denna metod underlättar tolkningsförmågan eftersom oklarheter kan förtydligas under intervjuns 

gång. Nackdelen med det semi-strukturerade intervjuformatet är att då studien utgår från ett 

bekvämlighetsurval, där endast tre respondenter medverkar, går resultatet inte att generaliseras 

till branschen då urvalet inte är representativt. 
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3.9 Källkritik 

Thurén (2013) presenterar ett antal väsentliga principer i sin bok Källkritik för att värdera 

trovärdigheten på källor. Enligt Thuréns (2013) principer, iakttagelser, glömska och påverkan, 

kan en studie bli påverkad av författarens minnesförmåga speciellt om informationen ska 

bearbetas efter genomförandet. För att bemöta detta har författarens tagit hjälp av en diktafon för 

att spela in respektive intervju för att minska på potentiellt informationsbortfall och glömska. Då 

författarna valde att inspela intervjuerna säkerställer författarna att all information är redogjord. 

En ytterligare del inom denna princip är risk för ledande frågor. För att undvika ledande frågor 

utvecklade författarna en intervjuguide, utifrån vetenskapligt granskade artiklar, med så objektiva 

frågor som möjligt och ställde endast följdfrågor utifrån respondenternas svar. En tredje aspekt 

inom samma princip är rädsla, tvång och anpassning. Inom denna rubrik beskriver Thurén (2013) 

att det är viktigt att bemöta faktorer som kan skapa känslor av rädsla eller tvång. Då studien inte 

behandlar känsliga ämnen framstår frågorna inte som stötande. Dessutom baseras studien på ett 

ämne som respondenterna arbetar aktivt och offentligt med, därav anser studien inte påverkas av 

denna faktor. 

Den ytterligare principen är tradering. Tradering berör information som har gått i flera led 

(Thurén, 2013). Inom denna princip beskriver Thurén (2013) hur information kan spridas när den 

återberättas samt betydelsen av vem det är som berättar. Studiens primära källa utgörs av 

telefonintervjuer med studiens tre respondenter. Samtliga respondenter har högt uppsatta 

positioner inom företaget och är ansvariga eller har tillräcklig kunskap om företagets 

mångfaldssatsning. Respondenten från Vinge har över 30 års erfarenhet inom advokatbranschen 

och var närvarande under byråns mångfaldsetablering, därför har respondenten omfattande 

information om hur detta arbete gick till och hur de fortsätter med arbetet idag. Respondenten på 

Mannheimer Swartling har en hållbarhetschefsposition och ansvarar för företagets 

hållbarhetsarbete och under detta hamnar mångfaldsarbetet, på så vis har respondenten 

förstahandsinsyn i hur arbetet ser ut. Tredje respondenten från Linklaters är företagets HR-

manager och överser arbetet kring deras mångfaldsarbete i Sverige och kan därmed svara på 

frågorna på ett grundligt sätt. Samtliga respondenter har en auktoritet inom området och kan förse 

studien med pålitlig information som möjliggör forskningen inom ämnet (Ub, 2016). Studien 

uppfyller Thuréns princip då informationen som presenteras i studien inte baseras på sekunddata, 

utan kommer från individer med förstahandsinsyn i företagets mångfaldsarbete. 

Ytterligare, för att öka studiens trovärdighet bestod en majoritet av studiens sekundärdata av 

vetenskapligt granskade artiklar i samband med relevant litteratur, företagsinformation från 

hemsidor och rapporter. Författarna var måna om att tillämpa vetenskapligt granskade artiklar för 

att säkerställa att information som användes var trovärdig och granskade av andra forskare inom 

område.  Utöver detta är även litteraturen som tillämpas i studien etablerad inom området och 

tillför studien med betydelsefull och omfattande information inom ämnet. Informationen som 

framgår av studiens företagspresentation grundar sig på information från företagens hemsidor och 

används endast för att ge en företagsbeskrivning. Då data endast är faktabaserat anser författarna 

att trovärdigheten är relativ hög. Rapporten som tillämpas i studien är aktuell och adresserar 

representationen av kön i juristkåren, rapporten är framtagen av en partipolitisk obunden och 

icke-vinstdrivande stiftelse (Allbright Rapport, 2014). 

Thurén (2013) adresseras även partiskhet. Även om informationen som respondenterna förser 

studien med finns det fortfarande reservation för partiskhet då respondenterna representerar 
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företaget, på så vis kan det påverka hur dem väljer att svara och vad dem väljer att lyfta fram. De 

vetenskapliga artiklarna som tillämpas i studien anser att hålla en hög trovärdighet då dessa 

artiklar är peer reviewed.  
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras insamlad empiri för respektive företag samt analys av empirin. 

Avsnittet inleds med en sammanfattad beskrivning av respektive företag och svaren från 

respondenterna delas in i fyra kategorier; Motiv bakom organisationernas mångfaldsarbete, 

hantering av mångfald, kultur och framtida vision. 

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.3 Linklaters 

Den svenska byrån Lagerlöf Leman slogs samman med Linklaters år 2001. Det är en global 

fullservicebyrå med 29 kontor i 20 olika länder. Linklaters finns i Asien, Mellanöstern, Nord- och 

Sydamerika samt Europa och har 2000 advokater anställda (Linklaters, 2018). Respondenten, 

Eleonore Häger, har arbetat som HR-manager på Linklaters i ett år. Eleonore har en bakgrund 

från bemannings- och rekryteringsbranschen och jobbade tidigare som HR-chef på ett 

rekryteringsbolag. 

 

4.1.2 Vinge 

Vinge bildades år 1983 när fyra byråer slogs samman för att kunna erbjuda rådgivning inom alla 

affärsjuridiska områden och är idag Sveriges äldsta fullservicebyrå. Vinge har 450 medarbetare 

och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Bryssel. De arbetar på en global 

marknad med internationella klienter (Vinge, 2018). Respondenten, Olof Jisland, är advokat och 

delägare i Vinge sedan 30 år. Mellan åren 2004–2013, arbetade Olof som managing partner med 

ansvar för marknads- och kommunikationsfrågor. 

 

4.1.1 Mannheimer Swartling 

Mannheimer Swartling grundades år 1990 och är nordens ledande affärsjuridiska byrå. Företaget 

har över 500 anställda varav 400 är jurister. Byråns klientbas består av både svenska och 

internationella företag och organisationer. Företaget finns representerat internationellt och har 

åtta kontor runtom i världen i bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York, Shanghai, 

Moskva och Hongkong (Mannheimer Swartling, 2018). Respondenten, Emma Ihre, har arbetat 

som hållbarhetschef på Mannheimer Swartling i 4 år. Emma arbetade tidigare som ansvarig för 

integration av hållbarhet i ägarstyrningen av statliga bolag på Finansdepartementet. 

 

4.2 Motiv bakom mångfaldsarbetet 

4.2.1 Linklaters 

Linklaters identifierar flertalet motiv bakom deras mångfaldsarbete. Den främsta anledningen är 

den ekonomiska vinningen. Linklaters vittnar om att företag som främjar mångfald uppnår bättre 

resultat vilket är till grund för deras satsningar. Respondenten resonerar: 
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“Om vi främjar mångfald så mår personalen bättre, det blir inget utanförskap, det blir en 

mer öppen miljö vilket också främjar verksamheten.” 

Respondenten på Linklaters upplever även att deras intressenter efterfrågar mångfald, detta gäller 

främst deras klienter, studenter och anställda. Man erbjuder även utbildning till sina klienter för 

att belysa att Linklaters lägger stor vikt på detta och gynnar företaget om klienten har ett intresse 

för mångfalden. Linklaters ser konkurrensfördelar i sitt mångfaldsarbete. Deras anställda trivs 

bättre på företaget, vilket leder till en mer lojal personalstyrka som arbetar mer effektivt då det 

ökar deras arbetsmotivation. 

Linklaters har ingen riktig definition på mångfald och anser att det är ett stort begrepp som 

involverar hudfärg, sexualitet, handikapp, social status och ekonomi. Begreppet är så stort att 

Linklaters tar ställningen att alla är olika och lika på sitt sätt. Sammanfattningsvis beskriver 

Linklaters mångfalden som följande: 

“Om man t.ex. främjar mångfald så innebär ju det att man har många människor som är 

väldigt olika varandra men man ska erbjuda samma möjligheter”. 

 

4.2.2 Vinge 

När Vinge för 12 år sedan skulle ta fram en ny varumärkesplattform påbörjade man sitt 

mångfaldsarbete. Mångfaldsarbetet efterfrågas av klienterna när de lämnar anbud som är föremål 

för privat eller offentlig upphandling. Respondenten anser även att: 

“Det verkar finnas ett intresse och en förväntning på att stora advokatbyråer ska 

engagera sig i frågor som är viktiga för samhället på olika sätt.” 

Vinge upplever stora fördelar med sitt mångfaldsarbete. De har identifierat konkurrensfördelar i 

form av ett förstärkt anseende, de framstår som mer internationellt samhällsmedvetna och 

ansvarstagande, vilket bidrar till att studenter dras till Vinge då de anser att det är en attraktiv 

arbetsplats. Vinge identifierar även att mångfaldsarbetet är en konkurrensfördel när de arbetar 

med internationella uppdrag då en representativ personaluppsättning är en betydande fördel.  

 

4.2.3 Mannheimer Swartling 

Motiven till mångfaldsarbetet är att rekrytera ur en bredare rekryteringsbas då man kan nå fler 

talanger. Mannheimer Swartling anser att det är viktigt att representera samhället och förstå sina 

klienter som bl.a. är IT-bolag och spelbolag: 

“Vi lever ju i en verklighet och vi kan ju inte gå runt med peruker och se ut som på 1700-

talet och sen tro att vi är en attraktiv rådgivare åt en värld som utvecklas där det är en 

ökad mångfald. … Det blir ett bättre slutresultat och rent krasst ska vi återspegla 

klienterna och samhället och om vi vill ha de smartaste och bästa personerna så måste vi 

rekrytera bredare.” 

