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Sammanfattning  

Syftet med denna fallstudie var att granska ett multinationellt företags arbete med Mångfald och 

Inkludering, utifrån de mätetal som organisationen tillämpade. Studien ställde frågor kring vad som 

mäts och om det i så fall är vad organisationen vill uppnå? Svaret på dessa frågor söktes genom 

textanalys av organisationens styrande dokument för mångfaldsarbetet och genom granskning av 

empiriska data som samlats in genom företagets interna enkätundersökning. Det styrande dokumentet 

behandlades enligt hermeneutisk tolkningstradition för att kunna förstå företagets ambitioner med 

mångfaldsarbetet. Enkätundersökningen och dess data studerades och tolkades i relation till relevant 

litteratur och aktuell forskning. Ambition och aktuell måluppfyllnad kunde sedan jämföras för att 

besvara studiens forskningsfrågor. Centralt i uppsatsen var också att skapa förståelse hos läsaren för 

den flerdimensionella påverkan- och förändringsprocess som mångfaldsarbetet är. Medarbetare i 

organisationen påverkar varandra då de ständigt bemöter varandra med ord och handling som kan 

främja eller motverka inkludering. På motsvarande sätt påverkas medarbetarna även av chefer och 

ledning och även genom de mätningar som satts upp för arbetet i syfte att öka graden av mångfald och 

inkludering. Att som medlem i en organisation bli varse om sitt eget ansvar då det kommer till skapa 

en inkluderande kultur handlar om att möta sina egna fördomar. Att förändra människors värderingar 

kräver målmedvetenhet i både strukturer som processer och är en tidskrävande process. 

Sammanfattningsvis kunde studien konstatera att företagets mätningar till stor del var relevanta för  

de mål man satt upp. Det fanns dock utrymme för ytterligare förbättringar av mätningarna vilket också 

konstaterats av företaget.  
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Inledning 

I takt med att samhället blir alltmer mångkulturellt och demografiskt diversifierat 

ställs det krav på att även arbetsgivare ska följa samma väg. Arbetsgivare har att 

anpassa sig till samhällsutvecklingen eftersom den styr tillgången av arbetskraft. Men 

motiven att bedriva mångfaldsarbete har inte enbart integrationspolitiska skäl utan 

det finns också incitament som bygger verksamhet- och organisationsutveckling 

(Widell & Mlekov, 2013). Idag bedrivs förbättringsaktiviteter hos flera av de större 

svenska multinationella företagen under rubrikerna Diversity, Diversity and 

Inclusion och Equal Opportunity för att nämna några exempel.   

Naturligtvis vill alla organisationer uppvisa resultat på området och strävar därför att 

hitta de rätta mätetalen för att kunna sätta sin framgång på pränt. Kvantitativa 

mätetal i all ära, men vad säger de egentligen om den kvalitativa framgången? Med 

den kvalitativa framgången åsyftar jag hur väl minoriteter av olika slag verkligen 

integrerats i och blivit inkluderade av organisationen. Att bedriva ett 

mångfaldsarbete handlar således om att förändra normer och förhållningssätt hos 

medarbetarna. Mitt intresse riktas därför mot de mätetal som används och hur de i 

sig konstruerar bilden av vad organisationen vill uppnå. ”What you measure is what 

you get” har inte utan anledning blivit en favoritaforism i managementlitterturen (de 

Waal, 2002). En organisations medarbetare kommer sannolikt att sträva efter att 

uppfylla målet kring det som mäts. Därmed har organisationen en 

påverkansmöjlighet och den kan förändra och rikta det sätt på vilket medarbetarna 

ser på mångfaldsarbete. Med den bakgrunden blir det också relevant att ställa sig 

frågan: Mäts verkligen det som organisationen vill uppnå?  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie har varit att analysera hur en specifik organisation på ett 

multinationellt företag valt att arbeta med mångfaldsfrågor. Förtaget vill vara 

anonymt och därför refereras det fortsättningsvis till som företaget eller (där det är 

mer lämpligt) organisationen. Företagets mångfaldsarbete har organiserats under 

rubriken Mångfald och inkludering och syftar till att påverka medarbetarnas normer 

och värderingar i mångfaldsfrågor.  Uppsatsen har formen av en fallstudie och består 

av två olika delar. Metod del 1 utgjordes av en textanalys som kartlade hur 
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organisationens arbete med Mångfald och Inkludering konstruerats genom 

målbeskrivningar och policydokument. I del 2 redovisas de mål man har samt vilka 

mätetal man använt för att verifiera att arbetet har fått avsedd påverkanseffekt hos de 

anställda i organisationen. Intresset har riktats mot att se om organisationens 

ambitioner och mål verkligen fångats in med hjälp av valda mätningar.  

Huvudsakliga frågor att besvara: 

• Hur resultatet av mångfaldsarbete mättes i organisationen 

• Hur väl mätningarna fångade in alla aspekter av vad organisationen ville 

uppnå (det vill säga de ambitioner  som formulerats i styrdokument et 

cetera) 

 

Så varför skulle då textanalys och analys av mätmetoder vara ett pedagogiskt 

problem?  

Umeå universitet (2004) definierar pedagogik på följande sätt: 

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de 

processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, 

kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska 

problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, 

lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan 

exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och 

färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan 

generationer, grupper och individer. (s. 2). 

Det studerade företaget hade en uttalad ambition att skapa en mångkulturell 

organisation där ett inkluderande förhållningssätt skulle råda. Detta var ett tydligt 

exempel på ett område där man ville utöva en normativ påverkan. Beroende på hur 

målen utformats för denna påverkansprocess behövdes också lämpliga mätmetoder 

finnas på plats. Det är omöjligt att komma fram om man inte vet vart man ska.  

Att en ökande grad av inkludering uppnåtts är således ett resultat av en medveten 

påverkansprocess.  Vägen till förändrade attityder (individens medvetna eller 

omedvetna hållning till något, Hultman (2012)) går via uppluckring av gamla 
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förgivettagna sanningar till lärande och nya insikter. Denna lärprocess blir i 

organisationen ett gemensamt arbete i riktning mot förändrade värderingar.  

Avgränsningar 

Studien syftar inte till att göra någon fördjupning i hur väl man lyckats med 

mångfaldsarbetet och vad som skulle kunna göras annorlunda. Analysen sträcker sig 

endast till målens tillämpbarhet i relation till organisationens ambitioner.  

 

Litteraturgenomgång  

I syfte att tydliggöra vad som avses med mångfald inleds detta avsnitt med en 

fördjupning i betydelsen av mångfaldsbegreppet och hur det tillämpas i 

organisationssammanhang. Under studiens gång framkom att mångfaldsarbete 

innebär ett flerdimensionellt förändringsarbete för såväl organisationens medlemmar 

som för organisationen som helhet. För att detta förändringsarbete ska lyckas visades 

i litteraturen att ledarskapet är viktigt. Därför avslutats litteraturgenomgången med 

två empiriska studier varav den ena introducerar begreppet värdebaserat ledarskap. 

Den andra redovisar forskningsrön av mätningar i multinationella organisationer 

som omskrivs som best in class, något som också har relevans för denna studie.   

Mångfaldsbegreppet  

Ordet mångfald började dyka upp i managementsammanhang först under 1990-talet. 

När arbetet intensifierades för att minska diskriminering och invandrarfientlighet i 

Sverige saknades ett ord som motsvarande engelskans diversity. Ordet mångfald 

tillkom utifrån detta behov och fyllde en lucka. Ordet hade till skillnad från ord som 

diskriminering och invandrarfientlighet en positiv värdeladdning och kunde 

användas i samband med praktiska åtgärder internt på företag såväl som på 

samhällsnivå (Widell & Mlekov, 2013). Begreppet diversity har sin grund i strävan för 

jämlikhet i USA.  Jämlikheten syftade främst till att minska diskriminering av 

färgade, men utvecklades till att även omfatta kvinnor i arbetslivet och senare även 

andra minoritetsgrupper. Idag ser man ofta förkortningen D&I vilket står för 

Diversity and Inclusion, mångfald och inkludering.  
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Mångfaldsdefinition  

I denna uppsats definieras mångfaldsarbete som en form av organisationsutveckling. 

Det handlar inte bara om att se, utan också respektera och ta tillvara på de skilda 

erfarenheter, kunskap och perspektiv som medarbetarna bär med sig. Det kan 

benämnas ett talent managementperspektiv där aktörerna aktivt vill dra nytta av 

olikheterna. En organisation där medlemmarna anser sig få möjligheten att bidra 

med sin fulla potential kommer att generera en ökad trivsel och bättre lönsamhet 

(Derven, 2014).  

Perspektiv på mångfald 

I Sverige används mångfaldsbegreppet huvudsakligen utifrån två olika perspektiv, 

samhällsperspektivet och organisationsutvecklingsperspektivet (Widell & Mlekov, 

2013). Medan samhällsperspektivet fokuserar på hur arbetsmarknaden ska uppnå ett 

önskvärt läge med avseende på jämlikhet och rättvisa, så fokuserar 

organisationsutvecklingsperspektivet istället på affärsstrategier. Denna uppsats 

håller sig till organisationsutvecklingsperspektivet, där mångfaldsarbetet är att 

jämställa med en managementstrategi som på bästa sätt vill ta tillvara på alla 

tillgängliga resurser hos samtliga individer (Widell & Mlekov, 2013).   

Primära och sekundära dimensioner av mångfald 

För att förstå den komplexitet som varje människas samlade bakgrund och erfarenhet 

består av visas ibland bilden av ett isberg (Salomon & Schork, 2003). Toppen på 

isberget är vad vi kan se (så som ålder, kön, etnicitet) och vad vi ofta använder som 

bedömningsgrund, medan människan i sin helhet är så långt mycket mer komplex 

och bär på så oändligt många tillgångar under ytan. Större utseendemässiga 

variationer kan leda till snabba generaliseringar, medan lärande och förståelse bygger 

på djupare hänsynstaganden. Widell och Mlekov (2013) använder sig av Lodens och 

Roseners modell, som istället använder termer som primära och sekundära 

dimensioner av mångfald. Till den primära dimensionen räknas det som kan vara 

medfött, lätt att se men svårföränderligt, så som ålder, kön, ras, etnicitet och fysisk 

förmåga. Till den sekundära dimensionen räknas föränderliga faktorer såsom 

utbildning, inkomst, religion, civilstånd, arbetssätt, medborgarskap, 

kommunikationssätt.  
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Mångfald i organisationen 

En studie av Podsiadlowskia, Gröschkeb, Koglera,  Springera, och van der Zee (2013) 

baseras på semisstrukturerade intervjuer av 29 anställda i olika mångkulturella 

organisationer i Schweiz och syftade till att kartlägga de anställdas insikter om 

mångfald och hur dessa användes i arbetet med mångfald i organisationen. Studien 

visade att organisationens sätt att bekräfta och leda arbetet med mångfald påverkar 

individens perception av vad en ökad mångfald i arbetsgruppen innebär. Effekten av 

mångfald är därför varierande och inkonsekvent. Att gruppen antar en större 

variation i sin sammansättning kan få både positiva och negativa konsekvenser. Med 

bakgrund av detta krävs att ledningen är tydlig med att varför man vill sträva mot en 

allt rikare variation i sammansättningen av de anställda. Detta i syfte att motivera 

medarbetarna till att bli villiga att förändra och omarbeta sina normer. 

