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Sammandrag 

De allra flesta organisationer och företag idag eftersträvar mångfald, vilket kan förklaras som 
”alla de sätt vi skiljer oss åt”. Denna studie undersöker hur organisationer och företag arbetar 
för att inte skapa en exkludering via svenska språket. Materialet kommer från kvalitativa 
intervjuer med representanter från fem olika organisationer som uttryckligen arbetar med 
mångfald internt. Empirin har sedan analyserats och tolkats utifrån teorier kopplade till 
ämnet, såsom språk, makt, mångfald och normer. Studiens resultat visar att de vanligaste 
sätten att arbeta för att inte exkludera via språket i en miljö som arbetar med mångfald 
handlar om internkommunikation och rekrytering. Att alla anställda i en organisation eller 
företag ska ha möjlighet att få den information de behöver nämndes ofta i intervjuerna, 
precis som att en måste rekrytera mångfaldigt för att kunna arbeta med den internt. 
Resultatet visar också att de största utmaningarna med arbetet ofta handlade om 
intersektionella strukturer och negativa attityder. Det är inte självklart att alla i en 
organisation eller ett företag såg det positiva i att arbeta med människor som inte pratade 
svenska.  

Nyckelord; Mångfald, organisationer, företag, språk, exkludering.  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1. Inledning 

”Kvalifikationer: Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.” 
 ”Du: Har goda kunskaper i svenska. Övriga språk är meriterande.” 
 ”Tjänsten kräver att du uttrycker dig korrekt i både tal och skrift i svenska och engelska.” 
 Känns detta igen? Dessa tre ovanstående citat kommer alla från olika platsannonser på 
Arbetsförmedlingen. Det är tre olika annonser, för tre olika arbetsplatser, inom tre olika 
branscher, för tre olika yrken  - men alla fordrar goda kunskaper i svenska språket.  
 Genom att ställa krav på språkkunskaper vid rekryteringar riskeras människor att 
exkluderas från arbetsmarknaden. Det finns flera olika orsaker till att svenska språket kan 
vara ett problem för människor på arbetsmarknaden, exempelvis sjukdomar som försvårar 
skriftlig kommunikation, att komma till Sverige sent i livet och ha ett annat modersmål, eller 
att ha emigrerat från Sverige och flyttar tillbaka flera år senare. Detta innebär att samtidigt 
som de flesta företag och organisationer i Sverige idag säger sig vilja jobba för jämlikhet och 
mångfald på arbetsplatsen, stängs dörren för många redan i rekryteringsprocessen. För dem 
av oss som får ett arbete trots knappa kunskaper i svenska språket finns risken att 
arbetsplatsen har en organisationskultur som ändå exkluderar. Detta kan ske exempelvis 
genom att skicka ut handlingarna till ett möte nära inpå så människor som behöver mer tid 
för att hantera och ta till sig texten får det tyngre än nödvändigt.  
 Genom att ha goda kunskaper i svenska som krav på sina anställda riskerar 
organisationer och företag att (allt som oftast omedvetet) skapa en exkludering och därmed 
hindra mångfalden på arbetsplatsen, trots att det mer eller mindre känns allmänt vedertaget 
att mångfald är något som gynnar organisationer. I den här uppsatsen undersöker jag hur 
företag och organisationer arbetar för att inte exkludera via språket.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fem organisationer och företag arbetar 
med mångfald, med särskilt fokus på svenska språket. 
 Syftet preciseras i följande frågeställningar:  
 1. Varför arbetar organisationerna med mångfald? 
 2. Hur arbetar organisationerna för att inte exkludera via svenska språket? 
 3. Vilka utmaningar ser de för ett fortsatt mångfaldsarbete med språket i fokus?  
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1.2 Metod och material 
  
Materialet till denna uppsats består av kvalitativa intervjuer med människor som arbetar 
inom organisationer som ser mångfald som en styrka. Först ville jag uteslutande prata med 
chefer som har mandat att bestämma och styra organisationen. Eter att jag kontaktat 
organisationerna skickades jag oftast vidare till en annan person med bättre insikt i mina 
frågor. Därför har alla informanter olika yrkestitlar, till exempel arbetar en informant med 
”lika villkor” och en annan med ”goda villkor”. Det var viktigt för mig att alla informanter 
arbetade i organisationer eller företag som uttalat såg mångfald som en styrka och något att 
eftersträva. Detta för att svara mot syftet; en organisation som inte aktivt arbetade med 
mångfald internt skulle förmodligen inte kunna svara på hur de arbetade för att minska 
exkludering via språket.  
 Intervju är en metod som bygger på att en person ställer frågor, och en annan person 
svarar. Intervjuer används ofta som metod om forskaren är intresserad av hur eller varför, 
snarare än hur många eller hur mycket, eftersom det ger möjligheten till längre och mer 
djupgående svar (Fägerborg 2011:96). Kvalitativa intervjuer utmärks dessutom av att 
intervjuaren ställer relativt enkla frågor men får långa och komplexa svar tillbaka (Trost 
2010:25ff). Eftersom jag intresserad av exakt den typen av frågeställningar, hur 
organisationerna jobbar med mångfald, varför de gör så eller vilket stöd de behöver blev det 
kvalitativa intervjuer som föll bäst ut som metod för att utgöra mitt material. 
 Genomförandet av mina intervjuer skiljer sig lite från varandra sett till plats och dag 
eftersom informanterna själva fick välja var och när de helst ville träffas. De allra flesta 
intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats, men en genomfördes på offentlig plats, 
ett café. Intervjun som skedde på offentlig plats var lite stojig i bakgrunden och inte lika 
fokuserad, samtidigt som jag upplevde den informanten som mer avslappnad än de jag 
träffade på arbetsplatserna. Att inte träffas på arbetsplatsen kan eventuellt ha skapat ett lugn 
hos informanten eftersom ingen kollega exempelvis kunde kliva in på kontoret under 
intervjun, eller se att intervjun hölls. En informant bad också om frågorna i förväg, något som 
jag då var lite skeptisk över, men som jag senare fann som något positivt. Den intervjun var 
nämligen den som blev allra mest djupgående och ifall jag skulle göra om intervjuerna hade 
jag nog gett alla mina informanter frågorna i förväg. Givetvis finns ju då också risken att 
intervjuerna blir ”tillrättalagda”, och att informanterna tänkt ut svar som låter bra, men jag 
tror snarare att det hade gett mina intervjuer en bättre utgångspunkt.  
 Att spela in intervjuer har både för -och nackdelar och efter lite fundering bestämde jag 
mig för att fördelarna övervägde. Det positiva är att det kan vara lättare att ställa följdfrågor 
under tiden intervjun spelas in. Då behöver en ju nämligen inte lägga fokus på att anteckna. 
Det negativa kan vara att informanten kan känna sig hämmad av att intervjun spelas in 
(Fägerborg 2011:205ff). Jag upplevde inte något sådant i mina intervjuer men vet heller inte 
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vilken information jag fått ifall jag inte spelat in. Alla intervjuer blev drygt en timme långa, 
förutom en som landande på 45 minuter. Den längsta blev 61 minuter. Intervjufrågorna 
behandlade bland annat ämnen som varför organisationen arbetar med mångfald, om de har 
funderat kring hur språket kan exkludera, ifall de hamnat i situationer där språket blir en 
barriär och rekrytering med språkkrav. För vidare information om vilka frågor som ställdes 
under intervjun, se gärna bilaga 2. Intervjuguide.  
 Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Under transkriberingen 
valde jag att göra några transkriberingstekniska förenklingar, exempelvis inte transkribera 
ofullständiga meningar när informanten bytte inriktning samt att ag har tagit bort stakningar 
och hummanden. Detta för att underlätta både för mig själv under transkriberingen men 
också för att få en mer lättläst uppsats. När organisationen eller företagets namn har nämnts 
har det anonymiserats genom att markera […], även uttryck som skulle göra det allt för 
uppenbart vilken organisation det handlar om har anonymiserats på samma vis.  
 När materialet bearbetades hittade jag olika teman och utifrån dessa teman har analysen 
gjorts (Öhlander 2011:275). Det innebär att kulturanalytisk tematisering har använts som 
metod för att skapa analysen (Ehn & Löfgren 2001:31), en metod som bygger på att hitta 
olika teman, eller röda trådar, i materialet och sedan låta analysen bygga på dessa. Jag 
genomförde tematiseringarna rent praktiskt genom att skriva ut alla transkriberade 
intervjuer och tillsammans med tre överstrykningspennor i olika färger hitta svaren på mina 
frågeställningar. Utifrån detta blev det sedan väldigt tydligt vilka som var de röda trådarna i 
materialet.  
  
1.2.1 Urval och informanter 
Urvalet bland mina informanter blev en blandning av snöbollsurval och selektivt urval 
(Alvehus 2013:68, Trost 2016:34). Vid starten av uppsatsen kontaktade jag organisationer 
som jag visste om såg mångfald som något positivt, berättade om min uppsats och syftet med 
den - alltså ett selektivt urval, vilket innebär att jag kontaktade människor som jag trodde 
kunde bidra till uppsatsens syfte (Alvehus 2013:68). De organisationer jag visste arbetade 
med mångfald var ofta olika verksamheter inom offentlig sektor, exempelvis myndigheter, 
vilka trots mitt selektiva urval kändes lite smalt. I slutet av varje intervju frågade jag därför 
också informanten om de kände till någon som jag borde prata med, vilket också ledde till 
nästa informant, en så kallat snöbollsmetod. Anledningen till att jag gjorde så var att jag inte 
ville intervjua endast de organisationer som jag redan kände till, utan ville bredda 
representationen så gott jag kunde. tidsmässigt.  
 Ett problem jag fick med mitt urval var att alla mina informanter inte bara arbetade på 
organisationer som ser mångfald som en styrka, utan alla hade också arbetsuppgifter som 
alla var kopplade direkt till mångfaldsarbete inom organisationen. Jag kontaktade 
exempelvis en rekryterare på en av organisationerna eftersom jag tyckte att det skulle vara 
intressant att höra dennes tankar kring mångfald. Istället fick jag rådet att prata med en av 
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de personer som arbetade med ”lika villkor”, då rekryteraren inte trodde sig skulle kunna 
tillföra något. Nu i efterhand tror jag det hade varit väldigt intressant att jämföra svaren från 
de som arbetar med frågorna i organisationerna, med några som inte specifikt arbetar med 
dessa frågor. . Även jag förstår ju att de som arbetar med lika villkor inte sitter med i varje 
rekrytering exempelvis, men ändå var det dit jag skickades när jag hade funderingar kring 
mångfald. 
 Något värt att nämna på samma tema är hur självreflekterande mina informanter visade 
sig vara i intervjuerna. Flera gånger nämndes det en självkritisk förhållning till den egna 
arbetsgruppen, bland annat att den var homogen och icke-dynamisk.  
 Här kommer en kort introduktion om mina informanter:  
 Alex, arbetar inom offentlig verksamhet. Samordnare för ”lika villkor” på en myndighet 
med över 1000 anställda, med stor andel internationella rekryteringar.  
 Charlie, arbetar inom offentlig verksamhet som strateg som arbetar för ”goda villkor”, i 
en organisation för över 9000 anställda.  
 Karina, arbetar inom privat verksamhet med huvudområde inom kulturell 
kommunikation. Hon arbetar ofta som konsult inom organisationer som arbetar med 
mångfald och integration.  
 Elliott, arbetar inom privat verksamhet där en relativt stor andel anställda inte talar 
svenska, bland annat med språkpraktikanter.  
 Elisabeth, arbetar inom offentlig verksamhet med stor andel internationella 
rekryteringar. Hon arbetar uteslutande med att stötta dessa rekryteringar, både på struktur 
och individnivå.  