Respondenten ser stort värde i grupper med mångfald och ger ett följande exempel:  

“om man är på en arbetsplats där jag jobbar med fem till Emma Ihre så skulle vi inte 

leverera lika bra som nu när jag jobbar med duktiga jurister eller folk som är 25 år äldre 
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än mig eller 25 år yngre, vi kan ju olika saker och den kombinationen är värdeskapande. 

Dessutom gör det arbetet roligare och mer utvecklande. “ 

Mannheimer Swartling anser att mångfaldsarbetet även är en fråga om mänskliga rättigheter och 

allas lika värde. Respondenten nämner att företaget är nordens ledande byrå vilket innebär ett 

särskilt ansvar i samhället. 

Respondenten förklarar deras fördelar med mångfaldsarbetet:  

“Vi kan tänka i framkant och därför blir vi en vassare affärsjuridisk rådgivare, bättre 

byrå, bättre på att hjälpa våra klienter med deras juridik. Det blir också en bättre, 

utvecklande och spännande arbetsplats att vara på.” 

På Mannheimer Swartling uppger respondenten att mångfald är ett stort och brett ämne bland 

annat de som har akademiska föräldrar eller ej, om man är från Norrland eller Stockholm, 

utseende och sexuell läggning samt jämställdhet går in som en del av mångfalden. Företaget har 

en skrivning kring hur man inte får diskriminera på grund av kön, hudfärg eller sexuell läggning. 

Respondenten säger: 

“Som jag tänker mångfald, tänker jag mer på värdeskapandet, det är värde i att folk har 

olika erfarenheter och kompetenser/…/” 

Samtidigt menar man att den mer positiva definitionen har man ingen skrivning om i dagsläget. 

 

4.3 Hantering av mångfaldsarbetet 

4.3.1 Linklater 

Linklaters mångfaldsarbete sker globalt och lokalt och därför är insatserna varierande på grund av 

lokala avvikelser. Linklaters är ett stort globalt företag som har resurser att satsa på utbildning 

och workshops till sina anställda. Syftet med deras utbildningar är att öka medvetenheten kring 

fördomar och diskriminering. Exempel på utbildningar är unconscious bias, inclusion culture, he 

for she och women leadership program etc. Gemensamt för de fyra utbildningarna är att 

synliggöra skillnaderna mellan kvinnor och män, öka kvinnliga representanter på delägarnivå och 

skapa en öppen kultur fri från fördomar samt uppmuntra männen att jobba för jämställdhet. 

Linklaters arbetar även med olika mentorskapsprogram som riktar sig till personer som är 

nyanlända samt ungdomar som har det socialt svårt och befinner sig i ett utanförskap. Utöver 

detta har Linklaters även en mångfaldsplan som genomsyrar deras rekryteringsprocess, 

vardagliga verksamhet och lönesamtal allt för att främja mångfald i alla led. Linklaters vill med 

sitt mångfaldsarbete uppnå en öppen kultur och acceptans. Respondenten menar att företaget 

strävar efter ett mångfaldstänk som genomsyrar hela verksamheten där: 

“Vi arbetar in det i kulturen och att det hela tiden är någonting som premieras som en 

viktig fråga, att alla måste bidra, alla måste arbeta med det. Det är inte något som vi som 

företag kan pusha folk att göra utan faktiskt är det människorna på företaget som måste 

jobba med det, alla måste ta sitt eget ansvar.”  

Linklaters anser sig ligga i framkant bland advokatbyråer inom mångfaldsarbetet på grund av de 

resurser företaget har jämfört med mindre byråer. Generellt sett anser Linklaters att arbetet kring 

mångfald är något som ökar även utanför advokatbranschen. Respondenten identifierar skillnader 

i hur långt advokatbyråer har kommit i sitt mångfaldsarbete. Linklaters har uppmärksammat en 
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ökad efterfrågan på hur de arbetar med mångfald och tror därför att fler byråer måste arbeta med 

detta och det finns därför en förväntan på en stor kommande förändring inom branschen.  

Linklaters anser att deras representation i branschen vad det gäller kön är väldigt jämn då de 

rekryterar ungefär lika många män som kvinnor dock reserverar Linklaters för en bristande 

mångfaldsrepresentation när det kommer till etnisk bakgrund. En förklaring till det enligt 

Linklaters kan vara att: 

“Redan i juristprogrammet är det ganska liten mångfald och då blir det svårare för oss 

på byråer att anställa med olika typer av mångfald.” 

Viktiga faktorer för rekryteringen till Linklaters är betyg, erfarenhet från utlandsstudier, tidigare 

utlandsarbete samt kandidatens uppförande under intervjun då det är av stor vikt att kunna 

hantera och bemöta framtida klienter. Inom rekryteringsprocessen försöker de också rekrytera 

personer som är både extroverta och introverta. 

Linklaters rekryteringsprocess består av tre delar och kan se olika ut beroende på utlyst tjänst. 

HR-avdelningen screenar ansökningar från hemsidan där man behandlar betyg, meriter från 

tidigare utlandsstudier eller sommarjobb på byrå. Därefter får kandidaten komma på intervju med 

två representanter, en från HR-avdelningen och en jurist. Därefter följer kompetenstester, som 

bedömer kandidaternas ord, risk- och abstrakt förståelse. Sedan kommer en andra intervju med 

ytterligare en jurist från rekryteringsgruppen och företagets HR-partner som sedan gör 

bedömningen om kandidaten ska få ett erbjudande eller ej. 

 

4.3.2 Vinge 

Vinges mångfaldsarbete riktar sig främst mot att öka den etniska och kulturella mångfalden inom 

juristkåren.  

Vinge påbörjade sitt mångfaldsprojekt för 12 år sedan och man samarbetar med skolor i 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Samarbetet syftar till att öka medvetenheten om juridik i 

invandrartäta områden. Arbetet börjar redan i första ring på gymnasiet då man åker ut till 

eleverna och: 

“Berättar varför vi tycker att man borde intressera sig för att läsa juridik, varför det är 

kul och varför det är bra och varför det är viktigt och framförallt hur det kan vara 

möjligt.” 

Vinge samarbetar även med yrkesvägledare och studievägledare för att informera om hur kul det 

är att jobba med juridik. Företaget deltar i undervisning, ger kurser och erbjuder föreläsningar 

samt grupparbeten. En temadag anordnas i årskurs tre på gymnasiet där man besöker olika jurist 

arbetsplatser, exempelvis domstol, åklagarmyndigheten, juristavdelning på något större bolag 

samt Vinges lokala kontor. Vinges juridikstipendium erbjuds till elever som är intresserade och 

har sökt till juristlinjen. De får även en mentor och en garanterade sommarpraktikplats hos Vinge 

efter tre års studier. Respondenten redovisar att mångfaldsprojektet har gett konkreta resultat då 

flertalet från programmet har gått vidare som domare, åklagare och advokater. En del av 

stipendiemottagarna besitter en tjänst hos Vinge idag. Respondenten uttrycker en önskan om en 

större effekt i branschen men beskriver deras insatser som: 

 “En framgångsrik droppe i havet.” 
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Respondenten med sin personliga 30-åriga erfarenhet i advokatbranschen noterar att det har skett 

en stor förändring vad gäller den etniska representationen inom advokatbranschen.  

Vinge upplever att arbetet kring mångfalden inom advokatbranschen är positiv, vidare fortsätter 

respondenten att: 

“många advokatbyråer inser att det finns en stor potential hos unga människor med en 

invandrarbakgrund, det finns t.ex. kulturella och språkkunskaper man kan ha användning 

av i yrket /.../ många är väldigt ambitiösa och det passar väldigt bra i vår bransch.” 

Utifrån personliga erfarenheter berättar respondenten att branschen för 30 år sedan var väldigt 

homogen men sedan dess har en stor förändring tagit plats. Förr spelade socioekonomiska 

förhållanden en större roll i representationen i juristkåren men idag ser respondenten en mer 

heterogen representation och anser att branschen inte är lika konservativ.  

Viktiga faktorer vid rekrytering på Vinge är betyg, vitsord från annat juridiskt arbete exempelvis 

domstol väger tungt. Språkkunskaper och kandidatens sociala förmågor är även viktiga då: 

“Det finns ett betydande inslag av vård och omsorg i det vi gör, att ta hand om folk och 

hjälpa dem när de står inför utmaningar av dess olika slag och helt enkelt få dem att 

känna sig komfortabla.” 

Vinges rekryteringsprocess grundar sig på många processer och prövningar, det innebär flertalet 

intervjuer i kombination med olika tester som fokuserar på kompetensen. 

 

4.3.3 Mannheimer Swartling 

Respondenten uppger att advokatbranschen inklusive Mannheimer Swartling inte har kommit så 

långt i sitt mångfaldsarbete. Ett stort fokusområde i mångfaldsarbetet är könsbalansen bland 

delägare och det arbetet underlättas av att kön är något tydligt och konkret. Mannheimer 

Swartling jobbar mycket med frågorna kring att få fler kvinnliga delägare. Respondenten 

identifierar ett problem med att kvinnor som har jobbat i några år lämnar byrån och fler män blir 

delägare. Sedan tidigare har företaget infört flexibel arbetsmiljö för att underlätta för föräldrar. 

Exempelvis när föräldrar kommer tillbaka från ledighet ser man till att de får arbeta på projekt 

där man har extra resurser för att inte hämma dennes utvecklingskurva. Respondenten belyser hur 

viktigt det är för det etniska mångfaldsarbetet att nå ut till ungdomar i utsatta områden: 

“Utan då måste vi jobba i ett tidigare stadium och vara ute i mer utsatta områden och 

försöka vara förebilder /.../ Där tror jag man är ganska mottaglig, eller jag var i alla fall 

det i en viss ålder, om man träffar vissa personer eller var på ett kontor eller om 

(ungdomen) inte ens vet att yrket finns eller känner någon eller har någon att fråga, så 

det är inget motstånd men det tar lite tid.” 

