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          Sammanfattning

Det finns flera anledningar till varför företag ska satsa på mångfald. Det handlar bland annat
om att företag får en ökad kreativitet och innovationsförmåga som leder till att företagens
struktur blir flexiblare. Den ökade kreativa och innovativa förmågan uppstår då företag
blandar olika perspektiv, erfarenheter, bakgrunder, nationaliteter, ålder etc. Dvs. en
personalsammansättning bestående av mångfald. Med mångfald kan företag anpassa sig i
samma takt som marknaden förändrar sig. Mångfald innebär i dessa termer att företag erhåller
en ökad konkurrenskraft då de ständigt kan uppdatera sig i förhållande till marknaden. Dock
kan mångfald även resultera i att en personalsammansättning av olikheter bidrar till ökade
konflikter då deras värderingar krockar. För att överkomma de utmaningar mångfald kan
medföra och ta del av mångfaldens fördelar krävs det att den heterogena gruppen leds väl av
en ledare.

Min problemformulering lyder: Hur arbetar svenska företag praktiskt med mångfald? Syftet
med studien är att öka min förståelse om hur ledare i svenska företag arbetar med att omsätta
företagens mångfaldsstrategi till praktiska handlingar och studera vilka fördelarna och
utmaningarna med det kan vara. För att erhålla en helhetsbild om mångfaldsprocessen
kommer detta att utvecklas med att studera om det finns skillnader och likheter i
mångfaldsarbetet bland företag och vilken verkan interaktionen med marknaden har för
företag.

Jag utgår från det hermeneutiska synsättet och har använt mig av den gyllene medelvägen för
att kunna svara på uppsatsens problemformulering och syfte. Uppsatsens teoretiska
referensram sammanfattar de teorier och begrepp som jag fann av relevans för att kunna få en
ökad förståelse av mångfaldsfenomenet. I den teoretiska referensramen börjar jag med att
presentera mångfaldsbegreppet, vad mångfald innebär och lyfter sedan fram teorier om
mångfaldsprocessen.

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med ledare från fyra olika företag i Sverige.
Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som vägledning. Intervjuernas syfte var att
fånga ledarnas mening av mångfaldsarbetet i företaget. Jag fann att ledare arbetar efter olika
angreppssätt beroende på hur ledaren tolkar mångfaldsstrategin i kombination med
mångfaldspolicyn. Det finns inte ett sätt att arbeta med mångfald, arbetssättet påverkas bland
annat av företagens specifika förutsättningar.
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1. Introduktion

Uppsatsens introducerande del kommer att presentera ämnet i sig och uppsatsens
problemformulering och syfte. Jag anser att det är viktigt att redogöra för läsaren om
problembakgrunden då detta ger läsarna en klarare bild om varför ämnet är aktuellt och
relevant.

1.1 Problembakgrund

Nationell konkurrens

I och med tekniska utvecklingar och ändrade sociala förutsättningar kan företag inte längre
planera lika långsiktigt.1 För svenska företag innebär marknadsförändringar ökade
flexibilitetskrav, företag ska anpassa sig i samma takt som marknaden ändras.
Marknadskraven handlar bland annat om en ökad kreativitet och bättre innovationsförmåga,
men det handlar även om krav på anpassad kompetens då hemmamarknadens etniska
mångfald ökar.2 För att företag ska kunna ta hänsyn till de olika marknadskraven har företag
börjat se till mångfald. Genom att företag arbetar med en diversifierad personal kan de
anpassa sig till de rådande marknadsvillkoren.3 Diana Alm är en svensk mångfaldsförfattare
som menar att olikheter i form av kunskap, erfarenheter och värderingar leder till att
personalen inte tänker likadant och strukturen i företaget blir mindre stelt. Hon menar att
mångfald bidrar till en flexiblare företagsstruktur som gör det lättare att anpassa sig i samma
takt som marknaden förändras.4 Taylor Cox är en känd mångfaldsforskare som har visat
resultat att en mer diversifierad arbetsgrupp medför konkurrensfördelar till företag då
mångfald bidrar till nytänkande och detta hjälper företag att anpassa sig efter krav gällande
snabb produktutveckling.5 En diversifierad personal som representerar marknaden leder till att
företagens marknadskommunikation förbättras. Det gäller att kunna svara på kunders krav.6

Dessa argument underbygger vikten av företagens interaktion med marknaden. Marknaden
påverkar varför företag arbetar med mångfald, i och med externa påtryckningar från
omgivningen behöver ett företag arbeta med mångfald för att kunna hänga med i
marknadsförändringarna.7 Wrench menar att företag arbetar olika med mångfald och det som
påverkar att företag arbetar olika med mångfald har att göra med de lokala
marknadsfaktorerna.8 En annan faktor som bidrar till att företag arbetar olika med mångfald är

