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Syfte: Syftet med studien är att se skillnader och likheter hur ett företag i den privata och en i 

den offentliga sektorn utvecklar, formar och implementerar mångfald. 

 

Teori: I del ett presenteras institutionell beslutsteori, kommunikation samt en förklaring kring 

begreppet mångfald. I del två presenteras mångfald utifrån management perspektivet.  

 

Metod: Uppsatsen kommer att använda sig av det hermeneutiska synsättet. Uppsatsen är 

kvalitativ eftersom det handlar om att förstå och tolka verkligheten. Den har varken ett 

deduktivt eller induktivt angreppssätt utan den gyllene medelvägen. Vi har tittat på en 

verksamhet inom den offentliga sektorn (Länsstyrelsen) och en inom den privata sektorn 

(SEB). I studien använder vi oss av primärdata och sekundärdata.  

 

Slutsats: Anledningen till att privata verksamheter arbetar med mångfald är av 

företagsekonomiska skäl. Medan offentliga verksamheter arbetar med mångfald för att bredda 

kompetens i verksamheten.  
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1. Introduktion 

Uppsatsens introducerande del kommer att kort gå igenom bakgrund till hur mångfald har 

kommit upp till att bli en samhällig realitet samt mångfaldens angelägenhet gentemot privata 

och offentliga verksamheter.  

 

1.1 Inledning 

 

I vår samtida globaliserade värld och i dagens Sverige finns det många människor med olika 

bakgrunder, kulturer och verkligheter. Vad innebär detta för offentliga och privata 

verksamheter och hur hanterar respektive sektor denna situation? Vilket samhällsklimat 

gällande mångfald är tidsenligt? 

 

Mlekov och Widell påstår att den viktigaste faktorn till varför verksamheter och företag 

arbetar med mångfaldsstrategier är globaliseringen. Genom historien har gränser flyttats, 

justerats och ibland ombildads.1 Att arbeta med mångfaldsfrågor har blivit en angelägenhet 

för dagens verksamheter. Det beror bland annat på att lagar mot diskriminering har skärpts 

men även på att den värld där verksamheterna existerar och agerar i har förändrats. Mångfald 

kännetecknar dagens samhälle men i mindre utsträckning dagens verksamheter.2 Den senaste 

tidens utveckling av globaliseringen och den ökade mångfalden har fått ledningarnas 

uppmärksamhet vid hantering av kulturella skillnader. I managementlitteratur har det 

föreslagits att verksamheter bör värdera mångfalden som ett verktyg för att få ökad 

organisatorisk effektivitet.3  I regeringens proposition 1997/98:16 framhålls att samhällets 

mångfald bör genomsyra arbetslivet och att myndigheter och kommuner har ett särskilt ansvar 

som föregångare i denna strävan. Regeringen har betonat vikten av att de anställda i den 

offentliga sektorn avspeglar befolkningens sammansättningen när det gäller kön, etnicitet, 

ålder, funktionshinder och sexuell läggning.4   

                                                             
1 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 22 

2 http://www.equalnews.com/pdf/lathund.pdf, sid 1. 

3 Taylor H. Cox and Stacy Blake, “Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational 
Competitiveness”, sid 1. 

4 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 38 
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1.2 Problemdiskussion  

 

Mångfald är ett relativt nytt begrepp som dök upp i Sverige först i mitten av 1990-talet i 

samband med diskussioner om integrationspolitiken och med strategier för arbetsplatsers 

utveckling. Det har sitt ursprung i de amerikanska begreppen ”diversity” och ”diversity 

management” som utvecklades i USA under 1980 – talet vilka i sin tur bygger på en 

tvåhundraårig historia av jämlikhetsarbete.5 I vår uppsats betyder mångfald: kön, köns 

överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Gällande etnicitet så skriver Nejadmehr att ett helhjärtat mångkulturellt förhållningssätt 

befriar invandrare från mångkulturalism. Vad menar han med det? Nejadmehr skriver vidare 

att han vill göra en distinktion mellan mångkulturalism som en politisk ideologi och 

mångkultur som en samhällig realitet.6 

 

Vad är den explicita skillnaden mellan mångkultur och mångkulturalism? 

 

Enligt Nejadmehr kan mångkulturalismen leda till stängda gruppidentiteter; etniska och 

religiösa identiteter reifieras och lägger grunden till alienation från samhället. Antropologer, 

etnologer och andra akademiker bidrar till denna reifikation genom att understryka dem. 

Nejadmehr skriver att tron på mångkulturalismen antingen leder till exotism eller 

konservering av barriärer mellan etniska grupper. Man kan ställa frågan varför just kultur ska 

betraktas som konstruerande av identitet, och inte andra faktorer som kön, klass, utbildning 

eller en kombination av dessa?7 

 

En som noterar mångkulturalismen är Zaremba som skriver att ”blatten” har varit på modet de 

senaste åren. Många har velat skapa en gemensam identitet för alla icke-svennar, inte minst 

tidskriften Gringo. Zaremba menar att Gringo gjorde ”blatten” till en identitet, vars enda säkra 

drag var att han inte var ”svenne” och aldrig skulle bli det. Dels därför att svennarna inte 

släppte in dem (rasism), dels för att svennarnas kultur inte var värd besväret. Dess redaktörer, 
                                                             
5 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 7 

6
 Nejadmehr.R, Liedman. S.E, Moaven Doust. D, (2008) Befria oss från mångkulturalismen, Jönköping, 8 

7 Ibid, 8 
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som påstod sig tala för bortstötta massor, var välanpassade entreprenörer som hade fantiserat 

ihop en ”blattesvenska” som nästan ingen talar och gjort sig till tolk för övertygelser som 

knappast någon hyser. Blev Sveriges invandrare styrkta i sin självidentitet? Det märkvärdiga 

var att gamla folkrörelser, myndigheter och företag betalade femsiffrigt för att få det upprepat 

på kurser och mångfaldsdagar. Det mest absurda i historien är att de institutioner som 

gnuggade sig mot Gringo knappast tog dess ideologi på allvar. De köpte ett avtalsbrev som de 

visade upp för mångfaldsrevisionen. Så slapp de själva fundera på om det är rasism att kräva 

god svenska av en svensklärare eller om det verkligen är klokt att blir upprörd när en kvinna 

vägrar ta i hand. När det häromåret kom till en akademisk konflikt mellan en docent 

Westholm och en professor Kamali fick vi höra från riksdagens talarstol att regeringen måste 

ingripa: 

 

”... denna skadliga polemiska diskussion har publicerats i Dagens Nyheter, vilket gör att 

konflikten kan få negativa konsekvenser för relationerna mellan invandrarbefolkningen och 

de svenska myndigheterna”.8  

Om en Westholm kritiserar en Kamali kan hela ”invandrarbefolkningen” ta illa upp. Ingen 

folkvald rusade upp för att invända mot idén att ”invandrare” skulle vara en folkgrupp, 

betingad som Pavlovs hundar, och för vars skull vi måste strypa diskussioner (i synnerhet de 

polemiska).9 

Det pågår även diskussioner om det postmoderna samhällets död och paradigmskiftet till 

något nytt. Håller relativismen på att minska och en global rationalitet med lagar och 

universella normer att växa fram? Vad betyder förändringen av det postmoderna samhället för 

mångfalden, subjektet och diverse verksamheter? Hur påverkar mångkulturalismen 

mångfaldsarbetet i offentlig och privat sektor? Vilka är mångfaldens svagheter, fördelar, 

konflikter och situationer? I vilket samhällsklimat gällande mångfald lever vi i nu? Många 

menar också att det aldrig funnits ett postmodernt samhälle. I denna diskussion kopplas 

postmodernismens problematik specifikt till ett erkännande av alla kulturer som likvärdiga, 

vilket förstärker dem och försvårar kritiken gentemot dem och detta kan leda per automatik 

till "multikulturalism".  

                                                             
8
 Zaremba, Maciej ”Vilse i mångfalden”, DN, 2009-03-05 

9
 Ibid 
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Privata och offentliga verksamheter har på senare tid uppmärksammat mångfaldsfrågan. Vissa 

företag har även gjort det till reklamslogan som t.ex. IKEA – Länge leve mångfalden. Det 

börjar bli populärt med diversity management och affärsutveckling som har mångfald som 

grund. Genom att undersöka mångfaldens fördelar och nackdelar, samt dess utveckling och 

relation till olika samhällsklimat, vill vi jämföra hur den offentliga (Länsstyrelsen) och den 

privata sektorn (SEB) jobbar med mångfaldsfrågor.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att se skillnader och likheter hur ett företag i den privata och den 

offentliga sektorn utvecklar, formar och implementerar mångfald. 
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2. Teori 

Här presenteras den teoretiska referensramen i uppsatsen. Teorin ska hjälpa att belysa 

mångfaldens komplexitet. 

 

 

Teoriavsnittet har delats upp i två delar. I del ett presenteras institutionell beslutsteori och 

anledning till detta är att se om verksamheter arbetar med mångfald på grund av de idéer, 

normer, lagar och regler som finns i samhället. Samt en kort redogörelse om Luhmans teori 

kring kommunikation och avslutningsvis en förklaring kring mångfaldens idéer. Här ska 

läsaren få en förståelse kring de risker och möjligheter som finns med mångfald, skillnaden på 

internt och externt mångfaldsarbete och att det skiljer sig hur privata och offentliga 

verksamheter arbetar med mångfald. Men även hur en verksamhet kan gå från att vara 

monokulturell till att vara multikulturell. I del två presenteras mångfald utifrån management 

perspektivet. Detta för att se vilka strategier och hjälpmedel verksamheter använder sig av när 

de arbetar med mångfald. Här kommer även ”processen från exkludering till inkludering” att 

tas upp som innebär att olika verksamheter befinner sig i olika faser med sitt mångfaldsarbete.  