Mannheimer Swartling jobbar också med att få fler personer med utländsk bakgrund att arbeta på 

byrån. De samarbetar med skolor ute i förorter för att få fler att läsa juridik samt ett 

mentorprogram. En av delägarna är öppen med sin sexuella läggning och agerar på så sätt som ett 

föredöme inom branschen. Respondenten menar att man arbetar med mångfald för att man vill se 
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en ökad mångfald på Mannheimer Swartling och dra nytta av olika kompetenser. Respondenten 

menar att: 

“om det blir flera personer med annan bakgrund på något sätt ska det inte vara någon 

PK (politiskt korrekt), utan då ska man dra nytta av att man pratar persiska eller har koll 

på en viss region i världen, och det har vi gjort mer och mer men vi har en bit kvar.”  

Respondenten anser att advokatbranschen inte har kommit långt i mångfaldsarbetet och beskriver 

branschen som homogen samt att de har en bit kvar i mångfalden. Respondenten 

uppmärksammar även att socioekonomiska förhållanden kan påverka representationer i 

branschen då vissa individer från utsatta områden exempelvis har fått en sämre utbildning:  

“Det var Mustafa (kvällsreceptionist på Mannheimer Swartling) som kom på projektet 

med mentorskapsprogram för ungdomar i Husby och andra förorter. Han började läsa 

juristlinjen för han jobbar här på kvällarna och det tar honom dubbelt så lång tid att läsa 

in vissa saker då han har fått en sämre utbildning i Södertälje.” 

En viktig faktor vid rekrytering är höga betyg då företaget är nordens ledande advokatbyrå. 

Respondenten uttrycker att organisationer behöver utöver att rekrytera mångfald även hantera 

mångfalden de anställer för att ta vara på kompetensen, att: 

“När man har kommit in … i en organisation där det är 49 män då kan man inte tänka 

“Vad bra! Nu har vi en kvinna inne” och sedan släppa mig, utan då måste jag komma till 

min rätt med den mångfald jag bidrar med.” 

 

4.4 Kultur 

4.4.1 Linklaters 

Linklaters är en familjär byrå, där alla känner alla. Detta leder till att företaget arbetar 

tillsammans och enhetligt vilket skapar en öppen kultur. Företagsstrukturen grundar sig på true 

partnership som skapar en hjälpsam organisation över landsgränserna.  

Då Linklaters arbetar aktivt med mångfald anser de inte att det uppstår någon konflikt mellan 

företagskulturen och mångfaldsarbetet då de anställda delar samma värderingar. 

 

4.4.2 Vinge 

Vinge beskriver sin företagskultur som ganska elitistisk på gott och ont. Den är inte särskilt 

hierarkisk utan det är en ganska platt organisation vilket respondenten tror många uppskattar. 

Vinge anser att det inte uppstår någon konflikt mellan företagskulturen och mångfald då individer 

endast bedöms efter dess kompetens och insats. Respondenten fortsätter: 

“Ingen bryr sig om vad du heter eller vart du kommer ifrån, det är väldigt på det sättet en 

platt men samtidigt lite elitistisk organisation men det har ju det positiva med sig att det 

fungerar så bra med personer med olika bakgrund, på olika sätt män och kvinnor, unga 

och gamla, folk med olika etniska och kulturella bakgrund. Den dynamiska mixen blir 

väldigt bra, men varje enskild medarbetare som är här är ju någon som jag, det är väldigt 

ambitiösa människor som jobbar hos oss.” 
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4.4.3 Mannheimer Swartling 

Mannheimer Swartling är en expertorganisation och har en affärsmodell som bygger på true 

partnership där alla delägare delar lika och alla jurister har samma lönetrappa, detta beskriver ett 

av företagets tre värdeord som är laganda. Detta bidrar till en kollektiv känsla som präglar 

företagets kultur. Respondenten upplever att den konservativa kulturen i branschen även påverkar 

företagskulturen och ger exempel på att advokater var bland de sista som slutade ha sekreterare 

och hörnrum vilket säkert har påverkat den dåliga balansen som existerar mellan kvinnor och 

män på delägarnivå och mångfalden på byrån. Något annat som är positivt med det långsamma är 

att när förändringar äger rum så blir de bestående och genomtänkta. 

Respondenten beskriver att det: 

“Samtidigt finns saker som är positivt i det här konservativa t.ex. vi agerar inte för snabbt 

ifall någon inte riktigt levererar, det är inte som att någon kommer med en kartong med 

dina saker. /.../ Jag har aldrig varit på ett ställe där man hjälper till så mycket, får 

medicinsk hjälp eller om man behöver annan typ av hjälp.” 

Respondenten uttrycker att man är mån om sina anställda och har ett långsiktigt tänk i sin 

personalvård. Andra positiva fördelar med den konservativa kulturen är att man inte gör alltför 

radikala förändringar. Kulturen jämförs med ett kryssningsfartyg, när man väl ändrar riktning är 

det ganska genomtänkt och förankrat. Respondenten ser ingen konflikt mellan företagets kultur 

och mångfaldsarbete. Det råder en konsensus mellan delägare, biträdande jurister och 

supportpersonal där man värderar och har en önskan om att öka mångfalden. Det finns inget 

motstånd på företaget men arbetet går långsamt framåt.  

  

4.5 Framtida Vision 

4.5.1 Linklaters 

Linklaters ser en utmaning i bristen på sökande med en annan etnisk bakgrund. I relation till 

större byråer tror Linklaters att deras brist på anställda med etnisk bakgrund kan bero på att de 

anställer färre jurister och därmed har färre sökande, detta i kombination med den bristande 

mångfalden på juristutbildningen. En annan utmaning är att man från början anställer lika många 

män som kvinnor men under åren slutar kvinnorna på företaget. 

I Linklaters årsredovisning från maj 2016 – april 2017 beskriver de att deras CSR-arbete omfattar 

att stödja lokala initiativ som rör mångfald, miljö och hållbarhet. Linklaters har en formulerad 

miljöstrategi för att aktivt arbeta med att minska sina koldioxidutsläpp men inga formulerade 

framtida mål finns för att öka den etniska mångfalden (Linklaters årsredovisning, 2017). 

 

 4.5.2 Vinge 

En av Vinges största utmaningar när det kommer till att attrahera medarbetare med utländsk 

bakgrund är att det juridiska språket inte är särskilt tillgängligt vilket verkar på ett hämmande vis. 

Redan under juristutbildningen är språket av stor vikt: 
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“...Jag föreställer mig att om man läser matematik då har inte språket samma betydelse 

där som det har när man ska plugga juridik” 

Respondenten har flera gånger under åren för deras mångfaldsprojekt fått höra från personer som 

hoppat av juristlinjen, att man upplevde språket som jobbigt och texterna otillgängliga. 

En ytterligare utmaning är att Vinge förlorar kvinnliga advokater. Enligt respondenten ökar 

andelen kvinnliga advokater hela tiden men det går förvånansvärt långsamt. Respondenten 

identifierar arbetstiden som hämmande faktor för mångfalden då kvinnor oftare lämnar byråer för 

att bli bolagsjurister eller domare där arbetstiden oftast är mer reglerad: 

“Det är en nackdel med vårt jobb och den nackdelen är lika stor för män som för kvinnor 

men det gör arbetet svårplanerat och ryckigt och vi är mycket utelämnade åt klienternas 

önskemål och det är något som genomsyrar vår bransch. Det gör att det är svårt att få 

ihop tillvaron och samtidigt hålla klienterna nöjda.” 

I Vinges 2017 årsredovisning beskrivs diskrimineringslagen då man nämner att kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska inte ha någon betydelse på arbetsplatsen. 

Vinge eftersträvar jämställdhet mellan könen och bland nyanställda inom juristorganisationen, i 

Stockholm är 51% kvinnor och 49% män. Sedan år 2015 har man haft ett mål att hälften av nya 

delägare ska utgöras av kvinnor. Etnisk mångfald har man inga uppsatta mål för (Vinges 

årsredovisning, 2017). 

 

4.5.3 Mannheimer Swartling 

Respondenten beskriver Mannheimer Swartlings utmaningar som följande:  

“Vår största interna hållbarhetsfråga är att vi bara är 16% kvinnliga delägare och det är 

inte imponerande för att vara år 2018. Och samtidigt så väljs det in tre-fyra delägare per 

år, så det tar lång tid och vi kan inte säga såhär ”nu ska bara kvinnor få bli delägare 

här” för då skulle man som kille inte vilja börja här och jag skulle inte som tjej vilja bli 

delägare, för då blir det av fel anledning. Den frågan lägger vi jättemycket tid på att lösa, 

men resultatet är fortsatt svagt.” 

I sin 2017 årsredovisning rapporterar Mannheimer Swartling att deras långsiktiga fokusområden 

är att vidareutveckla rådgivningen inom hållbarhet, verka för ökad mångfald, bättre balans i livet 

för deras medarbetare, informationssäkerhet, minska deras miljöpåverkan samt en 

vidareutveckling av deras pro bono-arbete. Inom mångfaldsfrågor har Mannheimer och Swartling 

fokus på kön. Mannheimer Swartling har även en mångfaldsgrupp som de senaste åren har 

fokuserat på samarbeten och ledarskap. Sedan 2017 har byrån utvecklat riktlinjer för att motverka 

diskriminering och främja mångfald. De har dessutom inkorporerat frågor om mångfald i deras 

processer som exempelvis medarbetarundersökningar, årliga utvärderingsmöten samt 

kontinuerlig i möten med verksamhetsgrupper (Mannheimer Swartling Annual Report, 2017). 

Dock har byrån inga konkreta förslag på hur de ska främja den etniska mångfalden. 
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5  Analys 

I avsnittet nedan analyseras empirin i fyra frågeställningar; Slutligen presenteras en tabell 

som sammanställer insamlat empiriskt material tillsammans med studiens teorier. 