1.2.2 Avgränsningar i materialet  
Avgränsningar är alltid nödvändiga. Jag har i enlighet med mitt syfte valt att endast intervjua 
organisationer som uttalat såg mångfald som något positivt och något de arbetade med 
internt.  
 Eftersom jag ville utföra alla intervjuer ansikte mot ansikte, istället för över exempelvis 
mail eller telefon, avgränsade jag också uppsatsen till att intervjuerna skulle utföras max en 
timme från Umeå, enkel resväg. Det innebar att organisationer och företag från exempelvis 
Skellefteå, Sollefteå och Kramfors valdes bort, medan organisationer från Umeå, 
Örnsköldsvik, Nordmaling och Vindeln inkluderades i min uppsats. Orsaken till att jag ville 
hålla intervjuerna ansikte mot ansikte var eftersom det underlättar för följdfrågor och 
tolkningsarbete (Fägerborg 2011:92).  

1.2.3 Etiska överläggningar kring metod och material 
Forskningsetik handlar om forskarens skyldigheter mot sina informanter, bland annat 
skyldigheten att informera om informantens deltagande, att deras medverkan är frivillig och 
att de har rätt att avbryta studien närhelst de vill (Pripp 2011:81). Detta är något som jag har 
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varit noga med att poängtera för mina informanter och jag berättade det både i den allra 
första kontakten för att sedan också påminna dem innan själva intervjun. Orsaken till att jag 
påminde informanterna om mina skyldigheter mot dem var att jag ville poängtera att deras 
rätt till att avbryta givetvis gäller även efter att intervjun är utförd. Jag ville också upplysa om 
att en uppsats på kandidatnivå publiceras offentligt och att det efter att jag lämnat in 
uppsatsen skulle bli omöjligt att inte längre finnas med.  
 En annan del av forskningsetiken handlar om att ge informanterna konfidentialitet (Pripp 
2011:83, Kalman & Lövgren 2012:14), vilket bland annat handlar om att ge informanterna 
anonymitet och att se till att intervjuerna behandlas så att dessa inte hamnar i orätta händer. 
Det blev, tillskillnad från upplysningen om informanternas frivilliga deltagande, något som 
ställde etiska spörsmål och något jag funderade mycket kring. Hur skulle jag göra med 
informanternas anonymitet när de representerade en organisation? Skulle jag byta namn på 
informanten, men behålla organisationsnamnet? Eller skulle det bli för lätt att kunna lista ut 
vem personen bakom pseudonymen är? Byta namn på informanterna och inte gå ut med 
vilka organisationer som deltagit? Eller skulle det riskera att göra uppsatsen svårläslig, med 
både ändrade namn på informanterna och organisationerna? 
 Det finns en risk vid kvalitativa studier att forskaren hamnar i ett förtroendeförhållande 
och förskönar resultatet för att inte sätta informanterna i dålig dager (Alver & Øyen 
1998:119), något som jag tänker blir lättare att undvika ifall en är säker på att informanternas 
anonymitet är säkrad. Av den orsaken beslutade jag att anonymisera mina informanter så 
långt jag kunde, vilket innebär att namnen är fingerade och de organisationer och företag 
som är med i uppsatsen kommer inte att offentliggöras.  

1.2.4 Reflexivitet  
Det finns ofta ett undermedvetet antagande kring forskning att forskaren står utanför sin 
egen forskning och därför kan titta på den neutralt och objektivt, men så är inte fallet. Det går 
nämligen inte att forska om något där forskaren är helt isolerad från forskningsföremålet 
(Davies 2008:3). Därför är det viktigt att vara reflexiv i sin forskning, alltså medveten om sin 
egen medvetenhet (Ehn & Klein 2007:9). Hur påverkar det min uppsats att det är just jag 
som skrivit den?  
 I mitt fall handlar uppsatsen om hur organisationer och företag jobbar med mångfald 
internt, och främst hur de arbetar för att inte skapa en exkludering via språket.  För mig, som 
etniskt svensk och med svenska som modersmål, har det givetvis krävts överväganden kring 
hur jag formulerat mina intervjufrågor eller uttryckt mig i uppsatsen för att inte, omedvetet, 
exempelvis skapa ett vi mot dem eller förstärka en bild av att det är svårare att anställa 
människor av andra etniciteter. Det har också krävts insikt av mig att inse att jag, mot mitt 
syfte, befinner mig  i en maktposition eftersom jag har svenska som modersmål. Med detta 
menar jag att jag aldrig varit i en situation där jag känt mig exkluderad för att jag inte besuttit 
kunskaper i svenska språket.  
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 Intervju är ett möte där det kan infinna sig en maktobalans, framförallt då etnologisk 
forskning ofta studerat ”nedåt”, så forskaren befinner sig vanligtvis i en maktposition 
(Fägerborg 2011:103). Min känsla inför intervjuerna var tvärtom. Jag skulle intervjua 
eventuellt kommande arbetsgivare, kollegor eller andra människor som redan var ute på en 
arbetsmarknad dit jag ville nå - och att jag därför låg under i makthierarkin. Däremot under 
själva skrivprocessen var jag över i makthierarkin då det var jag som hade möjligheten att 
skapa berättelsen där mina informanter medverkar. Detta innebar, återigen, att jag behövde 
fundera extra mycket kring mina frågor i intervjuerna och mina egna reaktioner på de svar 
jag fick, men också på mina egna analyser.  
Något som sägs av en vit, äldre man kan ge mig en helt annan tolkning än ifall det kommit 
från en mörk, ung kvinna och det är något jag hela tiden har behövt fundera över. Både hur 
det påverkar mina egna analyser och hur det påverkar att det är jag som skriver uppsatsen.  
 Som jag redan nämnt kan forskaren uppleva en beroendesituation till sina informanter 
med en vilja att ställa dessa i god dager (Alver & Øyen 1998:119). Det kändes inte mindre 
aktuellt när jag intervjuat människor jag eventuellt ska jobba med senare och därför har jag 
lagt mycket tid på att hitta de komplexa och flersidiga svaren. Det kan nämligen bli så att 
forskaren fokuserar på det resultat den vill åt och missar flersidiga tolkningar, något jag ville 
undvika. Därför har jag lagt ner mycket tid på att också analysera mina egna analyser. Varför 
har jag sett det jag har gjort och hur det påverkat min analys (Silvén 2011:166)? 

1.3 Teoretiska perspektiv och begrepp  

Min uppsats bygger på ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att det som betraktas   
som självklart egentligen är resultatet av kulturella och sociala konstruktioner (jfr Ehn & 
Löfgren 2001:78ff). Det innebär att faktorer som till exempel kön, ålder, etnicitet och 
sexualitet laddas med betydelser utifrån vad som är normativt där och då. Vad som hamnar 
innanför och utanför normen beror på tid och rum och kan variera beroende på kontext 
(ibid). Även nedanstående teorier och begrepp, som exempelvis makt och exkludering, ses 
genom detta perspektiv.  
 Med språk som teori menar jag hur det verbala eller skriftliga språket både kan uttrycka  
och förstärka maktrelationer men också den makt språket har i sig själv. Bourdieu (1991) har 
en teori kring kulturellt kapital, vilket kan förklaras som en tillgång en människa kan inneha i 
form av bland annat uppfostran, utbildning men också just språk. Han  förklarar hur språket  
som maktfaktor kan både uttrycka, förstärka och utmana normer och det är en teori som jag 
använt mig mycket av. Speciellt som förståelse på vilka sätt språket som makthandling kan 
agera (ibid). 
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 Med begreppet makt diskuterar jag de olika sociala, kulturella och symboliska processer 
genom vilka föreställningen om människor som över/underordnade skapas i olika sociala och 
fysiska sammanhang (Foucault 1980). Detta handlar ofta om det föreställt naturliga eller det 
självklara, det normativa. Normer kan förklaras som socialt skapade, oskrivna regler som 
ofta inte märks av förrän de bryts, där normen också är utsagorna om hur det bör vara (Ehn 
& Löfgren 2001:10). För att förtydliga kan en säga att de som följer normen oftast sitter i en 
maktposition, men viktigt att nämna i teorin kring makt är också att människan genom att 
ifrågasätta dominerande föreställningar skapar nya tankar och livsstilar (ibid).  
 Exkludering innebär att hålla någon ute från en samhörighet, något som kan ske både 
medvetet och omedvetet. Motsatsen till exkludering är inkludering (Runfors 2003). Även 
detta är djupt kopplat till makt och normer. Det är ofta nämligen relaterat till normerna 
vilket inkludering eller exkludering som skapas, vilket i sin tur återkopplar till makt. Jag 
använder begreppen inkludering eller exkludering när jag diskuterar språket; hur arbetar 
organisationer med språket för att inte stänga någon ute?  
Intersektionalitet handlar om hur olika maktstrukturer, som exempelvis kön, etnicitet och 
ålder, påverkar varandra (Crenshaw 2006). Det handlar inte om att addera maktstrukturer 
på varandra utan snarare om hur dessa interagerar med varandra.  
 Mångfald som begrepp kommer ifrån det amerikanska ”diversity” och har sin grund i en 
långvarigt jämliksarbete (Mlekov & Widell 2013:9ff). Mångfald brukar användas utifrån två 
olika perspektiv, ett samhällsperspektiv och ett organisationsperspektiv (ibid), där mitt 
främsta fokus kommer ligga på det senare. Det handlar om arbetet med att värdesätta 
människors olikheter, till exempel kön, etnicitet, ålder och funktionsvariationer. I en 
organisation som arbetar med mångfald försöker en ta tillvara på de idéer och tankar som 
kommer till uttryck när människor med olika bakgrund och erfarenheter finns 
representerade (Alm 1999:22). 