                                               
1 http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/06/management_by_mangfald 2007-01-22 Tid: 19:05
2 John Wrench, ”Diversity Management in Europé: Universal Trends or Divergent Trajectories?” Mångfaldens
möjligheter och svårigheter som lösning på arbetskraftsproblemet, (Umeå: Umeå Universitet, Sociologiska
Institutionen, nr 119, 2005), 71.
3 Diana Alm, Fördel Mångfald, (Uppsala: Konsultförlag, 1999), 40.
4 Alm, Fördel Mångfald, 40.
5 Taylor Cox JR., ”Managing cultural diversity: implications for organizational competitiveness ”, Academy of
Management, 5 (1991): 45.
6 Wrench, ”Diversity Management in Europé: Universal Trends or Divergent Trajectories?” 72.
7 Ibid., 74
8 Ibid.
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företagsstrukturen, mångfaldsarbete fungerar bra i företag som inte är uppbyggda med en
byråkratisk företagsstruktur.9

Situationens paradox
Distefano och Mazanevski poängterar att när olikheter interagerar ledar det till att företag får
en ökad konkurrenskraft. De menar att teoretiskt ska olikheter bidra med bland annat bättre
lösningar. Men Distefano och Mazanevski påpekar att i verkligheten kommer personalens
olika värderingar, åsikter och beteenden att krocka. De lyfter fram att det praktiska
mångfaldsarbetet kommer att bli svårt för företag.10 De menar att mångfald kan innebära en
ökad konkurrenskraft för företag men det kan även innebära utmaningar. Basset-Jones
påpekar att när företag arbetar praktiskt med mångfald kan de stöta på utmaningar som
tillexempel missförstånd, misstänksamhet och konflikter bland arbetsgruppen. Bassett-Jones
hävdar att företag som söker konkurrensfördelar med mångfald kommer att stöta på en
paradoxal situation.11 Den paradoxala situationen innebär att om företag väljer att arbeta med
mångfald kan företagens konkurrenskraft vässas men samtidigt kan ökade konflikter uppstå
bland de anställda.12 Hambrick et al. bygger vidare på Basset-Jones argument med att
poängtera att resultatet i deras studie ”When Groups Consist of Multiple Nationalities:
Towards a New Understanding of the implications” visade att företag som satsat på mångfald
har drabbats negativt av det. Det har bland annat handlat om ökade spänningar i gruppen på
grund av ökade konflikter och har därmed försämrat företagens prestationsförmåga.13

De nya marknadsvillkoren innebär således affärsstrategiska konsekvenser för företagen.14

Mångfald innebär att företag kan få ökad kreativitet och förbättrad innovationsförmåga, men
mångfald kan även innebära ökade konflikter och missnöje i företag.15

Ledarskapets betydelse
För att mångfaldsarbete inte ska uppvisa den sida som innebär ökade konflikter och försämrad
prestationsförmåga gäller det att den heterogena gruppen leds väl av en ledare. Företag med
en dynamisk omgivning har börjat inse vikten av ledarskap för att kunna bibehålla företagets
framgång.16 Distefano och Mazanevski menar att heterogena grupper har mycket potential,17

men Jehn et al. poängterar att för att kunna ta del av denna potential, i termer av olikheter i
information, bakgrunder och olika värderingar, krävs det att gruppen blir väl ledd.18 Joplin
och Daus hävdar att när företag arbetar med heterogena grupper kommer ledare att stöta på
andra utmaningar än vad ledare för homogena grupper. Utmaningarna handlar om att ta
                                               
9 David A. Thomas och Robin J. Ely, ”Making differences matter: a new paradigm for managing diversity”,
Harvard Business Review, September-October, (1996): 87.
10 Joseph J. Distefano och Martha M. Mazanevski, ”Creating value with diverse teams in global management”,
Organizational Dynamics, 29 (2000): 45.
11 Nigel Bassett-Jones, ”The Paradox of Diversity Management, Creativity and Innovation”, Diversity
management, creativity and innovation, 14 (2005), 169.
12 Bassett-Jones,  ”The Paradox of Diversity Management”, 169.
13 Donald Hambrick, Sue Davison, Scott Snell, et al. ”When Groups Consist of Multiple Nationalities: Towards
a New Understanding of the implications”, Organization Studies. (1998), 182.
14 Lars Christensen, Den dialektiska relationsprocessen- en abduktiv fallstudie om Sparbanken Sverige AB,
(Karlstad: Högskolan i Karlstad, Institutionen för ekonomi, nr 15, 1997), 3.
15 Oluremi B. Ayoko och Charmine E.J. Härtel, ”Cultural diversity and leadership”, Cross Cultural
Management: An International Journal, 13 (2006), 347.
16 Richard L. Hughes, Robert C. Ginnet och Gordon J. Curphy, Leadership- enhancing the lessons of experience,
(Boston: McGraw-Hill, 2006), 39.
17 Distefano och Mazanevski, ”Creating value with diverse teams in global management”, 45.
18 Karen A. Jehn, Gregory B. Northcraft, och Margaret A. Neale, “Why differences make a Difference”
Administrative Science Quartely, 44 (1999), 741.
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hänsyn till alla olikheter och se till att arbetsgruppen inte hamnar i konflikter,19 en ledare kan
göra det genom att vara medveten om olikheterna och acceptera mångfalden i företaget.20 Cox
påpekar att om ledaren inte ser till och värdesätter olikheterna kommer företaget stöta på den
sida av mångfaldsarbetet som innebär ökade konflikter och sämre kommunikation. Därmed
kommer gruppens prestationer att minska.21 Joplin och Daus menar att de utmaningar som
mångfald medför inte kan lösas av ”sig själv” utan det behövs en bra ledare för att
tillsammans med gruppen överkomma de olika utmaningar som kan uppstå.22 En ledare måste
leda den heterogena gruppen så pass bra att gruppens potential är till fullo beaktat.23