 

2.1 Institutionell beslutsteori 

 

Idéer uppkommer som institutioner efter en tid tar för givet. Detta genererar till att regler, 

normer och direktiv skapas som i sin tur skapar nya möjligheter för organisering. Det är 

viktigt att förstå beslut i ett institutionellt sammanhang, där finns det regler, organisering och 

idéer som styr det möjliga. Det är viktigt för dem som vill förklara vad som händer och för de 

som vill agera i beslutsprocesser att se vilka idéer som är dominerande vid vissa tidpunkter.10 

Det går att skilja på tre olika slags regler: direktiv, normer och standarder. Direktiv är regler 

som är utfärdade med syftet att tvinga andra till vissa handlingar. Normer är regler som är 

självklara och oproblematiska, de är tvingande i den betydelsen att det är svårt att bryta mot 

dem och frivilliga i den betydelsen att det verkar som om de följs för att vi själva vill det. 

Standarder skiljer sig från direktiv genom att de utfärdas med hänvisning att de är frivilliga. 

De är ett slags råd till andra om hur de ska göra. Om standarder följs beror det i huvudsak på 

om mottagaren är villig att följa standarden. Det är inte lätt att skilja mellan dessa tre olika 

                                                             
10

 Blomquist Christine & Jacobsson Bengt, Drömmar om framtiden – beslut om framtiden, Lund, 26 
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regler. Många av de regler som gäller för hur beslut ska fattas är tvingande, till exempel finns 

vissa procedurer föreskrivna i lagar. Andra är tvingande för att vi alla tror på dem. De är dock 

betydelsefullt att se att inte bara direktiv utan också normer förändras över tiden.11 

Blomquist och Jacobsson betonar vikten av aktörer, det vill säga hur verksamheter och 

individer går tillväga för att förverkliga sina intressen. Individer och verksamheter agerar 

intentionellt, intentionaliteten kan vara mångbottnad. Vanliga inslag i dessa 

förhandlingsprocesser är lobbying, kompromisser och kohandel. Blomquist & Jacobsson 

menar att den här typen av politiska processer oftast inte visas upp ”som de är”, utan de 

presenteras som att aktörerna har följt en rationalistisk modell. Rationalitet finns mer i 

presentationer än i praktiken, mer i förhoppningar än i förverkligande. Studier av 

beslutprocessen i praktiken brukar tvärtom betona att viljor är endogena snarare än exogena 

det vill säga att de skapas i processerna. Aktörer lär sig i hög grad vad de vill genom att 

handla och inte genom att tänka. Ett annat problem är att verksamheter sällan – som den 

rationella modellen förutsätter – söker efter det optimala, utan efter ett tillträckligt bra 

alternativ. De hanterar konflikter genom att separera olika delar av verksamheten från 

varandra och genom att låta varje enhet arbeta med ett avgränsat problem. 12 Ett sätt att 

verkligen förstå vad som händer i beslutprocesser har varit att tona ner det konsekvenslogiska, 

som bygger på att det går att precisera framtida värderingar och konsekvenser. Enligt den är 

det våra intentioner och vår bedömning av framtiden som styr handlandet. Regelföljandets 

logik bygger på historien och på det som finns samt att den betonar historiskt framvuxna 

regler.13 

 

Blomquist och Jacobsson betonar att vikten av att förstå beslut i historiskt perspektiv, att 

projekt, problem och lösningar förändras över tiden. Betydelsen av att förstå beslut i ett vidare 

institutionellt sammanhang där det finns regler, organisering och idéer som styr det möjliga. 

Det är viktigt – både för dem som vill förklara vad som händer och för dem som vill agera i 

beslutsprocesserna – att se vilka idéer det är som dominerar vid vissa tidpunkter och 

därigenom gör det möjligt för aktörer och strateger att agera. Det teoretiska perspektivet 

                                                             
11Blomquist Christine & Jacobsson Bengt, Drömmar om framtiden – beslut om framtiden, Lund, 27-28 

12Ibid, 23 

13Ibid,25 
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bygger på att de som agerar i beslutsprocesserna verkar i processer är bundna både i tid och 

rum. Det finns inte några järnburar som begränsar aktörerna. De historiska som idémässiga 

bidningarna skapar ger upphov till hinder och möjligheter. Aktörer är viktiga för beslut, men 

deras agerande sker inte i ett tomrum, utan inom ramen för ett existerande system av idéer. 14 

 

2.2 Kommunikation mellan olika system 

På den mest abstrakta nivån kan man säga att Luhmanns sociologiska systemteori är en analys 

av en hyperkomplex och kaotisk värld. Komplexiteten i världen reduceras genom 

kommunikation. Genom kommunikation kan även oförutsägbarheten reduceras. Luhmann ser 

de sociala systemens utveckling som en ständig process mot ökad differentiering. De väljer 

bara ut de händelser från omvärlden som är relevanta för dem. Verkligheten reduceras alltså 

till det som är relevant för systemet. Systemen tar sin egen funktion som referenspunkt för 

tolkning och reaktion på händelser; de är självreferentiella. Varje system har en binär kod som 

både konstituerar det – definierar dess funktion, dess gränser, dess relationer med omvärlden 

och andra system – och rekonstruerar omvärlden i termer av det specifika systemet. Systemet 

kommunicerar om omvärlden inom sig självt, systemet kan inte kommunicera direkt med 

omvärlden . I Luhmanns teori är det bara kommunikation som är genuint social. Handling är 

inte genuint social eftersom den inte inrymmer förståelse hos informationsmottagaren. 

Förståelsen hos informationsmottagaren är aldrig del av handlingen, det vill säga av den som 

uttrycker ett meddelande. Relationen mellan kommunikation och handling måste bli det 

omvända.15 

 

2.3 Idéer om mångfald 

Mångfald som managementstrategi är ett sätt att leda och tillvarata resurser hos alla individer. 

Utgångspunkten enligt detta synsätt är att mångfaldsarbetet handlar om ledarskap och 

organisationsutveckling, som fokuserar på att blanda olikheter gällande bakgrund och 

kompetens vilket har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering.16 Mångfald utifrån 

                                                             
14

 Blomquist Christine & Jacobsson Bengt, Drömmar om framtiden – beslut om framtiden, Lund, 26 -27 

15
  Dimitris Michailakis, Autopoiesis och styrning: En studie av handikappolitiska program, sociologisk 

forskning 1/2002 

16Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 8 
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organisationsperspektiv handlar om affärsstrategier. Det handlar om vilka effekter olika 

faktorer som ålder, kön, etnicitet, funktionshinder har i en arbetsgrupp och vilken påverkan en 

ökad blandning av dessa faktorer har på makt och inflytande. 17 Mångfald utifrån 

samhällsperspektiv handlar om tillståndet i samhället och på arbetsmarknaden. Hur det borde 

vara och hur det bör ordnas och organiseras. Det handlar om önskvärda tillstånd som 

jämlikhet och rättvisa. Statistiken visar att många invandrare, oavsett utbildningsbakgrund, 

har svårigheter att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden med arbeten som motsvarar 

deras kompetens.  

 

Northcraft och Neale skriver att när mångfald diskuteras bland olika slags människor är det 

främst i termer av social mångfald. Med social mångfald menar de skillnader ibland annat 

kön, bakgrund, etnicitet och att människor kategoriseras i olika fack. 18 

 

 

2.3.1 Mångfaldens möjligheter och risker 

Verksamheter som använder sig av mångfald får tillgång till en större potentiell arbetskraft, 

vilket är av stor betydelse när det råder arbetskraftsbrist. Arbetsgivarna får då tillgång till en 

större ”pool" av begåvningar och talanger om man söker sin arbetskraft i en större och mer 

mångskiftande befolkning, utan att ta hänsyn till bakgrund eller grupptillhörighet. Argumentet 

för mångfald handlar om de fördelar som kommer av att rekrytera, behålla och befordra de 

bästa människorna oavsett deras bakgrund, etnicitet, accent, kön, hårfärg eller andra 

individuella särdrag.19  

 

Det finns lagar och förordningar som beskriver hur alla verksamheter måste beakta 

diskrimineringslagstiftningen men hur det i synnerhet åligger de offentliga verksamheter att ta 

ett ansvar för att vara ett föredöme när det gäller att aktivt arbeta för mångfald. Om inte 

verksamheter tar ett ansvar för att motverka diskriminering kommer segregeringen och 

utanförskapet i samhället att öka. Integration i verksamheterna skapar integration i samhället. 

                                                             
17I17Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 7 

18 Jehn, Northcraft och Neale, (1999) Why differences makes a difference, 743 

19 Per Broomé, Benny Carlsson (2001), Bäddat för mångfald, Angered, 47. 
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Legitimitet är speciellt viktigt för en offentlig verksamhet för att kunna vara demokratisk och 

ta in olika åsikter och synpunkter bör olika befolkningsgrupper finnas representerade.20  

 

Mångfald ökar trycket på verksamheter att bli flexibla i alla sina processer, system och 

procedurer. Nya kategorier av anställda kan tillföra fantasi och kreativitet i verksamhetens sätt 

att arbeta. Människor med olika bakgrunder tänker i olika banor och har insikt i olika 

verkligheter. I en miljö som präglas av mångfald kan nya tankebanor öppnas och göra det 

möjligt att se saker som tidigare var osynliga för verksamheten. Vilka på detta sätt skulle 

kunna bli mer fantasifulla och förändringsbenägna, vilket behövs i en värld som förändras i 

allt snabbare takt. Man kan även tänka sig att en verksamhet som engagerar människor med 

olika bakgrunder och åsikter blir mer öppen för åsiktsutbyte och mer tolerant för ett bredare 

spektrum av åsikter.21  

 

Kunskap sprids som ringar på vattnet och ju fler människor som blandas, desto fler kunskaper 

sätts i omlopp. Detta gäller särskilt den ”tysta kunskapen” som kan överföras utan direkt 

kontakt mellan människor. Verksamheter som har en arbetskraft som avspeglar hela 

befolkningen kan ge sina kunder ett mångkulturellt och flerspråkigt bemötande och därmed få 

fler nöjda kunder. De som förstår sin marknad har en klar konkurrensfördel jämte dem som 

inte gör det.22 

 

När människor med olika kärnidentiteter möts uppstår lätt konflikter om grundläggande 

värderingar så kallade kulturkrockar. I allmänhet uppstår kulturkrockar när värderingar, 

attityder hos den dominerande gruppen ifrågasätts av andra och därefter skapar en störning i 

verksamheten. Man brukar tala om tre olika typer av kulturkrockar:  

 

• Hotande. 

• Förvirrande. 

• Stärkande.  

 

                                                             
20

 http://www.equalnews.com/pdf/lathund.pdf, 3-4. 

21 Per Broomé, Benny Carlsson (2001), Bäddat för mångfald, Angered, 48. 

22 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 49. 
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När krocken upplevs som hotande försöker den dominerande gruppen att förneka problemen 

och försvara sig. När krocken upplevs som förvirrande försöker majoriteten få fram mer 

information och omdefiniera problemet. När den är stärkande blir reaktionen ofta en ökning 

av förväntningar, medvetenhet och handlingsberedskap.23 En risk med mångfald är att 

individer känner sig mindre trygga i sin miljö. Vi känner oss alla tryggare med gamla vänner 

än inför nya ansikten och den känslan har en kulturell dimension. Trygghet hänger samman 

med att det tar tid att bygga upp tillit och förtroende. 24  

 

   

2.3.2 Internt och externt mångfaldsarbete 

Det skiljs på internt och externt mångfaldsarbete. Internt mångfaldsarbete handlar om det 

arbete som drivs inom verksamheten. Det innebär att tillvarata mångfalden bland 

verksamhetens medarbetare. Internt mångfaldsarbetet innebär analyser av personaldemografi, 

verksamhetskultur och interna system och processer. Analyserna ligger sedan som grund för 

formulering av mål och förändring. Målen måste gå ut till alla medarbetare i verksamheten.25   

 

Externt mångfaldsarbete handlar om analys av kunder, leverantörer och övriga intressenter. 

Det handlar att få kunskap om kunder och framförallt om deras preferenser. Kunskap om 

kunderna är ett måste då varje verksamhet är beroende av dess köpkraft. Målsättningen är 

kunna anpassa produkter och tjänster efter en mångfaldig kundbas. 26 

2.3.3 Privat kontra offentlig sektor 

 

Offentliga verksamheters gränser kontrolleras i huvudsak av staten. De följer gällande 

institutioner, lagar, regler och arbetar med att implementera pålagda uppgifter av staten. 

Privata verksamheters gränser kontrolleras i huvudsak av marknaden. De följer gällande 

institutioner, lagar och regler men arbetar med en självvald uppgift. Det visar sig att offentliga 

verksamheter har en tendens att ”luta sig” mot den politiska makten i sitt förhållningssätt 

                                                             
23 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 53 

24 Ibid, 54 

25 Ibid, 58 

26
 Ibid, 59 
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medan privata verksamheter regleras av marknaden. Offentliga verksamheter förlitar sig på 

direktiv om mångfald medan privata verksamheter försöker anpassa sig till marknadens 

utveckling och förväntningar.27 

 

2.3.4 Organisering och subjektet 

Subjekt upplever identitet, det är en sorts kategorisering som människor gör både av sig själva 

och av varandra. Den första identitet handlar oftast om könbestämning medan andra både 

följer av den plats och de sammanhang man föds in i och hur man utvecklas genom livets 

olika erfarenheter. Historiskt har olika samhällen gett människan mer eller mindre fasta 

identiteter, som indelningen i samhällsklasser, etniska, kulturella och nationella identiteter, 

åldrar och utbildning/yrke med mera. Vi tenderar att överdriva likheterna mellan gruppens 

medlemmar i grupper som vi själva inte tillhör och vi tenderar att överdriva komplexiteten 

inom de grupper vi själva tillhör samtidigt som vi tenderar att överdriva skillnaderna mellan 

grupperna. Stereotyper kan skapa förväntningar på olika grupper som i sin tur kan bli 

självuppfyllande profetior. Dessa typer av relativt fasta identiteter ger oss vissa givna rollspel 

i olika sammanhang. Spelet träder i kraft, genom historiskt inlärda roller och regelsystem, och 

det är svårt att träda ur dem och inta helt andra roller, om inte hela sammanhanget och andra 

medspelare driver en förändring. Man brukar tala om att det moderna samhället, med 

industrisamhället som grund, byggde på relativt fasta och långvariga identiteter. I det 

postmoderna samhället, som vi nu är inne i, brukar man däremot säga att subjekt konstrueras 

efter sammanhang och att vi måste uppfatta begreppet som i avsaknad av fast, essentiell eller 

permanent identitet. Med mindre permanenta verksamheter, fler tillfälliga projekt och ett mer 

självklart flyttande mellan olika nätverk i olika typer av miljöer, alla påverkade av globala 

sammanhang, finns fler möjligheter att förändra och utveckla olika identiteter men också 

större krav på att göra det. Osäkerhet är en självklar följd av de tendenser vi ser både på 

arbetsplatser och i samhället i stort. Osäkerhet medger möjligheter att själva styra och 

utveckla sina sammanhang om man är trygg i sig själv och trygg i att man ändå överlever och 

klarar att hantera svårigheter och tillkommakortanden. Sammanfattningsvis kan vi alltså 

                                                             
27

  Per Broomé, Benny Carlsson (2001), Bäddat för mångfald, Angered, 73-74 
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konstatera att vi kan förändra våra möten med varandra om vi möts som subjekt och vågar 

både öppna oss själva och aktivt lyssna på den andre.28 

 

Allt organiserande innebär kategoriseringar. Att utveckla en verksamhet från en homogen 

personalomsättning (monokulturell) till en heterogen personalomsättning (multikulturell) 

innebär att man först försöker upptäcka och bli medveten om alla, både öppna och dolda, 

kategoriseringar som kan vara diskriminerande. Det kan handla om kund- och 

leverantörsrelationer, om sättet att fördela och samordna arbetet i olika avdelningar internt 

eller budgetrutiner. I sättet att kategorisera finns inbyggt en massa antaganden om vad som är 

självklart, rationellt och effektivt för arbetsplatsen. Det mesta utgår från normer som har växt 

fram under verksamhetens gång, normer som har anpassats efter dem som har arbetat där 

under olika epoker. En förutsättning för att bryta normer är att mötas och diskutera 

stereotypifieringar och kategoriseringar. Den monokulturella verksamheten har en relativt 

homogen personalomsättning, och om till synes avvikande människor anställs så förväntas de 

snabbt anpassa sig till och efterlikna rådande normer och värdesystem. I den pluralistiska 

verksamheten däremot tolereras olikheter och där finns en strävan efter en öppenhet för det 

avvikande. Vägen från monokulturalitet till multikulturalitet är på ett sätt lik andra strategiska 

förändringsprocesser. Den högsta ledningen måste självklart stödja förändringen både i ord 

och genom ledarskapets utövande. Alla chefer i linjen och/med olika funktionsansvar 

utvecklar sedan handlingsplaner och bidrar till att förändra verksamheten.29 

 

2.4 Mångfald utifrån management perspektivet 

2.4.1 Faktorer som behövs för att driva mångfaldsarbete 

Många verksamheter arbetar med mångfald genom att skapa en vision, mångfaldsstrategi och 

med att erbjuda mångfaldsutbildning (till exempel om fördomshantering, ledarskap och 

lagstiftning). Mångfaldsarbete handlar om mycket mer än om att skapa ett strategidokument 

eller genomförande av utbildningar. En utbildning på ett par dagar kan inte heller förändra en 

                                                             
28

 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 97-99 

29 Ibid, 70 
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verksamhet. Utan det krävs större insatser för att kunna förändra en verksamhet. Enligt 

Mlekov och Widell så behövs följande faktorer för att driva mångfaldsarbete30: 

1. En klar och tydlig vision 

Om arbetet med mångfald ska bli lyckat krävs att verksamheten har en klar och tydlig vision. 

Vad man vill uppnå och varför, är viktigt för verksamheten . Visionen måste förmedlas till 

alla medarbetare. Därefter kan den formaliseras till en policy. Att ta fram en policy är en 

tidskrävande process som kräver stor omsorg. Den måste vara klar och tydlig. En oklar policy 

kan förvirra de anställda och stjälpa utvecklingsarbetet. Visionen och policyn bör vara en del 

av verksamhetsstrategin och omfatta alla i verksamheten. Mångfaldsarbetet måste vara allas 

ansvar.31 

2. Högsta ledningens stöd 

För att mångfaldsarbetet ska kunna genomföras är det nödvändigt att ledningen i företaget har 

engagemang och det yttersta ansvaret för arbetet. Men det kräver också ett engagemang från 

medarbetarna för att de ska kunna fungera. Arbetet måste omfatta hela verksamheten för att 

de ska kunna bli effektivt. Alla aktörer (chefer, fackföreningar, medarbetare) i företaget måste 

dra åt samma håll, vilket kräver ett engagerat ledarskap. Engagemanget måste sträcka sig 

längre än till politiskt korrekta beslut eller slogans.32 

3. Nulägesanalys 

Nulägesanalys handlar om kartläggning av personaldemografin, analys av verksamhetens 

kultur och att se över interna system och processer. Man brukar genomföra analysarbetet med 

hjälp av intervjuer och enkätundersökningar.33 

Kartläggning av personaldemografi innebär att undersöka hur personalen är sammansatt som 

helhet och hur sammansättningen ser ut i olika delar och på olika nivåer inom verksamheten. 

                                                             
30 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 60 

31 Ibid, 61 

32 Ibid, 62 

33 Ibid, 62 



  18 

Att göra en kartläggning ger värdefull information inför formulering av nya mål i 

mångfaldsarbetet.34 

Analys av verksamhetskulturen innebär undersökning av gällande normer och värderingar 

inom verksamheten. Att förändra en verksamhetskultur är inte en lätt uppgift. Detta på grund 

av att kulturen påverkas av ideologier, traditioner, värderingar, miljö och människorna som 

arbetar i verksamheten. Men många anser ändå att ledaren i verksamheten har en 

kulturskapande roll genom att han/hon sätter normer för vad som är rätt och fel i 

verksamheten.35  

Analys av interna system och processer utförs för att avslöja institutionella hinder och för att 

motverka diskriminering på arbetsplatserna. Institutionella hinder är normer och arbetssätt 

som hindrar vissa grupper från att delta i vardagslivet på samma villkor som alla andra. 36 

4. Formulera tydliga mål 

De flesta verksamheter väljer att ha sina mål i handlingsplaner eller så kallade 

mångfaldsplaner. Andra har inga konkreta handlingsplaner utan har som mål att integrera 

mångfaldsperspektiven i de befintliga processerna. Oavsett vilken metod som väljs för 

mångfaldsarbetet är det viktigt att målen kopplas till verksamhetens mål (till exempel 

förbättring av service till kunderna eller utveckling av en ny produkt).37 

Idén är att mål och handlingsplaner skall förstärka verksamhetens vision och kopplas till 

affärsverksamheten. För att målen ska stödjas av alla medarbetare är effektiv kommunikation 

en central betydelse. Mlekov och Widell menar att tydliga mål stärker självförtroendet hos 

medarbetarna. Som i sin tur ökar möjligheterna till bra resultat eftersom medarbetarna inser 

att målen skall uppfyllas inom en viss tid och att det inte bara är något tillfälligt.38 

5. Klar ansvarsfördelning 

                                                             
34 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 63 

35 Ibid, 64-65 

36 Ibid, 65 

37 Ibid, 66 

38 Ibid, 67 
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För att mångfaldsarbetet skall bedrivas på ett effektivt är det viktigt ansvarsfördelningen är 

tydlig: Vem ansvarar för vad? Ofta läggs ansvaret för mångfaldsarbetet hos 

personalavdelningen eller hos HR (Human Resource) – funktionen. Men det är tveksamt om 

de skall vara totalansvariga för arbetet. Ansvaret för arbetet måste fördelas över hela 

verksamheten på alla nivåer. Det är viktigt att det finns nyckelpersoner på alla nivåer i 

verksamheten som stödjer och leder arbetet. Varje medarbetare bör vara medveten om vad 

som krävs av honom/henne för att man ska kunna uppnå målen.39 

6. Effektiv kommunikation 

Det är viktigt att alla i verksamheten blir informerade om vad mångfaldsarbetet innebär och 

vad syftet är med det. Att medarbetare hålls uppdaterade om vad som händer, att de får 

feedback på sitt och att de får diskutera de negativa kring förändringen som sker. Det är först 

då medarbetarna har fått uttrycka sina känslor kring förändringen som den kan accepteras. 

Kommunikation måste hållas levande och detta kan ske med hjälp av olika kanaler som 

fokusgrupper, stödgrupper, utbildningar, handlingsplaner interna tidningar, enkäter och via 

rapporter. Den externa kommunikation är minst lika viktig som den interna och den sker 

genom offentliga uttalanden, publikationer, mässor och konferenser. Arbetsgivare som satsar 

på att kommunicera externt stärker också medarbetarnas interna engagemang.40  

7. Samordning av aktiviteterna 

Ledningens engagemang i mångfaldsarbete är av avgörande betydelse, men strategier för 

verksamheten måste utarbetas och samordnas av individer eller grupper från alla nivåer inom 

verksamheten. I många länder och i större verksamheter är det vanligt att det finns en 

”diversity director”, det vill säga en person som följer upp och rapporterar mångfaldsarbetet 

till ledningen.  Dessa direktörer har det övergripandet ansvaret för mångfaldsarbetet i 

verksamheten. I Sverige finns det ytterst få mångfaldsdirektörer även om vi börjar få en del 

mångfaldssamordnare. Samordnarens roll och uppdrag bör vara klart och tydligt för alla i 

verksamheten.41  

 8. Utvärdering 

                                                             
39 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 67-68 

40 Ibid, 68 

41 Ibid, 69 
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Utvärdering av olika insatser är mycket väsentligt och bör betraktas som ett kontinuerligt 

arbete. Resultaten skall rapporteras fortlöpande till involverade medarbetare, ledning och 

samordnare. Alla bör få feedback på sitt arbete och få ta del av hur mångfaldsarbetet fortlöper. 

Mångfaldsarbete är en flerårig process och varje steg är en framgång – vilket måste förmedlas 

och spridas mellan medarbetarna så att de motiveras att fortsätta med arbetet.42   

 

2.4.2 Processen från exkludering till inkludering 

Enligt Mlekov och Widell bemöts mångfaldsarbetet inom verksamheten på olika sätt beroende 

på vilken fas de befinner sig i. Verksamheten kan befinna sig i fem olika faser: 1) 

exkludering, 2) symbolisk skillnad, 3) den kritiska punkten, 4) acceptans och 5) inkludering.  

Fas 1: Exkludering 

Exkludering av olikheter eller utanförskap kan vara passiv eller aktiv. Aktiv exkludering 

innebär att det avvikande diskrimineras, förföljs eller mobbas på grund av etnisk tillhörighet, 

kön, ålder eller liknande. Den passiva exkluderingen är oftast omedveten och oavsiktlig. Det 

kan handla om att välja vänner och arbetskamrater utifrån likhet utan att reflektera över det. 

Mångfalden i dessa verksamheter är relativt begränsad och består av individer som 

verksamheten har varit tvungen att rekrytera, till exempel på grund av expertkunskap eller 

annan spetskompetens.43 

Fas 2: Symbolisk skillnad 

En verksamhet som vill öka mångfalden kan göra detta av många olika skäl. 

Företagsekonomiska skäl är vanligast, men det kan även handla om att göra något som är 

politiskt korrekt eller att det görs som en symbolisk gest. Medarbetare med utländsk bakgrund 

rekryteras till företaget för att de vill öka sina marknadsandelar och sälja sina tjänster och 

produkter till människor med liknande bakgrund. Mångfalden består oftast av ett fåtal 

individer som oftast upplevs som representanter för sin grupp. För individen kan detta 

innebära en utsatthet som verksamheten varken är medveten om eller förstår.44 

                                                             
42 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 69-70 

43 Ibid, 135 

44 Ibid, 135 
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Verksamhetens perspektiv på rättvisa är att behandla alla medarbetare lika. Verksamheten 

präglas av kulturblindhet, faktorer som etnicitet och kön förnekas och ges ingen stor betydelse 

i arbetslivet. Genom att erbjuda alla lika behandling anses alla ha lika möjligheter inom 

verksamheten.45   

 

Fas 3: Den kritiska punkten 

Verksamheten har mycket starka strukturer och rekryterade avvikande personer möter 

värderingar, beteenden och system som föredrar likhet. De nya medarbetarna måste anpassa 

sig till den dominerande gruppen. Desto större skillnaden är mellan den nyrekryterade och 

den dominerande gruppen är, desto svårare är det att ta sig in i gruppen. Regler och normer 

används för att peka på vad som är rätt och fel. Genom att vara olik förväntas den nye att 

bidra till öka verksamhetens effektivitet och kreativitet. Det råder ett vi och dem förhållande 

som leder till olika grupperingar i verksamheten.46  

Verksamhetskulturen håller på att förändras och normerna på arbetsplatsen ses ur flera 

perspektiv och ifrågasätts av medarbetarna. Förändringar kan av många upplevas som osäkra, 

skrämmande och kaotiska. Att sätta upp klara mål och visioner underlättar arbetet i denna 

fas.47 

Fas 4: Acceptans 

Verksamheten måste acceptera mångfalden. Ju högre acceptans desto bättre trivsel, samarbete 

och produktivitet. Under denna fas har mångfald börjat ses som något positivt. Medarbetare 

börjar se varandra som individer och uppskattar de olika kompetenser som olika individer bär 

med sig och utvecklar i gruppen. Genom erkännandet och acceptansen av mångfalden ökar 

även representationen av mångfalden strukturellt i verksamheten.48 

Fas 5: Inkludering 

                                                             
45 45 Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 136 

46 Ibid, 137 

47
 Ibid, 137-138 

48 Ibid, 139 
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Mångfald betraktas i denna fas som en tillgång för verksamheten och som en nödvändig 

resurs. Utvecklingen mot inkludering är en ständig pågående process och inte projekt med en 

början och ett slut. Här har verksamheten lyckats utveckla en icke diskriminerande kultur, 

men framför allt medarbetare som uppskattar olikheter och som är intresserade av individen 

och dennes totalkompetens. Desto fler olikheter som accepteras desto lättare är det att man lär 

av varandra och växer.49 

 

2.5 Hur teoriavsnittet kommer att användas 

När de två olika verksamheterna beskrivs kommer detta att göras utifrån den ordning som 

teoriavsnittet är uppdelat i. Detta i samordning med intervjun av respektive verksamhet. 

 

Avsnittet ”Faktorer som behövs för att driva mångfaldsarbete” kommer först att tas upp under 

rubriken ”Privat och offentlig verksamhet och dess skillnader i mångfaldsarbetet”. 

Anledningen till detta är för att jämförelsen av dessa verksamheter ska förstärkas. 

                                                             
49  Mlekov Katarina och Widell Gill, (2003) Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund, 140   
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3. Metod 

Här presenteras vilken metod som använts i uppsatsen för att samla in och analysera 

materialet. Först sker en genomgång av det vetenskapliga angreppssättet, som följs av valet 

av studieobjekt. Därefter görs en beskrivning av datainsamlingsmetoden. 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Uppsatsen kommer att använda sig av det hermeneutiska synsättet. Hermeneutikens kunskap 

handlar inte om säker kunskap utan innebär tolkande, förtydligande och klargörande.50 Det 

innebär att man i hermeneutiken söker en mening. En text, en mänsklig utsaga eller handling, 

ett föremål bär bud till oss om något. 51  

 

För att kunna tolka och förstå människors handlingar anser vi att mångfald måste tolkas i sin 

unika sammanhang där handlingar påverkas av alla de individer, situationer och deras 

berättelse som bidrar till mångfaldens komplexitet. Hermeneutiska kunskapssynen kommer 

att hjälpa oss att få en ökad förståelse av de situationer och handlingar som kommer att tolkas. 

Samt kommer vår egen erfarenhet, insikt och förförståelse utav mångfald att utgöra en del av 

den referensram som utgås ifrån i vår tolkning. 

 

Förståelsen grundas på den historiskt givna förförståelsen. Förförståelsen är dock inte enbart 

ett inbyggt minne som finns till förfogande när tillvaron så kräver. Den ger riktning i vårt 

sökande och hänger ihop med ett annat fenomen, vår intentionalitet. Intentionalitet kan 

definieras som ”den struktur som ger mening åt upplevelsen”. 52 

 

Uppsatsen kommer att vara kvalitativ eftersom det handlar om att förstå och tolka 

verkligheten. Den kommer varken ha ett deduktivt eller induktivt angreppssätt utan den 

gyllene medelvägen. Då vi anser ha en förförståelse och en stark erfarenhet utav mångfald 

väljs inte det induktiva angreppssättet. Inte heller anses det deduktiva angreppssättet passa vår 

uppsats då det inte avser att testa en teori. Därför söks en balans och en medelväg. 