1.3.1 Makt och normer i mångfalden  
De olika teorierna och begreppen den här uppsatsen bygger på berör varandra, om än ibland 
lite diffust och därför kommer här en förklaring till hur jag ser på detta.  
 Genom sociala kontexter skapas normer, vilket handlar om osynliga förhållningssätt 
kring hur saker och ting ska vara eller göras. Dessa normer brukas som ett maktmedel vilket 
skapar en inkludering för vissa människor, och en exkludering av andra (Ehn & Löfgren 
2001:10). Det finns alltså makt i normer som kan både stänga inne och stänga ute människor 
från en samhörighet. Det kan också handla om en känsla av berättigande, har jag lika stor 
rätt som någon annan att prata nu? Genom att arbeta med mångfald försökeren skapa 
normer som inkluderar alla människor och tillvarata de ökade perspektiv och lösningar som 
det kan ge att arbeta med en bredd av människor (Mlekov & Widell 2013:10). Dock kan 
mångfaldsarbete även bli problematiskt och exkluderande då det finns en risk att det leder 
till en kategorisering av människor (jfr Mlekov & Widell 2013:74). Det innebär att en endast 
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anställer eller arbetar med någon för dess kön, ålder eller hudfärg etcetera då det eftersträvas 
en heterogen arbetsgrupp. Att kategorisera och förenkla människor på det sättet leder till ett 
förnekande av varje människas speciella karaktär (Mlekov & Widell 2013:86), vilket även 
detta berör makt och normer. För att någon ska behöva bli utsatt för kategorisering, behövs 
också att någon kategoriserar. Det kan bland annat innebära att betrakta en person som en 
representant av grupp istället för en egen individ (ibid). Isåfall finns det alltså människor 
som har makten att kategorisera andra, precis som att det finns makt att inkludera eller 
exkludera människor, vilket återkopplar tillbaka till normer.  
 Språket kan både ses som en maktfaktor i sig självt men också som ett medel för att 
använda makten och exempelvis skapa inkludering eller exkludering. Genom olika språkliga 
normer på en arbetsplats finns maktperspektivet ständigt närvarande och en likaså 
realiserbar risk att språket kan skapa en samhörighet där alla inte är inkluderade.  

1.4 Tidigare forskning 

I det stora hela har det inte forskats så mycket om hur språket riskerar att hindra mångfalden 
i en organisation, vilket gör att jag öppnat upp för ett nytt forskningsområde. Däremot har 
det forskats väldigt mycket om både mångfald inom organisationer, språket som maktfaktor 
och språket i stort. Det innebär att jag rört mig över två olika forskningsfält; både språket och 
mångfald och har kombinerat dessa för att skapa mitt eget. Litteraturen nedan har jag använt 
mig av och funnit inspiration i:  
 Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen (Mlekov & Widell 2013) går noggrant igenom 
mångfald inom organisation och företag genom att grundligt beskriva varför en ska arbeta 
med mångfald, hur en kan arbeta med det, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Jag har 
funnit mest nytta i kapitlen ”Rekrytering för mångfald” och ”Lärande och 
kompetensutveckling” eftersom de kapitlen tydligast återkopplar till de arbetssätt mina 
informanter arbetar efter för att inte skapa en exkludering.  
 Mångfald för ökad lönsamhet (Meurling 2006) lyfter fram vad företag och organisationer 
har att vinna på att arbeta med mångfald i en svensk kontext. Jag har främst använt den för 
dess exempel på hur svenska företag arbetar med mångfald genom att bland annat jämföra 
hur mina informanter arbetar.  
 The rise of the creative class (Florida 2002) handlar om hur mångfald och jämställdhet 
leder till ökad omsättning och produktivitet inom regional utveckling. Jag har specifikt 
använt den för de strukturer han förklarar, eftersom jag tänker att det fungerar på liknande 
sätt inom regional utveckling som i organisationer och företag.  
 I boken Språk och diskriminering (Hornscheidt & Landqvist 2014) förklaras hur 
språkbruk som social handling kan verka exkluderande, men också hur språk kan spegla 
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föreställningar som kan vara exkluderande. Mest nytta har jag haft av kapitlet ”Språk och 
diskriminering i yrkeslivet”, då kapitlets fokus ligger på olika språkliga, ofta verbala, 
marginaliseringar. Eftersom jag har undersökt hur organisationerna arbetar för att inte 
exkludera via språket är det givetvis värt att tänka på att språket är en maktfaktor i både vad 
som, och vad som inte, sägs. 
 Andra böcker som finns på fältet är Jakten på konsensus (Martinsson 2006) som utgår 
från hur ett företag hanterar mångfald sett till ekonomi men behandlar också 
intersektionalitet i organisationer väl. Framförallt behandlar den hur klass, kön och etnicitet 
skapas och interagerar med varandra i ett företag. Jämställdhetsarbetets teori och praktik 
(Mark 2007) som ger praktiska råd på hur en arbetar med jämställdhet i organisationer. 
Dessa råd har då använts men med mångfald i huvudfokus istället. Sociolingvisitik 
(Sundgren 2003) och Språk och kön (Erson, Edlund, Milles 2007) har också kommit till god 
användning när det gäller föreställningar kring språket och dess maktrelationer. Tillsist finns 
också Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives (Hatch & 
Cunliff 2013) för bakgrund och fakta om organisationer i stort.  

1.5 Disposition  

Denna uppsats är upplagd så att varje frågeställning har fått ett eget kapitel. Kapitel två 
behandlar frågan varför organisationerna arbetar med mångfald, kapitel tre hur de arbetar 
för att inte exkludera via språket och kapitel fyra vilka utmaningar de ser för ett fortsatt 
mångfaldsarbete med fokus på språket. Sedan kommer en avslutande diskussion där de olika 
delarna knyts ihop och bland annat exempel på vidare forskning kommer ges, innan en 
sammanfattning avslutar uppsatsen. Längst bak finns en referenslista och bilagor.  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2. Varför arbetar ni med mångfald? 

I detta kapitel diskuterar jag i två underkapitel varför organisationerna tycker att det är 
viktigt att arbeta med mångfald. Det första kapitlet behandlar mångfald ur ett 
demokratiperspektiv, medan kapitel två behandlar mångfald ur ett produktivitetsperspektiv. 
Detta kapitel ger framförallt en god grund till de två efterkommande empiriska kapitlen.  

2.1 Demokrati  

Mångfaldsarbete inom organisationer kan ses som ett demokratiskt arbete för att stärka 
jämlika förhållanden mellan alla människor (jfr Mark 2007:7). Detta var något som blev 
tydligt under mina intervjuer. På frågan om varför mina informanters organisationer arbetar 
med mångfald blev alla människors lika värde den anledning som nämndes först i tre av fem 
intervjuer, men kom upp i alla.  

[…] Det finns en ambitionsnivå att du ska kunna arbeta här på lika villkor oberoende på  
kön, funktionalitet eller så. Sen vet vi realiteten att vi inte är där än, men det är visionen, 
att det inte ska göra någon skillnad vem du är eller hur du har det. (Intervju med Alex 
30-01-2017)  

Det ska inte spela någon roll vem du är, vart du kommer ifrån, du ska ha samma 
möjligheter [här]. Det är helt avgörande för en fungerande demokrati. Vi måste hela tiden 
arbeta för att människor känner sig inkluderade, berättigade [..]. (Intervju med Charlie 
03-02-2017) 

Det som sägs i citaten ovan påminner om varandra och visar på det Mark skriver, nämligen 
att mångfaldsarbete inom organisationer kan ses som demokratiskt arbete. Jag upplever det 
som att det är en av orsakerna till varför organisationerna arbetar med mångfald. Fler 
uttalanden på samma tema är; ”du ska ha alla möjligheter att vara den du vill vara” (Charlie 
03-02-2017), och ”vi eftersträvar dels att kunna arbeta med mångfald för att kunna hjälpa 
till. Vi vill göra gott” (Elliott 16-02-2017). Mlekov och Widell är inne på samma spår och 
skriver att mångfaldsarbete i arbetslivet till stor del handlar om rättvisa (Mlekov & Widell 
2013:36). Det handlar helt enkelt om precis det som Alex och Charlie säger, det ska gå att 
arbeta här på samma villkor oavsett vem du är.  
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 Det som kan vara värt att fundera kring är att det demokratiska perspektivet nämndes 
först i alla intervjuer. Det finns även andra orsaker till att arbeta med mångfald (se bland 
annat kapitel 2.2). Genom att öppet arbeta med mångfald kan en organisation göra sig själv 
till en attraktiv arbetsgivare medan rykten om oetiskt beteende kan leda till dålig publicitet 
(Mlekov och Widell 2013:37). Att lyfta fram demokratiska orsaker till mångfaldsarbete kan 
alltså också vara ett taktiskt val. Det ser bättre ut än att nämna lönsamhet eller andra orsaker 
som den primära.  
 Samtidigt är det inte bara av demokratiska och etiska orsaker som informanterna 
uttrycker att det är viktigt att arbeta med mångfald. Under en intervju nämndes också ett 
ansvar om att vara tvungen till att arbeta med de här frågorna; ”vi måste göra rätt och det är 
väl en grundingång som vi arbetar efter - diskrimineringslagen. Vi får inte inte ha koll på de 
här frågorna” (Alex 30-01-2017). Med andra ord arbetar Alex organisation också med 
mångfaldsfrågor för att inte bryta mot lagen, vilket jag upplever som en mer andefattig orsak 
jämfört med att aktivt arbete för demokratiska rättigheter. Orsaken till detta är att jag tror att 
diskrimineringslagen ligger på en lägre nivå rent demokratimässigt, än deras mål att alla ska 
kunna vara vem de vill och önskar. Jag tror ändå att det allra flesta organisationer och företag 
arbetar för att inte bryta mot diskrimineringslagen, medan ett mindre antal arbetar aktivt för 
att skapa en miljö där alla människor får vara vilka  de vill. För att exemplifiera hur jag 
menar: mångfaldsarbete ur ett demokratiskt perspektiv kan handla om att låta alla göra sin 
röst hörda på möten, att låta alla komma till tals och att det som sägs har samma tyngd och 
betydelse oavsett vem som säger det, medan mångfaldsarbete utifrån diskrimineringslagen 
(do.se 2017-02-27) riskerar att stanna vid att låta alla komma på mötet. Vem som sedan 
känner sig berättigad att prata på mötet, eller om det får samma betydelse oavsett vem som 
pratar är inget som det eventuellt reflekteras över. Jag är rädd att det finns en risk att arbetet 
utifrån diskrimineringslagen blir utan ett djupare maktperspektiv.  
 Mlekov och Widell menar att det finns flera olika perspektiv på mångfaldsarbete, och två 
av de perspektiv de nämner är assimileringsperspektivet och den multikulturella modellen. 
Assimileringsperspektivet handlar om att en individ ska formas in efter den dominerande 
kulturen, alltså de normer som finns i organisationen. Den multikulturella modellen bygger 
på att värdesätta olikheter och omarbeta de normer som finns för att bli så inkluderande som 
möjligt (jfr Mlekov & Widell 2003:14). Jag tycker mig kunna se ett samband mellan Mlekov 
och Widells perspektiv på mångfaldsarbete, och de nivåer av mångfaldsarbete jag kunde se i 
Alex uttalanden. Assmilieringsperspektivet hamnar då i samma nivå som arbetet med 
diskrimineringslagen, medan den multikulturella modellen hamnar vid att arbeta med 
mångfald för att det är en fråga om demokrati (se mötes-exemplet ovan).  
 I Alex organisations fall verkar det finnas en ambition att arbeta med mångfaldsfrågor 
utifrån ett demokratiperspektiv, men det finns också en inställning om att de gör tillräckligt 
genom att inte bryta mot lagen. Detta uttrycks vidare i citatet; ”då är vi tillbaka vid någon 
slags tröskel som lägstanivå, vi ska iallafall inte bryta mot lagen” (Alex 30-01-2017). Risken 
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med att ha diskrimineringslagen som lägstanivå tänker jag kan bli att arbetet stannar där, 
istället för att arbeta med att aktivt främja mångfald genom att omvärdera och arbeta med de 
normer som finns på arbetsplatsen. Omen istället arbetar utifrån den multikulturella 
modellen och målet att alla ska få möjlighet vara den de vill vara tror jag att mångfaldsarbetet 
automatiskt når längre. Eftersom den multikulturella modellen innehåller en maktanalys och 
en granskning av de normer som finns på arbetsplatsen. 