Det vi precis har läst indikerar på att mångfald hjälper företag att vässa konkurrenskraften,
men företag som arbetar med mångfald kan även stöta på utmaningar. Utmaningarna kan
uppkomma då olikheter ”krockar” med varandra. Den nationella hemmamarknaden utsätts för
ständiga förändringar vilket innebär att den skiftar från en planeringsbar miljö till en mer
instabil miljö, svenska företag ser mångfald som ett ”verktyg” för att kunna hantera den
snabbföränderliga miljön. Distefano och Mazanevski påpekade att mångfald ger
konkurrensfördelar, teoretiskt, men att det ser annorlunda ut i verkligheten. Detta innebär att
det är skillnad på att ha en mångfaldsstrategi och att praktiskt arbeta efter den. För att
överkomma utmaningarna behövs en ledare som leder gruppen. Leds en heterogen grupp väl
kommer det att bidra till ökade konkurrensfördelar för företaget. Mångfaldsarbetet kan se
olika ut i företag, beroende bland annat på företagsstrukturen och marknaden. Med denna
problembakgrund lyder min problemformulering:

1.2 Problemformulering

Hur arbetar svenska företag praktiskt med mångfald?

1.3 Syfte
Syftet med studien är att öka min förståelse om hur ledare i svenska företag arbetar med att
omsätta företagens mångfaldsstrategi till praktiska handlingar och studera vilka fördelarna
och utmaningarna med det kan vara. Med praktiska handlingar menar jag hur en ledare tolkar
och anpassar strategin efter företagets specifika situation.

För att erhålla en helhetsbild om mångfaldsprocessen kommer detta att utvecklas med att
studera om det finns skillnader och likheter i mångfaldsarbetet bland företag, och vilken
verkan interaktionen med marknaden har för företag.

                                               
19 Janice R.W. Joplin och Catherine S. Daus, ”Challenges of leading a diverse workforce”, Academy of
management executive, 11 (1997): 32.
20 Katarina Mlekov och Gill Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? (Lund: Studentlitteratur, 2003),
21.
21 Taylor Cox JR., Cultural diversity in organizations: Theory, research and Practice, (San Francisco: Berrett-
Kohler, 1994), 40.
22 Joplin och Daus ”Challenges of leading a diverse workforce”, 33.
23 Cox, Cultural diveristy in organizations, 31.
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1.4 Val av perspektiv
För att kunna vara selektiv vid insamling av primär data måste forskaren välja från vilket
perspektiv problemet ska betraktas. En risk med att inte välja perspektiv tidigt under
undersökningens gång är att man som forskare tappar fokus och hamnar på sidospår och
resultatet kan bli spritt över flera olika perspektiv och en röd tråd kan bli svår att finna. Den
strategi som går ut på att man anammar subjektens perspektiv kommer ofta i uttryck i att man
ska se saker och ting genom aktörens ögon.24 För att kunna förstå en annan individ ska dennes
perspektiv intas. 25

Jag har valt att använda ledarskapsperspektivet i min undersökning och kommer därmed att
fokusera på ledare när jag väljer respondenter att intervjua. Eftersom jag avser att studera hur
mångfald hanteras faller det sig naturligt att se mångfald genom en ledares ögon då ledare är
den som har att göra med mångfald och dess effekter dagligen. Genom ledarskapsperspektivet
söker jag att finna hur denne gestaltar och tillskriver mångfald mening.