 

5.1 Vilka motiv ligger till grund för mångfaldsarbetet inom svenska 
advokatbyråer? 

Linklaters främsta motiv bakom deras mångfaldsarbete är den ekonomiska vinningen och 

förbättrade resultat i form av innovation, effektivitet och en öppen miljö där personalen mår 

bättre. De arbetar med mångfald då man ser att skapandet av en mer öppen miljö minimerar 

utanförskapet. Linklaters tror att mångfaldsarbetet kommer skapa en öppen kultur och att 

människor känner sig accepterade. Detta kan resultera i en mer lojal personalstyrka som arbetar 

mer effektivt då det ökar deras arbetsmotivation och bidrar även till att kompetensen stannar 

inom företaget (Kirton & Greene, 2007; Ashley & Empson, 2013). Linklaters ser 

konkurrensfördelar av sitt mångfaldsarbete vilket stämmer överens med Mathiassen och 

Södergren (2009), Mlekov och Widell (2003) och Patrick och Kumar (2012) som menar att 

företagens konkurrenskraft och företagets motståndskraft stärks på grund av en ökad tillgång på 

erfarenheter och idéer i organisationen. Mannheimer Swartling och Vinge uppger båda att deras 

motiv med sina mångfaldsarbeten är att attrahera större kunskap och kreativitet då företagets 

attraktivitet ger dem en större rekryteringsbas (Leijon & Omanovic, 2001). Mannheimer 

Swartling menar att om man har en bredare rekryteringspool är sannolikheten större att få dem 

smartaste kandidaterna. Byrån nämner också som motiv att företaget blir en bättre arbetsplats att 

vara på vilket gör arbetet mer utvecklande och spännande för den anställde.  

Linklaters anser att mångfald är ett aktuellt ämne och har en uppfattning att det går bättre för 

företag som främjar mångfalden. Denna uppfattning kan överensstämma med Mathiassen och 

Södergren (2009) som identifierar förstärkning av varumärket som ett av motiven till varför 

företag arbetar med mångfald. Detta sammanfaller även med hur mångfaldsarbetet startade hos 

Vinge. Respondenten från Vinge berättar att deras mångfaldsarbete startade i samband med en 

omstrukturering av deras varumärke. Då mångfald är något som har efterfrågats av samhället i 

stort och är varumärkesbyggande kan detta sammanfalla med dess anseende. Det förstärkta 

anseendet har även en påverkan på deras intressenter då företaget anses vara en mer attraktiv 

arbetsplats (Mlekov & Widell, 2003; Mathiassen & Södergren, 2009). De motiv som är till grund 

för Vinges mångfaldsarbete är legitimitet och anseende då respondenten nämner samhällets 

förväntningar på att stora advokatbyråer ska jobba med mångfald. I likhet med McDonought 

(2005) anser samtliga respondenter att det finns en ökad efterfrågan och förväntningar på deras 

mångfaldsarbete från deras intressenter vilka är studenter, klienter, anställda och samhället 

(Grover, 1994). Vinge ger ett exempel på denna efterfrågan när de lämnar anbud för offentlig 

eller privat upphandling då även deras mångfaldsarbete presenteras för bolaget. Mannheimer 

Swartling anser att det är viktigt att representera samhället och förstå sina klienter.  

Klienternas efterfrågan blir ytterligare ett motiv till att arbeta med mångfald vilket kan förklara 

varför respondenterna valde att implementera ett aktivt mångfaldsarbete. Detta sammanfaller med 

intressentteorins olika motiv som förklarar att företag väljer att implementera hållbarhetsarbete på 
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grund av medarbetarnas och samhällets ökade medvetenhet, juridiska krav som t.ex. 

diskrimineringslagen samt för att bidra till företagets finansiella resultat (Freeman, 1984; 

Mitchell et al., 1997; Frassin, 2009). Då intressenters efterfrågan ökar behöver företagen bemöta 

dessa krav för att överleva och ha fortsatt legitimitet (Fassin 2009). Linklaters ser även studenters 

intresse i frågan och det främjar dem som byrå att auktorisera mångfald bland sina intressenter. 

Vinge identifierar även att mångfaldsarbetet är en konkurrensfördel när de arbetar med 

internationella uppdrag då en representativ personaluppsättning är en betydande fördel. Detta 

överensstämmer med Mathiassen och Södergren (2009) som anser att mångfaldsarbetet kan ge en 

bättre kundidentifikation, ökad förståelse av klientens värderingar och förväntningar dvs. att 

organisationen bättre förstår klientens behov och klienten upplever en igenkänning i företaget. 

Patrick och Kumar (2012) instämmer med föregående påstående och belyser att om 

organisationen har en diversifierad arbetskraft är den bättre lämpad till att ha diversifierade 

kunder i en ökande global marknad. De utvalda företagen som deltagit i studien har 

representation i utlandet och internationella klienter vilket kan påverka att detta motiv är starkare 

för dem än i jämförelse med advokatbyråer som endast har svenska kunder. 

När respondenterna från advokatbyråerna definierar mångfald benämner samtliga de primära och 

sekundära dimensionerna som Loden och Roseners (1991) identifierar i sin modell. Trots att 

Linklaters och Mannheimer Swartling har företagsdefinitioner för mångfald så beskriver de 

mångfalden som ett svårt och brett begrepp. Detta sammanfaller med Leijon och Omanovic 

(2001) som belyser att mångfalden är svår att definiera då innebörden varierar mellan olika 

organisationer då det är beroende på sammanhanget. Linklaters definition sammanfaller med 

Harrison och Sins (2006) beskrivning av mångfald vilket uppmärksammar individers 

olikheter.  Mannheimer Swartling anser att mångfaldsarbetet är en fråga om mänskliga rättigheter 

och allas lika värde då det handlar om att alla ska komma till sin rätt och få tillgång till samma 

möjligheter. Byrån ser också potentialen med att ha en ökad mångfald som grundar sig på 

motivet att göra byrån till en vassare affärsjuridisk rådgivare. 

  

5.2 Hur hanterar den specifika organisationen etnisk mångfald på 
arbetsplatsen? 

5.2.1 Värdedriven mångfald & hantering mångfald 

Friday & Fridays (2003) särskiljer på en värdedriven mångfald och hantering av mångfald vilket 

belyser byråernas värdedrivna mångfaldsarbete på arbetsplatsen. Om inte mångfalden finns 

representerad på arbetsplatsen är det svårt att lägga upp ett arbete för att hantera mångfalden som 

i Pitts et als (2010) tredje steg om pragmatiska program och regler. Enligt Mathiassen och 

Södergren (2009), Pitts et al. (2010) och Seymen (2006) kan mångfaldsarbetet varken leda till 

problem eller framgång för byrån då arbetet inte praktiseras på arbetsplatsen.  

Både Pitts et als (2010) andra steg och Mazur (2010) belyser att genom utbildning kan 

mångfaldsarbetet skapa förståelse och medvetenhet för andra kulturer. Detta stämmer överens 

med vad Linklaters respondent uppger, att byrån satsar på mångfald genom utbildning för sina 

anställda vilket de övriga två byråerna saknar. Detta tyder på ett initiativ utifrån Linklaters 

ledning vilket sammanfaller Lumadi (2008) och Battistelle et al. (2011) att ett 

mångfaldsledarskap är av betydande faktor för att främja mångfald. Linklaters har en global 
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diversity leader vilket stämmer överens med Battistelle et al. (2011) som har identifierat att 

chefers delaktighet är av stor vikt för att mångfaldstänket ska genomsyra organisationen. 

Linklaters har även ett globalt diversity/inclusion team som jobbar med mångfaldsfrågor och åker 

kontinuerligt runt och utbildar på deras internationella kontor. Detta stämmer överens med 

Battistelle et al. (2011) som belyser att chefer, genom att föregå med gott exempel, kan påverka 

samt uppmuntra ett mångfaldstänk hos sina medarbetare och därmed skapa ett klimat som 

välkomnar mångfald.  

Vinges mångfaldsprojekt och Mannheimer Swartlings mentorskapsprogram överensstämmer med 

Sands (2008) som belyser mentorskapsprogram och mångfaldsprogram som exempel på hur 

företag kan öka mångfalden. Respondenten på Vinge uppger att de jobbar med 

mångfaldsprojekten för att få personer med utländsk bakgrund att jobba på byrån. Dessa initiativ 

skapar en ökad medvetenhet bland anställda vilket sammanfaller med Patrick och Kumar (2012) 

som uppmärksammar att det handlar om att få en djupare förståelse och acceptans för de 

skillnader som finns inom de olika dimensionerna av mångfald hos varje individ. Genom att 

skapa en ökad medvetenhet och skapa förståelse för olikheter kan detta leda till ökad mångfald på 

arbetsplatsen genom att motverka fördomar under exempelvis rekryteringsprocessen (Fägerlind, 

2012). Abrahamsson (2000) instämmer med föregående resonemang då han anser att en 

blandning av olikheter i anställdas bakgrund och kompetens är viktiga för företagets arbete, 

kvalité och kundorientering.  Respondenten från Mannheimer Swartling anser att 

advokatbyråerna i Sverige är på en grov nivå i mångfaldsarbetet, inklusive Mannheimer 

Swartling men någon hantering av etnisk mångfald sker inte på arbetsplatsen, förutom 

mentorskapsprogram för ungdomar från utsatta områden.  

Den homogena representationen inom advokatbyråerna kan även bygga på andra faktorer. 

Mlekov och Widell (2003) belyser att en homogen representation kan även bero på den 

homogena populationen i landet och därmed uppstår nödvändigtvis inte ett aktivt handlande för 

mångfald om mångfalden inte finns representerat i populationen. Detta sammanfaller med 

Linklaters uppfattning som förklarar bristen på etnisk mångfald är bland annat på grund av att: 

“Redan i juristprogrammet är det ganska liten mångfald och då blir det svårare för oss 

på byråer att anställa med olika typer av mångfald /.../ Vi tar även in så få (ansökanden), 

så vi får inte lika många sökanden hos oss.” 

Den bristande etniska representationen inom advokatbyråerna kan även bero på de 

socioekonomiska omständigheterna som hämmar etnisk mångfald (Ashley & Empson, 2013). 