 2.2 Utveckling och lönsamhet 

Som vi sett här ovan bedrivs mångfaldsarbete inom organisationerna som jag intervjuat 
primärt som ett rättvise -eller demokratiperspektiv. Det är dock inte den enda orsaken som 
kom upp under intervjuerna. Det pratades också mycket om en lönsamhet- och 
utvecklingsperspektiv som handlar om att tillvarata medarbetares resurser optimalt (jfr 
Mlekov & Widell 2003:38). Att det var positivt att arbeta med mångfald ur ett 
utvecklingsperspektiv var något som faktiskt också nämndes i alla intervjuer.  

[Vi ska vara] en miljö som är kreativ och har högt i tak där det ska vara lätt att tänka nytt 
och annorlunda. Det är klart att möter jag mig själv i spegeln hela tiden så blir det inte 
mycket av den varan.  (Intervjun med Alex 30-01-2017)  
                   
Man får ett annat perspektiv. Alltså, det som kan vara en självklarhet [för mig] när det 
gäller en viss lösning, när man då pratar med människor som har andra erfarenheter så 
breddar man ju, liksom möjligheten till lösningar. (Intervjun med Elisabeth, 07-02-2017) 

Båda citaten ovan behandlar mångfald ur ett utvecklingsperspektiv enligt samma princip som 
Meurling (2006:5) tar upp, nämligen att om alla tycker och tänker likadant i en organisation 
finns det ingen som kan utveckla något. Varken ett beslut, en produkt eller en lösning 
kommer att kunna förbättras om alla på arbetsplatsen tänker likadant. Detta känns som ett 
relativt vanligt tankesätt då det återkommer i mycket av litteraturen (jfr Martinsson 2006:2, 
Mlekov & Widell 2013:22ff). Dock tänker jag att en kan se specifikt Alex citat ur två olika 
perspektiv; både det jag pratade om här ovan, men också ”[vi ska vara]  en miljö som är 
kreativ och har högt i tak där det ska vara lätt att tänka nytt och annorlunda” (Intervjun med 
Alex 30-01-2017). Richard Florida (2002) har en teori kring regional utveckling, som visar att  
mångfald och jämställdhet leder till ökad produktivitet. Han menar att öppna miljöer främjar 
kreativitet vilket i sin tur skapar tillväxt. För att koppla ihop Floridas teori med Alex citat, 
tycker jag att jag tydligt kan se hur viktigt det blir med mångfald för att utveckla något i en 
organisation. Det krävs både en mångfald för att människor ska kunna tycka och tänka olika, 
men det behövs också en öppen miljö där människor vågar testa nya idéer. 
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 I förra kapitlet ( skrev jag om två olika modeller av mångfaldsarbete, 
assimileringsperspektivet och den multikulturella modellen. Precis som att jag tyckte att 
dessa två modeller gick att applicera på de olika nivåerna av mångfaldsarbete när det kom till 
omen arbetade med mångfald av ett demokratiskt eller juridiska skäl, tycker jag att detta kan 
appliceras även på ett lönsamhetsperspektiv.  
 Jag tycker att det är problematiskt att endast hänvisa till diskrimineringslagen som 
utgångspunkt för ett mångfaldsarbete, och ändå önska de positiva effekter som mångfald kan 
ha ur ett lönsamhetsperspektiv. För att kunna erhålla det positiva som mångfaldsarbete ger, 
kräver det alltså också att en arbetar med mångfald enligt den multikulturella modellen eller 
iallafall innefattar någon form av maktanalys. Företag och organisationer måste arbeta aktivt 
för att skapa normer där alla får vara den de vill vara med samma möjligheter till att känna 
sig inkluderade och berättigade. Utan det kommer en eventuellt att ha en dynamisk miljö 
rent kvantitativt, alltså ifall en räknar huvuden, men det kommer kanske ändå inte att skapa 
bättre produktivitet eftersom människor riskerar att ändå inte kunna säga vad de tycker och 
tänker. Demokratiperspektivet och lönsamhetsperspektivet kring mångfald går alltså hand i 
hand (jfr Martinsson 2006:193).  
 Dock är det inte bara dynamiken i en arbetsgrupp som gör att det är 
produktivitetsmässigt lönsamt att arbeta med mångfald. När jag frågade om vilka orsaker 
som ligger bakom att informanternas organisationer arbetar med mångfald nämndes det 
dynamiska perspektivet oftast, men inte endast. Uttryck som ”för vi ska hitta de bästa 
[medarbetarna]  i hela världen!” (Elisabeth, 07-02-2017) och ”det är en enorm kompetens. 
[—-] De finns ju i överflöd, och vi använder de inte” (Karina 01-02-2017) visar också på hur 
det går att se mångfald som en tillgång utan det dynamiska perspektivet, liksom citatet 
nedan.  

Tänk vilken kompetenshöjning om vi tar vara på all den kompetens, kunskap om kultur 
och erfarenhet, näringslivsperspektiv. Vi vill göra affärer i andra länder, här finns det 
människor som har kunskap om andra länder [—]. Fattar du vilken lätt väg in på en 
marknad, om du anställer människor som kan den.  (Intervjun med Karina, 01-02-2017) 

Till skillnad från mångfald ur ett utvecklings-/lönsamhetsperspektiv när det kommer till att 
skapa en dynamisk arbetsplats för att hitta bästa lösningen, handlar detta istället om att hitta 
personal som känns kompetent och duktig, och att anställa dem, oavsett vilka de är, var de 
kommer ifrån eller vilket språk de talar. Språket kommer jag in på betydligt djupare i nästa 
kapitel (se kapitel 3) men tänkte första bara inflika att det, trots de olika perspektiven, ändå 
handlar om samma utgångspunkt. För att få mångfalden att ge de positiva effekter som den 
kan måste en arbeta för att skapa en öppen miljö där människor, oavsett kön, etnicitet, 
modersmål och ålder känner sig berättigade att kunna uttrycka vad de tycker och tänker.  
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I det här kapitlet har jag belyst några av de faktorer som får organisationer och företag att 
arbeta med mångfald, som jag har valt att kalla ett demokratiperspektiv och ett 
lönsamhetsperspektiv. Det finns flera olika nivåer på vilka organisationer kan arbeta med 
mångfald där jag valde att lyfta två, assimileringsperspektivet och den multikulturella 
modellen. Assimileringsperspektivet bygger på att normera in medarbetare i organisationens 
normer och maktstrukturer, medan den multikulturella modellen istället bygger på att skapa 
normer inom organisationen som tillvaratar och värdesätter människors olikheter. Oavsett 
av vilken orsak som organisationerna ville arbeta med mångfald anser jag att den 
multikulturella modellen det bättre alternativet att arbeta efter. Omen ville arbeta med 
mångfald utifrån ett demokratiskt perspektiv var den multikulturella modellen bättre dåen 
vill skapa normer där alla människor får vara vem de vill vara. Ifall en ville arbeta med 
mångfald utifrån ett lönsamhetsperspektiv handlar det istället om att en måste skapa normer 
där människor känner sig bekväma med att säga vad de tycker och tänker. Det vanligaste var 
dock att mina informanter ville arbeta med mångfald av båda skälen; både utifrån ett 
demokratiskt perspektiv, och för att det kan utveckla verksamheten.  
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3. Hur arbetar ni för att inte exkludera via 

språket?  

I detta kapitel behandlar jag mer specifikt språket som maktkonstruktion och går närmare in 
på hur organisationerna arbetar för att inte exkludera via svenska språket och därmed hindra 
mångfaldsarbetet. Det första underkapitlet behandlar internkommunikation och ger även 
vissa specifika råd på hur det med enkla medel går att undvika exkludering, medan kapitel 
två istället handlar om rekryteringsprocesser. Det spelar ju egentligen ingen roll hur hårt 
företag och organisationer arbetar internt för att inte exkludera på en arbetsplats, om 
exkludering sker redan vid rekryteringen. 

3.1 Internkommunikation  

Språket är en stor maktfaktor (Bourdieu 1991, Hornscheidt & Landqvist 2014:24). Det känns 
nästan ofrånkomligt att  erkänna att språket är en stor del av kommunikationen. Även om 
språket är mer än den verbala, talade kommunikationen, så är det kanske ändå den största 
delen  i det här sammanhanget. Utan ord kan vi inte reflektera, anamma idéer eller använda 
oss av våra erfarenheter (jfr Hornscheidt  & Landqvist 2014:35). Eller som Elliott uttryckte 
det; ”ska man ha någon berikning av mångfald behöver man ju ha ett utbyte av idéer, och då 
behöver man kunna prata med varandra” (Elliott 16-02-2017). Utan ett språk bestående av 
ord är det också svårt att förmedla information, och kanske var det därför olika varianter av 
internkommunikation nämndes nästan först i alla intervjuer på frågan om hur 
organisationerna arbetade för att inte exkludera via språket. 