                                               
24 Alan Bryman, Kvalitet och kvantitet i samhällsvetenskaplig forskning, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 77.
25 Annika Lantz, Intervjumetodiken, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 26.
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2. Vetenskaplig metod

För att överhuvudtaget kunna förstå, undersöka och förklara verkligheten måste antaganden
om hur verkligheten ser ut och är beskaffad fastställas. Antaganden som jag klargör i detta
kapitel kommer att fungera som en vägledning under arbetet med uppsatsen. Kapitlet
presenterar hur jag bland annat ser på kunskap och varför jag har valt detta ämne. Detta ger
läsaren en förståelse till vad som ligger som bakgrund för uppsatsens olika kapitel.

2.1 Ämnesval

id val av ämne ville jag studera något som var relevant och aktuellt. Jag introducerades
för ämnet mångfald när jag deltog i Diversity Challenge 2006. Diversity Challenge är en
årlig tävling som anordnas av rekryteringsföretaget Academic Search. Tävlingen går ut

på att skriva en mångfaldsstrategi som handlar om att ta tillvara på den ökade mångfalden i
samhället. Academic Search anordnar Diversity Challenge i samarbete med olika företag och
det är för dessa företag mångfaldsstrategin ska presenteras.  Under denna tid lade jag märke
till varför företag var intresserade av att satsa på mångfald. Efter Diversity Challenge hade en
nyfikenhet växt fram hos mig, jag hade lärt mig att ett flertal företag ville öka mångfalden i
företaget för att använda det som ett ”verktyg” för att klara av den snabbt omväxlande
nationella marknaden. Med detta bakom mig kändes valet av ämne ganska självklart eftersom
jag ville förstå de bakomliggande orsakerna till varför och hur företag arbetar med mångfald.
Jag valde även att fokusera på den praktiska delen då de los Reyes lyfter fram att i Sverige
forskas det mycket om företagens mångfaldsvisioner men inte om hur det fungerar i
praktiken.26  Jag tror även att detta ämne ligger i intresse för många företag i Sverige då de
vill anpassa sig till de snabba marknadsförändringarna.

2.2 Förförståelse
Förförståelse innebär att tidigare kunskaper eller erfarenheter inom området kan komma att
påverka vad för undersökningsområde en forskare väljer att utforska.27 Förförståelsen
kommer att påverka vilka begrepp och metoder som används för att uppnå en ökad kunskap.28

När det gäller att tolka information som samlas in är det svårt att lägga värderingar åt sidan
och inte låta ens bakgrund påverka undersökningen,29 och därmed anser jag att det är
nödvändigt att jag presenterar min förförståelse. Min förförståelse har påverkat hur jag har
valt att formulera problemformuleringen och valet av ämne. I och med att jag tidigare har
utforskat ämnet i samband med diversity challenge har jag lagt märke till vad det är inom
ämnet som belyses och vilka författare som skrivit och forskat inom detta ämne. Det har
kommit att påverka valet av teorier. Jag anser att min förförståelse har varit till positiv hjälp
då den har hjälpt mig att veta var problemet med mångfald ligger.  

                                               
26 Paulina de los Reyes, Var finns mångfalden? Konstruktionen av mångfald inom svensk forskning och
samhällsdebatt, (Stockholm: Arbetslivsinstitutet, nr 2, 2000), 7.
27 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, (Malmö: Liber
ekonomi, 2001), 222.
28 Ingeman Arbnor och Björn Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, (Lund: Studentlitteratur, 1994), 267.
29 Mats Alvesson och Stanley Deetz, Doing critical management research, (London: SAGE, 2000), 113.

V
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2.3 Människosyn
När det kommer till hur en människa ska utforskas ser man till människosynen,30

människosyn handlar om hur människor möter den sociala verkligheten. Det finns två olika
synsätt att betrakta en människa på, objektivism och konstruktionism.31

Objektivism innebär att vi ser människan som någon som inte kan påverka den sociala
verkligheten, människans vardag är oberoende av aktörer. Människor i ett företag blir
tillsagda vad de ska göra och lär sig att arbeta efter de värderingar som finns i företaget.32

Konstruktionism innebär att vi ser människan som någon som skapar sin verklighet genom att
interagera med människor i sin omgivning. Människan sett från detta synsätt accepterar inte
att en situation inte går att styra och att den är förutbestämd.33

Jag anser att mångfaldssituationen är ett resultat av interaktionen mellan individerna i
företaget och utgår därför från konstruktionism. Jag menar att individerna i företaget påverkar
varandra och skapar mångfaldens möjligheter och utmaningar. Vidare anser jag att
människorna i företaget inte är oberoende av utomstående aktörer, och menar att individernas
agerande i företaget inte bara påverkas av varandra utan även av företagets omgivning.
Företagets olika marknadsaktörer påverkar marknadsförändringar och är på så sätt med och
påverkar företagets beslut att arbeta med mångfald. Hur det sedan går att arbeta med mångfald
anser jag vara ett resultat av samspelet som skapas mellan individerna och detta samspel
skapar deras ”verklighet”.