Detta kan även skapa ett innanförskap som Francis och Sommerlad (2009) förklarar, vilket kan 

hämma individer från exempelvis utsatta områden från att söka till juristutbildningen då de 

upplever att deras förutsättningar inte överensstämmer med branschens. Linklaters har idag ingen 

etnisk representation trots att Sveriges befolkning består av 24% människor med utländska 

bakgrund (SCB, 2018), vilket tyder på att det inte längre är en homogen population. Då Linklater 

är den enda byrån i studien som har utbildningar, workshops, rekryteringsgrupp samt en global 

diversity leader har de större förutsättningar, än resterande byråer, att skapa en bättre etnisk 

representation på deras byrå. Trots att resterande byråer har en högre anställningsförmåga, har de 

lyckats locka till människor med utländsk bakgrund, utan verktygen som finns representerade på 

Linklaters. Vidare uppmärksammar Hansen och Seierstad (2017) att en form av indirekt 

diskriminering kan uppstå mot minoriteter fastän företaget har en uttalad mångfaldssatsning. En 

konsekvens av detta kan vara förlorad kompetens hos minoriteter som väljer att söka till nya 

arbetsplatser med bättre utvecklingspotential. Både respondenterna från Vinge och Mannheimer 
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menar att man har uppmärksammat bristen på etnisk representation och arbetar aktivt med 

mentorskapsprogram för individer från utsatta områden för att öka den etniska mångfalden, då de 

upplever att ungdomar med utländsk bakgrund kan tillföra potentiella språk- och kulturella 

kunskaper. Detta sammanfaller med Leijon och Omanovic (2001) som belyser att mångfalden 

kan bidra till nya kunskaper och kreativitet. I samband med förändringarna i samhället, på grund 

av den ökande mångfalden och globaliseringen, ökar behovet av språk och kulturella kunskaper 

(Mlekov & Widell, 2003). Företagen har skrivningar om hur man ska motarbeta diskriminering. 

Utav studiens tre byråer arbetar endast Linklaters aktivt med utbildning för sina anställda i form 

av kurser och workshops för att synliggöra fördomar. De andra två företagen har stort fokus på 

sina projekt som anställda kan engagera sig i men inget aktivt arbete sker på arbetsplatsen i 

dagsläget. Respondenterna från Mannheimer Swartling och Linklaters ger exempel för hur man 

praktiskt har arbetat med mångfalden för kön men inga exempel på hur man arbetat med etnicitet. 

Linklaters uppger att man inte har några andra nationaliteter än den svenska på arbetsplatsen så 

därför sker ingen hanteringen av ett etniskt mångfaldsarbete på arbetsplatsen då den inte finns 

representerad, trots utbildning och kurser.  

Företagens grundläggande värden är viktiga för att de anställda ska bli motiverade och det är 

utifrån dess värden som företaget ska styra sin verksamhet. Ett av Mannheimer Swartlings 

värdeord är laganda som respondenten beskriver präglar företagets kultur och skapar en kollektiv 

känsla. Dessa värdeord beskriver också vilka kvaliteter företaget premierar hos sina anställda och 

visar även upp en bild utåt till företagets intressenter (Philipson, 2004). Företagens 

mångfaldsarbete i form av mentorskapsprogram och utbildningar upplevs positivt av 

medarbetarna och exemplifierar Friday & Fridays (2003) värdedrivna mångfald. 

Avsaknaden av en representativ etnisk mångfald gör att advokatbyråernas insatser i dagsläget inte 

sker praktisk på arbetsplatsen och därmed tar man inte del av mångfaldens lönsamma fördelar 

(Pitts et al, 2010). Byråernas insatser sammanfaller med Friday & Fridays (2003) värdedrivna 

mångfald och Pitts et als (2010) steg två vilket tyder på att företagen vill visa samhällsansvar 

(Pearson, 2016) men har ännu inte tagit sig till Pitts et als (2010) tredje steg för etnisk mångfald.  

5.2.2 Rekrytering 

Linklaters har en mångfaldsplan som de jobbar med vid rekryteringar, befordringar och 

lönesamtal. Detta sammanfaller med Pitts et als (2010) första steg i hur man hanterar mångfald. 

Carlsson & Rooth (2007) forskning förstärker vikten av en mångfaldsplan vid rekrytering då det 

är 50% större sannolikhet för en person med ett svenskt namn att få komma till en intervju 

jämfört med en person med utländskt namn. Samtliga respondenter nämner höga betyg som ett 

krav vid rekryteringen. Archer et al. (2007) benämner att det är individer från privilegierade 

områden som har större sannolikhet att uppnå högre betyg vilket kan förklara bristen på etnisk 

representation, då individer från utsatta områden har sämre förutsättningar. Detta problem 

benämner Mannheimer Swartling då de exempelvis redogör för hur deras kvällsreceptionist 

behöver arbeta mycket hårdare för att klara sig igenom juristutbildningen eftersom han har fått 

sämre utbildning i Södertälje. Inom rekryteringsprocessen värderar även Vinge och Linklaters 

kroppsspråk, kundbemötande egenskaper och beteende då man inom yrket arbetar med 

människor. Detta sammanfaller med Ferraro (1994) som förklarar att språket, även det icke-

verbala språket, har med kulturen att göra vilket är avgörande under rekryteringsprocessen och 

kan även förklara homogeniteten då man föredrar individer som kan assimileras med 

företagskulturen.  
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En annan förklaring är att människan har en fallenhet för att gilla andra som är lik en själv och 

ogilla de som är annorlunda vilket kan bidra till en omedveten homogenitet (West & 

Wicklund,1980).  

Kompetensen står alltid i fokus under advokatbyråernas rekryteringsprocess, vilket sammanfaller 

med Fägerlind (2012) som uppmärksammar att kompetensen bör stå i fokus om man vill uppnå 

en multikulturell organisation. Linklaters benämner även att de har en rekryteringsgrupp med 

individer på olika befattningar vilket överensstämmer med Fägerlind (2012) som hävdar att för 

att främja mångfald bör det finnas en rekryteringsgrupp som kan tillföra olika perspektiv. Detta 

för att uppnå en representativ personalstyrka som reflekterar deras kundbas (Grover, 1994; 

Fägerlind, 2012). Trots det att Linklater har en rekryteringsgrupp är den etniska representationen 

inte närvarande hos företaget, således försvårar detta arbetet för mångfald.  

En viktig aspekt som Mannheimer Swartling uppmärksammar är hanteringen av mångfald. 

Mannheimer Swartling uppger att: 

“om det blir flera personer med annan bakgrund på något sätt ska det inte vara någon 

PK (politiskt korrekt), utan då ska man dra nytta av att man pratar persiska eller har koll 

på en viss region i världen, och det har vi gjort mer och mer men vi har en bit kvar.” 

Detta sammanfaller med Philipson (2004) som belyser att om en anställd ska uppleva att dennes 

insatser är till nytta för företaget är det viktigt att den blir motiverad av företagets grundläggande 

värden. Detta innebär att arbetet kring mångfald ska genomsyra verksamheten så att 

organisationen kan ta del av mångfaldens fördelar och behålla talanger.  

 

5.3 Vilken kultur präglar de svenska advokatbyråerna och hur ser 
förutsättningarna ut för eventuella förändringar? 

Samtliga respondenter eftersträvar en ökad mångfald vilket tyder på att de försöker uppnå idealet, 

en multikulturell organisation som Mlekov och Widell (2003) beskriver. Idealet definieras av en 

heterogen arbetskraft och en organisationskultur som präglas av mångfald på alla nivåer (Cox, 

1993). Detta bekräftas av Linklaters som i sitt mångfaldsarbete satsar på utbildning och kurser för 

sina anställda: 

“Vi arbetar in det i kulturen och att det hela tiden är någonting som premieras som en 

viktig fråga, att alla måste bidra, alla måste arbeta med det. Det är inte något som vi som 

företag kan pusha folk att göra utan faktiskt är det människorna på företaget som måste 

jobba med det, alla måste ta sitt eget ansvar”. 

Således, tyder detta även på att inget av företagen har uppnått det multikulturella idealet i 

dagsläget, då inget av företagen har en fullt heterogen arbetskraft eller en organisationskultur som 

präglas av mångfald på alla nivåer. 

Både Linklaters och Vinge anser att arbetet kring mångfald har ökat både inom och utanför 

branschen. Trots den ökade uppmärksamheten kring mångfald anser Mannheimer Swartling att 

advokatbyråerna har en lång bit kvar att gå. Enligt Mannheimer Swartling beskrivs branschen 

som homogen vilket talar för det Mlekov och Widell (2003) belyser som monokulturalism. En 

förklaring bakom homogeniteten som råder inom advokatbranschen kan bero på det homogena 

tänket som arbetat sig in i rekryteringsprocessen, där kandidater som delar företagskulturen kan 

favoriseras framför den som avviker från normen (Mlekov & Widell, 2003). En ytterligare 
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förklaring kan vara det som Philipson (2004) beskriver, att företagskulturen bestämmer vad som 

är tillåtet och legitimt därmed väljer företag att anställa individer med liknande värderingar och 

normer. Detta återskapar en homogenitet där individer assimileras med kulturen och till följd av 

detta undviker organisationen konflikter, vilket kännetecknar den monokulturella organisationen 

(Mlekov & Widell, 2003). Ingen av respondenterna upplevde en konflikt mellan företagskulturen 

och mångfaldsarbetet då det återigen förstärker monokulturen som råder på advokatbyråerna. 

Genom att fokusera på kompetens och rekryteringsgrupper, i kombination med utbildningar om 

fördomar och mentorskapsprogram, tyder det på att både Linklaters och Vinge befinner sig inom 

det Mlekov och Widell (2003) benämner som den pluralistiska organisationen, den 

utvecklingsfas som arbetar för att skapa medvetenhet kring fördomar. De arbetar aktivt med att 

ändra på de inträdesbarriärer som existerar i form av dålig representation och minska på de 

förutfattade meningarna som kan existera inom branschen mot det som är ’annorlunda’. 

Linklaters satsningarna på kurser och utbildningar tyder på att man försöker påverka 

företagskulturen till att vara öppen och accepterande. Ett liknande arbete saknar Mannheimer 

Swartling och Vinge vilket kan försämra organisationernas förutsättningar till förändring. 