                                                             
50 Starrin, Bengt. Svensson Per-Gunnar (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund, 58. 

51 Ibid, 74. 

52
 Ödman, Per Johan (1994) Tolkning, förståelse, vetande, Borås, 81. 
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3.2 Studieobjekt 

Vi tittar på en verksamhet inom den offentliga sektorn (Länsstyrelsen) och en inom den 

privata sektorn (SEB). Anledning till att dessa verksamheter valts som studieobjekt är att den 

ena är en offentlig verksamhet och den andra en privat verksamhet. Men även att dessa har ett 

omfattande mångfaldsarbete. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Uppsatsen kommer att använda sig av primärdata och sekundärdata. Primärdata har samlats in 

genom intervjuer som gjorts med en ansvarig för mångfaldsfrågor i respektive verksamhet. 

Intervjuerna som gjorts är semistrukturerad, vilket innebär att frågorna är öppna och inte 

behöver följas i någon specifik ordning. Intervjufrågorna är sammansatta efter vår 

förförståelse om ämnet och till de infallsvinklar som är intressanta att studera. När 

intervjumallen var färdig så sammanställdes teoriavsnittet. Detta för att teoriavsnittet skulle 

täcka de frågor som tagits upp i intervjun. Sekundärdata har hämtats från dokument som tagits 

fram om företagens mångfaldspolicy och mångfaldsstrategier. Materialet som tagits fram vid 

intervjuerna kommer att analyseras komperativt. Vilket innebär en jämförelse mellan de två 

intervjuerna för att undersöka likheter och skillnader mellan verksamheterna.53 Vi har genom 

intervjuer samlat in material som vi sedan gjort till texter utifrån analys av meningsinnehåll. 

Materialet har klassificeras i kategorier och teman. Anledning till att materialet sorterats på 

detta sätt är för att vi ska upptäcka mönster, samband, likheter och skillnader. Materialet 

undersöks för att identifiera meningsfulla mönster och processer.54 Vi anser att studien har en 

hög reliabilitet då primärdata har samlats in via mångfaldsansvarig i respektive sektor. Vi 

anser ha en låg validitet eftersom chefer och anställda inte inkluderats i empiri insamlingen. 

Deras perspektiv exkluderades på grund av tidsbrist. 

 

                                                             
53

 Hellspong Lennart (2001), Metoder för brukstextanalys, Lund, 78-79 

54
 Johannessen Asbjörn, Tufte Per-Arne (2003) , Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö, 109 



  25 

4. SEB 

I denna del analyseras SEB utifrån vår teoretiska referensram i samordning med intervjun.  

 

SEB grundades 1856 och är idag en av norra Europas ledande finanskoncerner. 

Entreprenörskap, internationell närvaro och långsiktiga relationer är deras faktorer för 

framgång. Bankens målgrupp är företag och individer med krav på hög kvalitet. SEB har 

drygt 21 000 anställda i 21 länder och 660 bankkontor vara en fjärdedel av dem finns i 

Sverige och ytterliggare en fjärdedel finns i Tyskland och resterande i Estland, Lettland, 

Litauen, Ryssland och Ukraina.55 

  

SEB:s affärsidé är att tillhandahålla finansiella tjänster samt att hantera finansiella risker och 

transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda och att 

aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning.56 

 

Blomquist och Jacobsson skriver att institutionell beslutsteori skiljer på tre olika slags regler: 

direktiv, normer och standarder. Direktiv är regler som är utfärdade med syfte att tvinga andra 

till vissa handlingar. Anledningen till att SEB har en mångfaldspolicy beror först och främst 

på lagen. Beslutet att börja arbeta med mångfald kom från ledningen. HR avdelningen fick i 

uppgift att ta fram ett förslag hur banken skall driva sitt arbete med mångfald, vilket var i 

samband med att jämställdhetslagen infördes 1991. Beslutet som togs att arbeta med 

mångfald berörde alla i verksamheten. Chefer vart tvungna att ha detta i åtanke vid 

rekrytering och befordran av personal, anställda måste anpassa sig till den nya multikulturella 

ideologin och HR avdelningen måste se till att följa upp att detta arbete genomförs.  

 

Mlekov och Widell skriver att mångfald utifrån samhällsperspektivet handlar om det tillstånd 

samhället och arbetsmarknaden befinner sig i och hur det borde vara. Detta handlar om det 

önskvärda tillstånd som jämlikhet och rättvisa. SEB har en mångfaldspolicy som slår fast att 

banken ska erbjuda lika möjligheter och lika rättigheter för alla oavsett kön, nationalitet, 

                                                             
55 http://www.sebgroup.com, 2009-04-17 

56 http://www.sebgroup.com, 2009-04-17 
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etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning eller religiös övertygelse.57 Mångfald för SEB 

innebär att tillvara ta alla resurser och potentialer, både när det gäller medarbetare och kunder. 

De tror att mångfald skapar en bättre arbetsmiljö, attraherar de bästa medarbetarna och att de 

på detta sätt kan bemöta nya och värdefulla kundgrupper på ett bättre sätt.58  

 

Mångfald utifrån organisationsperspektiv handlar enligt Mlekov och Widell om 

affärsstrategier. SEB har skaffat sig erfarenhet att aktivt mångfaldsarbete är lönsamt och att 

det leder till affärsmöjligheter, till exempel har SEB gjort undersökningar för att se vilka 

språkkunskaper som behövs på de olika kontoren runt om i landet. Enligt dem ska en kund 

som inte kan svenska gå in på banken och där kunna kommunicera med någon av personalen 

på det språk han/hon behärskar. Samma sak gäller när en kund ringer till bankens kundtjänst, 

där det finns 32 olika språk att kommunicera på. Detta för att kunderna ska få ett förtroende 

för banken och underlätta kommunikationen för dem som inte kan det svenska språket så bra. 

Broomé och Carlsson skriver att mångfald innebär att tillvara ta all potentiell arbetskraft. 

Vilket är något som SEB gör genom att förvalta alla resurser och potentialer. Vilket kan leda 

till Mlekov och Widells argument om att mångfald leder till en rättvisare och jämlikare 

arbetsmarknad. Om fler verksamheter arbetar på detta sätt kommer grupper som tidigare har 

hållits utanför arbetsmarknaden att minska.  

 

På SEB arbetar en tjänsteman på heltid med mångfaldsfrågor mot extern marknad 

(Affärsutveckling) och en tjänsteman på 75 % med interna mångfaldsfrågor. Det är cheferna i 

verksamheten som har ansvar att följa de riktlinjer och mål som har satts upp. Det är inte HR 

avdelningen som äger frågan kring mångfald utan de ska finnas som stöd till cheferna i 

verksamheten. Mångfald ska integreras och samordnas som en del av kulturen på SEB. 

Intervjupersonen berättar att anledning till att tjänsten heter Diversity cordinator istället för till 

exempel Diversity manager är att HR inte äger frågan mångfald utan det är något som 

samordnas i verksamheten. Deras ansvar ligger i att vara med att samordna och se till att 

samarbetet fungerar mellan avdelningarna. De har tagit fram en mångfaldsplan med olika mål 

som ska uppnås med arbetet. SEB tar även fram statistik över könsfördelning och etnicitet 

gällande befordringar på anställda inom de olika avdelningarna. Detta för att se att det inte 

                                                             
57http://www.sebgroup.com, 2009-04-17 

58http://www.academicsearch.se/home.nsf/0/BEE6373D79D86556C125739A00458E1F/$File/PressreleaseDC20
061202.pdf?OpenElement, 2009-04-17 
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bara är en målgrupp som befordras till chefstjänster. Mlekov och Widell skriver att internt 

mångfaldsarbete måste struktureras och förmedlas till alla medarbetare i verksamheten . Detta 

genom att analysera verksamhetens personaldemografi, organisationskultur och interna 

system. Vilket SEB följer genom att ha en mångfaldsplan som alla anställda kan ta del av och 

att mångfald integrerats som en del i kulturen. Men även att de ser över de interna system 

genom att se över vilka anställda det är som befodras.  

 

Enligt intervjupersonen prioriterar SEB mångfald genom deras platsannonser. Här tas ett 

exempel på en avdelning som heter Trading Capital markets som tidigare har varit 

mansdominerad. På denna avdelning försöker man nu få in fler kvinnor på genom att bjuda in 

kvinnliga elever från Handelshögskolan och Kungliga tekniska högskolan till seminarier. 

Anledningen till detta är att SEB vill öka antalet kvinnor och individer med annan etnisk 

tillhörighet på avdelningen för att öka jämlikheten. Vid rekrytering använder sig SEB av 

expertgrupper som tillsammans med konsulter jobbar för att få fram en spridning kring kön 

och etnicitet. Vid rekrytering väger de in hur den aktuella arbetsgruppen ser ut och ställer 

frågan hur de kan bredda kompetens mixen – fler män/fler kvinnor/yngre medarbetare/äldre 

medarbetare/andra språk/kulturell bakgrund/erfarenhet? De strävar efter att ha kandidater av 

bägge könen. Broomé och Carlsson menar att verksamheter som använder sig av mångfald får 

tillgång till större potentiell arbetskraft. Men även att nya kategorier av anställda kan tillföra 

fantasi och kreativitet i sitt sätt att arbeta. Att försöka få in fler kvinnor på de 

mansdominerade avdelningarna är ett försök att skapa heterogen och multikulturell 

personalsammansättning inom verksamheten. En annan anledning kan vara att SEB försöker 

få bort gamla normer och värderingar som tidigare chefer och anställda byggt upp.   

 

Mlekov och Widell skriver att medarbetare med utländsk bakgrund rekryteras till 

verksamheten för att de vill öka sina marknadsandelar och sälja sina tjänster och produkter till 

människor med liknande bakgrund. För SEB är det viktigt att visa anställda, blivande 

anställda, aktieägare och andra i samhället vilket ställningstagande de har i denna fråga . På 

detta sätt kan de tydliggöra vilka värderingar de har som verksamhet. SEB är även med som 

sponsor i Diversity Challenge59 och på detta sätt kan de visa allmänheten vad de gör för 

mångfalden. Mlekov och Widell menar att kunskap om kunder är ett måste då varje 

                                                             
59 Diversity Challenge vill lyfta fram fördelarna med att arbeta med mångfald och att ökad kunskap om mångfald leder till tillväxt 

inom svenskt näringsliv. De vill erbjuda akademiker med mångkulturell bakgrund/kompetens praktikplats hos arbetsgivare. 
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verksamhet är beroende av dess köpkraft. Detta genom att anpassa produkter och tjänster efter 

en mångfaldig kundbas. Det gör SEB genom att anställa personal som har specifika 

språkkunskaper som de placerar på orter där dessa behov finns och att kunder då kan 

kommunicera på olika språk när de kontaktar kundtjänst. Detta kan kopplas till Mlekov och 

Widells förklaring till att verksamheter befinner sig i olika faser i sitt mångfaldsarbete. I 

SEB:s fall handlade det om de såg affärsmöjligheter och lönsamhet i arbetet med mångfald. 

Mlekov och Widell kallar detta ”symbolisk skillnad” som innebär att verksamheten arbetar 

med mångfald av företagsekonomiska skäl. 

      

I tidigare stycken har det förklarats hur SEB arbetar med mångfald vid rekrytering och att de 

har integrerat mångfald som en del i kulturen. Enligt Mlekov och Widells olika faser en 

verksamhet kan befinna sig i sitt arbete med mångfald kan detta kopplas till ”inkludering”. 

Vilket innebär att företaget ser mångfald som en tillgång för verksamheten och som en 

nödvändig resurs. Utvecklingen mot inkludering är en ständig pågående process och inte 

projekt med en början och ett slut. SEB ser över de avdelningar som är mansdominerade och 

försöker där få in kvinnor för att få en jämnare könsfördelning. De vill integrera mångfald 

som en del av verksamhetens kultur.  

Slutligen förklarar intervjupersonen att de negativa erfarenheter kring att arbeta med mångfald 

är att det kan ses som politiskt korrekt och därmed förvaltas inte frågan med ett engagemang. 

 



  29 

5. Länsstyrelsen 

I denna del analyseras länsstyrelsen utifrån vår teoretiska referensram i samordning med 

intervjun. 

 

Sverige är indelat i 21 län, därav 21 länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholms län har ungefär 

500 anställda och i hela landet har de ungefär 5000 anställda. Länsstyrelsen bildades år 1634 

och är en av Sveriges äldsta myndigheter. De är en statlig, samordnande verksamhet med 

ansvar för tillsyn. Men även en servicemyndighet och en instans för överklagande. 

Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riksdagens beslut som påverkar länet ska 

efterföljas på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. De arbetar med frågor som rör miljö, 

natur, näringsliv, omsorg, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och 

bostäder60.  Länsstyrelsen mångfaldsbegrepp är människors olikheter såsom etnisk bakgrund, 

religiös tillhörighet, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, värderingar, kompetenser, 

intressen och erfarenheter.61 Deras mångfaldspolicy tas fram via ett samarbete i 

mångfaldsrådet, ett råd sammansatt mellan fackföreningar och arbetsgivare. 

Blomquist och Jacobsson menar att först kommer idéer som institutionaliseras och efter en tid 

ses dessa idéer som givna. Det är då regler skapas och reglerna skapar i sin tur nya 

möjligheter till organisering. Blomquist & Jacobsson menar att individer och verksamheter 

agerar intentionellt, men att intentionaliteten kan vara mångbottnad. Vanliga inslag i dessa 

förhandlingsprocesser är lobbying, kompromisser och kohandel. Blomquist & Jacobsson 

betonar även vikten av att förstå beslut i historiskt perspektiv, att projekt, problem och 

lösningar förändras över tiden. Betydelsen av att förstå beslut i ett vidare institutionellt 

sammanhang, ett sammanhang där det finns regler, organisering och idéer som styr det 

möjliga. Aktörer är viktiga för besluten och deras agerande sker inte i ett tomrum, utan inom 

ramen för ett existerande system av idéer. Länsstyrelsen har haft ett antal olika projekt 

kopplat till mångfald. Ett exempel var när de samarbetade med arbetsförmedlingen för åtta år 

sen. De tog då emot praktikanter, invandrare med akademisk bakgrund och av olika 

anledningar blev inte detta samarbete lyckat. Enligt Länsstyrelsen var inte dessa personer redo 

att ge sig ut i arbetslivet på grund av sitt psykiska tillstånd. Intervjupersonen berättar att 

medarbetarna på Länsstyrelsen inte hade mandat och att samhällsklimatet inte var sådant att 

                                                             
60 http://www.ab.lst.se, 2009-05-03 

61 Mångfaldsplan 2006-2007, länsstyrelsen i Stockholms län 
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de kunde vara ärliga om praktikanternas insats. Enligt Länsstyrelsen har samhällsklimatet 

förändrats och nu kan de använda sig av rak kommunikation och hänvisa till lagar. Detta har 

lett till att de kan driva ett solidariskt och produktivt arbete kring mångfald. Intervjupersonen 

hänvisar till nuvarande kompetenta medarbetare i verksamheten som har svårigheter med det 

svenska språket, det är inget hinder eller problem då alla hjälps åt på arbetsplatsen. 

Länsstyrelsen anses ha agerat i ett institutionellt sammanhang och deras nyvunna 

hänvisningar till lagar och regler angående mångkultur och jämställdhet tyder på en 

reducering av det postmoderna samhället, som håller på att förändras och kan leda till något 

som ännu inte formulerats. Nya idéer växer fram och institutionaliseras som i sin tur skapar 

regler vilka institutioner och aktörer tar för givna. Länsstyrelsen prioriterar mångfald genom 

en medveten strategi och genom rekrytering. Snart kommer även en likabehandlingsplan som 

är ett resultat av DO:s arbete62. Där kommer Länsstyrelsen att samordna jämställdhetsarbete 

under en enhet och i en formulering. Blomquist och Jacobsson skriver att inom det 

institutionella perspektivet finns det regler, organisering och idéer som styr det möjliga. DO 

är statligt och ger direktiv till Länsstyrelsen som måste agera efter dessa. 

Enligt Mlekov och Widell uppstår lätt konflikter om grundläggande värderingar, när 

människor med olika kärnidentiteter möts. Mlekov och Widell nämner tre olika typer av 

kulturkrockar; hotande, stärkande och förvirrande. Här kan en koppling göras till den konflikt 

som uppstod mellan arbetsförmedlingens praktikanter och Länsstyrelsen. Eftersom 

Länsstyrelsen inte förnekade problemen i sig utan fortsatte att samarbeta med 

arbetsförmedlingen, upplevde de inte konflikten som hotande. De försökte få fram mer 

information och omdefiniera problemet som enligt Mlekov och Widell är tecken på att 

krocken upplevdes som förvirrande. Nu finns det medarbetare på Länsstyrelsen med 

invandrarbakgrund som initialt började som praktikanter i ett nytt samarbete med 

arbetsförmedlingen. Vilket tyder på att Länsstyrelsen i nuläget befinner sig i en stärkande fas. 

Vilket enligt Mlekov och Widell betyder en ökning av förväntningar, medvetenhet och 

handlingsberedskap i verksamheten.  

 

Länsstyrelsen har en årlig feed - utvärdering och medarbetarna i rekryteringslinjen har ett 

medvetet mångfaldstänk. De har till exempel olika externa föreläsningar och processledningar 

med mångfald som tema. I dessa processer arbetar anställda med att ta upp och belysa 

                                                             
62 DO = Diskrimineringsombudsmannen, svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. 
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förutfattade meningar och fördomar kring mångfald. Mlekov och Widell menar att detta är ett 

måste, att diskutera stereotypifieringar och kategoriseringar, för att verksamheter ska kunna 

bryta tidigare normer och värderingar. Vilket i sin tur är en förutsättning för att en verksamhet 

ska gå från en homogen personalomsättning (monokulturell) till en heterogen 

personalomsättning (multikulturell). 

 

Länsstyrelsen har något som de kallar för mångfaldsambassadörer. Det är personer i 

verksamheten som får internutbildning gällande mångfald och jämställdhet. De har som 

uppdrag att driva mångfaldsarbetet i sin enhet samt att se till att bevaka rekryteringar på 

enheten. Gällande hur mångfaldspolicyn integreras i Länsstyrelsens rekryteringsarbete 

berättar intervjupersonen att det finns en medvetenhet att få fram en spridning kring kön och 

etnicitet. Ca 20 % av Länsstyrelsen personal ska ha en annan etnisk bakgrund än svensk och i 

rekryteringsarbetet prioriteras kompetenta personer med utländskt bakgrund. Vid 

rekryteringsmässor och liknande lyfter de fram sina värderingar och sin övertygelse om att 

mångfald berikar deras verksamhet. Länsstyrelsens sista uppdatering av mångfaldsplanen 

gjordes 2006-2007. Mlekov och Widell skriver att detta är något som måste ske kontinuerligt 

då en mångfaldsplan med uppdaterade mål och strategier är viktigt. De menar att oavsett 

vilken metod man väljer för mångfaldsarbetet är det viktigt att målen kopplas till 

verksamhetens mål till exempel. förbättring av service till kunderna (medborgare) eller 

utveckling av en ny produkt. Eftersom verksamheter och samhället förändras över tiden så är 

det även viktigt att kontinuerligt se över verksamhetens mångfaldsplan. Länsstyrelsen arbetar 

inte externt mot kunder utan mot medborgare och därför har de inte ett enhetligt sätt att arbeta 

externt med mångfald då de har så många olika enheter. Men den gemensamma nämnaren för 

de anställda är medborgarperspektivet.  

 

Enligt Mlekov och Widell bemöts mångfaldsarbetet inom verksamheten på olika sätt beroende 

på vilken fas de befinner sig i och en av dem är ”symbolisk skillnad”. Det finns olika skäl till 

att ha aktivt mångfaldsarbete i en verksamhet. Företagsekonomiska skäl är vanligast, men det 

kan även handla om att göra något som är politiskt korrekt eller att det görs som en symbolisk 

gest. Medarbetare med utländsk bakgrund rekryteras till företaget för att de vill öka sina 

marknadsandelar och sälja sina tjänster och produkter till människor med liknande bakgrund. 

Eftersom Länsstyrelsen arbetar gentemot medborgare handlar det mest om att tillföra 

verksamheten mer kunskap om olika medborgare. Den främsta anledningen till att 
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Länsstyrelsen arbetar med mångfald är att de är en serviceverksamhet som måste spegla länet 

och föregå med gott exempel för det demokratiska perspektivet. Det är viktigt för 

Länsstyrelsen att visa för anställda, blivande anställda och medborgarna vart de står i frågan 

och tydliggöra vilka värderingar de har som verksamhet. Detta kan kopplas till Mlekov och 

Widells argument om ”symbolisk skillnad”, då Länsstyrelsen jobbar aktivt mot medborgare i 

olika samhällsgrupper. Länsstyrelsen arbetar även med mångfald för att det är lönsamt, då 

personal med olika typer av kunskap tillför verksamheten kompetens. Broomé och Carlsson 

skriver att verksamheter som använder sig av mångfald får tillgång till större potentiell 

arbetskraft. Länsstyrelsen skulle kunna arbeta fram en tydligare mångfaldsplan gällande det 

symboliska värdet. Till exempel att ha information på webbsidan, på flera språk än de 

europeiska. Då de arbetar mot medborgarna kunde detta vara ett sätt att representera det 

mångkulturella Sverige.  

Enligt Luhmanns teori är det bara kommunikation som är genuint social. Handling är inte 

genuint social eftersom den inte inrymmer förståelse hos informationsmottagaren. 

Länsstyrelsens missnöje och konflikt med arbetsförmedlingens praktikanter ledde till att ingen 

av dem blev anställda. De menar att konflikten berodde på praktikanternas psykiska ohälsa. 

Detta var en kommunikationsbrist mellan praktikanterna och medarbetarna inom 

verksamheten. Det fanns aldrig någon förståelsestruktur mellan parterna. 
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6. Privat och offentlig verksamhet och dess skillnader i mångfaldsarbetet 

I denna del analyseras SEB och Länsstyrelsens skillnader och likheter utifrån vår teoretiska 

referensram i samordning med intervjun. 

 

Broomé och Carlsson skriver att privata verksamheter följer gällande institutioner, lagar och 

regler men arbetar med en självvald uppgift. Privata verksamheters gränser kontrolleras av 

marknaden medan offentliga verksamheters gränser kontrolleras av staten. Länsstyrelsen har 

framarbetade riktlinjer hur de ska driva sitt arbete med mångfald, men de arbetar även med 

mångfald för att det är lönsamt. SEB började arbeta med mångfald på grund av 

diskrimineringslagen och har skaffat sig erfarenheter kring att aktivt mångfaldsarbete leder till 

lönsamhet. Lönsamhet handlar om olika saker för verksamheterna: för Länsstyrelsen handlar 

lönsamhet om kunskap, genom att arbeta med mångfald får de in personal med olika typer av 

kunskap som tillför verksamheten kompetens som de i sin tur kan använda gentemot 

medborgarna. Även för SEB handlar det om att tillföra verksamheten kompetens, de har 

framförallt uppmärksammat att aktivt arbete med mångfald leder till affärsmöjligheter. De är 

partner i Diversity Challenge63 som visar befolkningen att de är aktiva i frågan och försöker 

göra något för mångfalden. Länsstyrelsen är en offentlig verksamhet och har inte samma 

resurser att kunna sponsra och vara med i dessa evenemang. De är inte heller 

vinstmaximerande som en privatverksamhet utan de finns till för att hjälpa medborgarna. 

Anledningen till att SEB deltar i dessa evenemang är att de ser affärsmöjligheter i detta. 

Genom att vara med som sponsor får verksamheten gratis publicitet i press och media som 

skriver om SEB:s aktiva engagemang i frågan. Vilket väcker ett intresse för kunder och 

eventuella arbetstagare att söka sig till banken, och visar att de använder mångfald som ett sätt 

att marknadsföra sig.  

Mlekov och Widell skriver att externt mångfaldsarbete handlar om att kunna analysera kunder 

och att kunskap om kunderna är ett måste då varje verksamhet är beroende av dess köpkraft. 

Målsättningen är kunna anpassa produkter och tjänster efter en mångfaldig kundbas. SEB 

försöker anpassa sina produkter och tjänster genom att göra det så enkelt som möjligt för 

företag och kunder att få sina ärenden uträttade. Om inte kunden är nöjd kan han/ hon/ 

företaget söka sig till en annan bank. Länsstyrelsen är en servicemyndighet som hjälper 

                                                             
63

 Diversity Challenge vill lyfta fram fördelarna med att arbeta med mångfald och att ökad kunskap om mångfald leder till tillväxt 

inom svenskt näringsliv. Samt att de vill erbjuda akademiker med mångkulturell bakgrund/kompetens praktikplats hos arbetsgivare. 
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medborgaren. De har inte kunder på samma sätt som en privatverksamhet, om inte 

medborgaren är nöjd blir han/hon tvungen att söka svar hos en annan myndighet som ofta 

bottnar i samma svar. Vilket är en klar skillnad mellan en privat och en offentlig verksamhet 

av myndigheten får kunden nöja sig med det svar som erhålls.  

SEB har sett att mångfald kan tillföra verksamheten något positivt som affärsmöjligheter i 

form av fler kunder. De har sett möjligheterna med att arbeta med mångfald och tagit tillvara 

på dem. Länsstyrelsen har fått direktiv från staten att börja arbeta med mångfald och har gjort 

det för att de måste men inget mer. Mlekov och Widell skriver att mångfaldsarbete handlar 

om mycket mer än om att skapa ett strategidokument. Länsstyrelsen har inte uppmärksammat 

de möjligheter som finns med externt mångfaldsarbete, trots att de är en servicemyndighet 

som ska hjälpa medborgarna. När en medborgare ringer till Länsstyrelsen, kunde de som på 

SEB få ett antal språkval, detta hade underlättat för medborgaren som inte kan det svenska 

språket så bra. Kontentan kan nu bli att dessa medborgare aldrig tar kontakt med 

Länsstyrelsen. Anledningen till att SEB sett möjligheterna kan bero på att privata 

verksamheter ständigt försöker hitta sätt att öka sina intäkter, oberoende om nya lagar eller 

regler införs.    

Mlekov och Widell skriver att en klar och tydlig vision, högsta ledningens stöd, 

nulägesanalys, formulera tydliga mål, klar ansvarsfördelning, effektiv kommunikation, 

samordning av aktiviteterna och utvärdering är faktorer som behövs för att driva 

mångfaldsarbete. Både Länsstyrelsen och SEB har en klar och tydlig vision till vad de vill 

uppnå med sitt mångfaldsarbete, vilket har definierats i respektive företags mångfaldspolicy. 

Vilken är relativt lik i verksamheterna och innebär att erbjuda lika möjligheter och lika 

rättigheter för alla oavsett kön, nationell eller enisk bakgrund, ålder, sexuell läggning eller 

religiös övertygelse, att förvalta alla resurser och potentialer. SEB fick i uppgift av ledningen 

att börja arbeta med mångfald och hos Länsstyrelsen kom beslutet från staten. De båda har 

ledningens stöd som enligt Mlekov och Widell är en faktor som behövs för att driva 

mångfaldsarbete. Vid rekrytering ser verksamheterna över hur fördelningen ser ut på 

respektive avdelning, de strävar efter att få en så jämn fördelning som möjligt. Vilket kan 

kopplas till punkten ”nulägesanalys”. För Länsstyrelsen och SEB är det viktigt att visa för 

kunder/medborgare, blivande anställda och anställda vart de står i dessa frågor och att 

tydliggöra vilka värderingar de har som verksamheter. Detta kan tas del av inom respektive 

verksamhets mångfaldsplan och kan kopplas till punkten ”formulera tydliga mål”. SEB har en 

mångfaldskoordinator och i Länsstyrelsen heter befattning HR konsult. De har inte 
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huvudansvaret för mångfald utan finns som hjälp till chefer om de har några frågor angående 

detta. Cheferna i respektive verksamhet måste ha mångfald i åtanke vid rekrytering för att 

skapa en jämn fördelning gällande kön och etnicitet inom avdelningarna. Vilket kan kopplas 

till punkten ”klar ansvarsfördelning”. Angående punkten ”effektiv kommunikation” så kan 

detta kopplas till verksamheternas argument om att det är viktigt att visa anställda, blivande 

anställda och kunder/medborgare vad man står i frågan. Punkten ”samordning av aktiviteter” 

kan kopplas till mångfaldskoordinatorn hos SEB och HR konsulten hos Länsstyrelsen. Det är 

de som följer upp arbetet med mångfald och rapporterar till högre instanser hur arbetet 

fortlöper. Sista punkten är ”utvärdering” båda verksamheterna tar fram statistik på hur 

fördelningen på respektive avdelning ser ut. Det gör cheferna medvetna om vad som måste 

ses över och vilka åtgärder som tas på just deras avdelning. Sammanfattningsvis framgår att 

enligt de intervjuer och material som tagits del av så arbetar verksamheterna lika utifrån 

denna modell. Vilket kan tolkas som att verksamheterna har en mångfaldspolicy och en 

mångfaldsplan för att visa kunder, medborgare, anställda och blivande anställda att de 

försöker bidra med något i frågan.  

SEB och Länsstyrelsen har en relativt lik mångfaldspolicy. Det är säkert naturligt att 

mångfaldspolicyn innehåller samma information, eftersom det handlar om att ge alla i 

samhället lika möjligheter och rättigheter. I de dokument som tagits del av skriver 

verksamheterna att mångfaldsarbetet även handlar om att de ska vara delaktiga i seminarier 

och föreläsningar gällande mångfald. I deras agenda eller aktivitetsplan läggs stor vikt vid att 

dokumenten regelbundet ska uppdateras. Vid de båda intervjutillfällena pratades det om 

vikten av att se hur fördelningen på respektive avdelning såg ut och att statistik togs fram över 

fördelning av personal. Detta är inget som tagits upp i mångfaldsplanen. Båda dessa 

verksamheter började arbeta med mångfald för relativt länge sen och vill profilera sig som 

aktivt deltagande i frågan, borde de då inte kunna redogöra för vad de har åstadkommit med 

sitt arbete från föregående år eller vad de satsar på att åstadkomma följande år. Detta för att 

anställda, blivande anställda och kunder/medborgare ska kunna se hur fördelningen av kön 

och etnicitet har förändrats övertiden. En intressant punkt hittades i Länsstyrelsen 

mångfaldsplan gällande rekrytering som de kallar ”kvotering”. Vilket innebär att minst en 

person med utländsk bakgrund ska kallas till intervju för varje annonserad tjänst under 

förutsättning att den sökande lever upp till grundkraven. Kommer de att anställa den här 

personen bara för att han/hon har annan etnisk tillhörighet eller intervjuar de personen bara 

för att uppfylla kraven? Kringgår de principen att anställa den som är mest lämpad för 
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tjänsten eller anställer de personen för att han/hon är utländsk? Mlekov och Widell skriver att 

en verksamhet som vill öka mångfalden kan göra detta av många olika skäl. 

Företagsekonomiska skäl är vanligast, men det kan även handla om att göra något som är 

politiskt korrekt eller att det görs som en symbolisk gest. Kommer denna person att accepteras 

av de anställda, kommer han/hon att ses som en tillgång för verksamheten eller var detta bara 

något som gjordes bara för att vara politiskt korrekt? Medan SEB använder mångfald för att 

kunna öka lönsamheten i företaget och då handlar det inte bara om att bredda kunskapen utan 

att öka verksamhetens intäkter.  
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7. Slutsats och diskussion 

I denna del presenteras våra slutsatser som baseras på analysen och den teoretiska 

referensramen. Slutsatsen ska besvara problemformuleringen och syftet. 

   

I uppsatsen har det gjorts en jämförelse hur en offentlig (Länsstyrelsen) och en privat (SEB) 

verksamhet arbetar med mångfald.   

Mångfald är ett begrepp som dök upp i Sverige först vid mitten av 1990-talet, i diskussioner 

om integrationspolitiken och i strategier för arbetsplatsers utveckling. Länsstyrelsen och SEB 

började arbeta med mångfald när diskrimineringslagen infördes 1991. Mångfald har blivit en 

samhällig realitet då vi befinner oss i en globaliserad värld där befolkningen består av 

människor med olika bakgrunder, kulturer och verkligheter. Från 1990 fram till idag har det 

skett stora förändringar hur verksamheter och samhället ställer sig till mångfald. En drivkraft 

som ligger bakom detta är de förändringar som skett i lagen, som har bidragit till att 

verksamheter blivit tvungna att ändra sitt sätt att arbeta.  

Mångfaldsplan och mångfaldspolicy är en gemensam faktor i verksamheternas arbete med 

mångfald. Vi kan se att SEB och Länsstyrelsens mångfaldspolicy innehåller relativt lik 

information. Den handlar om att ge alla individer i samhället lika möjligheter och rättigheter 

oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning eller religiös övertygelse. Enligt Mlekov 

och Widell behövs ett antal faktorer för att driva mångfaldsarbete. SEB och Länsstyrelsen har 

dessa faktorer i sitt arbete med mångfald och arbetar på samma sätt utifrån denna modell. 

SEB får direktiv från högsta ledningen hur de ska bedriva sitt mångfaldsarbete. I 

Länsstyrelsen sker detta via mångfaldsrådet, ett råd sammansatt mellan fackföreningar och 

arbetsgivare. SEB har en mångfaldskoordinator och Länsstyrelsen har en HR konsult. Dessa 

personer har inte huvudansvaret för mångfaldsfrågan men finns som assistans till chefer och 

anställda. De arbetar på samma sätt i frågorna men har använt sig av olika benämningar.   

SEB och Länsstyrelsen har mångfald i åtanke vid rekrytering, de arbetar med att se över 

könsfördelningen på respektive avdelning, detta är ett tecken på internt mångfaldsarbete. När 

det kommer till varför verksamheterna arbetar med mångfald kan vi se att de finns skillnader. 

Länsstyrelsen arbetar med mångfald för att de fått direktiv från staten och för att de är en 

serviceverksamhet. De måste föregå med gott exempel och värna om medborgarna. När det 

gäller det interna mångfaldsarbetet talar det mesta för att länsstyrelsen anstränger sig mer för 

att lyfta fram fördomar och förutfattade meningar. De har till exempel olika externa 
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föreläsningar och processledningar för de anställda, med mångfald som tema. Mlekov och 

Widell menar att detta är ett måste, att diskutera stereotypifieringar och kategoriseringar, för 

att verksamheter ska kunna bryta tidigare normer och värderingar. SEB har skaffat sig 

erfarenheter om att arbete med mångfald leder till affärsmöjligheter och lönsamhet. De 

erbjuder sina tjänster på olika språk och har på detta sätt knutit nya kunder till verksamheten 

som exempelvis inte kan det svenska språket. SEB deltar i evenemang som Diversity 

Challenge och visar medborgarna sin aktiva roll i frågan om mångfald. Länsstyrelsen kunde 

också ha erbjudit språkval eftersom de är en service verksamhet som ska hjälpa medborgarna. 

På deras hemsida finns endast fem europeiska språk som tillval och många av Sveriges 

invandrare är från mellanöstern. När en kund ringer till SEB:s kundtjänst finns det 32 olika 

språk att kommunicera på. De har sett möjligheterna med externt mångfaldsarbete, detta beror 

på att privata verksamheter ständigt försöker hitta sätt att öka sina intäkter, vare sig det 

handlar om nya lagar eller regler som införs. Medan Länsstyrelsen inte fått några direktiv från 

staten hur de ska arbeta med externt mångfaldsarbete. De är inte resultatinriktade som 

verksamhet, utan de ska finnas till för medborgarna.   

Vi har under uppsatsens gång hänvisat till skillnaden mellan mångkultur som samhällig 

realitet och mångkulturalism som ideologi. Mångkulturalism är en negativ sidoeffekt av det 

postmoderna samhällsklimatet. Postmodernismens problematik kopplas specifikt till en 

absolut relativism, erkännande av alla kulturer som likvärdiga, vilket förstärker dem men 

samtidigt försvårar kritiken gentemot dem och detta kan leda per automatik till 

multikulturalism. Gringo togs som exempel då vi anser att denna tidningsskrift och dess 

filosofi gav upphov till ett kontraproduktivt bidrag till diskussioner kring identitet och 

mångkultur. Identiteten är inte bara nationell utan handlar även om kön, ålder, klass med 

mera. Även om allt organiserande innebär kategoriseringar. Men för att utveckla en 

verksamhet från en homogen personalomsättning (monokulturell) till en heterogen 

personalomsättning (multikulturell) krävs det att man först upptäcker och blir medveten om 

alla, både öppna och dolda, kategoriseringar som kan vara diskriminerande.  

Sammanfattningsvis kan vi se att den främsta anledningen till att SEB arbetar med mångfald 

är av företagsekonomiska skäl. Den främsta anledning till att Länsstyrelsen arbetar med 

mångfald är för att bredda kompetens i verksamheten. Vi anser att SEB har förvaltat de 

externa möjligheter som finns med mångfald medan Länsstyrelsen haft en passivitet i denna 

punkt. Hade det funnits en idealist i Länsstyrelsen hade resultatet möjligtvis sett annorlunda 
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ut. För privata aktörer är det viktigt att se marknadens alla affärsmöjligheter, medan offentliga 

verksamheter kan luta sig tillbaka på direktiv från staten.                

Det vi kan se är att om verksamheter inte arbetar med mångfald så finns det risk för 

diskriminering, kategoriseringar, förlorad kunskap och minskad lönsamhet. Vi anser att 

mångfaldsarbete är en naturlig följd av den globalisering som nu sker i samhället.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

 

Undersöka skillnader och likheter i banksektorns arbete med mångfald. En anledning till att 

SEB arbetar aktivt med mångfald är på grund av affärsmöjligheterna. Arbetar alla banker med 

mångfald för att knyta nya kunder till verksamheten?  

Att se om privata och offentliga verksamheters mångfaldsarbete är produktivt för den 

demokratiska processen? 

Undersöka mångfaldsarbetets paradox. Hjälper eller stjälper mångfaldsarbetet den 

demokratiska processen. Till exempel att ett privat företag använder sig av en person med 

invandrarbakgrund för att dra in kunder. Invandraren har en identitet oavsett om han/hon 

kommer från Ghana, Iran eller Chile? 

Är verksamheters mångfaldsplaner skenbara? Titta på ett antal olika företag och försöka se 

om de har en mångfaldspolicy och en mångfaldsplan bara för att det ser bra ut? Eller försöker 

de göra något för mångfalden? 

 

7.2 Kritik till uppsatsen 

Något som vi uppmärksamma mot slutet var att det hade varit intressant att se hur de anställda 

inom SEB och Länsstyrelsen uppfattar verksamhetens arbete med mångfald. Vi kunde ha 

gjort enkätundersökningar eller kortare intervjuer med anställda som arbetar i verksamheten. 

För att se om deras inställning till mångfaldsarbetet stämmer överens med det 

mångfaldskoordinatorn säger, som i sin tur kunde ha hjälpt till att förstärka slutsatsen. Men 

även att tittat på statistik från respektive avdelning på kön/etnicitet för att se hur 

könsfördelningen förändrats sedan de starta sitt arbeta med mångfald. 
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Bilaga 1. Intervjumall 

Tid: 

Plats:  

Namn:  

Befattning:  

Bakgrund/Utbildning:  

 

Hur har ni utvecklat er mångfaldspolicy? 

 

Vad är er metod och verktyg kring mångfaldsarbetet? 

 

Varför har ni en mångfaldspolicy i företaget? 

 

Hur definierar ni mångfald i företaget? 

 

På vilket sätt prioriterar ni mångfald i företaget? 

 

Arbetar ni externt med mångfald? I så fall hur? 

 

Hur är det att arbeta med mångfaldsfrågor för dig? 

 

Har du en negativ erfarenhet kring arbetet med mångfald? 

 

Har du något övrigt du vill tillägga när det gäller att arbeta med mångfald? 
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Vad innebär bra ledarskap för SEB? Hur skulle du beskriva SEB:s kultur? 

 

Hur integrerar ni er mångfaldspolicy i rekryteringsarbetet? 