2.4 Kunskapssyn
När man arbetar med en uppsats gäller det att identifiera kunskapssynen, detta för att läsarna
ska kunna förstå uppbyggnaden av uppsatsen. Det finns två huvudsakligen kunskapssyner.
Det positivistiska synsättet och det hermeneutiska synsättet. 34  Den största skillnaden mellan
de två synsätten är att den positivistiska synen grundar sig på att kunskap ska produceras som
säker kunskap och målet är att nå generaliserbar kunskap.35  Medan hermeneutikens kunskap
inte handlar om säker kunskap utan innebär bland annat tolkande, förtydligande och
klargörande.36  Hermeneutik innebär att fenomen alltid betraktas genom ”glasögon”, dvs.
teorier, begrepp och liknande.37 Kunskap från det hermeneutiska synsättet avses inte att
generaliseras då tolkningen och förståelsen av fenomenet som studeras beror på
sammanhanget eller kontexten. 38

Synsättet jag utgår ifrån är det hermeneutiska synsättet. När det gäller att finna svar på mitt
problem och syfte behöver jag tolka och förstå människors handlingar. Företag bildas av
sociala konstruktioner och befinner sig under ständig revidering vilket leder till att en ”säker”
och slutgiltig kunskap inte kan ges. Jag anser att mångfald måste tolkas i sin speciella kontext
eftersom utan kontexten, där handlingar påverkas av de innevarande individerna, kommer

                                               
30 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 27.
31 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber ekonomi, 2005), 33.
32 Ibid.
33 Ibid, 34.
34 Lantz, Intervjumetodiken, 25.
35 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 24.
36 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, (Lund: Studentlitteratur, 1996),
58.
37 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 26.
38 Ibid.
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mångfaldens komplexitet inte att tas under beaktning. Det finns inte en modell som kan
appliceras på mångfald som fenomen, utan en tolkning måste göras och mångfaldsarbetet
måste anpassas efter varje speciell situation.

Hermeneutiska kunskapssynen kommer att bidra till att jag får en ökad förståelse av de
situationer jag tolkar. En ledares upplevelser kommer att återspeglas av vad denne säger under
intervjun och individens upplevelser kan därmed tolkas,39 detta hjälper mig att i slutet av
uppsatsen kunna sammanställa en analys. Synsättet bidrar till att jag kan tolka olika
mångfaldssituationer, det gäller att ha i åtanke att företag befinner sig under ständig
revidering, vilket innebär att om en liknande undersökning görs kommer resultatet mest
sannolikt att se annorlunda ut.

2.5 Angreppssätt
När det gäller att införskaffa kunskap finns det tre olika angreppsätt; induktiv, deduktiv och
den gyllene medelvägen. Det deduktiva angreppssättet kopplas oftast samman med en
objektiv verklighetsuppfattning medan en subjektiv verklighetsuppfattning oftast
sammankopplas med induktionen.40 Det deduktiva angreppssättet utgår ifrån en modell eller
teori som speglar verkligheten,41 medan induktiva angreppssättet innebär att en forskare
börjar med observationer och observationer ska inte påverkas av några teorier. Skillnaderna
mellan angreppssätten är att den deduktiva avser att testa modeller medan den induktiva avser
att generera teorier, dvs. att upptäcka.42  Den gyllene medelvägen är en kombination av det
deduktiva och induktiva angreppssättet.43

I och med att jag inte avser att testa teorier kan det argumenteras att det induktiva
angreppssättet passar min uppsats. Men som hermeneutiker anser jag att det är svårt att agera
utifrån ett ”oskrivet blad” eftersom min förförståelse är med och påverkar uppsatsens
undersökning. Innan jag har utfört mina undersökningar har jag haft en förkunskap om ämnet
vilket innebär att min teoretiska referensram har påverkat insamlandet av empirin. Med detta
bakom mig har jag valt att tillämpa den gyllene medelvägen. Den gyllene medelvägen innebär
att jag har växlat mellan teori och empiri.44 Jag har samlat in teorier till min referensram för
att veta vad jag ska söka efter under intervjuerna. Min intervjumall är baserad på min
teoretiska referensram, därmed det deduktiva angreppssättet. När jag sedan har samlat in
empirin har jag haft som avsikt att den teoretiska referensramen ska ge stöd till det empiriska
resultatet. Därmed en induktion och den gyllene medelvägen är uppnådd. Genom att använda
den gyllene medelvägen anser jag att jag får ut det mest relevanta ur intervjuerna och att jag
kan upptäcka nya saker när jag analyserar det insamlade materialet.