Resultatet i [en] utredning föreslog att vi skulle ha en engelskspråkig kommunikatör och 
det tror jag är tillsatt, så att det är mer, alltså snabbare kommer ut nyheter till alla 
anställda även på engelska.  (Intervjun med Alex, 30-01-2017) 
                   
[Vi arbetar med språkpraktikanterna som] är på plats med oss varje dag och då har vi haft 
en person som handleder, som stämmer av och som efter varje möte också stämmer av att 
personen har förstått och att man är på samma nivå.  (Intervju med Elliott, 16-02-2017) 
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Vi har haft en del utbildningar i det som vi kallar jämställt språk, vi har liksom en samlad 
kommunikationsenhet på cirka 20 personer, så de finns i de olika verksamheterna, de 
stämmer liksom också av med regelbundenhet vilka bilder de visar, hur språket är 
formulerat och de har varit väldigt tydliga med att det inte ska vara ett onödigt krångligt 
språk. (Intervjun med Charlie, 03-02-2017) 

Genom att arbeta med internkommunikation kan organisationerna gå runt den maktobalans 
som arbetstekniskt kan infinna sig om vissa medarbetare exkluderas från informationsflödet. 
Enligt citaten ovan är det tydligt att de olika organisationerna arbetar på lite olika sätt för att 
komma runt problemet, men alla visar samtidigt att det är något de jobbar med och tänker 
på. I Elliotts citat här ovan nämns inte bara det faktum att språkpraktikanten ska förstå vad 
vad som sades i ord, utan handledaren ska också stämma av att kommunikationen betyder 
samma sak för avsändaren som språkpraktikanten. Att de befinner sig på samma nivå. Det 
får mig att tänka på tvärkulturell eller interkulturell kommunikation, alltså hur 
kommunikationen påverkas av kulturen (jfr Mlekov & Widell 2013:88). Vårt sätt att uttrycka 
oss och förstå andra påverkas av den kultur vi har växt upp i, vilket innebär att samma ord 
kan ha olika betydelse för olika människor (ibid). Ett exempel på det är när Elliott förklarar 
att av de anställda i företaget gärna refererar till företagets VD och kunder som ’vänner’, 
vilket då ger ordet en annan betydelse än den svenska, hegemoniska betydelsen av någon 
som en är förtrolig med. 
 Även översättning av dokument nämns som en åtgärd för att säkerställa att medarbetare 
får den information som de behöver men det är dock inte alltid internkommunikationen 
fungerar. Trots arbetet med innerkommunikation inom organisationerna händer det ändå att 
språket inom de olika organisationerna skapar en exkludering.  

Det är inte sällan vi får berättelser om att du kan ta dig till en viss nivå i organisationen 
med knackig eller okej svenska, men ska du in på ledaruppdrag och börja klättra i 
hierarkierna så är det mycket information du går miste om för den finns inte översatt. Då 
når man glastaket.  (Intervjun med Alex, 30-01-2017).  

När jag frågar Alex vilka typer av dokument som inte finns översatt nämns anteckningar från 
olika möten som den allra främsta bristen. Formella dokument översätts ganska 
kontinuerligt, medan mer informell information är betydligt svårare och långsammare. En 
orsak till det kan vara att det blir en tid- och/eller resursfråga, något som Charlie också 
styrker. ”Man skulle kunna göra dem på fler språk men det blir en tid och resursfråga. 
[..]  Framförallt resurser” (Intervjun med Charlie 03-02-2017). Detta är något som 
naturligtvis skapar en exkludering, men också något som blir ett problem i relation till 
organisationernas yrkade på att arbeta med mångfald. Eva Mark skriver om kvalitativt 
jämställdhetsarbete, och hur en kan arbeta med att förändra normer i organisationen och 
ersätta dem med bättre alternativ (Mark 2007:22). Det innebär bland annat att 
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möjligheterna till utveckling och befordran ska ses över och undersökas. På samma sätt 
tänker jag att det fungerar med mångfaldsarbete. Genom att inte översätta anteckningar från 
möten och/eller arbetsplatsträffar missar människor som inte har svenska som första språk 
mycket information. Detta kan försvåra deras möjligheter att klättra i hierarkierna på 
arbetsplatsen eller göra karriär. Bristen på översatta dokument  skapar ett glastak som gör att 
det inte blir samma förutsättningar för alla som jobbar inom organisationen, vilket 
organisationerna jag pratat med uttryckligen säger att de arbetar för.  

3.2 Rekryteringsprocesser  

Rekryteringsprocesser är ofta det första mötet mellan en individ och eventuell arbetsgivare 
och är central i arbetet för en mångkulturell arbetsplats (Mlekov & Widell 2013:101). Att 
rekrytera olika människor är en av förutsättningarna för att kunna få en arbetsplats som 
präglas av mångfald (ibid). I mina intervjuer ställde jag en del frågor till informanterna om 
språkkrav vid rekrytering. Det intressanta var att i nästan varje intervju pratade de om det 
innan min fråga ställdes, både om deras egen syn på det och hur det hanterades i deras 
organisation.  
 Språkkrav är ofta en del av en kravprofil, det vill säga en precisering av arbetsuppgifter 
och kvaliteter som söks för en specifik position (Mlekov & Widell, 2013:114ff). Ett exempel på 
det gav jag direkt i inledningen i uppsatsen (se kapitel 1.). Det råder delade uppfattningar om 
vad som är tillräckligt goda språkkunskaper för en anställning (ibid) och frågan jag ställde 
mina informanter är om språkkrav alltid är relevant, eller ibland är exkluderande normer.  

Jag tror det är både och. […] Att i vissa verksamheter krävs det verkligen svenska, men att 
det i viss typ nog också är slentrian vilket blir exkluderande. (Intervju med Charlie, 
03-02-2017) 

Här tror jag att Charlie sätter fingret på någonting viktigt i frågan - nämligen att det kan vara 
både och. Jag kan verkligen tänka mig att det finns arbeten där det är viktigt att kunna prata 
svenska utan problem. Dock tror jag också att det flera gånger är förlegade normer då 
rekryteringsannonsen inte är tillräckligt noggrant analyserad, något som Alex också är inne 
på.  

”Jag tror att det är en utmaning i rekryteringsprocessen att jobba vidare med kravprofilen 
och det är tidskrävande att göra den typen av konkretisering och nedbrytning. Då är det 
lättare att ta någon standardformulering från någon liknande tidigare tjänst utan att 
faktiskt sätta sig ned och omprova på riktigt i vilken mån jag ska utöva arbetsuppgifter 
som kräver svenska. (Intervju med Alex, 30-01-2017)  
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Mlekov och Widell skriver att rekryteringskraven ofta formuleras av gammal vana, och ger 
just språkkrav som ett av några exempel på vad som i praktiken kan exkludera sökande av 
tjänsten (Mlekov och Widell 2013:114). Att Charlie i citatet ovan säger att språkkrav kan vara 
slentrian tänker jag också att det kan vara värt att fånga upp, och då specifikt ordet slentrian. 
Normer fungerar så att de oftast inte märks förrän någon bryter mot dem, vilket innebär att i 
princip alla normer som följs är helt oreflekterade. Det kan handla om positiva normer som 
att vi ställer oss i kö, men också exkluderande normer som att inneha omotiverade språkkrav 
vid rekrytering.Det sker av slentrian och precis som med alla andra normer handlar detta om 
makt. I normen återskapas ett sammanhang där vissa inkluderas och andra exkluderas (jfr 
Ehn & Löfgren 2001:78ff).  
 Samtidigt så gavs det också i mina intervjuer flera positiva exempel på hur en 
organisation kan arbeta med språkkrav vid rekrytering i mina intervjuer. Alex berättade om 
en organisation som hade strukit språkkravet i rekryteringsannonserna. Istället skrev 
organisationen bokstavligen ut att ifall någon får tjänsten utan kunskaper i svenska 
förväntades det att den anställda skulle gå i svenskakurser. ”Det är första gången jag ser 
någon göra så och vi har pratat lite om det här, men vi är inte där ännu” (Alex 30-01-2017). 
Likaså Elliott, som arbetar med bemanningsföretag, har en metod för att försöka komma 
runt språkkrav vid rekrytering.  

Många företag har ju vissa tjänster, utlyser dem och söker människor som kan jobba med 
dem. För oss är det lite tvärtom. Vi söker personer och sedan hittar vi uppdrag och 
bemannar upp. Så har vi en person som inte kan prata svenska men är jätteduktig på 
träsnide, så söker vi uppdrag som den personen kan göra. […] Det är snarare en medveten 
tanke att vi försöker plocka in människor oavsett språklig nivå. (Intervju med Elliott,  
16-02-2017)  

Eftersom Elliotts företag jobbar lite tvärtemot hur många andra företag eller organisationer 
arbetar vid en rekrytering kan deras metod kännas svår att anpassa till ens egen. Samtidigt är 
det ett väldigt effektivt sätt att komma runt kravprofiler som ställs av gammal vana. Det är 
viktigt att en kravprofil endast innehåller egenskaper och färdigheter som krävs för arbetet 
(ibid). Genom att arbeta med rekryteringen tvärtom från den vanliga modellen, där en har 
arbetsuppgifter och sedan bemannar upp, vågar jag tro att Elliotts organisation jobbar väldigt 
bra där. Eller som Elliott själv uttrycker det; ”där är vi på många sätt exemplariska i 
det” (Elliott 16-02-2017).   
 Det är ju dock inte bara i kravprofilerna som en exkludering via språket kan uppstå. 
Språkforskare framhåller att vi tenderar att bedöma en persons kompetens snarare på grund 
av vilken språknivå hen ligger på än hur väl arbetsuppgifterna utförs eller hur väl personen 
skulle passa på jobbet (Mlekov och Widell 2013:116). Charlie är inne på samma spår; ”man 
kan bli en ganska platt figur omen inte har sitt modersmål att kommunicera på” (Charlie 
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03-02-2017). Detta är givetvis problematiskt eftersom nästa steg i en rekrytering ofta är 
intervjusituationer (Mlekov & Widell 2013:121). Arbetsintervjuer är redan en situation med 
stor maktobalans, vilket innebär att rekryteraren i sammanhanget verkligen måste ha 
kunskap om detta för att undvika exkludering. I Alex organisation hade de hållit i en 
utbildning vid namn Rekrytera utan att diskriminera, vilket jag tror kan vara en väldigt god 
start (givetvis beroende på kursens innehåll dock). En heterogen arbetsplats är trots allt det 
första stegen mot en mångkulturell arbetsplats och då funkar det inte att exkludera varken 
via kravprofiler eller under arbetsintervjuer (Mlekov & Widell 2013:101). Till sist vill jag 
också poängtera att en inte heller ska anställa någon bara för att personen är av ett visst kön, 
har en viss språkkompetens eller är en viss ålder. Det leder till den kategorisering av 
människor som jag skrev om tidigare (se kapitel 1.3.1). Istället handlar detta om att få den 
bästa personen för positionen (Meurling 2005:21), och för att det ska vara möjligt måste 
rekryteraren vara medveten om de maktstrukturer som kan påverka rekryteringsprocessen. 
Det är viktigt att rekryteraren funderar kring frågor som vem eller vilka exkluderas om jag 
har svenska som ett språkkrav? Är det ett relevant krav för den här positionen, eller är det 
gamla normer som hänger kvar? 
 I detta kapitel har jag berättat om hur organisationerna arbetar med mångfald för att inte 
exkludera via språket. Detta har gjorts utifrån två huvudkategorier, internkommunikation 
och rekrytering. Angående internkommunikationen arbetade de olika organisationerna på 
olika sätt, bland annat med engelsk kommunikatör eller handledare, men alla var överens om 
att få den informationen behövde var en rättighet som behövde uppfyllas. Det berättades 
också om historier där glastaket nåtts för att informationsflödet sinat.  
 För att få en arbetsplats som präglas av mångfald är rekrytering det första steget. Omen 
alltid rekryterar samma person, eller en person som liknar en själv blir det svårt med 
mångfalden (jfr Meurling 2005:5). Detta kan dock lätt också bli en fråga av vad som kom 
först, hönan eller ägget? Ska en rekrytera en mångfald som sedan upphör i organisationerna 
för att det finns exkluderande normer inom organisationen, eller börja arbeta med att skapa 
inkluderande normer i en homogen arbetsgrupp? Jag tror att dessa två arbeten bör fortgå 
parallellt. I denna uppsats har det diskuterats om språkkrav alltid är relevanta eller ibland 
exkluderande normer.Hur organisationerna tänker för att inte exkludera i språkkrav och 
positiva exempel av rekrytering, exempelvis genom att inte använda sig av språkkrav i 
annonsen. Istället har en organisation börjat skriva ut i annonsen att det förväntas att 
personen som får tjänsten lär sig svenska. Kort sammanfattat har detta kapitel behandlat hur 
organisationerna och företagen arbetar för att skapa en jämlik arbetsplats som inte skapa en 
exkludering via språket.  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4. Utmaningar för fortsatt arbete 

I det sista av mina empiriska kapitel redogör jag i två underkapitel för vilka utmaningar som 
organisationerna ser för ett fortsatt arbete. Den första delen behandlar attityder till 
mångfald. Medan det andra kapitlet behandlar intersektionalitet, framförallt klass som 
maktfaktor i förhållande till språket men också kön och etnicitet. Intervjuerna visade 
nämligen att språk, klass, makt, kön och etnicitet låg närmare varandra än vad jag trodde.  

4.1 Attitydproblematik 

För att mångfaldsarbetet ska vara lyckosamt måste det finnas en vilja och stöd från flera olika 
led i organisationen, vilket innebär att hela organisationen måste förstå värdet i att arbeta 
med mångfald (jfr Meurling 2003:16). En av de utmaningar som nämndes i mina intervjuer 
var just att få hela organisationen att inse att mångfald är en styrka och något positivt.Flera 
av mina informanter vittnade om en negativ attityd kring mångfald i organisationen och 
kallade detta för en attitydfråga.  

Det är inte något negativt, det handlar ganska mycket om hur man ser på vad det ger 
istället för vilka problem det ger. […] Jag tänker mig att det blir en attitydfråga. Jag 
menar, det är på jättemånga platser [i organisationen] där man har identifierat just det, 
att det är en tillgång att ha personer med andra modersmål än svenska. (Intervjun med 
Charlie 03-02-2017) 

Det är ett jätteproblem eftersom vi svenskar, och nu säger jag vi svenskar, initialt alltid 
tycker att kan du inte prata bra svenska så kan du inte jobba hos oss. Jag vette sjustingen 
om om problemet ligger på människor som inte pratar bra svenska, eller på människor 
som gör det. (Intervju med Karina, 01-02-2017) 

I citatet ovan förklaras hur en negativ attityd om mångfald inom organisationen blir ett 
problem för fortsatt arbete. Även om det i Charlies fall uttrycks att ’jättemånga’ enheter inom 
organisationen ser det som något positivt att arbeta med människor med andra modersmål 
än svenska, förstår jag det också som att det inte är alla som tycker det.  En av orsakerna som 
framkom när jag frågade vad det berodde på, var att mångfaldsarbete är något som kostar 
tid; ”jag vill inte lägga ner extra mycket tid på att tala om vad jag vill, du ska förstå” (Karina 
01-02-2017). Att mångfaldsarbete är något som är tids -och resurskrävande stämmer 
(Meurling 2003:9), men samtidigt menar Meurling att de som arbetar med frågorna anser att 
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det positiva överväger det negativa. Meurling skriver att en anser sig helt enkelt inte ha råd 
att arbeta med dessa frågor (ibid). Samtidigt berör detta inte endast språket. Som redan 
nämnt är språket en stor maktfaktor och som vi kunde se i kapitel 4 hade organisationerna 
specifika tillvägagångssätt för att försöka komma runt den exkludering som det kan skapa. 
Attitydproblematiken däremot, , alltså att alla människor inte såg det som något positivt med 
mångfald kan en koppla till allt mångfaldsarbete. Exempelvis som Karina uttryckte sig; ”det 
ligger så vansinnigt mycket bakom, fördomar, föreställningar och stereotypiseringar, att det 
inte bara är kopplat till språket” (Karina  01-02-2017). En metod för att arbeta mot fördomar 
och stereotypiseringar är utbildning (Meurling 2005:9). Utbildningar om mångfaldsfrågor 
tror jag allmänt är någonting som är positivt i organisationer och företag som vill arbeta med 
mångfald, eftersom mångfaldsarbetet måste genomsyra hela organisationen (jfr Meurling 
2003:16). Att jag bollades vidare till samordnaren för lika villkor när jag ville prata med en 
rekryterare om mångfaldsfrågor ser jag som ett tecken på att mångfaldsarbetet inte är helt 
sanktionerat i hela organisationen. 
 Ett problem som kan uppstå i heterogena i miljöer är konflikter (Meurling 2003:19). Det 
finns forskning som visar på fler samarbetssvårigheter i heterogena arbetsgrupper än 
homogena (ibid) vilket i en personalgrupp kan leda både till ett slöseri med tid, men också 
större antal sjukskrivningar och högre personalomsättning (jfr Meurling 2003:19). Samtidigt 
ska en också ha i åtanke att konflikt inte alltid måste vara odelat negativt. Det kan också 
bidra till att utveckla en organisation. Mångfald i ett företag eller organisation leder till fler 
lösningar och perspektiv, (se kapitel 2.2). Då var det något som mina informanter såg som 
väldigt positivt. Djupa och långvariga konflikter är givetvis inte positivt. De riskerar att leda 
till de konsekvenser Meurling beskriver, men små konflikter tänker jag istället kan ses som 
positiva för en organisation eller företag. Detta då de kan ge den lönsamheten eller 
utvecklingen jag skrev om i kapitel 2. För att undvika de stora och krävande konflikterna 
krävs dock att ledningen är med i mångfaldsarbetet och agerar som positiva exempel 
(Meurling 2003:17, Mlekov & Widell 2013:62, jfr Martinsson 2006:143). Det innebär att 
iallafall ledningen, i princip, måste ha attityden att mångfald är något positivt för att det ska 
kunna sippra ner till övriga verksamheter. Att ha engagemang från ledningen är en av de 
viktigaste faktorerna för att driva mångfaldsarbetet framåt (Meurling 2003:17). Alex 
uttrycker sig på detta sätt kring konflikter och ledningsansvar; 

En heterogen arbetsgrupp funkar ju inte bra av sig själv, det är ju utmaningar i det. Det 
kräver en tydlig tanke och en ledning som vill göra någonting av olikheterna, annars är 
det ju risk att det bara blir konfliktytor. Men det är det jag tänker att vi vinner på det, du 
får fler sanningar, fler perspektiv på hur du kan göra en sak än vad jag själv hade kunnat 
komma på. (Citat av Alex 30-01-2017) 

Som Alex poängterar här tänker jag genuint att en vinner på att arbeta med mångfald  
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utifrån ett lönsamhet -och utvecklingsperspektiv (se kapitel 2.2), men jag tror också det 
stämmer att det finns utmaningar med arbetet. Som jag tidigare nämnt måste hela 
organisationen och kanske främst ledningen vilja arbeta med mångfald för att arbetet ska ge 
resultat, men det handlar också om vilken typ av som mångfald eftersträvas. Elliott uttryckte 
sig såhär; ”det är det klassiska man brukar säga, alla vill ha utveckling men ingen vill ha 
förändring” (Elliott 16-02-2017). Mångfald handlar om att arbeta med människors olikheter, 
vilket erfordrar förändring i normerna på arbetsplatsen. Det kräver också att en lägger tid 
och resurser på att få mångfaldsarbetet att fungera och ge positiva efterdyningar. Att ha ett 
problem med attityden i  organisationen kopplat till mångfaldsarbete, att exempelvis mest se 
hur det kostar tid och resurser och inte vad det ger tillbaka. Det kan alltså skada hela 
mångfaldsarbetet (jfr Meurling 2003:16). 

4.2 Språket - ett intersektionellt perspektiv 
  
I början av uppsatsen beskrev jag   teorin intersektionalitet (se kapitel 1.3) , som handlar om 
hur olika maktstrukturer påverkar varandra.  Det har visat sig vara en stor utmaning för mina 
informanters fortsatta arbete med mångfald och då specifikt i förhållande till språket. När jag 
transkriberade mitt material märkte jag nämligen av strukturer som visade att språket som 
maktform interagerar med bland andra klass och kön som maktstrukturer. Klass konstrueras 
ofta som något nödvändigt i hierarkiska organisationer (Martinsson 2006:144). Det var något 
som blev tydligt även i mina intervjuer. På de enheter där representationen av olika 
språkkunskaper var hög hos mina informanter, var det också på enheter med 
lågstatusarbeten. Med lågstatusyrken menar jag i detta fall arbeten som inte kräver 
akademisk utbildning, som är fysiskt tunga med långa arbetspass och där lönen är relativt 
låg. Jag upplevde det dessutom som norm att ha en akademisk utbildning i de organisationer 
som jag intervjuat, vilket också gjorde att dessa yrken föll utanför det normativa i 
organisationen.  

Vissa verksamheter har en väldigt bra representation av olika språk och bakgrunder och 
så vidare, men då hamnar vi i verksamheter som har ganska låg lön, ganska låg status. 
[…] Städare, lokalvårdare, service i viss utsträckning. Om vi då säger som organisation att 
vi skulle vilja ha fler personer med utomeuropeiskt modersmål till exempel i 
ledningsfunktionen, att det är viktigt, ja men ta då tillvara på den erfarenhet som finns. 
Men då hamnar man ju i att, naturligtvis ganska fort, varför är det så att nyanlända 
arbetar i dessa yrken? Det blir väldigt fort klass och det blir jättefort en fråga om status 
och då blir det svårt. (Intervju med Charlie 03-02-2017)  
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Mycket serviceuppdrag.. [..]  Alltså gräsklippning, städning, flyttstäd, snöskottning, 
mycket sådant. Det som är en utmaning är snarare sådant som är mer 
utbildningskrävande. (Intervju med Elliott 16-02-2017) 

Hur olika maktstrukturer påverkar varandra är jättesvårt att säga eftersom de som sociala 
konstruktioner skiljer sig åt beroende på plats, tid och kontext. Samtidigt ser jag att det är 
ganska uppenbart att språk, klass och makt hänger samman i citaten ovan. Alla mina 
informanter arbetade relativt högt upp i organisationernas hierarkier De hade alla svenska 
som modersmål och pratade om vilka arbetsuppgifter andra människor utan svenska språket 
klarar av. Förvisso på min förfrågan om vilka arbeten som finns inom deras organisationer 
som inte kräver så stora kunskaper inom svenska, men jag uppfattade det ändå som tydligt 
att det var en viss genre av arbeten. Detta är inte unikt för mina informanter på något sätt, 
utan yrkessegregering är ett vanligt återkommande problem (jfr Mlekov & Widell 2013:51). I  
kapitlet ovan berättade jag hur mina informanter pratade om ett attitydproblem (se kapitel 
5.1). Att (det ibland) fanns människor inom deras organisationer som inte såg mångfald som 
något positivt och att det var en negativ utmaning. När jag sedan under intervjuerna frågade 
vilka yrken inom organisationen som skulle kunna utföras med bristande svenska, var det 
som sagt i princip uteslutande ”lågstatusyrken” som nämndes. Ingen informant sa att dennes 
arbetsuppgifter skulle kunna utföras utan kunskaper i svenska, eller ett arbete på dennes 
avdelning. Detta får mig att tro att även mina informanter har den attitydproblematik som de 
pratade om i kapitel 4.1. Mina informanter ser det inte heller det som odelat positivt att 
arbeta med människor som inte pratar svenska. Detta är inte konstigt eftersom 
föreställningar kring de här frågorna är djupt rotade (och ingenting som går att bortse ifrån 
bara för att en arbetar med dessa frågor (jfr Martinsson 2006:28). Men fortfarande något jag 
tycker är värt att notera .  
 Likaså tycker jag mig se att det handlar om vem som pratar vilket språk. Flera av mina 
informanter hade internationella samarbeten där arbetsspråket var engelska och uttryckte 
sällan eller aldrig att det var något problem, snarare tyckte de att det var något positivt med 
den berikning det kunde ge. När jag frågade Elliott om detta under min sista intervju fick jag 
svaret ”jag tror det beror på att man rör sig i samma sociala sammanhang. […]  alla är 
akademiker, man har ett gemensamt språk som snarare kopplar till social bakgrund än 
nationalitet” (Elliott 16-02-2017). Elliott fortsätter också med att, i min mening insiktsfullt 
konstatera;  

Vi vill ju vara diversierade och många som tycker och tänker och där jobbar vi med 
mångfald i […], med andra som kommer från samma sociala bakgrund omen ska vara 
krass. Och sedan jobbar vi med mångfald för att göra gott. Vi gör inte både och på ett bra 
sätt, det är faktiskt så. (Elliott  16-02-2017).  
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I Charlies citat, en sida bakåt, funderas det kring ”varför är det nyanlända som arbetar i dessa 
yrken?” Det enda vi hade pratat om innan var människor som inte pratar svenska, vilket de 
allra flera människor på jorden inte kan. Begreppet nyanlända hänvisar till en person som 
bevisats uppehållstillstånd i Sverige av skyddsskäl (Migrationsverket 13-03-2017), en 
betydligt mindre del av jordens befolkning. De senaste åren har flyktingfrågan varit på 
agendan i Sverige, kanske finns det en föreställning om att människor som kommer ifrån 
krigshärjade länder inte kan tala engelska eller har en akademisk utbildning. Om människor 
som däremot kommer  icke-krigshärjade länder kanske det finns en förväntning på att de har 
den sociala bakgrund som Elliott pratade om och kan kommunicera på engelska  Detta skulle 
kunna leda till att det känns som enklare att arbeta med dem. När mina frågor kring 
exkludering via språket sedan ställdes kanske mina informanter fastnade i att jag pratade om 
nyanlända, medan jag egentligen menade alla människor som inte kan prata svenska. Om det 
stämmer så blir det tydligt att det inte bara är språk, klass och makt som är brytpunkter i 
detta intersektionella perspektiv utan även etnicitet. Etnicitet betyder föreställningen om 
utmärkande egenskaper för en grupp människor som kommer från samma geografiska plats . 
Precis som övriga teorier i min uppsats är etnicitet något socialt konstruerat (jfr Martinsson 
2006).  
 Dock var det inte endast klass som gick att koppla till ett intersektionellt perspektiv i 
mina intervjuer, utan även kön. Charlie berättade om en rekrytering där fler språkkunskaper 
än svenska och engelska var meriterande, och berättade att de fick tre olika grupper av 
sökande. Högskoleutbildade kvinnor med flerspråkig kompetens, högskoleutbildade män 
med flerspråkig kompetens och män utan högskoleutbildning med flerspråkig kompetens. 
Däremot fick de inte motsvarande grupp av kvinnor, alltså kvinnor utan högskoleutbildning 
men med kompetens inom fler språk. I könsmaktsordningen, alltså det socialt konstruerade 
maktförhållandet mellan könen ligger kvinnor i underläge. Kvinnor framstår enligt normen 
som mindre kompetenta, mindre vetande och vars arbete värderas mindre (Martinsson 
2006:158ff). Eftersom sociala konstruktioner återskapas hela tiden är detta en värdering som 
också riskerar att påverka kvinnors bild av sig själva och den egna självförståelsen. Det 
skapar alltså en känsla av att vara mindre kompetent till att utföra ett jobb (ibid). Att Charlies 
organisation endast fick tre olika grupperingar av sökande för tjänsten, ligger alltså helt i 
linje med vad Martinsson såg om hur kvinnor ser på sin egen kompetens. Att kunna prata ett 
språk är något subjektivt där en själv och andra avgör hur bra du gör det. Att kvinnor har 
svårare att se sin egen kompetens gör därför detta till ett intersektionellt problem, när det 
berör faktorer såsom språk, kön och makt. 
 I det här kapitlet har jag belyst några av de utmaningar som mina informanter såg för ett 
fortsatt arbete. Det rör sig framförallt om attitydproblem inom organisationerna där alla 
människor inte såg mångfald som något positivt att arbeta med och hur språket tillsammans 
med andra kulturella faktorer såsom makt, klass och kön men även etnicitet kan ses ur ett 
intersektionellt perspektiv och visa på ytterligare maktstrukturer och normer. 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5. Diskussion  

I denna uppsats har jag analyserat hur organisationer och företag i norra Sverige arbetar med 
mångfald, och mer specifikt hur de arbetar för att inte skapa en exkludering via språket. Här 
kommer en lite friare diskussion kring uppsatsämnet i allmänhet, där jag också försöker 
förklara vad mina resultat kan tänkas betyda och ger förslag för vidare forskning kring 
ämnet. 
 Jag tror att det är ganska tydligt i den här uppsatsen att jag anser  att mångfald är något 
positivt. Utöver det som mina informanter pratat om i en arbetskontext, upplever jag  
personligen mångfald som något berikande. Genom att träffa en stor spridning människor lär 
jag saker jag aldrig skulle lärt mig om jag bara träffade människor som tänkte som jag. Jag 
får nya perspektiv på saker och ting, utvecklas och det ger mig också en positiv bild av 
mångfald. Några gånger i den här uppsatsen har jag nämnt att mångfald också har en 
baksida, att det inte alltid är något positivt och jag tänker nu diskutera lite vad jag menar 
med det. Det finns en risk med mångfaldsarbete att en kategoriserar människor, att en låser 
fast dem i en kategori. Den risken finns  alltid när det gäller mångfald och kan verka väldigt 
hämmande på individen. Det är jobbigt och krävande för en individ att hela tiden behöva 
representera en grupp människor och aldrig bara behöva representera sig själv. Detta är 
dock, precis som med allt annat, något som är djupt kopplat till normer och makt. För att 
någon ska behöva bli kategoriserad, sitter också någon på makten att kategorisera. Det är 
makthandling. Därför tror jag genuint inte att det finns ett endaste problem med mångfald i 
sig, men det finns människor som utnyttjar sin maktposition och skapar problem för andra.  
 Något annat som jag tror blir ganska uppenbart i den här uppsatsen är att jag upplever 
den multikulturella modellen som bättre än assimileringsperspektivet oavsett av vilken 
orsaken arbetar med mångfaldsfrågor just för att den innefattar ett maktperspektiv. Omen 
arbetar med mångfaldsfrågor ur ett demokratiskt perspektiv är det bättre för att den 
undersöker normer på arbetsplatsen och på vilka grunder som normerna kan verka 
exkluderande och minska möjligheterna för de anställda att vara den de vill vara. Även ifallen 
arbetar med mångfaldsfrågor ur ett lönsamhetsperspektiv är den bättre då arbetsmetoden 
fortfarande utgår ifrån att undersöka normer. Utan att göra det finns risken att det ändå inte 
skulle skapas någon utveckling för att normerna inom organisationen skulle värdera 
människors åsikter olika eller skapa olika berättigande till exempelvis möjligheter att prata. 
Även inom de utmaningar som mina informanter pratade om tror jag att den multikulturella 
modellen är bättre. Detta eftersom den faktiskt bygger på den maktanalys som jag så ofta har 
pratat om här i uppsatsen. Även om det var relativt uppenbart att mina informanter stod 
inför stora utmaningar när det kommer till yrkessegregering så upplevde jag iallafall att de 
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var medvetna om det. Inte så att det på något sätt rättfärdigar det, men att veta om något är 
första steget till att kunna åtgärda problemet.  
 Även om varje plats och kontext kan ha egna normer, så bygger allt som oftast de 
normerna på en större, hegemonisk normativ upplevelse av hur saker och ting ska vara. Det 
jag menar med det är att de normer som finns i ett företag eller en organisation oftast bygger 
på de normer och maktstrukturer som finns ute i samhället. Det är också därför jag genuint 
tror att mångfaldsarbete enligt assimileringsperspektivet inte räcker. Ifall organisationerna 
redan hade normer som verkade inkluderande för alla skulle assimilieringsperspektivet vara 
ypperligt, men tyvärr tror jag sällan det ser ut. Egentligen borde vi arbeta utifrån den 
multikulturella modellen i hela samhället, granska de normer vi har riktigt ordentligt och 
jobba utifrån det. Om vi gjorde det tror jag att vi skulle stöta på exakt samma dilemman som 
mina informanter berättat om i intervjuerna. Det kommer vara svårt att skapa möjlighet för 
alla människor att tillskansa sig den information som behövs. Det kommer att finnas 
människor som inte tycker att mångfald är något positivt. Olika makthierarkier kommer 
konstant skapa nya intersektionella perspektiv men jag tror att det är enda lösningen. Precis 
som med frågan omen ska börja med att rekrytera en mångfald, eller börja med att skapa en 
inkluderande miljö,  anser jag att detta arbeta måste fortgå parallellt. Om samhället skapar 
inkluderande normer som sipprar ner på arbetsplatserna, och  organisationerna har 
inkluderande normer som de sprider tillbaka ut i samhället kommer detta skapa en positiv 
spiral.  

5.1 Vad betyder mina resultat? 

I den här uppsatsen har jag försökt svara på hur organisationer och företag arbetar för att 
inte exkludera medarbetare via språket. Mina informanter har berättat om olika sätt att 
arbeta för att ge alla medarbetare en god möjlighet att kunna tillskansa sig 
internkommunikation, exempelvis en handledare som stämmer av efter varje möte och en 
internkommunikatör som endast kommunicerar på engelska. Jag har också återgett olika 
metoder kring rekrytering och tankar om språkkrav alltid är befogat, eller ibland också 
uttryck för normer. Detta betyder dock inte att arbetet på det här området på något vis är 
färdigt; i uppsatsen har också berättats om medarbetare som nått glastaket för att 
information inte kommit fram, hur människor inom organisationen inte alls tycker att 
mångfald är eftersträvansvärt och hur språk, klass, kön och etnicitet tillsammans går att titta 
på genom ett intersektionellt perspektiv. Hur dessa perspektiv inte alls är frånskilda varandra 
på något sätt.  
 Så vad betyder egentligen detta? Ja, egentligen inte särskilt mycket alls. Det betyder att 
några organisationer och företag i norra Sverige har ett pågående arbete för att arbeta 
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inkluderande på sina arbetsplatser. Det är givetvis något positivt, men säger egentligen inte 
mycket om hur väl arbetet går. För att kunna svara på det hade jag behövt intervjua 
människor som arbetar på organisationerna och företagen om hur väl de tycker att de 
inkluderas i frågor som behandlar språk. Jag gjorde inte det av tidsmässiga skäl då tiden till 
det inte fanns, men jag har insett allt eftersom att det är något jag borde ha prioriterat. Jag 
valde att intervjua människor med lite överblick inom organisationerna för att kunna få svar 
på frågor såsom hur arbetar ni och varför och hur fördelas resurser? Även om det förvisso gav 
svar på mina frågeställningar och de kunde svara på hur arbetet utfördes, kan jag inte skaka 
av mig känslan av att jag ställde mina frågor till personer som förmodligen aldrig själv varit i 
en situation när anteckningarna bara finns på ett språk en själv inte behärskar flytande.  
 Däremot så hoppas jag att mina resultat ska kunna fungera som tips och råd till andra 
organisationer som ännu inte påbörjat med sina arbeten för att inte exkludera via språket. 
Alex uttryckte i slutet av intervjun; ”egentligen, jag tycker vi stannar ganska ofta på rätt 
basala grejer, liksom tänk på att bjuda in en engelsk föreläsare någon gång om ni ska ha 
[arbetsplatsträff]”. Jag förstår vad Alex menar. De råd om att anteckna på engelska om det 
finns engelsktalande på mötet eller att kolla över språkkrav vid en rekrytering känns ju 
egentligen rätt enkla och givna. För de organisationer som ännu inte börjat med det arbetet, 
eller någonsin ens tänkt i banor av att språket kan skapa en exkludering, är detta kanske rätt 
revolutionerande och jag hoppas att de tar till sig av de (rätt basala) råd och tips som ges här.  

5.2 För vidare forskning  

För vidare forskning om ämnet skulle det räcka med mer tid såen fick in mer empiriskt 
material. Att göra en liten kvantitativ förstudie och undersöka vilka organisationer som 
arbetar med mångfald. Att sedan göra ett representativt urval av dem tror jag skulle fungera 
bättre än mitt eget arbetssätt, även om jag tyvärr inte hade tid till något mer än det jag 
gjorde. Jag rekommenderar också att ”ligga hårdare” på för att få intervjua människor som 
inte specifikt arbetar med dessa frågor i organisationerna. Samtliga informanter arbetar 
endast med dessa frågor och det var till dessa personer jag lotsades vidare när jag kontaktade 
informanterna. Detta blir problematiskt, då jag förstår att på organisationer med flera tusen 
anställda sitter inte mångfaldssamordnaren med i varje rekrytering, men det är ändå dit jag 
bollades vid frågor om mångfald. 
 Till sist tror jag, som jag redan nämnt, att det skulle vara intressant och givande att prata 
med anställda i de olika organisationerna. Det skulle kunna ge helt ny givande  information, 
inte minst för organisationerna som får höra hur deras arbete verkligen fungerar.  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Sammanfattning  

I den här uppsatsen har jag undersökt hur organisationer arbetar för att inte exkludera via 
språket. Materialet kommer från kvalitativa intervjuer genomförda med människor som 
arbetar med dessa frågor inom organisationer och företag som internt ser mångfald som en 
styrka. Dessa intervjuer har sedan bearbetats utifrån en tematisk metod som analysen bygger 
på. Uppsatsens disposition ser ut så att efter inledningen kom en kort redogörelse, innan de 
empiriska kapitlen. Uppsatsen hade tre frågeställningar, och varje frågeställning fick ett eget 
kapitel med ett antal underrubriker.  
 Det första empiriska kapitlet behandlade varför mina informanter arbetade med 
mångfaldsfrågor, vilket fick två olika svar. Den första orsaken som nämndes i intervjuerna 
behandlade mångfald ur ett demokratiskt skäl. Enligt mina informanter ska alla människor 
ha möjlighet att vara den de vill vara. Den andra orsaken var att mångfald på olika sätt leder 
till ökad lönsamhet och utveckling genom att en dynamisk arbetsgrupp ger fler lösningar och 
perspektiv än en arbetsgrupp där alla tycker och tänker likadant.  
 Det andra kapitlet som bygger på empiri svarade på frågan hur organisationerna och 
företagen arbetade för att inte exkludera via språket där temana blev internkommunikation 
och rekrytering. De olika organisationerna hade olika sätt att arbeta med 
internkommunikationen, men de allra flesta var överens om att alla medarbetare måste ha 
rätt information för att kunna göra sitt jobb. Exempelvis kommunikatörer som endast 
kommunicerade på engelska, handledare som stämmer av efter varje möte och 
minnesanteckningar på fler språk nämndes för att undvika att medarbetare når glastaket där 
informationen tar slut. Utöver det nämndes språkkrav vid rekrytering så pass många gånger 
att det fick bli det andra temat för kapitel två. För att kunna vara en heterogen arbetsplats 
som präglas av mångfald måste det ju först och främst finnas olika typer av människor på 
arbetsplatsen.  
 Kapitel tre handlade om vilka utmaningar informanterna såg för ett fortsatt arbete kring 
att inte exkludera via språket, och där la jag mitt fokus på två olika. Det första var att det 
fanns ett attitydproblem inom organisationerna, det var inte självklart att alla såg det som en 
styrka med mångfald eller att arbeta med människor som inte talade svenska. Det andra var 
ett intersektionellt problem, på de enheter inom organisationerna som hade väldigt god 
spridning av människor var det ofta på enheter med relativt låg status och låg lön. Det gör att 
makt, språk och klass hänger väldigt nära samman, även om även kön nämndes här.  
 Efter de empiriska kapitlen kom en avslutande diskussion där jag försöker svara på vad 
mina resultat kan tänkas betyda, och ge exempel på vidare forskning inom ämnet.  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1. Informantsbrev  

Hej! 
Jag heter Hannah Haglund och studerar sjätte teminen på Kulturanalysprogrammet. Den här 
terminen har jag till uppgift att skriva en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Jag har valt 
att skriva om hur organisationer arbetar för att inte skapa en exkludering via språket, då jag 
tycker att det är ett spännande ämne som jag inte sett så mycket forskning om. Det innebär 
att frågorna kommer handla om hur din organisation/ditt företag arbetar med mångfald, 
vilket stöd du känner behövs för att föra arbetet vidare, vilka utmaningar du ser med språket 
för att inte hindra mångfalden etc.  

Jag fick dina kontaktuppgifter av NN, då hon trodde att du att du skulle tycka att detta var 
intressant och att du skulle kunna bidra till uppsatsen. Ditt deltagande är frivilligt och du 
kommer att ha möjlighet att avbryta din medverkan till och med två veckor efter intervjun. 
Ingen information som har inhämtats innan dess kommer då att användas i studien. Om du 
känner redan under intervjun att du vill avbryta din medverkan och/eller vill ta en paus och 
fortsätta intervjun en annan dag får du självklart göra det. Jag kommer att spela in intervjun 
och radera inspelningen senast den 22 mars då det är sista inlämningsdatum för 
kandidatuppsatsen. Endast jag kommer att ha tillgång till inspelningarna och de kommer 
endast att användas i syftet att skriva kandidatuppsatsen. Ditt namn kommer att fingeras i 
kandidatuppsatsen för att minimera risken att uppgifter ska kunna härledas tillbaka till dig, 
och den organisation du arbetar för kommer inte nämnas i uppsatsen. Med andra ord 
kommer det du säger inte kunna härledas till dig. 

 Intervjuerna kommer genomföras mellan vecka 5-7, och beräknas ta cirka en timme.  

Min handledare heter Susanne Holst och är lektor vid institutionen för Kultur och medier, 
U m e å U n i v e r s i t e t . V i d n å g r a f r å g o r k a n d u o c k s å k o n t a k t a h e n n e : 
susanne.holst@kultmed.umu.se.  

Annars hoppas jag att du hör av dig och tycker detta låter intressant! 
Mvh Hannah Haglund  
070-6242025, haha0086@student.umu.se  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2. Intervjuguide  

Inledning 
- Vad arbetar du med på din på din organisation? Vad är dina arbetsuppgifter?  
- Har du tidigare arbetat med mångfald internt eller externt i organisationer?  

-  Har du några positiva/negativa erfarenheter där ifrån? Vad är skillnaden? 

Organisationen om mångfald 
- Varför arbetar ni med mångfald här? 
- Hur arbetar ni med mångfald här?  
- Arbetar ni aktivt för att inte skapa en exkludering via språket?  

- Hur? Varför gör ni/gör ni inte på det sättet? 
- Har ni någonsin hamnat i en situation där språket blir en barriär?  

- Varför/varför inte? Hur hanterade ni det? 
- Har ni några arbetsuppgifter här där språkkunskaper i svenska behövs? 

- Varför tror du det är så? Hur kommer det sig att kunskaperna i svenska behövs/inte 
behövs? 

- Vilket stöd skulle ni behöva för att förutsätta arbetet med att inte exkludera via språket? 

Allmänt om mångfald 
- Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med mångfald? 
- Vad upplever du att det finns för möjligheter/utmaningar att arbeta med människor som 

inte pratar svenska? 

Allmänt 
- Vet du om någon mer som du tycker att jag borde intervjua?
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