Podsiadlowskia et al. refererar till Dass och Parker som säger att en organisations 

strategiska respons kan vara episodiskt, fristående eller systematiskt och på en skala 

sträcka sig från “inte göra något alls” till “att ha en fullt utvecklad mångfaldsstrategi” 

som integrerar interventioner i ett heltäckande nätverk för organisationen. 

Podsiadlowskia et al. fann att oväntat många företag befann sig i den mindre 

utvecklade delen av denna skala. 

Organisationerna behöver många gånger göra resan från att vara monokulturell till 

att bli multikulturell (Widell & Mlekov, 2013). Det som eftersträvas är inte bara att 

organisationer tillåter utan även fullt ut tar vara på alla dessa olikheter. Det som 

kännetecknar en monokulturell organisation är att den värnar om rådande normer 

och värderingar, vilket försvårar förändring och utveckling (Lahdenperä, 2008). Den 

monokulturella organisationen präglas också ofta av etnocentrism (Northouse, 2013). 

I etnocentrisk kultur bär man föreställningen att den egna kulturen är bättre och mer 

naturlig än övriga och man har ofta svårt att se det unika i andras kulturer. Ju mer 

etnocentriska vi är desto mindre toleranta och öppna blir vi för andras kulturella 

traditioner och handlande (Northouse, 2013). Om vi istället jämför den 

monokulturella organisationen med den multikulturella så ser vi istället en kultur där 

olikheter värdesätts på alla nivåer. I den multikulturella organisationen blir 

mångfalden en tillgång och inte ett hinder. Lahdenperä (2008) förespråkar att den 

yttersta formen av mångkulturalism i organisationen istället för multikulturalism ska 

benämnas som interkulturalism. Inter bär betydelsen växelverkan och 
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mellanmänsklig interaktion, vilket i sig antyder att en handling med ett 

gränsöverskridande möte har ägt rum. Enligt Lahdenperä är det inte nödvändigtvis 

så att interaktion äger rum bara för att en multikulturell organisation etablerats. Den 

sistnämnda kännetecknar egentligen bara enligt Lahdenperä att det finns en 

mångfald, men inte att den samverkar till det bästa.   

Varför mångfaldsarbete?  

För de företag som beslutat sig för att aktivt arbeta med mångfald kan en mängd olika 

motiv utgöra drivkraft (Widell & Mlekov, 2013). Arbetet kan ta ha sin grund i 

mänskliga rättigheter, där man med hjälp av lagstiftning strävar efter att eliminera 

diskriminering. Fokus kan också ligga på jämställdhetsperspektivet, som vill ta bort 

skillnader mellan hur män och kvinnor behandlas. Det finns också moraliska 

aspekter som  bygger på viljan att göra rätt. Flertalet organisationer samlar sitt arbete 

under rubriken CSR, Corporate Social Responsibility. Här tar man avstamp i etiken 

och arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Mångfaldsarbete på svenska arbetsplatser har, skilda motiv till trots, i stor 

utsträckning stöd i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Följande utgör grund för 

diskriminering enligt svensk lag:  

Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, ålder och till sist 

bristande tillgänglighet. 

De legala orsakerna till att bedriva mångfaldsarbete är dock inte de incitament som 

primärt driver organisationer att arbeta med mångfald. Mångfaldsarbetet bedrivs 

som en organisationsutvecklingsstrategi, en  managementstrategi som bygger på att 

mångfald ger underlag till större rekryteringsbas, ökad innovation och bättre 

kundrelationer eftersom man speglar kundkretsen genom sammansättningen av de 

anställda (Salomon & Schork, 2003). Övriga positiva argument som är förbättrad 

produktivitet, ökad fart och rörlighet (agilitet) och att det dessutom är något som 

företagets intressenter kräver (Salomon & Schork, 2003). Till de positiva effekterna 

kan även tilläggas bättre beslutskvalitet samt att man bättre kan motsvara den 

omgivande komplexiteten och leva upp till dess krav  (Jehn, Northkraft, & Neal, 

1999; Pelled, Eisenhardt, & Xin, 1999 i Podsiadlowskia et al, 2013).   
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Detta motsätter sig inte Slater, Weigand och Zwirlein (2008) men de betonar att 

vinsterna kan man räkna hem först när organisationen verkligen omfamnat arbetet 

med mångfald och gjort det till ett naturligt åtagande (commitment) och inte bara till 

ett program.  Med ett outvecklat tankesätt hos personalen kommer mångfalden först 

att leda till kommunikationsproblem, sämre gruppsammanhållning, högre 

personalomsättning, lägre grad av samarbete och förbittring (Slater et al., 2008). I 

takt med att organisationer blir mer diversifierade, kommer även kostnaden för ett 

dåligt arbete med integration att ta fart. Det säger sig själv, att organisationer som 

hanterar mångfalden till sin fördel kommer att få kostnadsfördelar (Cox & Blake, 

1991). Kostnadsfördelarna kommer av att man accelererar lärandet genom att ta vara 

på varandras olikheter. Ställer man detta mot det diametralt motsatta, att se olikheter 

som hinder så ser man tydligt vinster med att inta ett förhållningssätt som inkluderar 

att lära av varandra.  Det handlar om att maximera de positiva effekterna av 

mångfalden och minimera de potentiella nackdelarna.  

Mångfald och inkludering 

Cox och Blake (1991) har identifierat en rad faktorer som utmärker en multikulturell 

organisation. Den multikulturella organisationen är pluralistisk och karaktäriseras av 

att alla olika grupper ömsesidigt respekterar och uppskattar varandra. Dessutom 

måste alla olika grupper finnas representerade på alla nivåer i organisationen och ha 

samma möjligheter och rättigheter, inte bara hierarkiskt utan också vara delaktiga i 

alla informella nätverk. En multikulturell organisation är fri från fördomar och 

diskriminering, har ett minimum av konflikter med utgångpunkt i etnicitet, kön, 

nationalitet eller andra gruppskapande markörer.  

Det är alltså inte nog att man som företag till exempel har ett visst antal utlandsfödda 

medarbetare, en viss andel kvinnliga chefer och att man bereder arbetsmiljön för att 

ta emot personer med funktionshinder. Samtliga dessa aktiviteter kan med enkelhet 

mätas kvantitativt. Det som alltså saknas är hänsyn till de kvalitativa aspekterna. Här 

behöver vi sätta den enskilde medarbetaren i centrum och se till dennes upplevelser. 

Mångfald ska kunna upplevas och inte bara statistiskt mätas. Ett väl fungerande 

arbete med mångfald förväntas leda till att man känner sig inkluderad. Därför bör 

arbetet med mångfald fokusera på inkludering (Salomon & Schork, 2003). Det 

handlar alltså om att alla ska hitta sin plats i organisationen och ges möjlighet att 

komma till sin rätt. 
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I en inkluderade arbetsmiljö känner alla medarbetare sig respekterade, uppskattade 

och kan bidra med sin fulla potential (Derven, 2014).  

Först när vi lyssnar till människorna i organisationen kan vi få ett kvitto på att en 

inkludering verkligen har skett och att mångfalden genererat mervärde. Det är först 

då vi till exempel får veta om de kvinnliga cheferna involveras i beslutsfattande på 

lika villkor som männen. Om de utrikes födda respekteras i samma utsträckning som 

övriga och om olika minoritetsgrupper inte diskrimineras vid redan vid anställning 

eller senare i karriärsutveckling. 

Det är när man börjar samtala om dessa frågor som man lyfter medvetenheten i 

organisationen kring problematiken. Det är då individen konfronteras med sina egna 

fördomar som man kan börja arbeta med dem. Andersson och  Lennerfors (2011) 

uttrycker det som vår vilja att göra gott har betydelse ur ett etiskt perspektiv och att 

våra handlingar kan ge moralisk vikt till våra goda intentioner. Att omsätta tanke till 

handling när det handlar om inkluderande mångfaldsarbete är därför viktigt ur ett 

förändringsperspektiv. Att göra skillnad. Jämför med begreppet interkulturalitet, 

som kräver att samverkan har skett (Lahdenperä, 2008).  Widell och Mlekov (2013) 

beskriver detta som att man måste våga mötas mer än ytligt. 

Hur kan man åstadkomma förändring? 

Det finns en mängd olika strategier för hur man bäst åstadkommer förändringar i 

normer och attityder. Widell och Mlekov (2013) har lyft fram en sammanställning av 

Kandola och Fullerton. De två viktigaste faktorerna för att åstadkomma förändring är 

enligt dem en klar och tydlig vision och att ha högsta ledningens stöd.  

Detta bekräftas av Lahdenperä (2008) som säger ”Om det inte finns ledarskap finns 

det inte heller struktur, tydlighet, verklighetsanpassning, ansvar, arbetsfördelning 

eller trygghet” (s.36). Vikten av ett gott ledarskap utpekas även av Cox och Blake 

(1991), där ledaren förväntas vara en förändringsledare som samtidigt agerar förebild 

i arbetet. Ledarskapet i organisationen sätter tonen för den interna 

organisationskulturen, men det förekommer också påverkan genom det omedvetna 

och osynliga. Mycket av det som präglar kulturen i organisationen är sådant som vi 

inte ens reflekterar över (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Hur människor 

pratar med varandra, hur man klär sig och beter sig, allt fungerar som kulturbärare. 

Därför är det viktigt att man som medarbetare i en organisation blir medveten om 

hur man genom sitt eget uppträdande, gester, språk är med och bidrar till den 
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gemensamma kulturen. För att kunna utnyttja medarbetarnas kunskapsresurser på 

ett kreativt sätt krävs ett ledarskap som är mindre styrande och kontrollerande. 

Istället blir befogenheter och inflytande viktigare då man går från traditionella 

ledningsformer mot ett institutionellt eller värdebaserat ledarskap (Jakobsen & 

Thorsvik, 2014). 

Teori kring Institutionellt/ värdebaserat ledarskap  

Redan 1948 redogjorde Selznicks att en organisation kan ses utifrån två ståndpunkter 

som är analytiskt distinkta.  Å ena sidan är det organisatoriska systemet en ekonomi. 