2.6 Litteraturöversikt
Jag har samlat in den teoretiska litteraturen i form av böcker, artiklar och Internetsökningar.
Litteratur i form av böcker har sökts i Umeå Universitetsbibliotekets söksystem ALBUM.
Sökande av artiklar har skett i Umeå Universitetsbibliotekets söksystem SAMSÖK. I
                                               
39 Starrin, och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 52.
40 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 55.
41 Ibid.
42 Ibid., 58.
43 Ibid.
44 Ibid., 59.
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söksystemet SAMSÖK användes främst Business Source Premier. Sökord jag använde mig av
var, både enskilt och i kombination:

Diversity Leadership theory
Diversity management Managing diversity
Intercultural communication Strategy
Leadership Workgroups

Jag har även sökt på svenska motsvarigheten av orden. Men främst på engelska då Business
Source Premier är en bas med engelska artiklar. Sökorden gav mig relevanta artiklar som jag
kunde samla in information från. Artiklarna och böckerna bidrog även med innehållsrika
referenser som ledde mig till annan användbar information. När jag sökte information om
företag sökte jag på företagshemsidor.

Från detta kapitel kommer jag bland annat att ta med mig angreppssätt, människosyn och
kunskapssyn och dessa delar kommer ligga som grund för de kommande kapitlen.



 Teoretisk referensram

14

3. Teoretisk referensram

Ett teoretiskt perspektiv riktar in medvetandet och uppmärksamheten på vissa slags aspekter
hos en företeelse.45 Genom att betrakta något ur en referensram kommer teorivalet att
underlättas.46 Den teoretiska referensramens uppgift i denna uppsats är att belysa
mångfaldens olika delar samt att hjälpa mig att veta vart jag ska rikta min uppmärksamhet
under intervjuerna. I min teoretiska referensram börjar jag med att beskriva
mångfaldsbegreppens definitioner sedan presenterar jag de olika stegen i
mångfaldsprocessen.

3.1 Introduktion till teoretisk referensram
är det idag diskuteras om mångfald i Sverige är det oftast i två olika samband. Det
handlar om mångfald ur samhällsperspektivet och mångfald ur
organisationsutvecklingsperspektivet. Att diskutera mångfald på en samhällelig nivå

innebär att studera hur politik, struktur, lagar och institutionella förhållanden påverkar företag
och organisationer att arbeta med mångfald.47 Samhällsnivån skulle innebära ett
samhällspolitiskt perspektiv och fokus skulle riktas på Sveriges humankapital. Dvs. i samband
med att allt fler går i pension kan det komma att råda arbetskraftsbrist i framtiden och
arbetskraftsinvandringen är lösningen till den demografiska situationen.48  Diskussionerna om
mångfald på en organisationsutvecklingsnivå handlar om att se mångfald som affärsstrategier,
företag arbetar med att ta tillvara på medarbetarnas olikheter. Fokus på denna nivå hamnar på
ledarskapsperspektivet, dvs. det handlar om ledarskap och att ledaren arbetar med att ta
tillvara på medarbetarnas olika bakgrunder och kompetenser för att gynna företaget.49

Eftersom jag använder mig av ledarskapsperspektivet kommer jag nu att fördjupa mig i teorier
och begrepp som är relaterade till detta perspektiv.

3.1.1 Val av teorier
Mångfald är ett komplext fenomen som inte täcks av en enda teori, därför har jag valt att
kombinera olika teorier. Efter att jag satt mig in i ämnet fann jag följande aspekter relevanta
när det kommer till att arbeta med mångfald; mångfaldsstrategi, ledarskap och att leda
mångfald. En mångfaldsstrategi är viktig att implementera i företaget då en strategi innehåller
mål som företaget vill nå.50 Den andra relevanta aspekten jag fann var ledarskap. För att
företaget ska få personalen att följa de uppställda målen i strategin krävs vägledning. En
ledare vägleder arbetsgruppen för att kunna nå företagets uppställda mångfaldsmål. Tredje
relevanta aspekten anser jag vara att leda mångfald. Att leda mångfald innebär att ett företag
ökar sin medvetenhet om de olika utmaningar en mångfaldsstrategi kan medföra. Att öka

                                               
45 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”? (Göteborg: Graphic Systems AB, 1994), 52.
46 Alvesson och Deetz, Doing critical management research, 37.
47 Gabriella Fägerlind och Inga-Lill Wener, Ledarskap för mångfald, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 8-9.
48 Per Broomé, Benny Carlsson och Rolf Ohlsson, Bäddat för mångfald, (Stockholm: SNS förlag, 2001), 9-10.
49 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, 7.
50 Lee G. Bolman och Terrence E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Lund: Studentlitteratur,
1997), 76.
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medvetenheten innebär att vara förbered på utmaningar och på så sätt få ut mer av
mångfalden.51

När jag letade teorier fann jag att de flesta teorier var från amerikanska forskare. Jag försökte
hitta svenska forskare inom ämnet men fann snabbt att svensk mångfaldsforskning inte
kommit lika långt som amerikansk mångfaldsforskning. Jag fann svensk och europeisk
forskning men märkte att de använde sig av amerikanska mångfaldsteorier. Eftersom det
handlade om samma teorier valde jag att använda amerikanska teorier. Varför jag ville finna
svenska mångfaldsteorier var pågrund av att det givetvis kan finnas skillnader i Sverige och
USA gällande mångfald. När jag letade teorier såg jag till att teorierna var generella och att de
inte kopplades till något speciellt land.

3.2 Vad betyder begreppet mångfald?
I Sverige är mångfaldsbegreppet relativt nytt, det dök upp i mitten av 1990-talet. Begreppet
dök upp i samband med diskussioner om strategier för att förbättra arbetsplatsens utveckling
men även i samband med diskussioner gällande integrationspolitik. Begreppet har sitt
ursprung från det engelska ordet diversity som uppstod i USA under 1980-talet. Mångfald är
ett begrepp som är situationsanpassat och har därmed inte en enhetlig definition.52 Dvs.
mångfald får olika definitioner beroende på sammanhanget och perspektivet forskaren utgår
ifrån.  Enligt Jehn et al. kan mångfald definieras som social mångfald, kunskapsmässig
mångfald och värderingsmässig mångfald.53 Jehn et al. tillägger att de olika definitionerna
innebär olika utmaningar.54

Jehn et al. menar att när mångfald diskuteras bland människor är det oftast i termer av social
mångfald. Social mångfald innebär skillnader i tillexempel kön och etnicitet, det handlar om
att kunna kategorisera sig själv och andra. Jehn et al. menar att utmaningen som kommer med
denna definition tar sig i uttryck av diskriminering.55

Med kunskapsmässig mångfald menar Jehn et al. att mångfald handlar om olikheter i
kunskap, skillnaderna handlar oftast om utbildning, erfarenhet och expertis. Utmaningen från
denna mångfaldsdefinition handlar om att arbetarna inte har en gemensam ”bas” att agera från
och det kan bli svårt att finna en gemensam ”startpunkt”.56

Sista definitionen Jehn et al. beskriver är värderingsmässig mångfald som handlar om
skillnader i hur individer i en grupp värdesätter och prioriterar arbetsuppgifter. Skillnaderna
går isär om vad gruppens mål är och hur uppgiften ska prioriteras. Utmaningen blir att
undvika konflikter.57

Mångfaldsdefinitionen kan även vara bredare än definitionerna beskrivna ovan.
Mångfaldsbegreppet kan även innehålla alla dessa delar och definieras då som:

                                               
51 Richard Brislin och Eugene Kim, ”Cultural diversity in People’s understanding and uses of time”, Applied
psychology: An international Review, 52 (2003), 379.
52 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, 7.
53 Jehn, Northcraft och Neale, ”Why differences makes a difference”, 742.
54 Ibid., 743.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid., 745.
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”Mångfald i arbetskraften brukar syfta på olikheter när det gäller kön, ålder, etnisk/kulturell
bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, familjeförhållanden,
utbildning osv. Vissa av dessa är oföränderliga (ex. kön och etnicitet) och andra föränderliga
(ex. utbildning).”58

I integrationsverkets rapport betraktas mångfald som två olika dimensioner. Primära och
sekundära. Primära dimensioner består av synliga och hörbara olikheter. Att dra slutsatser om
människor baserade på primära dimensioner innebär att utgå från bland annat personens
etnicitet, ålder, språk och kön.59 De sekundära dimensionerna handlar om icke synliga och
hörbara egenskaper, det handlar om attityder, värderingar och andra personlighetsdrag.60

När jag i fortsättningen talar om mångfald använder jag mig av integrationsverkets definition
av mångfald. Det gör jag på grund av att jag anser att begreppet kombinerar Jehn et al’s
definitioner av mångfald och därmed blir begreppet bredare. Jag anser att det är nödvändigt
att kombinera begreppen då mångfald innebär olika saker beroende på vem som ser på det.
Därmed vill jag inte begränsa mig till en snäv definition av mångfaldsbegreppet.

3.3 Varför arbeta med mångfald?
Att arbeta med mångfald har visat på ett flertal positiva fördelar för företag. Enligt Cox bidrar
mångfald med ekonomiska fördelar.61 Mlekov och Widell menar att om företag effektiviserar
hur de tar tillvara på de mänskliga resurserna kommer företag att få ekonomiska fördelar.62

Enligt Cox är de fem olika fördelar mångfald bidrar med: 63

1. Arbetsplatsen attraherar och behåller den bästa talangen
2. Ökade marknadsprestationer
3. Ökad kreativitet och innovationsförmåga
4. Bättre problemlösningsförmåga
5. Ökad organisationsflexibilitet.