Både Vinges och Linklaters rekryteringsprocess består av olika testmoment och intervjuer vilket 

sammanfaller med det Mlekov och Widell (2003) benämner som den traditionella urvalsmodellen 

och den sociala rekryteringsmodellen. Vinges respondent uppger att kulturen är elitistisk och 

organisationen platt. Vid rekrytering är det viktigt att aktivt arbeta med fördomar för att minska 

risken för en ökad homogen kultur, då individer har en tendens att föredra människor som liknar 

en själv (West & Wickholm, 1980). Mannheimer Swartlings respondent beskriver både 

branschen och företagskulturen som konservativ. Respondenten ser en liknelse mellan kulturen 

och att advokater var bland dem sista som slutade ha sekreterare och hörnrum, vilket visar på att 

förutsättningarna för förändring inom organisationen går långsammare i jämförelse med andra 

branscher som inte befinner sig i en monokultur (Mlekov och Widell, 2003).  

Advokatbyråernas mångfaldsarbete talar för Mlekov och Widells (2003) pluralistiska 

organisation då insatserna tyder på ett värdedrivet mångfaldsarbete. Respondenterna uppger en 

önskan av en multikulturell organisation vilket förstärker tänket av en pluralistisk organisation 

(Mlekov & Widell, 2003). Att advokatbyråerna tar sig för sådana initiativ tyder på att 

organisationerna vill möjliggöra för förändring (Thomas, 1991; Cox, 1992; Mlekov & Widell, 

2003). Problematiken som kan uppstå kring hanteringen av mångfald kan även bero på 

arbetsledarens bristande färdigheter när det kommer till att hantera olikheter som avviker från 

normen (Mlekov & Widell, 2003; Lumadi, 2008; Battistelle et al., 2011). Detta innebär enligt 

Gröschke et al. (2013) att hantering av mångfald i samband med arbetet mot subjektiva barriärer 

behöver adresseras för att få tillgång till nya affärsmöjligheter och tillväxtområden. Det kräver att 

mångfalden uppskattas och värdesätts i organisationen, vilket enligt Mlekov och Widell (2003) 

benämns som den multikulturella organisationen. 

Samtliga respondenter ser det som en utmaning att öka den etniska mångfalden, företagen 

beskriver bristen på etnisk mångfald bland de arbetssökande och uttrycker en bristande mångfald 

på juristutbildningen. Hur mångfalden ser ut på en byrå kan påverka studenternas val vid ansökan 

om arbete då Rowan och Vaughans (2017) studie identifierade mångfald som en betydande faktor 

vid arbetssökandes val av byrå. För att visa att socioekonomiska förhållanden inte ska vara 

avgörande uttrycker Mannheimer Swartling hur viktigt det är att företagets etiska 

mångfaldsarbete når ut till ungdomar i utsatta områden: 
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“Utan då måste vi jobba i ett tidigare stadium och vara ute i mer utsatta områden och 

försöka vara förebilder /.../ Där tror jag man är ganska mottaglig, eller jag var iallafall 

det i en viss ålder, om man träffar vissa personer eller var på ett kontor eller om 

(ungdomen) inte ens vet att yrket finns eller känner någon eller har någon att fråga, så 

det är inget motstånd men det tar lite tid.” 

Detta sammanfaller med kulturdefinitionen att kultur huvudsakligen överförs vidare från förälder 

till sina barn eller med hjälp av samhällsorganisationer, intressegrupper och skolan etc. 

(Czinkota, 1994). Kulturinlärningen sker oftast när människan är ung (Bjerke, 1998) och om man 

då inte har någon att fråga eller är omedveten om yrket, finns det troligen inte i dennes kultur att 

man kan studera juridik. Vinge identifierar även att språket är av stor vikt redan under 

juristutbildningen: 

“...Jag föreställer mig att om man läser matematik då har inte språket samma betydelse 

där som det har när man ska plugga juridik” 

Ferrero (1994) beskriver hur språk och kulturbegreppen korrelerar, att det är omöjligt att förstå en 

kultur utan att beakta dess språk och på samma sätt svårt att förstå ett språk utan att förstå dess 

kulturella sammanhang. En full förståelse för den svenska kulturen kan vara till fördel för en full 

förståelse för det svenska språket som är av stor vikt för juristutbildningen (Ferrero, 1994). 

Vinges respondent har vid flera tillfällen under åren fått höra från personer som varit del av deras 

mångfaldsprojekt att de har hoppat av för att man upplever språket som jobbigt och texterna 

otillgängliga. Respondenten uppger från sitt personliga perspektiv att branschen inte är lika 

konservativ som för 30 år sedan och idag finns det fler människor med utländsk bakgrund. Han 

menar att branschen är under stor förändring och ser positivt på förutsättningen att skapa ökad 

mångfald. Dock då kulturen är konservativ sker förändringar i organisationen långsamt samt 

utvecklingen av mångfaldsarbetet kommer att ta tid. 

  

5.4 Hur ser advokatbyråerna på företagets långsiktiga framtida 
mångfaldsarbete (vision)? 

Cox (1994) menar att det finns en ökad risk för konflikt i arbetsgrupper med ökad mångfald. Då 

samtliga respondenter anger att det inte uppstått någon konflikt mellan kulturen och 

mångfaldsarbetet kan detta tyda på att organisationerna i dagsläget inte har en ökad mångfald. Att 

det inte är en mångfald i dagsläget tydliggörs av att företagen uttrycker en önskan om en ökad 

mångfald dvs. att de i enlighet med Mlekov och Widell (2003) eftersträvar idealet och företagen 

har mångfaldsvisioner. Detta överensstämmer med den pluralistiska fasen då företagen befinner 

sig i en utvecklingsfas och mångfaldstänket är mer närvarande (Thomas, 1991). 

Byråerna uttrycker en positiv syn på mångfalden och jobbar med mångfaldsprogram, 

utbildningar, mentorskapsprogram etc. för att satsa på en framtida diversifierad yrkeskår. Trots 

dessa satsningar finns inga konkreta mål eller uttalade satsningar som är relaterade till den 

etniska mångfalden. Enligt Debeljak (2018) behöver företag sätta upp konkreta mål och göra 

mångfald till en strategisk fråga för ledningsgruppen för att insatserna ska genomsyra hela 

organisationen. Detta sammanfaller även med Battistelle et al. (2011) som uppmärksammar 

vikten av ledningens delaktighet och identifierar samtidigt detta som en utmaning. Samtliga 

respondenter har mer fokus på könsperspektivet och där kan man se konkreta mål samt ett 

engagemang på ledningsnivå. Enligt Mannheimer Swartlings årsredovisning har byrån en 
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mångfaldsgrupp, liknande Linklaters diversity team, trots detta har både byråerna inte arbetat 

eller uttryckt en åtgärd för deras bristande etniska representation. Detta tyder på att byråernas 

prioriteringar kring den etniska mångfaldsfrågan är än idag inte ett prioriterat område. 

Lumadi (2008), Mlekov och Widell (2003) belyser att det kräver ett ledarskap som kan leda 

olikheter för att tillvarata på olika kompetenser och på så vis främja inkludering, respekt och 

mångfald. Detta överensstämmer med respondenten från Mannheimer Swartling; 

“om man är på en arbetsplats där jag jobbar med fem till Emma Ihre så skulle vi inte 

leverera lika bra som nu när jag jobbar med duktiga jurister eller folk som är 25 år äldre 

än mig eller 25 år yngre, vi kan ju olika saker och den kombinationen är värdeskapande. 

Dessutom gör det arbetet roligare och mer utvecklande. “ 

Då samtliga byråer inte har några visioner på att främja den etniska mångfalden tyder detta på att 

det inte finns ett mångfaldstänk eller förmågan att leda denna förändring på samtliga byråer. 

Agars och Kottke (2004) trycker vidare på detta och uppmärksammar att genom att ledningen 

föregår med gott exempel kan detta uppmuntra ett mångfaldstänk hos medarbetare och därmed 

skapa ett klimat som välkomnar mångfald. Utan ett initiativ från ledningsnivå försvårar detta 

implementeringen av mångfald på organisationer, vilket kan vara förklaring till varför den etniska 

representationer ser ut som den gör på samtliga byråer. 

Mlekov och Widell (2003) monokultur identifierar att en homogen population kan förklara den 

homogena representationen som råder på organisationer men detta perspektiv är inte längre 

aktuellt då ungefär 24% av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund (SCB, 2018). Detta tyder 

på att ett mer aktivt arbete bör riktas mot att integrera människor med utländsk bakgrund i 

organisationer för att representeras samhället som det ser ut, speciellt då det sker en 

befolkningsförändring på grund av en allt mer globaliserad värld. För att uppnå detta kräver detta 

enligt Korn och Ferry (2018) ett inkluderande ledarskap som gör etnisk mångfald till en 

strategisk fråga och i dagsläget är detta inte närvarande på samtliga byråer.  
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 5.5 Sammanställning av empiri och analys 

 

  



 

 

44 

 

6 Diskussion 

I avsnittet nedan diskuteras studiens resultat för att ge en ökad förståelse av dess innebörd. 

Användningen av ordet mångfald ökade på 1950-talet och enligt Bjerke (1998) är det språket som 

vi har tillgängligt som hjälper oss att förstå och konceptualisera världen. Respondenten från 

Mannheimer Swartling upplever ordet mångfald som positivt laddat med dess värdeskapande 

innebörd. Samtliga advokatbyråer arbetar med och eftersträvar en ökad mångfald men identifierar 

problem som gör att man inte når upp till den ideala mångfalden. Materialet från intervjuerna 

menar att det är en brist på den etniska mångfalden bland rekryteringsbasen. Företagens önskan 

om en ökad etnisk mångfald speglas i deras insatser för att främja detta.  

6.1 Skolan 

Mentorskap och närvaro i skolor i utsatta områden är en del av hur företagen arbetar med ett 

långsiktigt mångfaldsarbete. För att få en ökad mångfald på företagen behöver man öka den även 

i rekryteringsbasen vilket betyder att man vill få fler ungdomar med utländsk bakgrund att läsa 

juridik. För att skapa denna goda spiral börjar företagen nå ut med sitt arbete i en tidig ålder.  

Det svenska skolsystemet kan även vara en orsak till varför representationer inom vissa branscher 

ser ut som de gör. I Sverige råder det fria skolvalet vilket innebär att varje elev och förälder har 

rätten att söka till de skolor de eftersträvar, oberoende av kommun (Skolvalet, 2018). Detta 

innebär att elever och föräldrar inte behöver söka sig till den lokala skolan utan kan söka sig ut, 

vilket har rapporterats som en orsak till skolsegregationen som råder i Sverige (Böhlmark, 

Holmlund & Lindahl, 2015). Även som skollagen (2010:800) lyfter fram att det ska råda ”lika 

kvalitet på utbildningen” (Skolverket, 2018) råder det fortfarande en skillnad på kvalitetsnivån i 

olika skolor i Sverige. Detta sammanfaller med Mannheimer Swartling som belyser att en av 

deras anställda har fått en sämre utbildning i Södertälje. 

Skolverkets rapport (2018) påvisar även att skolsegregationen grundar sig på 

bostadssegregationen (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015). Skolor i utsatta områden, där den 

etniska representationen är som störst, tacklas med kvaliteten på deras lokala skolor då föräldrar 

har börjat söka sig ut för att deras barn ”ska få ta del av det andra Sverige” (SvD, 2018). Detta 

påverkar skolorna i de utsatta områdena som förlorar skolpengen som eleverna bidrar med men 

även deras potential att konkurrera med andra fri-och kommunala skolor. Elever med utländska 

föräldrar kan även ha en nackdel i form av att de inte förstår eller kan ta del av viktig information 

för att skapa bättre förutsättningar för sina barn, genom att de exempelvis inte kunna ta del av 

information som berör hur skolvalet fungerar eller vilka urvalsgrunder som gäller (Böhlmark, 

Holmlund & Lindahl, 2015). Även om det svenska skolsystemet skiljer sig från det amerikanska, 

som förser individer med starka socioekonomiska förhållanden med bättre utbildning, kan även 

det svenska skolsystemet vara fördelaktig för en mer privilegierad urvalsgrupp. Detta påvisar hur 

socioekonomiska förhållanden kan ha en stor påverkan på vilka individer som hamnar inom vissa 

yrken samt vilken vikt bakgrund, bostadsort etc. har på representationen av mångfald på 

arbetsmarknaden. Socioekonomiska förhållanden kan i dagens läge påverka en persons möjlighet 

att studera juridik (Ebbesson, 2014). År 2002 startade Stockholms universitet ett 

mångfaldsprogram för att juristkåren ska representera samhällets mångfald (Westerlund, 2013). 

Mångfaldsprogrammet är likt företagens satsningar för att öka mångfalden bland unga jurister då 
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man tar sig till gymnasieskolor för att informera om utbildningen. Vinge startade sitt program år 

2006 och nu 12 år senare ser byråerna fortfarande en brist på etnisk mångfald i arbetssökande. 

Ebbesson (2014) uttrycker vikten av att samhällets mångfald ska representeras vid juridikens 

utformning och tillämpning. Därför bör frågan om bristen på mångfald i juristkåren diskuteras 

liksom mångfald har tidigare diskuterats i poliskåren och bland politiker.  

Kvotering är ett verktyg som tidigare använts i andra sammanhang för att öka en låg 

representation. I detta fall diskuterar Sands (2008) att det inte går att sänka kraven till 

utbildningen för att få tillgång till mångfald på juristutbildningen och därmed ökad mångfald i 

branschen. Kvotering går inte att införa i branschen då den bygger på kompetens vilket skulle 

kunna påverka deras konkurrenskraft och varumärke (Ashley & Empson, 2013). Detta 

sammanfaller med Mannheimer Swartling som uppmärksammar att det inte blir rättvist med 

kvotering då man exkluderar vissa som trots allt har samma kompetens. Därför kräver 

mångfaldsarbetet att man redan i ett tidigt skede är ute i exempelvis utsatta områden för att öka 

medvetenheten kring yrket för att öka representationen. Detta tillvägagångssättet kommer vara en 

långsiktig process och utvecklingen kommer att ta tid, därav kan McDonoughts (2005) synsätt på 

allianser vara ett sätt att påskynda processen och se en snabbare utveckling. 

6.2 Diskriminering 

Respondenten från Vinge beskriver hur branschen tidigare var konservativ och homogen samt att 

socioekonomiska förhållanden var av större betydelse förr än vad det är i dagsläget. Enligt 

Rowan & Vaughan (2017) är det en del studenter som inte ens söker sig till vissa advokatbyråer 

då man har en föreställning om företagskulturen och anser sig inte passa in på företaget. Enligt 

denna teori skulle man i sådana fall gå miste om potentiell kompetens och bilden av 

företagskulturen som visas utåt är därför viktig för rekryteringen. Philipson (2004) instämmer att 

företagskulturen är en viktig faktor när det kommer till att attrahera kompetensen på 

arbetsmarknaden och behålla talangerna inom företaget. Från den insamlade data uppgav 

respondenterna deras uppfattning av att studenter upplevde företagens mångfaldsarbete positivt. 

Likaså gör advokatbyråernas klienter som efterfrågar mångfaldsarbete vid exempelvis 

upphandlingar vilket också är en annan bidragande faktor till varför företag arbetar med 

mångfalden. Samhällets värderingar och normer är något som företagen försöker bemöta annars 

skulle företagets legitimitet kunna upphävas. 

Studien tolkar det som att bristen på etnisk mångfald i företagen inte beror på medveten 

diskriminering utan bristen på mångfald i rekryteringsbasen. Företagens satsningar för att öka 

mångfalden handlar därför bland annat om att nå ut till ungdomar med utländsk bakgrund, men 

dessa satsningar gör visserligen ingen omfattande skillnad i samhället. Ansvaret för 

problematiken är inte nödvändigtvis endast företagens utan samhällets, skolorna, kyrkans och 

andra organisationers (Czinkota et al., 1994) vars potentiella insatser tillsammans skulle kunna ha 

en större effekt. 

Harvadsprofessorn David B. Wilkins1 i sin lunchseminarier Inclusive Leadership: Diversity and 

the Bar med 60 jurister i Sverige, på inbjudan av Advokatsamfundet, instämmer med studiens 

resultat att den underrepresentationen som råder inom juristyrket inte är baserat på 

                                                 
1 David B. Wilkins professor i Harvar University inom juridik. Wilkins utför en 10 årig studie som följer ungefär 5000 jurister 

direkt efter juristutbildningen i 10 år och i dagsläget visar resultatet bl.a. på skillnaden mellan etniska minoriteter och vita samt att 

allt fler väljer att lämna juristyrket för den offentliga sektorn (Advokatsamfundet, 2018). 
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diskriminering. Det Wilkins istället påpekar är att människor tenderar att välja människor som 

liknar dem och som de själva kan identifiera sig med, vilket utesluter att det handlar inte om 

något slags rasism eller sexism. Wilkins fortsätter: 

” Det gör inte delägaren till en dålig person, bara mänsklig. Men strategin blir ett 

problem i ett samhälle med allt större mångfald” (Advokatsamfundet, 2018). 

Mångfaldsproblemet som Wilkins poängterar är högst aktuellt både inom advokatbranschen men 

även på den svenska arbetsplatsen generellt. Då det är ett mänskligt beteende att dras till 

människor man identifiera sig med kan detta bidra till en underrepresentation som man aktivt 

behöver arbeta med för att uppmärksamma den positiva effekten mångfalden har, speciellt då 

Wilkins beskriver att det råder: 

””braindrain”, där högt begåvade kvinnor och jurister från olika etniska minoriteter 

lämnar advokatbyråerna. Branschen måste lösa det problemet.” (Advokatsamfundet, 

2018). 

Detta poängterar även Mlekov och Widell (2003) som belyser att man behöver arbeta med den 

mentala uppfattningen också för att ändra sitt sätt att tänka så att man kan skapa en mer 

inkluderande arbetsplats där mångfalden omfamnas. 

6.3 Ekonomiska perspektivet 

Vidare, kan det ekonomiska perspektivet även ha en påverkan på företagens representation. Då 

ett av företagens viktigaste uppgift är att skapa ekonomisk vinning kan detta försvåras om 

satsningarna kräver långsiktiga investeringar. Enligt Korn Ferrys (2018) rapport om inkluderande 

ledarskap redogörs det för hur ett inkluderade ledarskap kan påverka prestation. Enligt rapporten 

har företag med homogena grupper en högre prestationsförmåga till en början men stagnerar efter 

ett tag medan heterogena grupper visar motsatsen. 

 
Figur 3 – Impact of diversity on team performance (Korn Ferry, 2018). 
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Diagrammet påvisar att heterogena grupper på lång sikt är fördelaktigt för företag som vill 

fortleva, trots det att integrationen av människor med olika bakgrunder, åldrar och utbildning kan 

vara en stor utmaning (Mlekov & Widell, 2013). Då hantering av olikheter är en långvarig 

process, och företag generellt sätt drivs av kvartals-och årsrapporter, motarbetar detta företagens 

förmåga att investera långsiktigt när kortsiktiga mål prioriteras. Hsieh, Koller och Rajans (2006) 

artikel om lönsamhetsrapporter påvisar att det inte finns någon korrelation mellan företag som 

publicerar -och inte publicerar rapporter. Hsieh, Koller och Rajans (2006) belyser att det istället 

uppstår en faktisk kostnad i form av förlorad fokus på långsiktiga mål, ledningens tid samt fokus 

på kortsiktiga mål. Detta belyser hur den ekonomiska frågan kan även vara en påverkande faktor 

till varför en aktiv satsning inom mångfald inte prioriteras, då processen identifieras som 

utmanande, långvarigt samt kostsam, trots att fördelarna bidrar till företagens lönsamhet på lång 

sikt (Korn & Ferry, 2018; har vi någon annan källa?). Inom advokatbranschen brukar 

vinstmarginalerna vanligtvis ligga på ungefär 45% tillskillnad från vanliga företag som brukar 

variera mellan 10–15% (Lennartsson, 2018; Advokaten, 2018). Den höga vinstamrginalen förser 

advokatbyråer med kapaciten att satsa på mångfald men för att detta ska ske behöver det även 

finnas ett ledarskap som värdesätter mångfald och enligt studiens resultat har samtliga byråer inte 

prioriterat denna fråga vilket tyder på ett icke inkluderande ledarskap, då det inte finns några 

tydliga mål eller åtgärder för att öka den etniska mångfalden som det finns för kön. Front 

advokatbyrå är exempel på ett företag som har sänkt sina vinstmarginaler till 10–15% för att 

investera i etik och hållbar samhällsutveckling, då de anser att detta ”stämmer väl överens med 

yngre människors värderingar i fråga om såväl hållbarhet som den egna livskvalitén” 

(Lennartsson, 2018). Detta sammanfaller med Rowan och Vaughan (2017) som belyser hur 

mångfalden ser ut på en byrå kan påverka studenters val vid ansökan om arbete.  

6.4 “Vi och dom” 

Samtliga respondenter nämner att rekryteringen av kvinnor sker i lika stor utsträckning som män. 

Då mer än 60% av studenterna som tar juristexamen redan är kvinnor (ukä, 2017), är det inte 

konstigt att rekryteringen och fördelningen av kvinnor ser ut som den gör. Vidare, belyser detta 

att en aktiv satsning bör riktas mot den etniska representationen, då den etniska populationen står 

för ungefär 24% av Sveriges befolkning (SCB, 2018). Inom diskrimineringslagen 

uppmärksammas positiv särbehandling som lyder; 

” i allmänhet handlar om åtgärder som innebär företräde, fördelar eller förmåner åt 

eftersatta eller underrepresenterade grupper, för att i praktiken uppnå jämställdhet eller 

jämlikhet för personer i den gruppen” (DO, 2018c).  

Denna positiva särbehandling går att applicera om två individer med liknande kompetenser söker 

samma tjänst, dock ska inte särbehandlingen per automatik gå till den underrepresenterade.  

Inom EU täcker även positiv särbehandling etnicitet. Trots det att Sverige, historiskt sett, inte har 

tacklats med segregation uppstår fortfarande en viss strukturell diskriminering i form av lägre 

löner, möjligheter samt högre arbetslöshet för personer med utländsk bakgrund 

(Prop.2007:08/95). Då den svenska arbetskraften åldras och behovet av ny arbetskraft ökar (SCB, 

2016) ställer detta högre krav på integration av människor med utländsk bakgrund. Positiv 

särbehandling för individer med utländsk bakgrund kan vara en åtgärd som skapar den 

förändringen som behövs. Problematiken kring detta är att det kan skapa en motsatt effekt i form 
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av identitetskränkning då det kräver att man registrerar individers etnicitet, vilket är förbjudet 

enligt personuppgiftslagen (PUL) (Prop.2007:08/95). Å andra sidan har tidigare åtgärder som 

uppsökande, uppmuntran och förstärkning inte givit någon tydlig effekt, därav anses denna metod 

vara ett aktuellt exempel på hur man kan skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle. 

Trots att den svenska befolkningen består av ungefär 24% människor med utländsk bakgrund är 

fortfarande majoriteten vita svenskar. Detta gör den vita majoritetsbefolkningen till normen vilket 

skapar hierarkier i samhället som är till nackdel för dem som inte tillhör normen, och förstärker 

”vi och dom” mentaliteten (SOU 2005:56). I sin tur återspeglas detta även i hur representationen 

ser ut på arbetsmarknaden. En orsak bakom den snedvridna fördelningen är diskriminering i form 

av förutfattade meningar från både arbetsgivaren och klienternas håll som antar att individer med 

etnisk bakgrund skulle påverka verksamhetens lönsamhet (Broomé, 1996).  

Då Sveriges historia inte präglas av segregation är detta ett relativt nytt problem som behöver 

bemötas. Positiv etnisk särbehandling vara ett exempel på en aktiv åtgärd för att få tillgång till de 

ekonomiska fördelarna som en heterogen arbetskraft ger, då globaliseringen har bidragit till en 

befolkningsförändring som ställer högre krav på integration. Positiv etnisk särbehandling i 

samband med en bredare rekrytering, utbildning kring fördomar, uppsökande etc. kan skapa en 

förändring i rätt riktning.  
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6.5 Framtida forskning 

Mångfalden är ett väldigt intressant ämne som kan studeras utifrån flera infallsvinklar och i olika 

sammanhang. 

❖ Då vår studie inte kan generaliseras skulle en mer omfattande studie inom samma 

frågeställningar kunna genomföras som kan öka generaliserbarheten för att se om man 

kan dra liknande slutsatser. 

 

❖ Det kan vara intressant att i framtiden studera hur företagens mångfaldsinsatser påverkar 

representationen på juristutbildningen, om mångfaldsarbetet ger en effekt på ökat antal 

studenter med etnisk bakgrund.  

 

❖ Då studien observerat att advokatbyråerna befinner sig i ett förändringsstadium vore det 

intressant att om ett par år analysera hur den etniska representationen ser ut då och varför. 

 

❖ En komparativ studie med två homogena branscher, exempelvis advokatbyråer och 

byggföretag skulle vara intressant att se likheter och skillnader i utmaningarna med 

mångfaldsarbetet. 

 

❖ Vidare vore det intressant att se utifrån den anställdes perspektiv, hur arbetsgrupper 

upplever företagets mångfaldsarbete på en arbetsplats som har etnisk representation. 

 

6.6 Metodkritik 

Studiens intervjuer genomfördes över telefon på respondenternas egen begäran. Om det hade 

varit möjligt att genomföra intervjuerna i person hade detta kunnat ge författarna tillgång till 

respondenternas direkta reaktioner och ansiktsuttryck som kunde har varit till fördel för resultatet, 

då telefonintervjuer inte tillåter det (Saunders, 2009).  

Då studiens forskningsdesign är fallstudie och omfattar endast tre företag är detta en begränsning 

i studiens generaliserbarhet (Saunders, 2009). För att bemöta den låga generaliserbarheten kan 

ytterligare företag inkluderas i studien för att representera populationen på ett rättvist sätt. 

Generaliserbarheten kan också påverkas då mångfaldsbegreppet är kontextuellt och 

respondenterna har avvikelser i sitt förhållningssätt till begreppet. Begreppet skiljer sig från 

organisation till organisation vilket gör det svårt att ha en objektivitet i en studie om mångfald 

(Leijon & Omanovic, 2001).  

Författarna till studien har tolkat data från intervjuerna på ett överensstämmande sätt vilket 

stärker studiens inre reliabilitet. Studiens data från intervjuerna kunde kopplas till den teoretiska 

referensramen och anses därav ha en relativt bra intern validitet. Slutligen, skulle studien ha 

berikats om man hade fått tillgång till Advokatsamfundet som respondent för en bredare syn på 

branschen men författarna, efter upprepade försök, lyckades inte komma i kontakt med 

organisationen.  
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7  Slutsats 

I uppsatsens sista del besvaras forskningsfrågan. Därefter följer metodkritik och avsnittet 

avslutas med en presentation i punktform av möjlig framtida forskning. 

 

Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse av svenska advokatbyråers 

mångfaldsarbete samt hur den befintliga kulturen påverkar organisationens framtida etniska 

mångfald. Advokatbyråerna utövar lagen och spelar en viktig roll i samhället, därför är det viktigt 

att företagens agenda är att ha anställda som reflekterar mångfalden i samhället.  

Studiens resultat visar på att samtliga respondenter har liknande mångfaldsarbete med små 

avvikelser. I branschen arbetar företagen aktivt med mångfald genom utbildningar för både 

anställda, klienter och även mentorskapsprogram för ungdomar. De mångfaldsinitiativ som 

företagen bedriver grundar sig på att öka rekryteringsbasen för att komma åt fler talanger och 

kompetens. Motiven bakom företagens mångfaldsarbete är baserade på ekonomisk vinning vilket 

uttrycks i form av konkurrensfördelar, intressenters efterfrågan och attraktivare arbetsgivare. 

Företagen har en positiv syn på mångfaldsinsatser och jobbar i dagsläge med en värdedriven 

mångfald i form av utbildningar och på grund av en avsaknad av etnisk mångfald på arbetsplatsen 

bedrivs ingen hantering av mångfald. Studien identifierar att de socioekonomiska förhållandena 

är av stor vikt när det gäller den etniska underrepresentationen, vilket är orsaken till att byråernas 

mångfaldsprojekt riktar sig till ungdomar från utsatta områden i ett tidigt skede.  

Byråerna uttrycker en önskan om att uppnå en multikulturell organisation men saknar konkreta 

mål på hur de kan öka mångfalden på arbetsplatsen. Den befintliga kulturen på samtliga byråer 

varierar mellan konservativ, öppen och elitiskt vilket är till nackdel för den etniska mångfalden 

då arbetskraften är homogen och medarbetare ofta anpassar sig till normer. Detta är inte en fördel 

för framtida mångfaldsarbete vilket också tydliggörs i byråernas årsredovisning som inte 

benämner några konkreta mål på en ökad etnisk mångfald. Gemensamt för byråerna är att 

förändringar i organisationen sker långsamt och på samma sätt kommer mångfaldsarbetet att ta 

tid.  
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9 Bilaga 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Berätta lite kort om din bakgrund och nuvarande position. T.ex. tidigare 

arbetslivserfarenhet, utbildning och ansvarsområde  

2. Hur länge har du suttit på din nuvarande position? 

3. Är hållbarhet ditt enskilda ansvarsområde? Om ej, hur prioriterat är mångfaldsarbetet? 

 

Frågor kring mångfald 

1. Vad är er definition av mångfald?  

2. Hur arbetar ni med mångfald?  

3. Vilka motiv har ni för att arbeta med mångfald? 

4. Hur upplever ni att arbetet kring mångfald ser ut i er bransch?  

5. Vad vill ni uppnå med ert mångfaldsarbete? Vad har ni sett för resultat? 

6. Vilka fördelar ser ni med ert mångfaldsarbete? 

7. Hur ser er rekryteringsprocess ut när ni anställer nya medarbetare? 

8. Vilka faktorer väger tyngst vid anställning av en ny medarbetare? 

9. Skulle du beskriva branschen som homogen eller heterogen? 

 

Utmaningar kring mångfaldsarbetet 

1. Vad är er största utmaning när det gäller mångfald? 

2. Hur ser er företagskultur ut? 

3. Upplever ni några konflikter mellan företagskulturen och mångfald? 

 

 