Samtidigt är det en adaptiv social struktur. Dessa båda förenas empiriskt i en kontext 

av ömsesidiga konsekvenser. Denna tidiga precisering om att ledarskap och 

administration är två olika funktionskomplex har fått stort inflytande på modern 

ledarskapsteori (Jakobsen & Thorsvik, 2014). En institutionell ledare är mycket 

starkt förknippad med begrepp som värderingar, normer, legitimitet och tillit. Syftet 

med att arbeta med värderingar är att skapa en legitimitet och tillit till organisationen 

från såväl interna som externa intressenter. Tillit uppnås då organisationens 

värdegrund  speglar de rådande normerna i omvärlden och att arbetsförhållanden, 

strategi och procedurer överensstämmer med vedertagen praxis om lämpligt 

agerande (Jakobsen & Thorsvik, 2014). Därmed har organisationen tillförts ett större 

värde, då det inte bara handlar om vilka varor eller tjänster som kan tillhandahållas 

till ett visst pris. Organisation har vunnit en legitimitet, vilken inte är lika flyktig som 

priset på en vara.  

För att kunna nå legitimitet krävs ett institutionellt ledarskap baserat på fyra 

funktioner (Jakobsen & Thorsvik, 2014).  

Utforma vision och mål. En vision måste ta hänsyn till både externa och interna 

intressen. De externa intressena måste tas till vara för att garantera organisationens 

existensberättigande i form av efterfrågan. De interna intressena och värderingarna 

måste också bekräftas i visionen om den ska bli livskraftig och skapa enhet och 

engagemang. 

Institutionalisera mål. Målen ska inte bara sättas upp utan strukturer för att kunna 

uppfylla dem måste också skapas. Därutöver behövs en arbetsfördelning som stödjer 

såväl uppgiftslösning samt de sociala samverkansmönster som finns i organisationen. 
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Försvara institutionell integritet. Ledaren förväntas agera väktare för organisationen 

då den får utstå kritik eller om värderingar ifrågasätts.  

Bemästra interna konflikter. Efter att organisationen uppnått en viss storlek är det 

naturligt att subgrupper bildas. Här gäller det att visionen och de övergripande målen 

är tillräckligt tydliga för att främja att man sluter upp kring dem och dessutom är 

villig till gränsöverskridande samarbete för att nå målen. Ett sätt att få medlemmarna 

i organisationen att ställa sig bakom mål och visioner är att göra dem delaktiga i 

beslutsfattande.  

Ett institutionellt/ värdebaserat ledarskap har stora likheter med det transformativa 

ledarskapet. Det transformativa ledarskapet utgår från organisationens vision, som 

ofta har med rättvisa, ansvar och frihet att göra.  Ledaren arbetar ofta inspirerande 

och skapar delaktighet genom att se och bekräfta de anställda samt utmana dem 

genom att tilldela stimulerande uppgifter (Jakobsen & Thorsvik, 2014). 

Tidigare forskning  

Förutom tidigare nämnd litteratur vill jag speciellt framhålla ytterligare två empiriska 

studier som belyser värdet av att bygga sin organisations legitimitet på värderingar 

samt fördelen att tillämpa mätningar för mångfald som baseras på affärsmässig 

framgång.  

Ett empiriskt fall av Institutionellt/ värdebaserat ledarskap 

Att det värdebaserade ledarskapet fungerar i såväl företag som i ideella 

organisationer som präglas av mångfald hävdas i Balkin och Schjoedt´s studie av den 

Franska främlingslegionen (2012). Legionen har verkat i 180 år och består av 

medlemmar som tillsammans har över 100 olika nationaliteter. Merparten av 

legionärerna är inte franska medborgare vilket däremot officerarna är. Medlemmarna 

(legionärerna) representerar en bred mångfald av kulturer, religioner, etniciteter, 

språk et cetera. Dessutom finns människor från alla samhällsklasser representerade 

då det ursprungliga syftet med legionen var att fungera som en destination för 

invandrare som hade blivit ett allt större problem för Frankrike. Man tog även in 

andra medlemmar som på olika sätt misslyckats med att anpassa sig till samhället. 

Trots den dokumenterat stora mångfalden finns otaliga framgångsexempel då 

legionen vunnit segrar och framgång, vilket man anser vara ett resultat enbart 

beroende på den starka kulturen. Kulturen baseras på värderingar som ger dess 

medlemmar en gemensam identitet som underlättar åtagandet gentemot 
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organisationen och även förser den med ett stabilt socialt system (Balkin & Schoejdt, 

2012). Institutionaliseringen av det kulturella värdet av mångfald är 

överensstämmande med hur företag som Procter & Gamle, Avon, DuPont och 

Starbucks har hanterat det, att införliva mångfald som ett kärnvärde i dess mission.   

Nyckelmetoder som används av legionen för att upprätthålla sammanhållningen 

bland legionärerna och hantera mångfald inkluderar (1) en hederskodex , (2) 

användning av ritualer och traditioner; (3) utmanande arbete; (4) en förändring av 

identitet och en andra chans; och (5) att vara en del av historien. Den grundläggande 

hederskodexen hanterar mångfald på ett effektivt sätt, och på samma sätt kan företag 

hantera mångfaldsproblematiken mer effektivt genom att utforma ett antal 

gemensamma värderingar.  

 

Mätmetoder  

I en fallstudie av Derven (2014) som baserades på djupintervjuer av sex stycken 

Diversity and Inclusion (D&I)-ledare för på icke-amerikanska globala företag var 

syftet att dela erfarenheter av mångfaldsarbetet. Utöver detta syftade även studien till 

att betona vikten av mångfaldsarbetet genom att stärka upp det med ett business 

case. Resultaten från studien kan generaliseras till flera olika branscher, då en stor 

bredd av företag representerats i djupintervjuerna. Däremot gör inte Derven anspråk 

på att studien skulle vara globalt heltäckande. De viktigaste resultaten visar på vikten 

av att anpassa globala mångfald- och integrationsstrategier/program till lokala behov 

och att förankra praxis i hela organisationen. Effekten kan sedan förstärkas genom 

externa samarbeten då den kan nyttjas som en källa till innovation. Studien listar 

också förslag på relevanta mätningar genom vilka man kan följa progressen över tid. 

Exempelvis föreslås: 

✓ att anställningscykeln analyseras från ett D&I- perspektiv 

✓ att man ska eftersträva systematisk feedback från medarbetargrupper  

✓ att kontinuerlig utvärdering av verksamheten ska göras i takt med att man 

tillsätter en större mångfald av seniora ledare  

✓ att man beäknar avkastning på de D&I-inititativ som genomförts 

✓ att man undersöker omsättningstakten i relation till D&I- perspektiv 
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✓ att man inkluderar mätdata från multipla datapunkter för att få robusta 

mätvärden  

✓ att man försöker fånga såväl kvantitativa som kvalitativa data.  

Till dessa båda empiriska fall återkommer vi i slutet av studien.  

 

Metod  

Uppsatsen inspirerades av en fallstudieansats och innehöll två olika delar. En 

fallstudie i sin grundläggande form rymmer ett detaljerat och ingående studium av ett 

enda fall (Bryman, 2011). Den förknippas också med en geografiskt avgränsad plats 

eller organisation och i centrum står vanligtvis ett studium av miljön eller situationen 

i fråga (Bryman, 2011). Denna studie begränsade sig till en organisation på ett 

multinationellt företag och riktade in sig på det mångfaldsarbete som bedrevs där.  

Då detta tillvägagångssätt tillämpas är forskaren ofta intresserad av att belysa det 

som är unikt med fallet, vilket kallas ett idiografiskt synsätt (Bryman, 2011). Med det 

synsättet görs generellt sett (och inte specifikt i detta fall heller) några anspråk på 

generaliserbarhet. Fallet som studeras anses vara unikt, format efter sina egna 

kontextuella förhållanden och kan alltså inte översättas rakt av till en annan 

organisation. Däremot skulle andra organisationer kunna låta sig inspireras av 

strukturer, processer och idéer så länge de inte förväntar sig exakt samma resultat.   

Eftersom forskningsfrågorna fokuserade på vad som mäts och om det är vad  

organisationen vill uppnå, så startades analysen med att kartlägga organisationens 

intentioner. Detta utgjorde del 1 av studien. I del 2 analyserades de mål och mätetal 

man valt för att mäta framgång. Dessa två delar knöts sedan samman i en 

summerande analys. Utöver detta erhölls kompletterande information genom 

personlig kommunikation med min kontakt på företaget. Denna kompletterande 

information fick jag vid en telefonintervju gällande de dokument (styrdokument och 

enkätresultat) som jag fått tidigare. Min personliga kontakt på företaget var ansvarig 

för Talent Management i den aktuella organisationen, ett område som hade en 

naturligt stark koppling till mångfaldsfrågor. Att verkställa utbildning inom 

mångfaldsområdet ingick som en delmängd i min kontakts arbetsuppgifter. 

Inledningsvis kontaktades fyra olika företag, men de tre första avböjde medverkan av 

olika skäl. Ett av dem (ett statligt institut) ansåg sig inte kunna bidra med data i 



13 
 

tillräcklig omfattning och de övriga multinationella företagen med svenska 

huvudkontor ansåg sig inte ha tid. Slutligen fick jag kontakt med det aktuella 

företaget genom att jag jobbat där tidigare. Därmed visste jag att man jobbat aktivt 

med dessa frågor under de senaste åren och jag antog (under förutsättning att 

medgivande fanns) att det skulle finnas material att ta del av.  

Kontext 

Textanalysen utgick från företagets Diversity and Equal Opportunity Plan. Företagets 

egen översättning av Diversity och Equal Opportunity är mångfald och jämlikhet. 

Planen gäller för 2016-2018. Företaget bedriver verksamhet i 180 länder och har 

därmed en stor kulturell bredd och varierande bakgrunder representerade i 

organisationen. Hos de anställda finns minst 171 olika nationaliteter representerade. 

Av företagets anställda är idag 28% kvinnor. 

Metod del 1  

Del 1 bearbetades enligt en hermeneutisk tolkningstradition. Jag arbetade med 

dokument och texter enligt en kvalitativ textanalysmetod (Fejes & Thornberg, 2015). 

Analysen utgick från den tredje analysdimensionen (Widén, i Fejes & Thornberg, 

2015), där man inte för avsikt att förstå författaren bakom texten och inte heller 

textens litterära innebörd. Här sätter man istället texten i relation till det omgivande 

samhället, eller i detta fall den omgivande organisationen. Genom att göra en 

textanalys av befintliga styrande dokument kunde ledningens kulturella värderingar 

och normer uttolkas.  

Val av lämpliga texter för analys och  datainsamling 

För att kunna avgöra om det valda dokument lämpade sig för analys granskades 

dokumentets kvalitet. Bryman använder en modell av Scott (Bryman, 2011) och 

rekommenderar validering av material utifrån följande 4 kvalitetsaspekter: 

Autencitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Dokumentet med 

rubriken Diversity and Equal Opportunity Plan inkluderade strategier och mål för 

organisationens arbete kring mångfald och jämlikhet och kunde därmed anses vara 

det styrande dokumentet för organisationens mångfaldsarbete. Min bedömning 

utifrån tidigare nämnda kvalitetskriterier var att dokumentet var autentiskt och 

meningsfullt, eftersom det fortfarande används som utgångpunkt för det 

mångfaldsarbete som organisationen bedriver. Materialet var tydligt och kan 
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svårligen misstolkas varför det också framstår som trovärdigt. Utifrån hur övriga 

styrande dokument formuleras i den valda organisationen kan materialet också 

bedömas som representativt, då det innehöll mål, strategier, fokusområden och 

ytterligare fördjupningar.  

Enligt Bryman (2011) kan dokument som analyseras tillskrivas olika status beroende 

på hur man tolkar dem. Dokumenten i sig kan betraktas som representationer av 

organisationens verklighet. Enligt denna tolkning kan dokumentet ses som ett fönster 

genom vilket vi kan se och lära oss om organisationens kultur eller etiska grundsyn. 

Bryman lyfter även fram ytterligare en tolkning av Atkinson och Coffey (Bryman, 

2011) där man menar att dokumentet av egen kraft ska uppfattas som en egen 

verklighetsnivå. Vid detta angreppssätt blir det viktigare att ta hänsyn till kontexten, i 

vilken dokumentet är skrivet, vem man riktar det till och vad som ska förmedlas. Det 

dokument som jag analyserat är inte en bild av verkligenheten utan var en text som 

formulerats med ett specifikt syfte. Syftet var att tydliggöra önskvärda 

förhållningssätt kring mångfald och likvärdiga rättigheter. Min textanalys byggde på 

det sistnämnda perspektivet, medan det förstnämnda perspektivet, det vill säga 

bilden av organisationens verklighet klarlades då jag satte textanalys i relation till mål 

och mätningar. I och med att bilden av ett önskvärt läge målades upp ville jag också 

se att organisationens medlemmar påverkades och förändrades i önskad riktning. 

Trots att detta var ett styrande dokument så bör man ha i åtanke att dokumentet 

existerade i det som Atkinson & Coffey benämner för intertextualitet (Bryman, 2011). 

Det finns alltid kopplingar till andra dokument som utgör del av den kontext i vilken 

dokumentet producerades.  

Arbetsgång 

Texten bearbetades på två olika sätt. Avsikten var att arbeta enligt Hjerm, Lindgren 

och Nilsson (2014) med kodning (reduktion av data), tematisering (presentation av 

data), summering och verifiering. Denna metod är iterativ, den upprepas flera gånger 

och delarna som utkristalliserades ställdes i relation till helheten och förståelsen 

kring densamma. Redan känd kunskap utökas med ny kunskap och kommer med 

tiden utgöra ett allt mer välunderbyggd kunskap (Hjerm et al., 2014). Metoden 

benämns som den hermeneutiska spiralen där summan av alla delar i sitt 

sammanhang och tillsammans utgör något större.  
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Med Brymans (2011) ord om att dokumentet formulerats med ett visst syfte blev jag 

först nyfiken på vem dokumentet formulerats till. I min förförståelse fanns att det 

enbart skrivits till de anställda. Efter genomläsningar framgick det att adressaterna 

var betydligt mycket fler, vilket gav en innehållet tillika min förståelse för detsamma 

en större bredd. Därefter gick jag vidare till vad som skulle förmedlas till de olika 

individerna, vilket resulterade i olika stora kategorier för de olika intressenterna. En 

anställd i organisationen visade sig vara föremål för fler typer av påverkan än en mer 

perifer kategori av människor, så som arbetssökande utanför företaget. Nästa steg 

omfattade analys av hur påverkan av normer skulle ske för att uppnå önskad 

organisationskultur.  Därefter analyserades om och vilket tidsperspektiv som var 

angivet och slutligen vilket stöd arbetet gavs genom strukturer och processer. Som 

ett sista steg analyserades allt som hade med individuell påverkan att göra. 

Arbetssättet innebar rent praktiskt att arbeta med olika färger för olika koder, vilket 

gjorde arbetet strukturerat och lätt att överblicka trots dokumentets omfattning. 

Vald analysmetod kan här kritiseras, eftersom kodning och tematisering delvis gick in 

i varandra. Den tematisering som gjordes var att strukturer, processer och individuell 

påverkan inordnades som en delmängd i hur-rubriken. I övrigt översattes koderna till 

temarubriker. Summeringsmomentet uppfylldes i presentationen av analysens tema 

och verifieringen utgjordes av den summerande analysen av varje delmängd data 

(tema). Efter textanalysen sökte jag med hjälp av mina kritiska frågor ytterligare 

ledning i den ursprungliga texten. Genom göra denna triangulering (Hjerm et al., 

2014) med hjälp av ytterligare en metod för analys anser jag att tillvägagångssättet 

gav en heltäckande bild av organisationens ambitioner.   

Kritiska frågor 

Kritiska frågor används som redskap vid textanalys och hur de formuleras kommer 

ha direkt bäring på hur väl man kan utföra det hantverk som textanalysen innebär 

(Widén, i Fejes & Thornberg, 2015).  

Då denna uppsats skrivs inom området pedagogik är mitt huvudsakliga fokus att 

förstå hur en organisations formuleringar kring mångfaldsarbete kan påverka och 

medverka till att individens värderingar förändras. De formuleringarna som avses 

återfinns både i dokument men också i mål och mätetal. Därför vill jag i  textanalysen 

skapa kunskap kring vad som styr organisationens mångfaldsarbete i form av 

befintliga maktstrukturer och förstå de primära drivkrafterna.  Vilka dominerande 
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normer, idéer och värderingar förmedlas genom texten? Hur  dessa huvudsakliga 

argument  för mångfald förmedlas genom texter kommer påverka medarbetaren i 

organisationen och forma dennes normativa bild av vad mångfald innebär.  

 

• Vilka ideologiska inriktningar återspeglar texterna? 

• Vad har format dessa ideologiska inriktningar? 

• Vilket ansvar tar ledningen för organisationen på sig för att uppfylla dessa 

ideologier? 

• Vilka förväntningar/ krav förmedlas till den medarbetaren i organisationen? 

• Vilket utrymme finns för avvikelse från gällande normer? 

Metod del 2 

I denna del beskrivs vilka mål som valts och hur man mäter resultatet.  

Information kring mål och mätetal hämtas från organisationens styrande dokument 

med avseende på Mångfald och Inkludering (se vad som analyserats i del 1) samt den 

medarbetarundersökning som årligen utförs.  

 

Figur 1. Bilden visar de dimensioner som analyseras med hjälp av medarbetarundersökningen 

(Medarbetarenkät 2015, förmedlad genom personlig kontakt, 2016) .  

Medarbetarundersökningens urval och validitet 

Företaget genomför årligen en stor medarbetarenkät. Denna undersökning kan 

betraktas som en totalundersökning, då den distribueras till samtliga medarbetare 

(ca 115 000) via deras mailadresser. Svarsfrekvensen uppgår i normalfallet till ca 80 
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% och gjorde även så vid den undersökning som studien analyserar data från.  Enligt 

Mangiones kategorisering i Bryman (2011) så är denna svarsfrekvens bra. För 

utmärkt klassificering krävs en svarsfrekvens på över 85% och under 70% blir det 

endast acceptabelt.  

Metodkritik enkät 

En nackdel med att använda enkätform jämfört med strukturerade intervjuer är att 

det inte går att hjälpa respondenterna om de inte anser att frågeställningen är tydlig 

(Bryman, 2011). Det är också svårt att ställa uppföljnings och sonderingsfrågor. 

Företagets enkätundersökning bygger på att en och samma fråga blir belyst från flera 

håll och att den sedan sammanfattas i ett index, vilket förbättrar validiteten (Hjerm et 

al., 2014). Dessa index speglar medarbetarnas engagemang (Employee engagement 

index), bedömning av ledarskapsförmåga (leadership index), utförande/ prestation 

(performance index). Utöver dessa index redovisas även en mängd andra parametrar 

så som kundorientering, kvalitetsmedvetenhet, lärande, förtroende och tillit. Enheten 

är inte unikt framtagen för mångfaldsarbetet, men innehåller mycket värdefull data 

som kan användas i det syftet. Enkätundersökningen ligger till grund för flertalet 

förbättringsaktiviteter som löper över året. I denna enkät publiceras ingen data för de 

grupper i organisationen som består av färre än 6 personer, eftersom anonymiteten 

då inte kan garanteras. Dessutom publiceras inte heller detaljerad data för grupper 

bestående av färre än 15 personer. Eftersom svaren per automatik anonymiseras är 

risken att man svarar utefter en social önskvärdhet mindre (Bryman, 2011). Det man 

däremot inte kan friskriva sig från är risken för att ändå få en svarsbias. Arbetssättet 

med enkäten är sådant att chefer/ grupper med utstickande lågt resultat i mätningen 

har i uppgift att arbeta för ett mer positivt resultat. Ser man som medarbetare inte att 

uppföljande arbete givit något positivt resultat, kanske man hellre markerar ett mer 

positivt resultat för att slippa undan ett arbetspaket som inte upplevs ha någon effekt.  

Det resultat som visas i denna studie omfattar en del av organisationen där ca 19000 

personer arbetar.  

Etiska överväganden 

I denna studie finns ett primärt och ett mer perifert övervägande att göra. Det 

primära är att ta hänsyn till om det företags data som jag använder på något sätt 

skulle kunna skada företaget om det inte behandlas med önskvärd konfidentialitet. 

Det fanns en önskan om att inte i klartext publicera företagsnamnet och detta har jag 
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efterlevt.  Det mer perifera övervägandet berör publicering av data i den mån den kan 

härledas till den enskilde medarbetaren. I detta fall kan inte enskilda medarbetare 

identifieras och företaget har redan tagit beslutet att tillgänglig data är officiell för de 

anställda. Därmed anser jag i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) att 

forskningskravet och individskyddskravet är i god balans. Den publicitet som redan 

givna data ges genom denna studie kommer inte kan ha någon skadlig påverkan för 

varken någon anställd eller för företaget som helhet. 

 

Resultat och analys 

Kapitlet resultat och analys består av två delar. Del 1 innehåller en  textanalys som 

analyserar organisationens mångfaldsarbete. Denna analys utgör grunden för att 

vidare kunna besvara mina forskningsfrågor. Del 2 kommer analysera de mål och 

mätetal som används för att verifiera progressen i mångfaldsarbetet. Kapitlet avslutas 

med en analys som summerar och knyter ihop del 1 och 2.  

Del 1, Textanalys 

För att kunna besvara uppsatsen forskningsfrågor kring vad som mäts och 

mätningarnas relevans och påverkan, inledde jag med att analysera det dokument 

som ingående beskriver organisationens styrning för sitt mångfaldsarbete. Jag har 

utöver denna analys använt mig av de kompletterande frågor jag ställt upp. Detta ska 

säkerställa att en heltäckande bild av dokumentets innehåll lagts fram.  

Skapande av analytiska teman 

De analytiska koder som skapades vid analysen benämndes: vem (mottagare), vad 

(budskap), hur (förverkligande), när (tidsaspekt), strukturer, processer och 

individuell påverkan. För att skapa mer renodlade teman och möjlighet till överblick 

var det naturligt att områdena strukturer, processer och individuell påverkan ingå 

som en delmängd under hur-rubriken.  I samband med varje tema presenteras även 

en analys. Utöver detta återfinns en summerande analys i slutet av resultat- och 

analysdelen.  

Vem (är mottagare/ föremål för påverkan) 

Under denna rubrik återfanns en mängd olika subjekt som var identifierade och 

omnämnda på ett eller annat sätt i texten: Customers, each and every person, each 
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employee, women, workforce, senior leaders, HR, minorities, ICT industy, 

employees, leaders, executives, diverse workforce, prospective employees, partners, 

external bodies, female leaders, first line leaders, executive leaders, technical talents, 

early career alumni, Sweden Hiring Managers, recruiters, people, applicants, 

minority gender, manager at all levels, Girls in ICT, high school students, future 

employees, students, international students, immigrants, families, parent, 

whistleblowers, external companies, industry, universities, union diversity council, 

global D&I council, Global Head of D&I, Head of Talent Management, Head of Talent 

Acquisition, D&I responsible in Sweden, employee networks, volunteers, employer 

branding team, D&I drivers. Alla dessa var därmed föremål för direkt eller indirekt 

påverkan när det handlade om organisationens mångfaldsarbete. 

Analys 

Det är en mängd personer som adresserats i dokumentet vilket visade på att man ville 

nå ut till en bred mottagande grupp. Bland subjekten som identifierades återfanns 

båda interna (anställda) samt externa intressenter, vilket kunde tydas som att man 

ville nå längre än bara till ett internt perspektiv och verkligen åstadkomma 

förändring. Man identifierade också anställda på många olika nivåer då man till 

exempel nämnde olika nivåer av ledare så som first line leaders likväl som anställda 

och exekutiva.  

Vad (ville dokumentet förmedla)  

Dokumentet inleddes med tydlighet i och med följande rubrik: ”Our committment to 

Diversity and Inclusion”.  Commitment står för åtagande och engagemang. Rakt på 

sak sa man att mångfald i arbetsstyrkan förbättrar teamprestationen på alla nivåer 

och att det har en positiv påverkan även på kundernas framgång. Genom mångfald 

uppnår man en större kreativitet och uppfinningsrikedom, vilket bidrar till att man 

kan se och förstå kundernas behov i en omvärld som är i ständig förändring.  

Man förband sig också till Equal Opportunity (jämlikhet) i anställningens alla delar. 

Detta gällde vid anställning, utveckling, olika typer av lön och förmåner eller andra 

personalrelaterade aktiviteter. I inget fall skulle diskriminering förekomma på 

följande grunder: ras, färg, kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, 

föräldrasituation, politiska åsikter, nationalitet, etnisk bakgrund, socialt ursprung, 

social status, medfödd status, handikapp, ålder eller fackföreningstillhörighet.  
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Företaget uttryckte vidare sin övertygelse kring sambandet mellan mångfald och 

inkludering. Det sas uttryckligen att de båda begreppen går hand i hand. När 

medarbetarna upplever sig vara värdesatta och välkomna har man uppnått 

inkludering. Det handlar om att värdera, stödja och respektera olikheter. Det handlar 

om en arbetsmiljö där varje medarbetare har förutsättningar att nå sin fulla potential 

och maximera sitt bidrag.  

Analys 

Vad företaget såg som fördelar med en mångfald i organisationen stämde  väl överens 

med aktuell forskning. Det låg till exempel i linje med Salomon och Schork (2003) 

och deras bild av mångfaldsarbetets positiva effekter.  Att företaget dessutom var 

tydlig i sitt sätt att kommunicera ut sina värderingar gick inte att ta miste på. Det låg 

på individen att i det dagliga arbetet aktivt stödja, respektera och uppskatta 

varandras olikheter. På detta sätt blev det ett personligt åtagande för varje anställd i 

organisationen. Företagets förhållningssätt var inte förhandlingsbart och utgjorde 

därför en tydlig värdegrund. Ingen som anställts på företaget har kunnat undgå de 

normer som gör sig gällande och vilket ansvar man som enskild individ har för detta. 

Lahdenperä (2008) definierar en mångkulturell respektive interkulturell 

organisationskultur som två skilda företeelser. Dessa båda skiljer sig kvalitativt åt. 

Mångfald indikerar ett mått på ett tillstånd, en situation och en position, medan det 

interkulturella perspektivet är förknippat med handling interaktion och ett 

gränsöverskridande (Lahdenperä, 2008). I denna kultur kan man se att kulturen inte 

är statisk utan snarare i rörelse, man uttrycker inte att man nått fram utan ledningen 

vill fortsätta påverka medarbetarna mot en inkluderande mångfaldsbaserad 

organisationskultur.  Enligt Jakobsen och Thorsvik (2014) har man i flertalet studier 

funnit att en stark företagskultur samlar medarbetarna vilket skapar en upplevelse av 

samhörighet och gemenskap. Organisationer med starka kulturer har visat sig kunna 

ha en positiv effekt på resultatet (jämför med Balkin och Schjoedts (2012) studie av 

främlingslegionen). Denna organisationskultur som bygger på mångfald fanns delvis 

redan hos organisationen men kulturen kommer att utvecklas till ett allt starkare 

styrmedel då de bidrar till att kognitiva kartor målas upp (Jakobsen & Thorsvik, 

2014). Dessa kognitiva kartor har en vägledande effekt då man omedvetet sorterar 

bort den information som inte hör hemma och istället fokuserar på det som anser 

vara relevant och passande i kartbilden.  
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Hur (ska detta förverkligas) 

För att uppnå verklig mångfald och inkludering valde organisationen att arbeta med 

ett antal fokusområden som skulle fortsätta utveckla mångfald- och 

jämställdhetsarbetet. Följande områden var identifierade: Driving Awareness, Talent 

Development, Recruitment and Employer Branding, Working Conditions, Total 

Rewards, Benchmarking and External visibility, Organization Structure to Drive the 

Diversity Agenda. Allt detta utgjorde det batteri av påverkansmetoder som 

organisationen kom att använda sig av för att skapa den kultur som eftersträvades.  

Dessa fokusområden riktade in sig mot att påverka både individens medvetenhet 

kring mångfald, strukturella förutsättningar samt genom vidare utveckling av 

processer, såväl internt som externt i företaget. 

Påverkan av individen och dennes normer 

För att skapa en större medvetenhet hölls kurser i Unconscious bias. Arbetet syftade 

till att göra individen medveten om att man präglas av omedvetna fördomar som 

påverkar hur vi agerar i samspelet med andra. Aktiviteter som uppmärksammade 

internationella kvinnodagen, internationella mansdagen och mångfaldsmånaden stod 

också på agendan. Organisationen arbetade också aktivt med att bredda 

medvetenheten för att tydliggöra att jämlikhet inte endast handlar om jämställdhet 

mellan män och kvinnor utan om likabehandling av alla individer.  

Strukturella förutsättningar för påverkan 

Det fanns också en organisatorisk struktur som har ett uttalat ansvar för att driva 

dessa frågor. Man hade också mål uppsatta på varje hierarkisk nivå i organisationen, 

att samtliga dessa ska uppfylla kvoten av kvinnliga ledare. För föräldrar fanns till 

exempel strukturellt stöd i form av extra kompensation vid föräldraledighet och 

möjlighet till flextid för att skapa förutsättningar för både män och kvinnor att vara 

föräldralediga.  

Processuella förutsättningar på påverkan 

Samtliga interna Human Resourcesprocesser och utbildningar var ständigt under 

revidering för att kontinuerligt stärkas upp utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Dessutom gjorde man investeringar för att stärka upp representationen av kvinnor 

och minoriteter i industrin över lag.  
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Analys 

Det man med olika medel avsåg att göra var att fortsätta forma en gemensam 

organisationskultur som präglades av ett inkluderande förhållningssätt till mångfald. 

Enligt Jakobsen och Thorsvik (2014) definierar Edgar Schein organisationskultur på 

följande sätt: 

Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – 

uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efter hand som 

den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern 

integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat 

som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga 

sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem. (s. 116) 

Kulturen är alltså de kvaliteter som vi har gemensamt och som vi delar, det som gör 

just vår grupp eller organisation unik (Northouse, 2013). I den studerade 

organisationen rådde det från ledningens perspektiv inga tvivel kring mångfalden och 

dess positiva effekter. Man kan anta att det handlar om att erfarenheterna var 

upplevda och att man har erfarit de positiva effekterna. Schein uttrycker att det 

handlar om ett lärande där man genom praktik erfarit att ett visst förhållningssätt är 

det mest effektiva då man har att anpassa sig till externa intressenter (kunder, 

konkurrenter, leverantörer) såväl som interna organisatoriska premisser (interna 

mål, kommunikation, arbetssätt). Således är kulturen levande och inte på något sätt 

statisk. Den kommer ständigt att prövas och upprätthålls bara så länge den uppfattas 

som riktig. Att den studerade organisationen genom utbildningar ville uppmana 

medarbetarna att bli medvetna som sina omedvetna fördomar (unconscious bias) var 

ett sätt att öppna ögonen och aktivt förhålla sig till den rådande 

organisationskulturen. Organisationen ställde frågan hur just den enskilda 

medarbetaren påverkas av sitt arv, miljö, ursprung för att skapa en varseblivning. 

Med detta förhållningssätt upplevdes mångfaldsarbetet vara transparent och äkta. 

Det fanns ett icke förhandlingsbart, positivt förhållningssätt till mångfald, men 

samtidigt vill man uppnå fasthet i den personliga övertygelsen genom att den prövas 

på individnivå.  

Att arbeta med de strukturella förutsättningarna när det handlar om att öka antalet 

kvinnliga chefer är ett måste. För att få fler kvinnliga chefer på högre nivåer behöver 

man vidta åtgärder som sträcker sig ända till att få unga tjejer att välja 
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teknikutbildningar till att man behöver öka förutsättningarna för att dela på 

föräldraledigheter. Men det är också viktigt att göra platsannonser könsneutrala, att 

se till att både rekryterare och chefer blir varse om sina förutfattade meningar och 

införlivar ett inkluderande perspektiv i samtliga processer. Att man har insikt nog att 

utmana sig själv och rådande normativa föreställningar om hur chefer på ett 

ingenjörsdominerat företag ser ut, till exempel.  Alvesson och Due Billing (2011) 

refererar till Lipman-Blumen som säger att det ”ansetts vara svårt att förena 

dominerande föreställningar om ledarskap med kvinnlighet” s. 228. Alvesson och 

Due Billing ser dock att dessa sociala praktiker håller på att förändras, inte minst 

med draghjälp av nya sätt att leda som tar form i både tal och social praktik. 

Ledarskap som präglas av flexibilitet, service management, kvalitet och nätverk målar 

upp bilden av ett ledarskap som är mindre präglat av traditionella manliga 

ledarskapskonstruktioner. Att medvetet arbeta med sina fördomar och stötta 

varandra i processen är en förutsättning för att kunna åstadkomma förändring och 

påverkan. För att uppnå en organisationskultur som omfamnar de interkulturella 

värdena gäller det att utveckla en kritisk självmedvetenhet (Lahdenperä, 2008). 

Denna självmedvetenhet inkluderar att kunna se sig själv från ett utifrån och in 

perspektiv. Att kunna sätta de kulturbundna antaganden man gör, samt de perspektiv 

och referensramar man har i relation till sin egen historia och kultur. Om 

organisationen ska ha möjlighet att utvecklas till in interkulturell verksamhet krävs 

därmed också ett ledarskap som fokuserar på organisatoriskt lärande.  

När (ska det vara klart)  

Tidsaspekten var tydlig i samband med de mätbara målen och säger att 2020 vill man 

uppnå 30% kvinnlig representation på tre nivåer (medarbetare, ledare, 

verkställande). Strategin var att fokusera på både nyförvärv och att behålla sina 

befintliga talanger. Mätvärdet var enkelt att få fram då det var kvantitativt; hur stort 

antal av totalen var kvinnor. Det fanns också en ambition att bli bekräftad som det 

företag som var bäst i klassen på inkludering. Detta mål skulle även det vara uppfyllt 

2020. Mätningen här kommer göras via den interna medarbetarenkäten som på 

årsbasis fokuserar  kvalitativa värden ur ett medarbetarperspektiv.  

Dessutom skulle hela den studerade mångfald- och jämställdhetsplanen följas upp 

kvartalsvis av den svenska HR-organisationen och fackliga representanter i syfte att 

säkra progressen. Även hur externa intressenter uppfattade företaget skulle mätas 

genom flera olika undersökningar (detta exkluderas i denna studie då jag tagit an ett 
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analysperspektiv som endast innefattar den aktuella organisationen och inte dess 

omgivning). 

Analys  

Organisationen har valt att följa upp mångfaldsarbetet utifrån flera olika 

tidshorisonter. Det kortsiktiga som reviderar dokumentet varje kvartal, det 

medellånga som fångar upp svängningar på årsbasis och det långa som siktar 3 år 

framåt i tiden.  

Detta borgar för att påverkan är en ständigt pågående process som hålls levande.  

Validering och summering av textanalys 

Dokumentet får stor tyngd och trovärdighet då det är så allomfattande. Det riktar sig 

till en mängd olika intressenter, det vill förmedla ett djup och en bredd kring vad 

mångfald och inkludering innebär. Dessutom finns det utarbetade strukturer, 

aktiviteter och ansvariga utpekade. Utöver detta är målen klart definierade och till 

och med intervallen för uppföljning är definierade. Detta styrker Brymans (2011) 

hypoteser kring vad som krävs för att dokumentet ska vara av god kvalitet och utgöra 

en trovärdig källa för analys. 

Kompletterande frågor 

Vilka ideologiska inriktningar återspeglar texterna? Det fanns en positiv 

människosyn som vi återfinner i liberalismen där individens rätt att accepteras och 

inkluderas oavsett bakgrund, kön, etnicitet och övriga diskrimineringsgrunder 

betonas.  

Vad har format dessa ideologiska inriktningar? Precis som Scheins definition 

av organisationskultur antyder (Jakobsen & Thorsvik, 2014), så har dessa ideologier 

inte uppstått av sig själva utan är ett resultat av både inre och yttre påverkan. 

Företaget som organisationen existerar i har under den absoluta merparten av sin 

livstid verkat i en mångkulturell miljö, där man inte kunnat undgå att låta sig 

påverkas av externa krav, för sin egen överlevnads skull. Dessa externa krav handlar 

till exempel om förståelse för kunden, tillgång till arbetskraft och underleverantörer. 

I och med organisationens externa anpassning och lyckosamma samarbeten har 

mångkulturalismen inom bolaget lett till att det mångkulturella förhållningssättet 

helt naturligt blivit integrerat i verksamheten och nu utgör en relativt naturlig (men 

inte oreflekterad) del. 
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Vilket ansvar tar organisationen på sig för att uppfylla dessa ideologier? 

Organisationen antar ett ledarskapsperspektiv för sitt mångfaldsarbete. Man drivs 

inte utifrån legala krav eller med ambitionen att framstå som etiskt korrekta. Istället 

uttrycker man skriftligen en strävan efter en arbetsmiljö där varje anställd har 

möjlighet att uppfylla och utnyttja sin fulla potential och maximera sin insats för 

verksamheten. Teoretiskt sett är ledarskapsperspektivet det mest lämpade både ur 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska perspektiv (Widell & Mlekov, 2013). 

Modellen är mycket gynnsam för att skapa verklig mångfald eftersom den kräver 

långsiktigt och tålmodigt mångfaldhetsarbete. Att den studerade organisationen 

arbetar både på bredden och djupet visas genom att man skapar både strukturer och 

processer där mångfaldsperspektivet ges utrymme att växa. Man visar även att man 

menar allvar genom att inte bara mäta framgång internt utan också externt. Målet 

kring jämställdhet (30% kvinnor på alla nivåer) är dessutom i sig konstruerat utefter 

handling. Det är inte bara ambitioner på pappret utan det kräver handfasthet för att 

uppnå. Först då ledarna i verksamheten anställer fler kvinnor på ledande 

befattningar kommer de att uppfattas som förebilder, då de lever som de lär. 

Vilka förväntningar/ krav förmedlas till medarbetaren i organisationen?  

Samtliga anställda förväntas känna till företagets Mångfaldsagenda och ta del av de  

utbildningar som står till buds. Alla ledare och anställda uppmanas att bejaka alla 

aspekter av mångfald både i tjänsten och i sitt privatliv. Hur organisationen hanterar 

trakasserier, diskriminering och rapportering av incidenter är identifierat i företagets 

affärsetiska kod. Det dokument som beskriver detta måste läsas och skrivas under 

regelbundet av den anställda, därmed är den anställde också skyldig att följa dess 

innehåll.  

Vilket utrymme finns för avvikelse från gällande normer? I och med det 

kontrakt man signerar medger man också att man står bakom företagets värderingar. 

Utformandet lämnar inget utrymme åt att företaget på något sätt skulle kunna 

sanktionera någon form av diskriminering. 

 

Del 2, Befintliga mål och mätetal (med avseende på mångfald) 

Det finns huvudsakligen två olika mål för organisationens mångfald- och 

inkluderingsarbete. Det ena är ett mångfaldsmål och det andra ett inkluderingsmål. 
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Målet med avseende på mångfald riktar in sig på att man ska få rätt blandning av 

människor medan inkluderingsmålet handlar om att få denna blandning att fungera 

väl tillsammans. Samtliga figurer som redovisas är efter medgivande tagna från 

företagets presentationer. Ingen data är modifierad. Däremot har några rubriker 

ändrats för att konfidentialitetskravet ska kunna efterlevas.  

Diversity Dashboard
2016 3rd Quarter

 

Figur 2. Översiktsbild för vilka parametrar och underordnad data som analyseras i mångfaldsarbetet 

(Medarbetarenkät 2016, förmedlad genom personlig kontakt). 

Målet för mångfald är att organisationen ska nå upp till 30% kvinnor, 

representerade på 3 olika nivåer år 2020; medarbetarnivå, ledare/ chefsnivå 

och verkställande chefsnivå. För att målmedvetet kunna flytta kartnålen mot en 

alltmer diversifierad arbetsstyrka har man satt ett kvantifierbart målvärde som följs 

upp internt på kvartalsbasis. Uppföljande statistik presenteras över andelen kvinnor 

fördelat på organisationstillhörighet, vilket typ av arbete man utför, hur länge man 

varit anställd, hur många kvinnor som väljer att sluta respektive anställas. 

Utmärkande är att en överväldigande del kvinnor jobbar med tjänster där man 

traditionellt sett haft en hög representation av kvinnor, så som Human Resources och 

Sourcing. 
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Figur 3. Detaljerad data över kvinnors representation på olika chefsnivåer, yrkesgrupper, jobnivåer, 

åldersgrupper med mera. TWF står för Total Work Force (Medarbetarenkät 2016, förmedlad genom 

personlig kontakt).  

Även med övriga diskrimineringsgrunder (förutom kön) arbetar man aktivt, men 

dessa är inte förknippade med specifika mål. Att kvantitativt mäta övriga parametrar 

så som ålder och etnicitet medför legala svårigheter. Eftersom den studerade 

organisationen verkar globalt tillämpas amerikansk lagstiftning i samband med 

mätning av ålder. Biologisk ålder får inte efterfrågas i USA, vilket medför att man inte 

studerar ålder utan istället använder man sig av begreppet generationer. Inom ramen 

för de interna mätningarna görs uppdelningar i kategorier då enskilda åldrar 

förenklas till tre kategorier; generation y, generation x och boomers. En svårighet 

med ålder är att merparten av tunga positioner inom organisationen hålls av äldre 

män. Beroende på detta får man en trögrörlighet uppåt, vilket begränsar 

möjligheterna att ge utmanande tjänster och därmed bättre motivera den 

ålderskategori som står på tur. Detta medför att man riskerar att få ett glapp 

åldersmässigt av erfarna chefer som är redo att axla exekutiva uppdrag. 
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GENERATION

 

Figur 4. Grafik över åldersfördelning. Generation Y <35 år, generation X= 35-50 år, BB (Baby 

Boomers)= 51-70 år (Medarbetarenkät 2016, förmedlad genom personlig kontakt). 

Istället för etnicitet mäter man nationalitet. Detta kan upplevas begränsande i 

mångfaldssammanhang då medborgarskap inte är  likvärdigt med etniskt ursprung, 

men det är ändå ett sätt att närma sig problematiken.  
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Figur 5. Grafik över fördelning av nationalitet för olika chefsnivåer m.m. (Medarbetarenkät 2016, 

förmedlad genom personlig kontakt).   
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Sorterat efter kvantitativa mätvärden med avseende på kön, ålder och nationalitet 

lyfter medarbetarundersökningen även fram mer kvalitativa värden. Medarbetarna 

ges möjlighet att ge uttryck för till exempel hur nöjd man är med sitt jobb, i vilken 

utsträckning man kan uppfylla sina karriärmål och om man ser att man har en 

framtid på företaget. (Dessa data kan inte redovisas explicit här, men återkommer i 

analysen.) 

Det andra målet för organisationen är att bli Best-in-class inclusion company, 

2020. Detta ska mätas genom grad av inkludering. Inkludering är en följd av att var 

och en i organisationen känner sig uppskattade och välkomna. För detta krävs att var 

och en värdesätter, understödjer och respekterar varandras olikheter.  Hur väl man 

lever upp till att vara en inkluderande organisation i världsklass kommer att följas 

upp genom den interna medarbetarundersökningen och genom externa mätningar. I 

de externa mätningarna ser man till exempel på hur attraktivt företaget är som en 

potentiell arbetsgivare.  

Ytterligare en viktig mätning är den som redovisas här nedan. Den visar inte bara på 

hur organisationen är konstituerad utan även på de effekter som man anser att 

mångfaldsarbetet genererar.  

39%

81%

Weak*Diversity*Climate Strong*Diversity*Climate

Customer*Orientation*%

32%

79%

Weak*Diversity*
Climate

Strong*Diversity*
Climate

Innovation*%

36%

81%

Weak*Diversity*Climate Strong*Diversity*Climate

Engagement*Index

47%

8%

Weak*Diversity*

Climate

Strong*Diversity*

Climate

Disengagement*(%*Unfavorable)

Figur 6. Grafiken visar att i en organisationen där mångfalden ses som en styrka är engagemanget 2 

gånger högre, kundorienteringen 2,5 gånger högre, innovationstakten 2 gånger högre och 

oengagemanget är 6 gånger lägre (Medarbetarenkät 2016, förmedlad genom personlig kontakt).   
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Företaget kommer inför nästa års mätningar konstruera ytterligare ett index i 

medarbetarenkäten, ett inkluderingsindex som ska fånga upp om den vardagliga 

känslan pekar mot inkludering eller exkludering. Medarbetarna kommer att få 

bedöma om de blir respekterade och uppskattade för sina insatser, om man upplever 

att förslag och tankar blir hörda, om man blir involverad i beslutsfattande samt hur 

man de egna karriärmöjligheterna ser ut. Det övergripande arbetsklimatet kommer 

bedömas, likväl som den egna insatsen för ökad inkludering och även chefens 

förmåga att bidra till en inkluderande organisationskultur.  

Analys  

Målet att nå 30% kvinnor på alla nivåer år 2020 är tydligt. I och med att ledningen 

satt siffror på sin ambition signalerar det vad som förväntas. Trots tydliga mål och 

kraftfulla insatser brottas organisationen med det som beskrivs som könssegregering 

(data från medarbetarenkät). Dessa strukturella skillnader med avseende på kön 

beskrivs av Wahl (i Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011) som tre åtskillnader; 

antalsmässig fördelning, grad av segregering mellan könen (i sysslor, yrken och 

positioner) samt hierarkisk fördelning mellan könen (grad av inflytande och makt). 

Andra benämningar på samma fenomen är horisontell könssegregering, vertikal 

könssegregering och intern könssegregering (SOU 2004:43), där den horisontella 

uppdelningen utgörs av att män och kvinnor väljer olika branscher, organisationer 

eller arbetsplatser. Vertikal könssegregering handlar om att män och kvinnor på ett 

systematiskt sätt når olika långt inom sina yrken. Detta bevisas till exempel av den 

låga andel kvinnor som återfinns i bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Den interna 

könssegregeringen handlar om kvinnor och män på samma arbetsplats eller samma 

yrke tilldelas olika typer av uppgifter. En arbetsplats där det till synes finns lika 

många män och kvinnor kan vid närmare granskning uppvisa stora skillnader i 

arbetsuppgifternas fördelning, mandat och möjlighet till maktutövning. Med denna 

bakgrund är det tveksamt om organisationen enligt Cox och Blake (1991) ens skulle 

kunna få benämna sig mångkulturell, då de menar alla olika grupper av människor 

ska finnas representerade på alla nivåer i organisationen och ha samma möjligheter 

och rättigheter. Den studerade organisationen har en lägre andel kvinnor, 28%, vilket 

delvis kan förklaras av att man verkar inom en sektor som traditionellt attraherat fler 

män (horisontell könssegregering). Statistik från interna mätningar visar också på 

vertikal könssegregering. Eftersom organisationen består av 28% kvinnor borde 

antalet chefer också uppgå till 28% av arbetsstyrkan. I verkligheten är dock siffran 
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25%. På exekutiv nivå är andelen kvinnliga chefer endast 20%. Man uppvisar också 

en tydlig intern könssegregering då enheten för Human Resources har 83% kvinnor 

medan exempelvis enheten för Business management and Sales har 18%.  

För att målet med 30% kvinnor ska kunna uppnås är det viktigt att kvinnor i 

organisationen stannar kvar och inte söker sig till andra arbetsgivare. De faktorer 

som gör att man väljer att stanna är (enligt internenkäten) samma för både män och 

kvinnor. Dessa tre faktorer är:  

✓ Jag känner att det finns en lovande framtid för mig på företaget 

✓ Jag är generellt sett nöjd med mitt jobb 

✓ Jag kan nå mina karriärmål på företaget 

Kvinnor och män har svarat i stort sett samma på dessa tre, förutom när det kommer 

till om det finns en lovande framtid för den anställde på företaget. Där visar 

kvinnornas svar på lägre förtroende för företaget.  I en studie av Wahl identifieras 

samma fenomen (även den i mansdominerad miljö), att det finns ett glapp mellan 

den karriär som kvinnorna önskar sig och den de faktiskt har (Wahl et al., 2011). 

Fenomenet benämns karriärsglappet. I Wahls studie svarar så många som 98% av de 

tillfrågade kvinnorna ja på frågan om de någon gång upplevt indirekt eller direkt 

diskriminering. Siffrorna är höga och säger oss att diskriminering är att betrakta som 

ett normalt (men inte önskvärt) fenomen. Intressant i sammanhanget är att hela 43% 

av dessa kvinnor är mycket försiktiga med att uttrycka kritik mot det andra könet. 

Varför? Enligt Wahl råder det en könsneutral ideologi som hävdar att det inte är 

legitimt att i ifrågasätta rådande maktstrukturer utifrån ett könsperspektiv. 

Dessutom blev det i Wahls studerade organisation viktigt att framhålla könens 

fördelar istället för nackdelar för att överhuvudtaget klara av att hantera 

mansdominansen. Eftersom diskrimineringen ofta utövades av en man i överordnad 

position intog kvinnorna automatiskt en mer defensiv hållning. En hållning som 

bidrar till att kvinnors krav inte uttrycks och inte heller uppfattas som legitima i 

organisationen.  

Precis som kön kan förstås som en maktrelation, kan vi även se samma typ av 

maktrelationer då vi ser på etnicitet, sexuell läggning, religion och ålder (Wahl et al., 

2011). Makt konstrueras symboliskt i begreppsparet norm/ avvikare, där den som 

besitter normen tilldelas tolkningsföreträde. Den som har tolkningsföreträde 
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kommer avgöra vad som är viktigt, vad som ska diskuteras, vad som är ett problem. 

Samtidigt så sker maktutövning i en form av samspel (Wahl et al., 2011), vilket också 

ställer krav på avvikaren att inte nedvärdera sig själv och sätta sig i en underordnad 

position.  

För att få en förändring krävs kontinuerlig påverkan och uppluckring av normer. Vad 

som tidigare betraktats som norm, kan långsamt luckras upp och förändras i en ny 

riktning. För att detta ska kunna ske åligger det aktörerna i den aktuella situationen 

att aktivt gripa in. Aktörerna, i det här fallet medarbetarna i organisationen, kan 

anses vara begränsade av givna strukturen och kulturer. Samtidigt är de också 

medskapare till hur kultur och struktur ser ut i och med att deras handlingar 

antingen befäster eller ifrågasätter hur spelplanen ser ut (Wahl et al., 2011).  

 

Summerande analys  

Vad mångfald och jämställdhetsarbete egentligen handlar om är att bemästra den 

svårighet som det innebär att inom ramen för en etablerad organisation både vara del 

av befintliga strukturer och kulturer, samtidigt som man förväntas utmana och 

förändra dessa (Wahl et al., 2011).  

För att lyckas förändra normen måste arbetet utformas enligt en långsiktig strategi. 

Det finns inga enkla metoder som leder till snabba förändringar och bestående 

resultat. Däremot finns det ständiga öppningar för att handla annorlunda och 

därmed medverka till förändring (Wahl et al., 2011). Att hitta ett gemensamt intresse 

trots olika utgångspunkter kan ge liv åt förändringsprocesserna. Därför är det så 

viktigt att vi i organisationen inte bara fokuserar på vad vi ska uppnå, utan också 

varför. För att incitamenten ska vara starka nog är det effektivt sätt att använda sig av 

mätningar som relateras till de affärsmässiga framgångarna (Derven, 2014). Ett 

exempel på hur man gör detta redovisas i Figur 6.  

För att den grundläggande inställningen ska vara rätt hos medarbetarna krävs att 

man inte har inställningen att mångfaldsarbete bedrivs för att hjälpa kvinnor och 

minoriteter. Det handlar om att hjälpa organisationen (Wahl et al., 2011). Kvinnor i 

mansdominerade organisationer tillika andra minoriteter är självklart inte bristfälliga 

och ska inte behandlas enligt den inställningen.  

Som tidigare nämnts är ledarskapet i mångfalds och förändringsarbetet essentiell.  
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Hawthornestudierna utförda av Roethlisberger & Dickson från 1920-talet har satt 

ledarskapet i fokus då forskare analyserade vad som påverkade produktiviteten i en 

Western Electricsfabrik . Dessa studier kom att utvecklas till Human Relationsteorin 

som hävdade att produktiviteten ökade då de anställda kände sig sedda, uppskattade 

och därmed blev mer motiverade att prestera. Detta prövades i en uppföljande studie 

då två olika grupper gavs exakt samma förutsättningar och samma mål att uppfylla. 

Båda grupperna uppfyllde de angivna målet, med den skillnaden att den grupp som 

förutom ett formellt ledarskap dessutom leddes av ett informellt ledarskap presterade 

betydligt över målet. Av detta drogs slutsatsen att den förklarande faktorn till 

produktionseffektiviteten återfanns i gruppdynamiken. Gruppdynamiken stärktes 

och formades med genom gemensamma normer och solidaritet på arbetsplatsen 

(Jakobsen & Thorsvik, 2014).  

Att det informella ledarskapet som effektueras genom en stark kultur kan ta grupper 

långt mycket längre än det transaktiva ledarskapet förmår, beskrevs även i studien av 

främlingslegionerna. Med detta i åtanke är företagets val av sina två strategiska 

mångfaldsmål väl motiverade. Det mål som kräver en viss andel medarbetare av 

kvinnligt kön kan beskrivas som transaktivt. Det ska uppfyllas och är inte 

förhandlingsbart. Däremot är målet att bli det företag som är ledande på inkludering 

starkt förknippat med att skapa en kultur som genomsyrar allt arbete i 

organisationen. I likhet med Hawthornestudien finns det skäl att tro att de 

kvantitativa målen ger inriktningen om vilket minimimål som är accepterat, medan 

målet kring inkludering istället kan leda långt mycket längre.   

 

Diskussion 

Så, vad är det som mäts och är det vad organisationen vill uppnå? Den studerade 

organisationen identifierar i sin Mångfald- och jämställdhetsplan att de vill bli en 

arbetsplats som drar nytta av, respekterar och värdesätter individuella skillnader. 

Att man har en bred sammansättning av anställda mäter man kvantitativt genom att 

studera fördelning av kvinnor och män, åldersspann och nationalitet. Att man drar 

nytta av olikheterna kunde vi se i Figur 6 som visade på ökad innovation, högre 

engagemang och bättre kundorientering.  I kommande mätningar har man för avsikt 

att också analysera den påverkan som varje enskild medarbetare har på 

organisationen. Hur väl man respekterar och värdesätter varandra kommer att 
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tydliggöras i samband med detta, då det inkluderingsindex som ska tas fram utgår 

från perspektivet att samtliga medarbetare medverkar till känslan av inkludering. 

Förväntade resultat? 

Att den studerade organisationen arbetade målmedvetet med mångfaldsfrågor var 

känt redan då studien inleddes. Det var därefter  intressant att upptäcka hur mycket 

av arbetet som kunde förankras i aktuell forskning. De mätningar och arbetsmetoder 

som valts av organisationen ges stöd bland annat i den omfattande studie som 

Derven publicerat (2014). Att kontinuerligt utvärdera genom feedback från 

medarbetargrupper, att analysera hela anställningscykeln utifrån ett 

mångfaldsperspektiv samt samla data från multipla mätpunkter är några exempel på 

sådana arbetsmetoder. Vidare ges i litteraturen också stöd för det värdebaserade 

ledarskap som utövas, då man uttalar att man även externt vill bli betraktade som det 

företag som hör till de bästa på inkludering. Detta förutsätter en mycket stark 

företagskultur som kan liknas vid det som Balkin och Schjoedt´s studie av den 

Franska främlingslegionen (2012) beskriver. Företaget önskar forma en unik kultur 

som gör intryck på det omgivande samhället, en kultur som ses som 

eftersträvansvärd. För att knyta an till studien av Podsiadlowskia et al. (2013) och 

dess kategorisering av mångfaldsarbete anser jag att det studerade företaget platsar 

högt på skalan för systematiskt mångfaldsarbete. Det är uteslutet att arbetet bara är 

episodiskt likväl som fristående. Det är däremot att betrakta som systematiskt, vilket 

Podsiadlowskia et al. skulle kategorisera som en fullt utvecklad mångfaldsstrategi. Att 

strategin finns på plats är dock inte en garant för att målet har uppfyllts. 

Mångfaldsarbetet är en ständigt pågående, mångfacetterad påverkansprocess som vill 

förändra, påverka, utveckla och förenkla för människor att ha nytta och hjälp av 

varandra.  

Metodkritik 

Det som inte kunde skönjas med hjälp av mätningar eller litteratur är den enskilda 

individens inställning. I samtal med min kontakt på företaget framkom en viss 

frustration baserad på den kollision som sker i brytpunkten mellan teori och praktik 

hos ledarna i organisationen (F. Lidén, personlig kontakt, 2 december, 2016). Det 

finns en norm som bottnar i att man vill agera politiskt korrekt. Normen säger att 

mångfaldsarbetet ska omfamnas och välkomnas, medan man som medlem av 

organisationen inte är fullt övertygad inombords. De individuella värderingarna är 
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således inte helt i linje med organisationens värderingar. Att leda genom icke 

autentiskt ledarskap leder till en långsam måluppfyllnad och riskerar att 

underminera budskapet om man inte lever som man lär.  

Att man identifierat rätt typ av mätningar för de mål man satt upp är en förutsättning 

för att kontrollera om aktiviteter fått rätt påverkanseffekt. Men man bör också vara 

varse alla de parametrar som kommer påverka mätningarna och dess resultat. Då 

man mäter grad av inkludering i en arbetsgrupp måste man självklart också se till 

gruppens sammansättning. Sannolikt är det lättare att få ett högt positivt resultat i en 

grupp som är relativt homogen till sin sammansättning. Inte för att människor med 

liknande yttre attribut (primära dimensioner av mångfald) nödvändigtvis är mer lika 

varandra, utan snarare för att man i sådana grupperingar beroende på yttre likheter 

skulle kunna ha färre förutfattade meningar mot varandra.   

Siffror som belyser de kvantitativa aspekterna av en organisationens sammansättning 

kan också vara svåra att jämföra från år till år om organisationen präglas av många 

organisatoriska förändringar. Som tidigare nämnts så är arbetet med förändring av 

normer ett långsiktigt projekt och att ha en förväntan på att kunna se snabba resultat 

är inte rimligt. Däremot bör man på något längre sikt åtminstone kunna se trendbrott 

i statistiken, som visar att en normativ påverkan ändå ägt rum.  

Brister i studien 

Den ursprungliga forskningsplanen aspirerade på att en egenkonstruerad enkät 

skulle skickas ut i den studerade organisationen. Den egenkonstruerade enkäten 

fanns det inte utrymme att använda, eftersom man just besvarat årets enkäter och 

organisationen av andra anledningar var i en ansträngd situation. Istället fick jag ta 

emot empiriska data från redan utförda undersökningar. Den egna enkäten skulle 

fånga två viktiga aspekter för studiens huvudsakliga frågor. Den första aspekteten var 

om medarbetarna i organisationen har de uppsatta målen för mångfald klart för sig. 

Den andra aspekten skulle belysa graden av inkludering, genom frågeställningar som 

betonar hur individen, chefen och högre ledning agerar. Min kontakt på företaget 

hävdade med bestämdhet att medarbetarna har kunskap kring mångfaldsmålen. Hon 

besvarar frågan med ”…det är solklart, har man lyssnat på något av vad ledningen 

sagt så vet man.” (F. Lidén, personlig kontakt, 2 december, 2016). Glädjande nog 

kommer nästa medarbetarundersökning innehålla frågor som utgör grunden för ett 

inkluderingsindex. Detta index kommer ringa in individens, chefens och ledningens 
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ansvar i förändringsarbetet. Detta är inte min förtjänst, det bara visar att jag tänkt i 

samma riktning som den studerade organisationens ansvariga för Mångfald och 

inkludering.  

Förtjänster av studien 

Studien har gett mig en betydligt djupare inblick i vad mångfaldsarbete kan innebära 

i en modern och internationell organisation idag. Det är möjligt att studien inte 

återför något revolutionerande till den studerade organisationen, men för andra 

företag som inte utvecklat sitt mångfaldsarbete i samma utsträckning kan den bidra 

med en teoretisk grund.  

Hur organisationen valt att utforma sitt mångfald och inkluderingsarbete ser utifrån 

ett teoretiskt perspektiv robust ut. Mål och ambitioner förmedlas från ledningen och 

förväntas få en påverkan på medarbetarna på alla nivåer. Samtidigt ska vi ha i åtanke 

att vi har att göra med levande organismer. Dessa befinner sig i ett ständigt 

dynamiskt samspel och är beroende av en mängd påverkansfaktorer som i sin tur 

färgar inkluderingsprocessen.  

Vad medarbetaren förmedlar genom ord, kroppsspråk och handling är essensen. 

 

Uppslag till vidare forskning 

Något som bara perifert berörts i denna uppsats är betydelsen av individens eget 

engagemang och ställningstagande gentemot mångfaldsarbetet. Det skulle vara 

intressant att göra fortsatta studier med företagets kommande inkluderingsindex som 

grund. Kan en mätning och sammanställning av ett inkluderingsindex på något sätt 

påskynda förståelsen av att verklig mångfald handlar om aktiv handling och inte bara 

om en statisk mätning? Förhoppningsvis kan en inkluderingsmätning vara nyckeln 

till en inkluderande organisation och de Waal (2002) får i så fall rätt då han säger 

”What you measure is what you get”.  

 

“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance 

and should be undertaken with painstaking excellence.”  

― Martin Luther King Jr. 
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Hej,  

Jag är student vid pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet och står nu inför 

uppgiften att skriva min kandidatuppsats. Uppsatsen fokuserar på området 

”Diversity and Inclusion”. Min huvudsakliga forskningsfråga handlar om hur vi mäter 

mångfald. Följdfrågan blir då också om mätningen är relevant för det som 

organisationen vill uppnå med mångfaldsarbetet. Utöver detta planerar jag också att 

genomföra en enkätundersökning som avser att ta tempen på organisationen med 

avseende på hur långt den kommit i sitt arbete med att inta ett inkluderande 

förhållningssätt till mångfald. Resultatet av detta kommer redovisas grafiskt.  

Syftet är att skapa ökad kunskap kring hur normer förmedlas genom policies och 

mätetal, samt att visualisera nuläge kring mångfaldsarbetet, sett ur medarbetarnas 

ögon. En kunskap som kan vara intressant såväl för mig som student, som för er som 

företag.  

Så vad vill jag då ha hjälp med? 

Jag behöver access till de mål-, strategi- och policydokument som säger beskriver 

inriktningen för ert arbete kring Diversity and Inclusion. (Konkreta 

handlingsplanering behövs inte.) 

Dessutom önskar jag få tillåtelse att skicka ut enkäter till en av er utvald organisation, 

jag behöver göra 100 utskick. Enkätundersökningen består av 15 okomplicerade 

frågor på tema mångfald. Enkäten beräknas ta max 10 min i anspråk och görs online 

via en länk, med bifogad information om dess syfte och etiska aspekter. 

Om ni önskar att företagsnamnet behandlas konfidentiellt i slutresultatet så medför 

det inga som helst problem. 



 

Självklart skickar jag den färdiga uppsatsen till er om så önskas. 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Lidén 

 

 

Frida Lidén 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

E-post: xxxxxxxxxx@xxxxxx.com 

Tel: 070x-xxxxxxx 

 

Ansvarig handledare: Limin Gu, Associate professor, Director of PhD Education, 

Umeå Universitet 

E-post: limin.gu@umu.se 

Tel: +46 907 866 207, +46 738 449 222 
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