Broomé et al. lyfter fram att om företag arbetar med mångfald på ett bra sätt kommer bland
annat personalomsättningen att minska.64 Med bra menar Broomé et al. att företag arbetar
med bland annat att undvika konflikter bland personalen. Även Mlekov och Widell menar att
om mångfald hanteras bra kommer en ökad trivsel att uppstå bland de anställda och de
anställda kommer visa mer engagemang.65 Mlekov och Widell menar att mänsklig utveckling
drivs av nyfikenheten att möta det okända och att krockar mellan olika erfarenheter och
värderingar skapar en nyfikenhet att prova nya handlingar.66 Även Broomé et al. menar att
nya kategorier av anställda skapar en ökad kreativitet i företag.67 Broomé et al’s argument om
en ökad kreativitet kan stödjas med resultat från Cox forskning som har visat att heterogena

                                               
58 www.mangfald.com 2007-03-25 Tid: 15:15
59 Integrationsverket, Mångfald som verksamhetsstrategi- en modell för mångfaldsarbete, (Norrköping:
Integrationserket, 2001), 9.
60 Ibid., 10.
61 Cox, Cultural diversity In Organizations, 27.
62 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, 14.
63 Cox, Cultural Diversity In Organization, 27.
64 Broomé, Carlsson och Ohlsson, Bäddat för mångfald, 47.
65 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, 179.
66 Ibid.
67 Broomé, Carlsson och Ohlsson, Bäddat för mångfald, 47.



 Teoretisk referensram

17

grupper har en ökad kreativitet, anledningen till den ökade kreativiteten fann han vara att
individer med olika bakgrunder bidrar med olika lösningar till arbetsuppgifter.68 En ökad
kreativitet leder till att den innovativa förmågan i företaget ökar.69 Brislin och Kim poängterar
att den kreativa förmågan uppstår på grund av att en personalsammansättning med olikheter i
erfarenheter och insyner kan komma med alternativa lösningar och tankesätt.70 Dessa
argument stödjer den första, tredje och fjärde punkten av ekonomiska fördelar som Cox räknat
upp.

Punkt två innebär att öka marknadsprestationer och Broomé et al. menar att det kan uppnås
genom att spegla företagets marknad. En personal bestående av olikheter kan förstå sig på
olika kunder genom att lära känna kunders preferenser både på hemma och
utlandsmarknader.71 Broomé et al. hävdar att företag som kan förstå sin marknad kommer att
ha en konkurrensfördel jämfört med de företag som inte förstår sin marknad. Att kunna spegla
marknaden och kunna tillgodose kunders önskemål och behov är en tillgång för företag.72

I punkt fem nämner Cox att företag blir mer flexibla när de arbetar med mångfald och Mlekov
och Widell menar att denna ökade flexibilitet kommer att leda till att företag lättare kan möta
interna och externa förändringar.73 En diversifierad personal bidrar till att företag blir mindre
”stelbent” och kan därför lättare ställa om sig till förändringar.74

3.4 Mångfaldsprocessen: olika perspektiv och arbets sätt
Olika företag kan ha olika anledningar till att arbeta med mångfald, de olika anledningarna
kommer att innebära olika arbetssätt för företag. Anledningen till mångfaldsarbete och det
valda arbetssättet kommer vidare att leda till olika resultat för företag. Detta innebär att det
inte finns ”ett sätt” att arbeta och bemöta mångfald.75 Mlekov och Widell nämner att
mångfaldsarbete kan bestå av internt och externt mångfaldsarbete. Internt mångfaldsarbete
innebär att mångfaldsarbetet bedrivs inom företaget och företaget tar tillvara på sina
medarbetare. Det gäller att införskaffa ett inkluderande företagsstruktur. Genom att analysera
vad det finns för demografiska resurser i företaget utformas sedan mål därefter. Målen ska
sedan formuleras och kommuniceras till alla i företaget.76 Externt mångfaldsarbetet handlar
om att analysera vilka företagets kunder är och vilka preferenser dessa kunder har. Efter
denna analys, anpassar företaget sina tjänster och produkter efter kundunderlaget.77

Dass och Parker presenterar mångfald som en process bestående av olika steg, företagets
perspektiv, strategisk respons och implementering. Dessa påverkas av de interna och/eller
externa påtryckningarna från marknaden. De olika stegen Dass och Parker räknar upp
presenteras i figur 1. Stegen påverkas av varandra och kan ske simultant.78 Som visas i figur
1, påverkar interna och/eller externa påtryckningar företagets val att arbeta med mångfald. De
                                               
68 Cox, ”Managing cultural diversity”, 50.
69 Ibid.
70 Brislin och Kim, ”Cultural diversity in People’s understanding and uses of time”, 379.
71 Broomé, Carlsson och Ohlsson, Bäddat för mångfald, 49.
72 Ibid.
73 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, 21.
74 Alm, Fördel mångfald, 40.
75 Parshotam Dass och Barbara Parker, ”Strategies for managing human resource diversity: From resistance to
learning”, