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Sammanfattning 

Sverige har gått från att ha varit ett homogent land till ett multikulturellt land på ett par decennier. 

Arbetsmarknaden har haft stor efterfrågan på arbetskraft där företagare har anställt arbetskraft från andra 

länder och fått en hög mångfald på sina arbetsplatser. Ekonomisk nedgång i samhället har påverkat 

arbetsmarknaden med hög arbetslöshet speciellt för invandrare.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur mångfald diskursivt konstrueras av chefer och HR-ansvariga 

på arbetsplatsen. Frågeställningar i vår studie har varit att undersöka hur chefer och HR-specialister 

samarbetar kring mångfaldsplanen och om de ser för- och nackdelar med mångfald på sina arbetsplatser. 

Offentliga myndigheter har enligt lag skyldighet att upprätta en mångfaldsplan vart tredje år och aktivt 

arbeta för att främja mångfald medan den privata sektorn inte har sådana krav. En tredje frågeställning i 

vår studie är att jämföra om det finns skillnader mellan dessa två företag och hur de eventuellt ser ut. För 

att få svar på våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade 

frågor. Vi har intervjuat tre respondenter inom vardera offentlig och privat sektor, två chefer, två HR-

specialister och två fackliga ombud. Resultat som framkommer är att de anställda ska ha rätt 

yrkeskompetens och att chefer inte fokuserar på den arbetssökandes etnicitet eller kulturella bakgrund. 

Viktigt är att de personer som söker arbete passar in i arbetslaget och har värderingar som stämmer 

överens med verksamheten. Samarbete mellan chefer och HR-specialister ser lite olika ut mellan 

företagen i vår studie, eventuellt beroende på skillnaden i storlek. Vår studie visar att mångfald som 

begrepp kan vara svårdefinierbart då det inte bara handlar om etnicitet och annan kulturell bakgrund. 

Alla respondenterna ser positivt på mångfald på arbetsplatsen och tycker att de positiva effekterna väger 

tyngre än de negativa.  

Nyckelord: mångfald på arbetsplatsen, jämställdhetsplan/ likabehandlingsplan, samarbete, för- och 

nackdelar med mångfald, offentlig/privat sektor 

 

Abstract 

Sweden has gone from being a homogenous country to being a multi-cultural country in a couple of 

decades. The labor market has had great demand for labor and entrepreneurs have hired labor from other 

countries. Today there is a higher level of diversity in workplaces. Economic decline in society has 

affected labor market with an impact of high unemployment, especially for immigrants. 

The purpose of our study is to examine how diversity is discursively constructed by managers and HR 

managers in the workplace using a norm-critical perspective. 



 

 

Question formulation in our study were to examine how managers and HR specialists collaborate on the 

diversity plan and if they see advantages and disadvantages of diversity in their workplaces. Public 

authorities have a statutory duty to establish a diversity plan every three years and work actively to 

promote diversity while the private sector does not have such requirements. A third question 

formulation in our study is to compare whether there are differences between these two companies and 

what they might look like. To get answers to our research questions, we used a qualitative study using 

semi-structured questions. We interviewed three respondents from public and three from private sectors, 

two managers, two HR specialists and two union representatives. A result that emerges is that 

employees should have the right professional skills and that managers do not focus on the job applicant's 

ethnicity or cultural background. Important is that the people who are looking for work blend in with the 

team and have values that match the business. Cooperation between managers and HR specialists are 

slightly different between the companies in our study, possibly due to the difference in size. Our study 

shows that diversity as a concept can be difficult to define because it is not just about ethnicity and 

cultural background. All respondents welcome diversity in the workplace and think that the positive 

effects outweigh the negative. 

Keywords: diversity at work, equal opportunities plan, cooperation, advantages and disadvantages with 

diversity, public/private sector? 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sverige har på några decennier gått från att ha varit ett homogent till ett mångkulturellt land. Detta har 

satt sina spår i arbetslivet och resulterat i att många arbetsplatser blivit mångkulturella. Vår studie 

behandlar mångfald på arbetsplatsen och hur chefer och HR-specialister samarbetar i 

rekryteringsprocessen utifrån ett mångfaldsperspektiv.  Vi har gjort intervjuer inom privat och offentlig 

sektor och alla respondenter framhävde positiva effekter av mångfald. Alla var överens om att mångfald 

inom arbetsgruppen skapar en större förståelse för andra människor och kulturer. Även negativa effekter 

diskuterades men respondenterna påpekade dock starkt de positiva effekterna övervägde och menade att 

de negativa effekterna av mångfald kan avhjälpas genom diskussioner och stöd av chefer. Resultatet 

visar att chefer inte ser till den arbetssökandes etnicitet eller kulturella bakgrund utan det viktiga är att 

personen har rätt kompetens och har samma mål och värderingar som verksamheten. 
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1. Inledning 

“Diversity, som på svenska betyder mångfald, har blivit ett uttryck som används när människor med 

olika bakgrund och egenskaper ska samarbeta i arbetslivet eller i andra sammanhang” 

    okänt ursprung (Sofia Rönnqvist, 2008) 

 

Arbetsmarknaden har idag många arbetstagare som konkurrerar om arbetstillfällen och tydligast är det i 

våra storstäder. Sverige har genom arbetskrafts- och flyktinginvandring blivit ett land med utbredd 

mångfald både inom det sociala livet och arbetslivet. Offentliga myndigheter ska enligt lag ha en 

utarbetad mångfaldsplan för att undvika diskriminering av arbetstagare. Detta krav gäller inte privata 

företag men i många branscher har även de privata valt att följa en mångfaldsplan. Mångfald innebär att 

arbetsgivare ska eftersträva jämlikhet i arbetslivet utifrån inkluderande av alla oberoende av kön, 

etnicitet, religion eller annans trosuppfattning, funktionshindrade eller sexuell läggning. Mångfald 

innebär också att individer inte ska sorteras bort på grund av aspekter som inte har med arbetet att göra 

vid befordran och rekrytering. 

Vårt intresse för detta ämne väcktes av en artikel i Dagens Nyheter den 30 augusti 2015. Det var ett 

privat företag som på frivillig basis jobbat fram en mångfaldsplan för att få in fler kvinnor i deras 

mansdominerade bransch. Vi ville veta om arbetsplatsen är en öppen plats för människor som kommer 

från olika bakgrunder och hur de välkomnas in på arbetsmarknaden.  Hur inkluderande är dagens chefer 

när det kommer till att skapa mångfald och hur ser deras rekryteringsprocess ut? Studier visar att 

chefer/HR-specialister helst anställer folk som ser ut som de själva gör, har likande utbildning och har 

ett namn som är liknar deras egna (Mlekov & Widell, 2003:103). Väljer de sina likar eller ser de till 

kompetens och mångfaldens berikande inflytande i första hand? Mångfald är ett laddat ämne och att inte 

arbeta för detta kan uppfattas som bakåtsträvande och tolkas som en rädsla för det annorlunda.  

Chefer har ett stort ansvar för att inkludera och låta alla komma till tals och som medarbetare ska du 

arbeta för att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen (Fägerlind 2012). Kommer vi hitta dessa två 

byggstenar under vår studie? Vår uppsats ska ta upp hur det ser ut kring chefers attityd och arbetssätt till 

mångfald på två arbetsplatser i Sverige 2015. 
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Disposition 

Kapitel 1 är det kapitel där vi kommer definiera och förklara vad begreppet mångfald innebär och 

förklara vad diskrimineringslagen innebär. 

Kapitel 2 redovisar tidigare forskning som vi ser som relevant för vår studie. 

Kapitel 3 berör den teoretiska referensram som vi använt oss av för att analysera vårt empiriska 

material. Vi har använt oss av begreppet intersektionalitet som beskriver maktpositioner i arbetslivet, 

Goldbergs stämplingsteori som redogör för avvikande beteende och slutligen för Bourdieus begrepp om 

socialt kapital och habitus.  

Kapitel 4 kommer att redovisa för vårt metodval som tillvägagångssätt, urval och de begränsningar vi 

gjort i vår studie. 

Kapitel 5 redogör för resultatet som vi analyserat utifrån empirin. Här har vi knutit den teoretiska 

referensramen till vårt resultat och den tidigare forskningen. 

Kapitel 6 presenterar en slutdiskussion av vår studie och hur vår frågeställning har besvarats. Sist 

redogör vi för nya forskningsområden som vi ser intressant att fördjupa ytterligare forskning i. 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mångfald diskursivt konstrueras av chefer och HR-

ansvariga på arbetsplatsen. 

Frågeställningar: 

● Hur upplever chefer fördelar och nackdelar av mångfald? 

● Hur upplever HR-specialister och chefer sitt samarbete kring mångfald 

● Finns det någon skillnad mellan hur offentliga och privata företag ser på mångfaldens 

betydelse? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att beskriva begreppet mångfald och vad diskrimineringslagen innebär i 

korthet. 

 

Mångfald 

Mångfald var ett nytt begrepp när det presenterades i en rapport 1996. Mångfald utgår ifrån det engelska 

ordet Diversity och Diversity management som utvecklades i USA på 1980- talet. USA har en lång 

historik av att jobba med jämlikhetsarbete på arbetsmarknaden och att diskriminera en individ ger hårda 

straff (Skog, 1996).   

Diversity och diversity management är resultatet av detta jämlikhetsarbete och utgår från en 

ledarskapsfilosofi där man i USA ville utveckla och ta till vara de mänskliga prestationerna inom 

arbetslivet. Den svenska betydelsen av mångfald har lite olika betydelse utifrån olika perspektiv. Inom 

samhällsperspektivet vill man med mångfald poängtera statusen på arbetsmarknaden och inom 

samhällslivet.  Det viktiga är att belysa rättvisa och jämlikhet samt att arbetsmarknaden ska vara 

tillgänglig för alla människor. Ur ett organisationsperspektiv handlar mångfald om strategier om hur 

faktorer som kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller de människor som lever med ett funktionshinder 

har för effekter inom arbetsgrupper samt om dessa sammansättningar har någon påverkan på makt och 

inflytande i arbetsgrupper (Mlekov & Widell, 2003). 

Mångfald kan enligt Fägerlind (2012) delas in i kvantitet och kvalitet. Kvantitet innebär att det inom 

arbetsgruppen finns olika representanter av kön, religion, etnicitet, personer som lever med 

funktionshinder, sexuell läggning och personer med olika kulturella bakgrunder. Kvalitet som 

mångfaldsperspektiv representeras av de erfarenheter och kunskaper arbetstagarna har beroende på 

utbildning och bakgrund samt att dessa erfarenheter kan tas tillvara och att det finns möjlighet att 

påverka arbetsplats och utveckling. (Fägerlind, 2012: 6-7). Författaren vill även betona att mångfald 

även innebär att arbetsgivaren vid en rekryteringsprocess eller en befordran tar tillvara på den 

kompetens som arbetssökanden har. Mångfald är även att alla arbetstagare ska ha alla möjlighet att 

prestera för att bidra till verksamhetens utveckling. En generell definition av begreppet utgår dock från 

att se likheter och olikheter i det som skiljer individer från andra och från de egenskaper som 

karakteriserar de grupper de tillhör (Fägerlind, 2012). 

Mlekow & Widell (2003) beskriver hur ett internt och externt mångfaldsarbete kan se ut. Det interna 

mångfaldsarbetet innebär organisationens arbete kring mångfaldsfrågan angående medarbetare och att 
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inkludera alla i verksamheten. Det handlar i många fall om analyser av hur personaldemografin ser ut, 

kulturen inom organisationen och olika arbetsprocesser ser ut. Målet med denna analys är att ta reda på 

om det finns förändringar inom verksamheten som kan göras och hur dessa påverkar organisationen. 

Genom att analysera sina klienter och andra intressenter kan företaget få fram information om hur det 

kan förbättra sin verksamhet där målsättningen är att anpassa verksamheten till sin klientgrupp. 

Mångfald definieras bland annat som olikhet eller likhet och att något kan finnas i stora antal eller i 

olika kategorier (Mlekov & Widell, 2003:8). 

 

Mångfaldsplan - vad innebär det? 

En rapport från Integrationsverket (www.mkc.botkyrka.se/) förklarar att mångfaldsplan är ett 

styrdokument som upprättas av en arbetsgivare som beskriver hur den arbetar med att främja mångfald 

på arbetsplatser och ska innehålla konkreta åtgärder som visar hur arbetsgivaren ska arbeta vid olika 

frågeställningar som rör mångfald på arbetsplatsen. 

 

Diskrimineringslagen (DL 2008:567) 

Syfte med diskrimineringslagen är att främja varje persons rättigheter oavsett kön, etnicitet, sexuell 

läggning, religion, funktionshinder och ålder. Arbetsgivaren har skyldighet att vart tredje år upprätta en 

jämställdhetsplan där jämställdhetsarbetet presenteras och att aktivt samverka för att dessa åtgärder 

uppnås. Diskrimineringsombudsmannen (DO) inom statliga myndigheter arbetar aktivt med att 

kontrollera att lagen följs och den arbetsgivare som inte har en mångfaldsplan erläggs ett straff i form av 

vite (DL 2008:567). 

 

Jämställdhetsplan eller Likabehandlingsplan 

Mångfaldsplan benämns på olika sätt beroende på vilken myndighet eller företag som sammanställer 

den (www.mkc.botkyrka.se). Stockholms läns landsting, där vi intervjuade tre respondenter, har valt att 

kalla sin mångfaldsplan för jämlikhetsplan och på den privata förskolan som också ingår i vårt 

forskningsprojekt kallas mångfaldsplanen för likabehandlingsplan (www.do.se). Vi kommer 

fortsättningsvis kalla den för mångfaldsplan. 

http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/sts_2000-1_kommunmangfald.pdf
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/sts_2000-1_kommunmangfald.pdf
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I enlighet med diskrimineringslagen (DL 2008:567) har HR-avdelningen inom Stockholms läns 

landsting utformat en mångfaldsplan. Inom den privata förskolan har de i enlighet med rådande 

bestämmelser utarbetat en likabehandlingsplan vilken är ett styrdokument som utformar deras riktlinje 

för likabehandling av deras klienter och personal (www.do.se.) 

 

Mångfaldsplan och dess lagar 

Båda arbetsplatserna som vi har undersökt har en mångfaldsplan. Hos landstinget kallas den för 

mångfaldsplan och inom förskolan går den under epitetet likabehandlingsplan. Storleksmässigt skiljer 

sig dessa företag åt då den privata förskole koncernen har 120 anställda och landstinget 16000 anställda. 

De statliga företagen i Sverige är enligt lag skyldiga att arbeta för mångfald till skillnad mot de privata 

som inte har detta krav. I vår studie har vi undersökt ett privat företag vilket i och med att det är en 

förskola lyder under skollagen. För att förskolan ska få bedriva sin verksamhet finns det krav från 

skolmyndigheten på en verksamhetsplan som utgår från skollagen (www.skolverket.se) 

 

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/
http://www.skolverket.se/
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3. Tidigare forskning 

Vi har studerat tidigare forskning inom mångfaldområdet och hur rekryteringsprocessen inom ett företag 

har förändrats under ett par decennier samt hur diversiterade arbetsgrupper presterar på sina 

arbetsplatser. Vi har valt att jämföra hur ett privat företag och hur en statlig myndighet arbetar med 

mångfald för att se om det finns några skillnader.   

 

Personalrekrytering 

Augustsson (1996) har i sin forskning tittat på hur rekryteringsprocessen förändrats inom Volvo 

Torslandaverken (VTV) då de utvecklat organisationen och dess arbetsmoment. VTV har under flera 

decennier haft en personalstyrka bestående av många olika etniciteter. Rekryteringsprocessen har 

utvecklats från att arbetstagaren i princip bara gick till arbetsplatsen och sökte arbete, med skolbetyg i 

handen till en mer analytisk process med intervju, referenskrav och en skriven ansökan om varför 

personen söker jobb. En annan faktor som arbetsgivaren blivit mer intresserad av är arbetstagarens egna 

uppfattningar om företaget och arbetsmomenten, deras sociala kompetens och hur de skulle komma att 

passa in i arbetsgruppen. 

Sofia Rönnqvist (2008) beskriver i sin avhandling hur diverserade arbetsgrupper presterar avseende 

positiva och negativa effekter. Diskrimineringslagen kom till på grund av att staten ville förbättra 

invandrares ställning på arbetsmarknaden och att arbetsplatser skulle bli mer jämlika utifrån ett 

könsperspektiv. Vi ser i dessa forskningsrapporter ett samband med vår egen studie och vi kan koppla 

ihop delar från dem och jämföra med våra egna forskningsresultat.   

Augustsson har i sin avhandling belyst hur den svenska bilindustrin under 1990- talet utvecklat 

arbetsorganisationen inom Volvo Torslandaverken (VTV). Vi kommer i fortsättningen använda oss av 

förkortningen VTV när vi skriver om Volvo Torslandaverken. Redan under 1960-talet påbörjades en 

rekrytering av arbetskraft från utlandet och kraven för att få jobb inom VTV var inte så höga, eftersom 

bilindustrin var i stort behov av personal. Under 1990- talet började man på VTV att utveckla 

arbetsorganisationen inom företaget och intresset växte fram att skapa en bättre miljö för arbetstagarna 

samt att göra företaget mer produktivt. Inom VTV finns det två olika arbetsmiljöer där det ena är det 

manuella systemet, där det finns en tydlig hierarki som är uppbyggd av arbetare (montörer, svetsare och 

plåtslagare) och förmän/controller som leder arbetet. Det andra systemet är integrerad mekanisering 
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som består av tjänstemän som jobbar administrativt inom företaget där det råder en plan 

arbetsorganisation utan ett tydligt hierarkisystem. 

 

Sociala kriterier 

I själva rekryteringsprocessen började rekryterarna vid denna tidpunkt att fokusera mer på individen 

som söker jobb inom VTV.  Augustsson (1996) utgår i sin avhandling från Jenkins begrepp om kulturell 

godtagbarhet, vilken består av fyra urvalskriterier som rekryteraren använder. Han nämner uppträdande 

och attityd där det ingår yrkesverksamhet och relevanta erfarenheter samt personlighet och egenskaper 

(Jenkins i Augustsson, 1996: 79-81). Dessa begrepp är till för den grupp som arbetar inom det manuella 

systemet. Inom kategorin yrkesverksamhet fokuserar rekryteraren på hur länge den arbetssökande kan 

tänkas stanna inom företaget och den arbetssökandes stabilitet vilket innebär att arbetstagaren inte byter 

arbetsplats utan stannar kvar på en och samma. Att vara en stabil arbetstagare innebär enligt VTV att 

arbetstagaren är stabil och visar att hen är lojal mot sin arbetsgivare. Relevanta erfarenheter delas in i tre 

kategorier: en ambition om att vilja utvecklas är den första, i den andra försöker företaget ta reda på om 

arbetstagaren har fler meriter och i den sista vill företaget ta reda på arbetstagarens inställning till 

arbetsuppgifterna. En annan synpunkt som framkommer under internrekrytering inom VTV är att 

rekryteraren gärna vill att arbetssökande redan har en bekant som jobbar på avdelningen. De vill ha 

någon som kan intyga att den nya arbetstagaren är ambitiös för att slippa problem med okunniga eller 

lata arbetstagare. 

Inför rekrytering av arbetssökande till det integrerade systemet använder sig personalrekryteraren 

samma begrepp som ovan och dessutom framträdande och utseende, ålder, civilstånd, läs – och 

skrivkunnighet, svenskspråkig kompetens och referenser. Jenkins avser med framträdande och utseende 

att olika arbetsmiljöer kräver olika preferenser om vad som är presentabelt och respektabelt. Inom VTV 

ser man att arbetstagarna inte har samma tankesätt, att olika etniciteter skiljer sig ganska mycket från 

varandra och att detta skapar problem. Rekryterarna inom företaget började lägga stor vikt på att ta 

referenser från andra arbetsplatser och Jenkins beskriver att arbetsgivaren vill få fram tidigare 

information om den arbetssökandens sjukdomsbild, frånvaro och anställningar för att kunna avgöra 

sökandens ansvarstagande och stabilitet. I Jenkins aspekter om civilstånd och ålder framkommer det att 

när VTV anställer arbetstagare till den integrerade miljön så anses det att den ideala arbetstagaren är en 

svensk man i 30 årsåldern. Inom VTV är det inte lika tydligt som i Jenkins egen studie men 

underförstått har VTV samma synsätt om den ideala arbetstagaren. Jenkins beskriver att det är de 

manliga arbetstagarna som tar ett större ekonomiskt ansvar och därför är den normerade faktorn i 
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samhället vilket innebär att de är mest ideala för företaget (Jenkins i Augustsson, 1996: 79-81).  

Augustsson uttrycker att tjänstemännen inom VTV värderade läs- och skrivkunnighet högt vid 

anställning och det påpekas att det inte finns utrymme på arbetsplatsen för undervisning i svenska 

språket. Detta leder till att de tjänstemän som jobbar inom VTV är svenskar och de som jobbar inom den 

manuella miljön är invandrare som inte får tillträde till den integrerade mekaniseringsmiljön. Detta visar 

att det finns en etnisk diskriminering och en uteslutning av invandrad arbetskraft inom VTV och att det 

främjar synsättet inom företaget att de svenska ungdomarna ska göra karriär. Invandrarna ska hålla sig 

kvar på verkstadsgolvet och tjänsterna till det integrerade mekaniseringssystemet är till för invandrare. 

Det framkommer under en intervju med en tjänsteman en viss frustration gentemot myndigheter och 

deras hantering av flyktingar. Han menar att den svenska staten saknar handlingsåtgärder för att få in 

invandrare i det svenska arbetslivet utan de blir kvar på flyktingförläggningar utan möjlighet till arbete 

eller att lära sig svenska. Tjänstemannen påpekar även vikten av att lära sig svenska för att komma in i 

det svenska samhället och arbetslivet (Augustsson, 1996:81–85). 

 

Mångfald på arbetsmarknaden 

Sofia Rönnqvist har i sin avhandling om mångfald i Sverige diskuterat vad diverserade grupper på 

arbetsmarknaden har för effekter inom företag och organisationer. I slutet på 1970-talet och under 1980- 

talet blev rasism mer tydligt i Sverige och invandrarnas ställning på arbetsmarknaden blev sämre och 

ledde till en högre arbetslöshet jämfört med svenskar. Detta ledde i sin tur till att mångfald blev ett 

politiskt ämne och detta resulterade i en diskrimineringslag för att stärka invandrarnas status på 

arbetsmarknaden. Mångfald på arbetsplatser är positivt för deras verksamhet. Mångfald innebär att man 

kombinerar olikheter på arbetsplatser och denna kombination bidrar till verksamhetens utveckling men 

det finns även negativa effekter som Rönnqvist (2008) hänvisar till. Ett flertal studier visar på både 

positiva och negativa samband mellan homogena och heterogena arbetsgrupper och vad de 

åstadkommer inom ett företag eller organisation. Vissa forskare menar att homogena grupper är bättre 

på att samarbeta och ta snabba beslut och har en bättre sammanhållning medan andra studier visar att 

heterogena grupper är mer kreativa och deras olika perspektiv hjälper dem att ta besluts. Homogena 

arbetsgrupper kan skapa osäkerhet och otrygghet som bidrar till dålig sammanhållning och 

produktivitet. 

Mångfald på arbetsplatser leder till karriärmöjligheter för individer samt skapar en tryggare arbetsplats. 

Ur ett samhällsperspektiv leder mångfald till ökade möjligheter till integration och ett mer balanserat 

samhälle. Rönnqvist (2008) menar att organisationer och företag med stor mångfald har större 
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möjligheter att bekämpa diskriminering på arbetsplatser. Att ha en arbetsgrupp med olika etniciteter, 

som belyser hur samhällets demografi ser ut menar Rönnqvist (2008) ger arbetsgivaren större 

möjligheter att bemöta sina klienter på ett bra sätt. Detta leder till nöjda klienter samt en större förståelse 

för andra människors kulturer och vanor. För privata företag som inte har något krav på mångfaldsplan 

men som väljer att arbeta efter en sådan plan ger det företaget ett gott rykte ute på arbetsmarknaden och 

sett ur ett samhällsperspektiv ger det företaget en högre status. 

Rönnqvist (2008) beskriver vad som låg bakom diskrimineringslagen och varför den kom till. Hon 

menar att den ekonomiska situationen på 1990-talet bidrog till ökad rasism och att integrationen av 

invandrare i det svenska samhället fallerade och att många av invandrarna inte fick tillgång till den 

svenska arbetsmarknaden. Detta resulterade i att begreppet mångfald politiserades och svenska 

regeringen stiftade en lag mot etnisk diskriminering (Rönnqvist, 1994:143). Ett par åt senare kom även 

kravet på att statliga myndigheter måste visa upp en mångfaldsplan där det tydligt framgår vilka 

åtgärder de har för att främja mångfald på arbetsplatsen. 
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4. Teoretisk referensram 

Här presenteras de teoretiska begrepp som vi knyter till vår studie om mångfald på arbetsplatsen.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur mångfald diskursivt konstrueras av chefer och HR-ansvariga 

på arbetsplatsen. 

Vi beskriver och analyserar hur två företag i dagens Sverige tänker kring och jobbar med mångfald sett 

utifrån deras livsvärld. De teorier och begrepp vi har valt att använda oss av är intersektionalitet, 

stämplingsteorin och Bourdieus teorier om socialt kapital, fält och habitus. 

 

Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet har under de senare åren ökat inom forskning och i analyser på det politiska 

planet. Kortfattat så har intersektionalitet sin grund i postmodern och postkolonialistisk feminism och 

användningsområdet för detta är att kunna analysera flera olika maktstrukturer på en gång och hitta var 

tyngdpunkten ligger. Vi ingår alla i ett nav av olika maktaxlar så som ålder, kön, utseende, sexuell 

läggning, etnicitet, ekonomi. 

Dessa olika indelningar utgör olika stadier i en eventuell diskrimineringsanalys. En kvinna kan till 

exempel vara diskriminerad på grund av sitt kön men också av det faktum att hon kan vara 

funktionshindrad eller av utländsk bakgrund. Dessa olika grunder för diskriminering utgår från 

sammanhanget och där analyserar vi vilken maktaxel som påverkar. 

Detta leder oss in på de olika graderna av mångfald och dess olika dimensioner. Mångfald delas in i 

primär och sekundär mångfald. De egenskaper en människa besitter och som är näst intill omöjliga att 

förändra kallas för primära. Som exempel ser vi ålder, kön, ras och fysiska förutsättningar. Dessa går 

under medfödda egenskaper. Som sekundär mångfald ses de egenskaper som ändras över tid det vill 

säga språk, inkomst, bostadsort och civilstånd. Dessa egenskapers förändring kommer med vår 

livserfarenhet och sambandet mellan primära och sekundära influerar vårt sätt att se på oss själva och 

vår omgivning (Mlekov & Widell, 2003) 

 

Stämplingsteori 

Stämplingsteorin tar Ted Goldberg upp i sin bok Samhällsproblem från 2010 och den grundar sig i 

Howard S. Beckers processmodell om avvikande beteende. Eftersom samhällets normer är svåra att 

undvika så känner den avvikande en press på sig att acklimatisera sig.  Under denna process av 

utveckling bygger alla händelser ett fundament för nästa stadie. Den första stämplingen börjar i 
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barndomen av barnets sociala föräldrar. Nästa steg är samhällets stämpling. En individ som har en 

negativ självbild har en låg överensstämmelse med hur samhällets ideal ser ut. Eftersom stämpling är ett 

resultat ur en process av en rad negativa erfarenheter från människor i ens omvärld definierar sig 

individen som en sämre person än den egentligen är. När vi stämplar människor i vår omgivning är det 

utifrån tidigare erfarenheter av interaktioner och dessa små och stora intryck gör att vi har en bild av hur 

just dessa människor kommer bete sig i framtiden. För att undvika stämpling anser Goldberg att vi ska 

se och reagera på det individer gör inte vilka de är. Genom att förmedla normer och tankesätt på vår 

arbetsplats kan vi arbeta för att undvika att stämpla avvikande personer som sämre individer på grund av 

grupptillhörighet. 

 

Socialt kapital 

Olika former av kapital är en stor del i begreppet mångfald och dess betydelse. Vi har under intervjuerna 

registrerat hur människor positionerar sig i det sociala rummet. Socialt kapital och det sociala rummet 

grundar sig i en av Bourdieus teorier. Bourdieu anser att de olika formerna av kapital så som 

ekonomiskt, kulturellt och socialt, överförs till de rättmätiga arvingarna och gör så att ojämlikheter i 

samhället reproduceras och lever kvar i generation efter generation (Bourdieu i Margaretha Järvinen i 

Andersen & Kaspersen, 2010). 

Bourdieu talar om rummet av sociala positioner och hur fördelningen av det sociala kapitalet fördelas 

mellan de olika aktörerna. Dessa indelningar existerar enbart på grund av gruppernas motpoler och deras 

förhållande till varandras likheter och olikheter. De människor som befinner sig i det sociala rummet har 

en större potential att hitta varandra och ingå avtal, vänskap eller affärer än de från olika bakgrund och 

ställning i samhället. Bourdieus kapitalform av socialt kapital innefattar den form av resurs som en 

individ besitter på grund av sin grupptillhörighet. Det ekonomiska kapitalet är de finansiella resurser 

som en individ har och det kulturella innefattar dels de utbildningar individen har men också dess 

finkulturella aspekter som visar hur hen ska uppföra sig i olika sammanhang. Det finns också ett fjärde 

kapital som Bourdieu kallar för det symboliska kapitalet och det uppstår när de andra kapitalformerna 

används i kontext. Rätt kontext är av största vikt då egenskaper som individen besitter är ibland en 

tillgång och i andra sammanhang inte ses som något av värde. 

 

Habitus 

Bourdieus analyser av begreppen smak och livsstil visar på att det som uppfattas som individens egna 

val i verkligheten samspelar med sociala inkluderingsmekanismer och exkluderingsmekanismer och 
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låter inte individen välja eller styra själv över sina beslut. Det finns sociala och mentala strukturer som 

gör att de människor som befinner sig i en undre position inte har någon större möjlighet att förändra sin 

situation då de socialiserats in i dessa och definierar sig själva av mindre värde. Länken mellan dessa 

strukturer är vad Bourdieu kallar för Habitus.  Detta system är i vilket individerna får intryck av sin 

omvärld och utför handlingar i densamma. Habitus leder aktörerna in i kontexter som bekräftar tidigare 

kontexter och gör så att de inte hamnar i situationer som provocerar eller betvivlar deras habitus. Detta 

gör att vi håller oss och våra diskussioner till de som tänker som oss och liknar oss. 

 

Fält 

Bourdieus begrepp fält betyder nätverk och varje fält har sin Doxa med sina specifika regler kring vad 

som är rätt eller fel och normalt eller onormalt. Dessa osynliga regler återfinns i alla små som stora 

nätverk och här uppstår en fejd mellan fältets nya och gamla medlemmar. De etablerade försöker få 

deras regler att bestå för alltid och de nyanställda måste till en början anpassa sig för att inte skjuta sin 

framtid i sank. Nätverkets bakgrund utgörs av dess kontroverser samtidigt som kontroverserna skapas ur 

sin bakgrund (Bourdieu i Margaretha Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2010). 

Dessa teorier använder vi oss av för att tolka svaren vi fått i våra intervjuer. Vi ser våra respondenter 

som aktörer i begreppen socialisation, habitus och som innehavare av socialt kapital med chans att 

påverka sin omgivning. Stämplingsteorin av Goldberg är en markör som gör att vi kan teoretisera 

respondenternas svar och se hur mycket av tidigare erfarenheter som färgar dem. Vi ser respondenterna 

som betydande inom sina organisationer och med kraft att utveckla och påverka vilken nivå mångfalden 

ska få i företagsnormen. Vi kan också läsa av hur intersektionalitet påverkar organisationerna och hur 

och vilka delar av mångfalden som lyfts och prioriteras eller inte och hur detta skiljer sig åt. 
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5. Metod 

I detta kapitel går vi in på metoden vi valt till vår studie kring chefers attityder till mångfald på 

arbetsplatsen. Här kommer en kortare beskrivning av vad som skiljer kvalitativa och kvantitativa 

metoder åt och när de är relevanta att använda i studier. Vidare följer en beskrivning över vilka 

avgränsningar vi gjort relaterat till vår tidsram och vilka respondenter som valt att ställa upp i vår studie. 

Vi går igenom vår ontologiska utgångspunkt och den undersökande metod som vi har arbetat efter. 

 

Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi ställer ett 

antal frågor och de svar vi får från respondenterna leder oss in på följdfrågor. Detta ger oss ett utrymme 

för ytterligare frågor samtidigt som respondenten får prata ganska fritt och berätta mer om det som 

intresserar hen. Detta arbetssätt ger oss möjlighet att konkretisera och styra ämnet i den riktningen vi 

behöver för att fylla sin funktion i vår studie.  

 

Metodvalets bakgrund och avgränsning av studien 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur det ser ut på två olika arbetsplatser som har 

likheter och olikheter att ta hänsyn till. När vi vill veta vad det är som gör att människor får en 

uppfattning om ett fenomen är samtal ett lämpligt tillvägagångsätt (Aspers, 2011: 44). Den 

datainsamlingsmetod vi valde för att genomföra studien om mångfald på arbetsplatsen var enskilda 

intervjuer och med tidsaspekten i åtanke valde vi att fokusera på en snävare ram av mångfald och lägga 

störst fokus på området kring etnicitet och kön. Vi har också valt att avgränsa oss genom att jämföra ett 

statligt och ett privat företag. 

 

När en väljer att göra en kvalitativ analys av ett forskningsämne och använder oss av intervjuer bygger 

en stor del av forskningen på forskarens förförståelse och denna typ av forskning är både spännande och 

pressande. Målet med den kvalitativa forskningen är att skapa en insikt och förståelse för ämnet med 

denna metod. Denna metods ”problem” är att den inte kan byggas på siffror och inte generaliseras alltför 

mycket på befolkningsnivå. Vi får istället en insikt och inte en hypotes som ska behållas eller förkastas. 

Den kvantitativa forskningen hanterar siffror istället och bygger på undersökningar som gjorts. Dess 

problem bygger istället på att de undersökningar som finns att tillgå ofta inte stämmer in på 

forskningsfrågan till 100 %. Validitet i dessa undersökningar sjunker och det går inte att nå en hög 
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reabilitet. När forskaren använder sig av en kvalitativ metod behöver inte forskningsprocessen vara lika 

strikt. Om nya omständigheter dyker upp i processen så kan forskaren följa med i processen och ställa 

nya frågor som inte fanns med i den initiala intervjuguiden. Kvantitativa analyser är mycket striktare på 

det sättet och har en förutbestämd mall de utgår ifrån med satta frågor (Aspers, 2011). 

Vårt syfte är att undersöka attityden till mångfald på ett privat företag kontra en myndighet och skapa en 

förståelse för hur det ser ut i olika delar av arbetsmarknaden. Vi är inte ute efter att skapa en mall som 

går att generalisera på andra företag utan resultatet av vår empiriska undersökning beskriver bara hur det 

ser ut på de två företag vi undersökt. 

 

Utförande och urval 

Idén till forskningsämnet kom efter att ha läst en artikel i DN den 30/8 2015 om mångfald i arbetslivet 

och chefers attityd till mångfald på arbetsplatsen. Lagstiftningen anger att statliga företag måste verka 

för att främja mångfald på arbetsplatsen men privata företag lyder inte under samma lagstiftning. 

Eftersom vi studerar hur chefers attityd till mångfald ser ut så är dessa olika kontexter intressanta att 

studera ur samma mall. Arbetet fortsatte med studier av litteratur i ämnet och genom detta fick vi en bas 

att utgå ifrån. För att forska vidare i ämnet valde vi att intervjua sex personer som alla är insatta i 

respektive företags mångfaldsarbete. Vi har valt att intervjua nyckelpersoner i både den privata och 

offentliga sektorn och dessa personer har god insyn i hur företaget ser på och arbetar med begreppet 

mångfald. Vi utgår från ett bekvämlighetsurval som sedermera får en snöbollseffekt. Vi söker kontakt 

med en HR-chef, en mellanchef och en facklig representant vid en myndighet och respondenter med 

samma arbetsbefattning på ett privat företag inom förskolesektorn.  Jan Trost (2010) beskriver den form 

av intervju som låter respondenten vara delaktig i vad hen främst vill fokusera på under intervjun. Vi 

begränsar intervjun till det för oss relevanta området och låter den formas av våra frågor som är av 

semistrukturerad karaktär. Insamlingen av materialet och intervjuerna har varit tidskrävande inom den 

tidsram vi har för studien och att göra undersökningen mer omfattande var inte möjligt. 

Vi fick kontakt med fem kvinnor och en man och bestämde att vi skulle ses på respektive respondents 

arbetsplats. Den första intervjun vi gjorde var den med urvalets enda man och det var också den längsta 

intervjun. En av respondenterna hade begärt att få frågorna på mail före intervjun och på så sätt förberett 

sig med exempel på hur det kan se ut på deras olika avdelningar. Varje intervju beräknades till ca 30 

minuter och skedde på respondentens arbetsplats. Denna tidsram uppskattning visade sig stämma bra 

och intervjuerna slutade på en medeltid av 35 minuter. Intervjuerna genomfördes på respondentens 
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arbetsrum eller i ett fall i ett konferensutrymme och vi utförde intervjuerna genom att en av oss ställde 

frågorna och den andra spelade in, antecknade och ställde följdfrågor. 

 

Vi valde att inleda med två enkla frågor nämligen “Intervjupersonens befattning/arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen” och “Hur länge har du arbetat inom företaget/organisationen”. 

Detta för att få i gång intervjun och få respondenten att känna att hen kunde svara på våra frågor. 

Samtliga intervjuer spelades in av oss för att vid ett senare tillfälle transkriberas. Efter att detta skett 

raderades inspelningarna vilket vi vid intervjuernas början informerat om. Detta arbetssätt beskrivs av 

Jan Trost i hans bok “Kvalitativa intervjuer” (2010). Dessa intervjuer används senare som material för 

vår analys i forskningsämnet. Vi har medvetet valt att använda återkommande teman från dessa 

intervjuer för att hitta ett mönster. 

De svar vi fått fram återspeglar hur det ser ut just nu och kan inte tala för det som varit eller för vad 

kommande undersökningar i ämnet får för resultat. Vi är inte ute efter att jämföra med andra liknade 

undersökningar som gjorts i ämnet utan beskriva hur det kan se ut på en arbetsplats från två olika 

varianser i Sverige 2015. Däri ligger vår reliabilitet och tillförlitlighet. Dessa intervjuer har dock höjt 

respondenterna medvetenhet om mångfald och denna erfarenhet kan göra att samma intervju skulle få 

ett annat utfall vid ett annat tillfälle och detta sänker på så vis reliabiliteten. 

 

Etiska aspekter 

Dessa respondenter intervjuades med hänsyn till de etiska aspekterna kring bibehållen anonymitet. Våra 

respondenter är medvetna om sina kollegors deltagande men har intervjuats enskilt. Enligt Trost (2010) 

är det viktigt att respektera respondenternas anonymitet under redovisningen av den insamlade datan då 

deras personuppgifter ska hållas hemliga. En annan etisk aspekt under intervjuer om mångfald är ämnets 

laddning. Det kan vara känsligt för en del individer att diskutera ämnet som både är politiskt och 

känslomässigt. Då kan svaren bli återhållsamma och respondenten kan känna sig utpekad för hur den 

arbetar med mångfald i sitt arbete. Vi har under intervjuerna varit försiktiga med våra egna reaktioner på 

respondenternas svar och låtit dem prata fritt. 
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6. Resultat 

I kapitlet om tidigare forskning ser vi att det inte satsades så mycket på att främja mångfald för tjugo år 

sen. Det företag som Augustsson har bedrivit sin forskning hos är Volvo Torslandaverken (VTV). Där 

satsades det på att de svenska ungdomarna som skulle göra karriär inom företaget medan invandrarna 

skulle hållas kvar på verkstadsgolvet. Deras rekryteringsprocess ställde krav där det var viktigt att vara 

en stabil arbetstagare och inte hoppa runt mellan olika företag. En av de viktigaste kvalifikationerna var 

att tjänstemännen skulle vara kunnig i det svenska språket, både i tal och skrift men ingen undervisning 

bedrevs för de anställda. Detta innebar att tjänstemännen bestod av enbart svenskar och i verkstaden fick 

invandrarna jobba. Ingen såg till kvalifikationer under rekryteringsprocessen utan arbetstagarna 

värderades utifrån sin “svenskhet ”och inte vad de kanske kunde tillföra på arbetsplatsen. Goldberg 

(2010) anser att när vi stämplar människor utifrån erfarenhet av liknande händelser medför att vi har en 

bild av hur just dessa människor kommer bete sig i framtiden. För att undvika stämpling tycker 

Goldberg att vi ska reflektera över vad individer gör och inte vem de är. Han menar att vi ska vara 

inriktade på att förmedlar normer istället för att stämpla avvikande personer och sänka deras självbild. 

Vårt resultat kan även i ett tidsperspektiv ställas i kontrast till det som framkommit i tidigare forskning 

avseende mångfald och inkludering på arbetsplatsen och synen på kvalifikationer. 

Inför resultatet av vår studie kring mångfald i arbetslivet har vi studerat materialet som samlats in 

genom våra sex intervjuer. Under denna procedur har vi letat efter en röd tråd i intervjuerna och de 

återkommande teman vi funnit är Mångfaldens betydelse, Tillit, Öppenhet inför olikheter, 

Anställningskrav, Samarbete kring mångfald och Erfarenhet av mångfald; upplevda fördelar och 

nackdelar av mångfald. 

Intervjupersonerna har försetts med nya namn eller epitet för att kunna behålla sin anonymitet. I det 

privata företaget som driver ett tiotal förskolor intervjuas: Marina som är HR-chef och verksamhetschef, 

Anneli som är mellanchef med personalansvar samt enhetschef och Lina som är facklig representant på 

en avdelning. I den offentliga myndigheten intervjuades Ida som är HR-specialist. Här intervjuade vi 

också Kristin som är avdelningschef och det fackliga ombudet som vi kallar Roberto. Gemensamt för 

respondenterna är att de arbetar på liknande befattningar inom kvinnodominerande yrken och 

arbetsplatser. 
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Pseudonym Befattning Antal år i nuvarande befattning 

Marina Verksamhetschef inom 

privat sektor 

2 år 

Anneli Enhetschef inom privat 

sektor 

17 år 

Lina Facklig representant inom 

privat sektor 

2 år 

Ida HR-specialist inom 

offentlig sektor 

2 år 

Kristin Avdelningschef inom 

offentlig sektor 

17 år 

Roberto Facklig representant inom 

offentlig sektor 

1 år 

 

 

Erfarenhet av mångfald; upplevda fördelar och nackdelar 

På frågan om det finns en utbildning i rena mångfaldsfrågor på respektive arbetsplatser så är det bara två 

respondenter som svarar att de både erbjudits utbildning och fullföljt den. Inom det statliga företaget får 

vi veta att deras mångfaldsplan är direkt utformad från diskrimineringslagen och den har tagits fram i 

samråd med de fackliga organisationen och med HR-cheferna inom hennes enhet vilket inbegriper hon 

själv. Ida tillägger att myndigheten hon arbetar på lyder under en gemensam policy men att varje 

förvaltning inom myndigheten utformar sin egen plan under insyn. De har stor vana vid att jobba med 

mångfald inom etnicitet, kön, ålder och funktionshinder och tar nu steget fullt ut med en HBTQ-policy. 

Arbetet med att HBTQ-certifiera alla enheter pågår och det är för att myndigheten känner att de måste 

bli så mycket mer i framkant i dessa aktuella frågor. 

 

Hos övriga respondenter kommer begreppen likabehandlingsplan och jämställdhetsplan upp som en 

sorts likställande utbildning. Denna utbildning är dock smalare och innefattar inte alla olika begrepp 

som mångfaldsplanen inbegriper. Respondenterna är ense i frågan kring deras utbildningars 

tillräcklighet och ingen uppger att de saknar relevant utbildning inom mångfald. Respondenternas 

erfarenhet av mångfald på arbetsplatsen har vi delat upp i två undergrupper: upplevda fördelar och 
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nackdelar. Alla respondenterna uppger att de har upplevt både fördelar och nackdelar med mångfald på 

arbetsplatsen. 

En av de fördelar som kommer upp under intervjuerna är förståelse för andra människor och dess 

likheter och olikheter. Detta beskriver respondenterna som att de då som kollegor känner att de behöver 

gå in i sig själva och ifrågasätta hur de tänker. Det går inte att vandra vidare i samma fotspår som alltid 

utan det förändrar det dagliga arbetet och detta upplevs som något positivt. En respondent har utifrån 

sina upplevelser kommit fram till att hon fått ny kunskap i moraliska och etiska dilemman och kan på så 

sätt komma fram till olika lösningar som fungerar i de nya situationerna hon befinner sig i.  Kristin 

uppger att det finns många olika språk inom arbetsgruppen vilket bidrar till att de kan bemöta sina 

klienter med en förståelse för andra levnadssätt och kulturer. Hos det privata företaget anses det att om 

de har en bred mångfald på arbetsplatsen så får individen större förståelse för samhället och människor 

som lever i andra kulturer. Detta skapar ett bättre samhällsklimat känner de, om arbetet börjar hos en 

själv och sina närmaste. 

 

“Det skapar ett bättre samhälle om det inte blir uppdelat. För så ser vår värld ut idag.” 

 

Marina ser det positiva i mångfald på arbetsplatsen för att den på ett bra sätt ska kunna spegla samhällets 

diversitet. Hennes kollega Anneli är inne på samma spår då hen tar upp vikten av att inkludera alla, om 

ingen specifik målgrupp är utpekad så är samtidigt ingen glömd: De jobbar efter en standardiserad 

likabehandlingsplan och värdegrund och detta gör att allt hamnar under samma utgångspunkt. Om 

mångfald inte är så utbredd på arbetsplatsen så är det ändå viktigt att arbeta som om den vore det. 

Annars så är det lätt att det blir en “vi och dom”- atmosfär och det är viktigt att vara en bra förebild för 

kommande generationer. Anneli fortsätter med att understryka hur viktigt det är att vi alla tar vara på 

mångfaldens resurser och inte ska se språkförbistring som ett hinder utan att verkligen se varje 

människas kompetens. 

Kristins arbetslag har många patienter som inte behärskar det svenska språket. Detta kan leda till 

språkförbistringar och missförstånd mellan patient och personal. Eftersom de har en personalstyrka med 

många olika etniciteter och språkkunskaper kan de hantera situationer som denna tack vare mångfald 

inom personalstyrkan. 

Lina har erfarenhet av att arbeta i en arbetsgrupp med flera olika etniciteter. Hon upplever detta som 

lärorikt och roligt och det ger henne positiva erfarenheter samt kunskaper i moraliska och etniska 

dilemman. 
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När vi kommer in på vilka nackdelar som mångfald kan innebära på arbetsplatsen så är det första som 

respondenterna kommer på eventuella språkförbistringar. Dessa kan ställa till problem i samarbetet 

mellan de anställda men också i kontakten med klienter. Kristin påpekar vikten av att alla ska känna sig 

förstådda och väl mottagna. Anneli berättar att inom en homogen grupp så flyter arbetet på. Hon känner 

att hon inte blir ifrågasatt och behöver inte lägga tid på att diskutera igenom de olika stegen och 

förhållningssätten i arbetet. Dessa aspekter gör att arbetstempot kan sjunka och på så sätt vara negativt 

för arbetet. Lina vill berätta om sina erfarenheter av mångfald och de nackdelar som hon upplevt. Ofta 

kan det uppstå konflikter där man inte förstår varandra på grund av kulturella skillnader men även 

språkliga orsaker kan ge upphov till konflikter på hennes arbetsplats. Roberto påpekar ännu en nackdel 

med mångfald och det är då det kan uppstå motsättningar mellan olika utländska grupper. Detta 

påverkar i sin tur arbetsmiljön och relationerna på arbetsplatsen. Roberto fortsätter med att berätta om 

sina erfarenheter från sitt arbetsliv och har där märkt en tydlig effekt av att främja mångfald. Han 

beskriver vad mångfalden gjort med arbetsklimatet: 

 

“Jag tror att om du har en arbetsplats med bara kvinnor så blir det på ett sätt, jag har jobbat som 

ordningsvakt och då var vi bara män. Sen började företaget ta in kvinnor och det jag märkte var att de 

hade en neutraliserade effekt, man slappnade av och jag tänker att det kan vara samma för män i 

kvinnodominerade yrken. Jag tror på blandningen av kön och etnicitet, jag ser dem inte som motpoler 

utan som en helhet och för att kunna gå vidare och nå våra mål så måste vi göra det tillsammans. Man 

måste lyfta upp och komplettera varandra och då ta sitt ansvar.” 

 

Mycket visar på att respondenternas tidigare erfarenheter och intresse formar uppfattningen av upplevda 

för- och nackdelar samt varför det hamnar i respektive fack. Respondenterna är positiva i sina 

kommentarer kring arbetet med mångfald och dess betydelse samt i sina svar kring upplevda för-och 

nackdelar av mångfald på arbetsplatsen. De nackdelar som kommer upp omnämns som generella och är 

just respondenternas tankar kring mångfald och inte enbart självupplevda. Vi är medvetna om att detta 

kan bero på de etiska aspekterna vi tidigare nämnt då mångfald är ett känsligt ämne och det kan vara 

svårt att vara öppet negativ till mångfald. En annan upplevelse som en av respondenterna beskriver lite 

skämtsamt är att ibland kan personalen uppleva att det under vissa arbetspass är för många av en viss 

etnicitet t.ex. stockholmare eller iranier. Detta skulle kunna påverka stämningen på arbetsplatsen men 

chefen kommenterar bestämt att det inom personalgruppen finns en stor portion humor och att det sällan 

förekommer meningsskiljaktigheter. Samtidigt vill respondenten betona att det har funnits tillfällen då 

en del av personalen känt sig trängda men i sådana fall har de en öppen diskussion och löser problemet. 
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Hon menar att konflikter finns på alla arbetsplatser och det är något som är oundvikligt. Enligt 

Rönnqvist (2008) har det visats i studier att det finns negativa effekter av att ha en homogen arbetsgrupp 

som skapar osäkerhet, otrygghet och sämre produktivitet. 

 

Mångfaldens betydelse 

När vi diskuterar begreppet mångfald och dess betydelse med respondenterna får vi höra att de är lite 

osäkra på vad som menas med det begreppet och om deras svar är relevant för ämnet. Detta har vi 

beskrivit i kapitlet om bakgrund där Mlekov och Widell (2003) tar upp svårigheterna kring detta 

begrepp. Mångfald är ett svårdefinierbart begrepp och alla hade sin egen privata tolkning av det. Flera 

frågade efteråt om det var ett svar som föll inom ämnesramen. Vi citerar vad Lina tycker: 

 

“Mångfald för mig är olika infallsvinklar genom olika erfarenheter och utbildningar” 

 

Detta ger en bild av att ordet mångfald inte enbart får respondenterna att tänka på olika etniciteter och 

kulturell bakgrund utan också att tidigare erfarenheter och olika utbildningar ger diversitet.  Andra 

betydelser av mångfald som framhävs är människors lika värde och att människor är lika men ändå olika 

beroende på etnicitet, kultur, religion eller sexuell läggning. En respondent vill framhäva sin syn på 

mångfald så här:   

 

"Alla är välkomna hos oss… mångfald är en del av det vi är och står för” 

 

Detta belyser allas lika värde och att de välkomnar mångfald på sin arbetsplats och om det finns någon 

sorts lönsamhet i mångfald på arbetsplatsen så ser de lönsamhet men från olika perspektiv, beroende på 

deras yrkesroll. 

 

“det kan vara lönsamt i och med att vi får en bredd i kompetensen som är svår att uppnå annars” 

 

Vad respondenten menar är att det är bra med en personalstyrka med olika etnicitet och kulturella 

kunskaper som gör att de kan bemöta klienter om det uppstår till exempel språkförbistring eller förstå 

andra kulturella traditioner som vi inte alltid känner till. Detta faktum kan vi knyta till Bourdieus 

begrepp symboliska kapitalet. Där ser vi hur en specifik kunskap är värdefull i rätt sammanhang och 

positionerar samtidigt personen i det sociala rummet. De människor som befinner sig i det sociala 
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rummet har lättare att hitta varandra och bistå varandra om de delar bakgrund eller erfarenhet. Detta kan 

underlätta i en sårbar situation som en sjukdom kan innebära. 

 

En av cheferna betonar vikten av att våga ha personal som tänker olika och att inte stöpa alla deras 

klienter i samma mall. Samtidigt kommer kritik mot myndigheter som sköter om språkutbildning för 

nyanlända, hen menar att det tar alldeles för lång tid för dem att lära sig svenska och det i slutändan blir 

en stor kostnad för samhället när utbildat folk går utan arbete för att de inte har fått chansen att lära sig 

svenska. 

Utifrån de svaren vi får in märker vi att respondenterna är positivt inställda till mångfald både i teori och 

handling. Vi får också åsikter som grundar sig i uppfattningar kring människor utifrån deras etnicitet och 

dessa är både utifrån egna erfarenheter men också en generell bild av hur olika bakgrund och kön skiljer 

oss åt. Roberto har många svar som handlar om hur det blir när olika nationaliteter ska arbeta 

tillsammans och särskilt ur ett intersektionalistiskt perspektiv. Hans erfarenhet är att män från utländsk 

bakgrund har svårare för att ta instruktioner och kritik från en kvinnlig överläkare. Han har också märkt 

av en viktig aspekt som ofta glöms bort i arbetet med mångfald. Diskussionen handlar ofta om 

svenskarnas syn på utländska etniciteter och hur toleransen mot det annorlunda ska byggas. Han hittar 

mer konflikter mellan olika invandrare än mellan svenskar och invandrare och tycker att svenskar är mer 

toleranta än folk från mellanöstern, som är kristna eller muslimer, är mot varandra. Detta är enligt 

honom grundat i hur olika kulturer bejakar kvinnans position i samhället. Roberto fortsätter med att 

tillägga att det borde vara de utländska kollegorna som behöver dessa utbildningar om mångfald och 

integration minst lika mycket. 

 

Anställningskrav 

Under intervjuerna har det framkommit att gemensamt för de båda arbetsplatsernas anställningskrav är 

kompetens och behörighet genom utbildning det som prioriteras först samtidigt är det ett krav från 

myndigheter att deras personal ska ha en viss kompetens/utbildning för att arbeta inom statliga och 

privata sektorn. Men, Marina berättar att det händer att de ibland anställer icke utbildade men det sker 

bara i undantagsfall och de outbildade arbetar som vikarier och om de “passar väldigt bra” in i 

arbetsgruppen.  Ida som har ett stort ansvar för rekryteringsprocessen berättar att de egenskaper som 

efterfrågas kan skilja sig stort åt. För att inte diskriminera några sökanden har de tagit fram riktlinjer för 

positiv särbehandling eftersom en kvalificerad rekryteringsprocess kräver detta för att få så hög kvalité 

som möjligt. Hon tillägger att poängen med denna kravprofil och att se kompetensen som krävs är för att 
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inte hamna i den vanliga fällan att bara anställa de som liknar oss själva. Vidare berättar Ida att vi dömer 

en person efter fyra minuter under en anställningsintervju och sen rekryterar vi gärna dem vi känner, de 

som är lika oss i aspekter som utbildning, samma åldersgrupp och de vi känner en samhörighet med. Då 

gäller det att vara vaksam på sitt eget beteende resonerar Ida: 

 

“Om vi ska få kvalité i det vi gör så måste vi se en bredd i de personer som arbetar med dessa frågor. 

För att vi ska kunna se saker utifrån olika perspektiv, både vad som gäller ålder, kön och var man 

kommer ifrån då bakgrund av olika slag berikar enormt mycket och bara att se ur någon annans 

perspektiv gör ju att man ser frågor på ett helt annat sätt och förstår.”   

 

 

När vi ställer frågan om vilka faktorer som väger tyngst vid anställning utöver den rena kompetensen till 

HR-chefen Marina så beskriver hon att de jobbar med hänsyn till mångfald i rekryteringsprocessen. På 

grund av arbetets utformning gör det att till exempel vissa funktionshinder inte fungerar med arbetet då 

det är av fysisk natur. Annan etnisk och kulturell bakgrund är inget hinder utan snarare en tillgång men 

samtidigt är det övervägande andel sökanden med svensk bakgrund. Vad detta beror på tror hon har 

grund i just denna förskolas placering då det ligger i ett område med invånare av svensk bakgrund och 

att förskolans affärsidé är ganska okänd utanför Sverige samt ofta möts med skepticism för 

utomstående. Detta kan vi koppla till Bourdieus teorier kring smak och livsval då individer sällan gör 

sina val själva utan är ett resultat av exkludering- och inkluderingsmekanismer. 

 

Roberto reflekterar under intervjun över hur anställning mellan den offentliga sektorn och privata 

sektorn skiljer sig och menar att inom den offentliga sektorn ligger fokus på rätt kompetens och bra 

meriter för att få jobb men inom den privata sektorn vill arbetsgivaren anställa personer som har liknade 

utseende, namn och utbildning. Som slutlig personlig reflektion menar Roberto att det viktiga är dock att 

den arbetssökande kan prata svenska och det gäller inom både den offentliga och privata sektorn.   

Lina som arbetar som facklig representant och gruppansvarig på sin arbetsplats är osäker på hur hennes 

arbetsgivare förhåller sig till vilka faktorer som väger tyngst vid anställning men att de följer de 

riktlinjer som finns i rekryteringsprocessen och de krav som finns från myndigheter angående 

yrkeskompetens för olika yrkesgrupper som arbetar inom deras verksamhet. Sammanfattningsvis så är 

kraven på anställning att utbildning och kompetens går först och att det är inte lägger någon negativ vikt 

vid annorlunda bakgrund eller etnicitet utan att dessa snarare kan vara en tillgång. 

 



23 

 

Samarbete kring mångfald 

När vi frågar om hur samarbetet mellan personalchef och avdelningschef ser ut berättar Anneli att hon 

själv håller i alla anställningsintervjuer. De har en rekryterare som först väljer ut lämpliga sökanden och 

sen sköter Anneli intervjuerna tillsammans med Marina. Marina är också närvarande vid intervju och 

efter det har hon och Anneli en öppen dialog och stämmer av med varandra under hela processen. Deras 

samarbete kring mångfald på arbetsplatsen lägger sin tyngdpunkt vid variation av olika egenskaper hos 

individerna i den kommande arbetsgruppen. Anneli understryker hur viktigt det är att ha olika styrkor, 

kunskaper och erfarenheter för att komplettera varandra. I deras syn på mångfald räknas alla in och för 

att uppnå sina visioner kring en arbetsplats som återspeglar samhället så är deras arbete redan i 

rekryteringsprocessen betydelsefullt. Av döma av deras svar så har Anneli och Marina en samsyn och ett 

inkluderande arbetssätt vilket leder till deras svar som ger en bild av ett tydligt samarbete. 

Inom landstinget är det en stor brist inom sjuksköterskeyrket och likaså fattas det utbildade specialister. 

Därav har det inrättats ett rekryteringscenter som har till uppgift att stötta cheferna i hela 

anställningsprocessen för dessa yrkesgrupper. Tidigare fick cheferna lägga ned oerhört mycket tid på 

rekrytering vilket nu underlättas av att ett antal HR-specialister. De samarbetar med cheferna under alla 

delar av rekryteringen och det slutliga beslutet om vem som ska anställas tar chefen. Samarbetet och 

kommunikationen kring mångfaldsfrågor ser olika ut från avdelning till avdelning och olika enheter 

inom landstinget. Inom landstinget har de olika avdelningarna/enheterna kommit olika långt inom dessa 

frågor och Ida nämner som exempel att de har inlett ett arbete med länsstyrelsen för att öka antalet män 

inom vården, vilket har fått ett bra gensvar. Mångfald kopplat till etnicitet, här anser hon att de kommit 

en bra bit på väg och kan matcha samhällets struktur. Tyvärr finns det stora utmaningar kvar inom 

mångfaldsfrågor och då särskilt kring funktionsnedsättningar. De är därför väldigt noga med att 

understryka vikten av att samarbeta för mångfald och att arbeta efter diskrimineringslagens grunder 

under rekryteringsprocessen. 

 

Tillit 

Inom både den statliga myndigheten och det privata företaget finns ett behov av en tillitsrelation mellan 

personalen som jobbar i verksamheten och gentemot deras klienter.  Marina och Kristin jobbar som 

chefer och vill framhäva vikten av att det finns ett tillitsförhållande för att bådas verksamheter ska 

uppfattas som genuina och seriösa. Bådas verksamheter har klientkontakter som påverkas att det finns 

en professionalitet som alla i personalstyrkan arbetar efter. Att det finns en mångfaldsplan eller 
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likabehandlingsplan har stor betydelse för verksamheten och hur de ska arbeta i sina kontakter med 

klienter. 

En av respondenterna uttrycker sig på detta sätt om bekvämlighetsfällan under rekryteringsprocessen: 

 

“Jag tror att eftersom man redan under rekryteringen dömer så hårt från början och inte vågar rekrytera 

olikheter. Man har en bild framför sig om vem som ska leda. Man får ju det urval som finns men 

samtidigt gäller det ju att marknadsföra sig och samarbeta.”   

 

Roberto understryker vikten av att ha klara riktlinjer kring hur situationer ska hanteras så alla 

ovidkommande av bakgrund och språk kan hanteras på ett förtroendegivande sätt för att hjälpa 

klienterna och skapar trygghet. 

 

Öppenhet inför mångfald 

På frågan om varför statliga myndigheter och privata företag ska satsa på mångfald svarar Roberto, som 

jobbar inom den statliga myndigheten att mångfald berikar dynamiken i arbetsgruppen och att det leder 

till en ökad förståelse för de människor som kommer från andra länder eller har andra kulturella 

bakgrunder. Detta leder i sin tur till att de får nöjda kunder och positivt gensvar. Han anser att det 

svenska samhället inte har varit tydligt med vad som tolereras och inte tolereras av dess invånare och 

inte bekräftat de osynliga regler och normer som finns. Roberto poängterar att när han lägger fram ett 

förslag för en utländsk kollega så vet han på förhand att hen inte kommer ta det lika personligt som hans 

svenska kollegor gör. Detta synsätt är han inte ensam om bland respondenterna men hans svar är av en 

annan karaktär än de övriga respondenterna. De uppger att det kan vara nyansskillnader i arbetssätt och 

arbetsmoral mellan kollegor med svensk eller utländsk bakgrund. Robertos svar är mer av en fastslående 

karaktär utan undantag. 

Inom både det statliga och det privata företaget är kvalifikationerna som nämns som första kriterium vid 

anställning men hos det statliga företaget anser respondenterna att chansen till en högre chefspost är 

större för de med utländska namn. Roberto är säker på att inom den privata sektorn så vill kollegorna 

hellre ha någon som påminner om en själv, både till namn och härkomst. Det kan innebära någon som 

kommer från samma område eller att de har gått i samma skola. Roberto berättar att han själv har 

utländsk bakgrund och på jobbet är det ingen som frågar var han kommer ifrån utan det sker enbart i 

världen utanför. Inom det offentliga företaget så är de så vana vid mångfald att ingen reagerar på ett 

utländskt namn och att det ibland kan bli som en egen liten värld på alla olika nivåer. Han anser att det 
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ligger mycket i det faktum att de är flexibla och öppna då de måste ha hjälp av varandra för att kunna 

lösa problem. 

En annan tanke som kommer upp under intervjuerna är att mångfald är något som ger en bild av hur 

samhället ser ut och varför arbetsplatserna ska representera den bilden. Marina säger att “mångfald 

skapar ett bättre samhälle” vilket hon menar leder till man får en förståelse och kunskap om varandra. 

Inom den arbetsgrupp där vi intervjuade våra respondenter på det privata företaget visade det sig att den 

gruppen är mycket homogen, det är nästintill bara svenska kvinnor i 40- årsåldern som arbetar där. 

Anneli som delvis arbetar med personalfrågor anser att de är positivt inställda till mångfald på alla plan i 

företaget. Hon tror som Marina att bristen på mångfald i personalstyrkan kan bero på att de har en 

annorlunda profilering på sin verksamhet jämfört med andra inom samma bransch.  Denna affärsidé är 

inte så välkänd utanför Sveriges gränser och kan upplevas som extra krävande av den anställde. Under 

intervjuerna på det privata företaget framkommer det att området som deras verksamhet befinner sig i 

skapar en spegelbild även i personalstyrkan då stor del av den väljer att bo och arbeta i samma område. 

De vill dock betona att de har personer med annan etnisk bakgrund än svensk och dessutom förekommer 

det manliga anställda inom företaget men inte just på deras enhet. 

Ida vill belysa att statlig myndighet ska föregå med gott exempel och vara en hållbar organisation. Hon 

fortsätter med att understryka vikten av att det finns riktlinjer som visar hur de arbetar med 

mångfaldsfrågor och utifrån dessa bygga en organisation som ser hela människan och dess värde. 

Kristin menar att det har blivit hennes motto att ha många olika etniska arbetstagare i sin arbetsgrupp 

eftersom hon anser att det leder till en mer öppenhet bland personalen samt att deras kundklientel består 

av många olika etniciteter.  En av de viktigaste utmaningarna som hon nämner är aspekten av språket 

och dess brister men också bärkraften i att ha en personalstyrka rik på olika språk. Denna diversitet 

underlättar kontakten med deras klienter samt att kunna interagera på deras ursprungliga språk som då 

leder till en positiv upplevelse för båda parter.  Flera av de intervjuade uppger att flexibiliteten ökar med 

mångfalden. Ett annat faktum som poängteras särskilt inom det statliga företaget är en rakare 

kommunikation samt en mindre rädsla för konflikter då mångfald i personalstyrkan är utbredd. Roberto 

tycker att denna resurs som finns inom mångfald ska tas tillvara och utnyttja att vi har olika synvinklar 

att se på omvärlden och hur problem ska lösas. Vi undrar om det betyder att han anser att han är mindre 

rädd att bryta reglerna. På detta svarar han att det får en ju absolut inte göra här med jantelagen och allt. 

Det går inte att säga att en är bättre än andra för då kommer svartsjukan direkt. Det som han vill 

understryka är att när han jobbar med kollegor från världens alla hörn är skillnaden på det sociala planet 

markant. Alla samtal inleds med ett hej hur mår du och att det skojas mer. Med svenska kollegor ska 

samtalet helst vara så koncist och korrekt som möjligt. 
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Marina berättar att hon i några fall har märkt en högre arbetsmoral hos anställda med utländsk bakgrund 

men detta är inte så markant att hon vill generalisera några olikheter utan är mer neutral i sitt svar än vad 

Roberto genomgående är. 
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7. Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet summeras resultaten av intervjuerna. Här kommer vi återigen använda våra teoretiska 

begrepp och den tidigare forskningen inom mångfald och om valet av metod har gett resultat eller om ett 

annat tillvägagångssätt varit mer relevant för studien. Som en avslutande del kommer vi också 

presentera förslag på fortsatt forskning och lämplig metod för detta. 

 

Ett samhälle rikt på mångfald ses ofta som något positivt och strukturellt något att arbeta för. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur mångfald diskursivt konstrueras av chefer och HR-ansvariga på 

arbetsplatsen. För att nå detta syfte har vi arbetet utifrån följande frågeställningar: 

● Hur upplever chefer fördelar och nackdelar av mångfald? 

● Hur upplever HR-specialister och chefer sitt samarbete kring mångfald? 

● Finns det någon skillnad mellan hur offentliga och privata företag ser på mångfaldens 

betydelse? 

Många av dagens företag och organisationer står inför uppgiften att anpassa sin företagskultur och 

arbeta för en inkluderande mångfald. Det är en stor uppgift och den innebär att alla medarbetare är 

medvetna om sin roll i inkluderingsprocessen.  En annan aspekt av mångfaldsarbetet är att se och 

använda allas kompetenser för att inte gå miste om värdefull kunskap. De två företagen vi utförde denna 

studie på har både stor och liten erfarenhet av mångfald. De arbetar båda aktivt efter mångfaldsplaner 

och deras grundidé är alla människors lika värde. Detta beskrivs särskilt väl av en av respondenterna där 

hen betonar vikten av att ingen ska känna sig utanför. Eftersom företaget är en förskola har de chansen 

att lära barn från en tidig ålder hur viktigt det är att inkludera alla utifrån utseende, kön och bakgrund 

och alla andra aspekter som mångfald står för. Samma värdegrund hittade vi hos landstinget där de 

lägger stor vikt vid att spegla samhället för att deras patienter ska känna trygghet i vården. 

Socialisationen, som står för kunskap och normer som förs vidare genom generationer för att stärka 

gruppens överlevnadsmöjligheter, bygger företagskulturens starka grund och formar individerna genom 

sitt samarbete. Nya kollegor tränas efter rådande värdegrund och för att passa in i arbetsgruppen är det 

viktigt att känna att det är något även de står för. Människors sociala kapital består av de resurser som de 

redan har med sig (Bourdieu i Margaretha Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2010). Det blir tydligt då 

vi redan i rekryteringsprocessen har en fallenhet för att välja människor som liknar oss själva och 

kommer från samma bakgrund och utbildning. När vi arbetar för att främja mångfald måste vi vara 

vaksamma på detta och våga tänka annorlunda i vår rekrytering och först och främst se till kompetens 

och vad personen kan tillföra till gruppen. När arbetet med mångfald blir en levande process där 
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företaget dels verkar för att internt främja mångfald i sin organisationskultur och dels externt uppfylla de 

krav som potentiella klienter har. Fägerlind (2012) belyser detta genom att ta upp att ett gynnsamt 

klimat präglat av mångfald kan ge en arbetsmiljö som motiverar de anställda. Särskilt viktigt är att 

företaget tar upp det betydelsefulla mångfaldsarbetet och belyser hur detta kan göra företaget 

framgångsrikt. 

 

Att vara nyanställd innebär en socialiseringsprocess som påbörjas när den nyanställde introduceras i 

arbetsplatsens normer, moral och värderingar (Bourdieu i Margaretha Järvinen i Andersen & Kaspersen, 

2010). På förskolan är det viktigt med de så kallade värdegrundsorden. Det som framkommit i vår 

forskning är att de chefer som vi intervjuat påpekat vikten av att passa in i arbetsgruppen och att den 

nyanställde sympatiserar med företagets värdegrund. 

En annan aspekt är behovet som rekryteraren har är att skaffa sig information om den sökandes meriter 

för att skapa sig en uppfattning om yrkeskunskap, personlighet och andra erfarenheter. Augustsson 

(1996) beskriver vikten av att hitta anställda som ses om stabila och har meriter eller annan kompetens 

inom yrkesområdet. Det är också viktigt att de passar in i arbetsgruppen och har samma värderingar som 

verksamheten bygger på.  

Rönnqvist (2008) hänvisar i sin avhandling till andra forskningsstudier om både positiva och negativa 

för- och nackdelar med heterogena och homogena arbetsgrupper. I vår studie har även vi kommit fram 

till detta. I vårt intervjumaterial ser vi chefernas tankar kring att ha en personalstyrka som arbetar utifrån 

verksamhetens mål och värderingar. 

 Augustsson (1996) beskriver hur rekryteringsprocessen utvecklats vid en omorganisation av VTV. 

Sverige hade under ett par decennier upplevt både en arbetskraftsinvandring, då Sveriges behov av 

arbetskraft var stort och många sydeuropéer kom till Sverige för att arbeta. Senare flyktinginvandring 

har lett till stor arbetslöshet för invandrare. På 1960-talet var det inte så viktigt med utbildning för att få 

arbete inom verkstadsdelen på VTV utan det räckte med att arbetstagaren visade upp ett skolbetyg. 

Under 1990–talet utvecklade VTV sin organisation och förbättrade många delar av sin verksamhet, både 

inom verkstäderna och inom tjänstemannaorganisationen. De började att intressera sig mer för vad 

arbetstagaren hade för meriter, personliga värderingar angående arbete och företagets värderingar samt 

hur väl in de skulle passa i arbetslaget. I vår egen studie har det framkommit liknande resultat kring att 

arbetstagaren ska arbeta efter samma värderingar som verksamheten har och att arbetsgivaren vill göra 

en så bra integrering av arbetstagaren som möjligt. En skillnad som vi ser är att mångfald ses som en 

positiv faktor på de arbetsplatser vi varit och gjort våra intervjuer medan det inom VTV var tydligt att 
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invandrare ska hållas på verkstadsgolvet och det var de svenska tjänstemännen som kunde göra karriär 

inom företaget. Cheferna i vår studie poängterar att ursprung ej beaktas för de olika positionerna i 

företaget. 

 

Under våra intervjuer har det framkommit från alla respondenter att de är positiva till mångfald på 

arbetsplatsen.  Alla av respondenterna har erfarenhet av mångfald på sin arbetsplats. Det visade sig att 

den privata förskolan har en mångfaldsplan som de kallar likabehandlingsplan. Skolverket fodrar en 

sådan plan för att de ska få bedriva sin verksamhet. Landstinget har enligt lag krav på sig att det ska 

finnas en mångfaldsplan och denna kallar de jämställdhetsplan. Inom den privata förskolan talade de 

positivt om mångfald men trots detta var det bara svenska kvinnor anställda på just den avdelningen vi 

hade kontakt med. Detta gjorde att vi funderade över hur svaren hade kunnat skilja sig åt om vi besökt 

en annan avdelning inom samma förskola. Landstinget hade däremot en stor bredd av etnicitet inom 

personalstyrkan. Samarbetet mellan chefer och HR-enheten var på båda arbetsplatser välfungerande. 

Inom landstinget märktes dock en skillnad i att chefen hade ett mer självständigt arbete i att besluta om 

vem de skulle anställa och HR-specialisten fanns som stöd i anställningsprocessen. Inom förskolan 

fanns ett större samarbete mellan cheferna under denna process. På båda arbetsplatserna fanns det ett 

utbildningskrav antingen på gymnasie- eller högskolenivå för att bli anställd. Stor vikt lades också på 

båda arbetsplatserna att de anställda skulle ”passa in” i arbetsgruppen och arbeta efter verksamhetens 

värderingar. De lade ingen större vikt i om de sökande var svenskar, iranier, afrikaner eller 

sydamerikaner utan på deras personlighet. Inom landstinget påpekades det att de efterfrågar tidigare 

meriter för att skaffa sig en uppfattning om den sökandes tidigare erfarenheter och sociala kompetens. 

Dåliga språkkunskaper i svenska var en nackdel som framkom på båda arbetsplatser och detta kan 

påverka relationen med personal och klienter. Inom landstinget såg vi många fördelar med 

flerspråkighet eftersom deras klientel i vissa fall inte pratade svenska. Vi upplevde att flera chefer var 

frustrerade över hur svenska staten behandlade välutbildade invandrare, de ifrågasatte varför det ska ta 

så lång tid att få utländska utbildningar validerade av svenska myndigheter. 

 

Slutsats 

De slutsatser vi drar av denna studie är att mångfald är ett abstrakt och svårdefinierbart begrepp. Alla 

respondenterna hade i viss mån sin egen tolkning av begreppet och då det är ett känsligt ämne så kan det 

vara svårt att få till en helt öppen diskussion. Mlekov och Widell (2013) tar upp aspekten att 

mångfaldsarbete skiljer sig från övrigt förändringsarbete då det måste få konstant näring och aldrig 
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nedprioriteras. Detta går igen i företagens förhållningsätt och finns med i alla dagliga processer såsom 

interaktioner och normer.  Det är enligt Fägerlind (2012) viktigt att inte bara chefen utan alla 

medarbetare tar sitt ansvar i inkluderingsprocessen, det är detta som medverkar eller motverkar ett 

inkluderande klimat på företaget. Vi finner av denna studie att respondenterna har erfarenhet av 

mångfaldsarbete och har positiva attityder till detta. Svaren skiftar mellan försiktiga iakttagelser och mer 

stereotypiskt tänk kring sina upplevelser. Vi ser att de upplevda fördelarna i hög grad överväger de 

nackdelar som nämns. Vi finner en större erfarenhet av mångfald och ett längre framskridet 

mångfaldsarbete hos den statliga myndigheten vilket kan bero på den stora skillnaden i storlek, 120 

anställda mot 16000. Något som kommer upp under intervjuerna är till viss del en “vi och dom”-attityd 

som tyvärr kan hålla kvar fördomar och omedvetet hindra mångfaldsarbete. Överlag finner vi en 

inkluderande attityd gällande de teman som vi tar upp. Vi hittar inga avvikande slutsatser kring deras 

svar utan de håller sig inom samma norm. Vi är också medvetna om att denna empiri inte går att 

generalisera i större sammanhang utan det är en diskursanalys av ett fåtal respondenters egna 

uppfattningar.  Då denna studie är begränsad har vi funderat över möjliga vägar till att vidare forskning. 

Ett scenario vi ser framför oss är att utöka studien till ett jämförande mellan chefers upplevda attityder 

och hur de anställda upplever sina chefers attityder till mångfald. Ett annat forskningsområde som vore 

intressant är att jämföra två likande arbetsplatser där den ena är heterogen och den andra är homogen 

och mer ingående studera skillnader i attityder i personalstyrkan och hur detta påverkar verksamheten. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

1. Respondenternas befattning/arbetsuppgifter på arbetsplatsen? 

2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Finns det utbildning inom mångfaldsfrågor? 

4a. Erbjuds det? 

4b. Till vem (chefer, arbetstagare)? 

5. Vad innebär mångfald för dig? 

6. Tycker du att mångfald behövs på din arbetsplats? 

7. Ser du för- eller nackdelar med mångfald på arbetsplatsen? 

8. Varför skall myndigheter, företag och organisationer satsa på mångfald? 

9. Hur ser er hänsyn till mångfald ut i rekryteringsprocessen? 

10. Vilka faktorer vägs tyngst vid anställning av en ny medarbetare? 

11. Har respondenten upplevt någon skillnad i att ha kontakt med personer av annan kulturell bakgrund 

på arbetsplatsen? 

12. Vad kan en person av annan bakgrund tillföra i arbetet/den dagliga kommunikationen? Har 

respondenten själv positiva eller negativa erfarenheter av mångfald? 

13. Har ni någon mångfaldsplan? Om ja, vem har utformat den? 

14. Är mångfald lönsam/ inte lönsam för företaget/organisationen? 

15. Finns det några konkurrensfördelar med att ha mångfald i organisationen/företaget? 

16. Hur tror du att mångfald påverkar klimatet i arbetsgruppen? 

 


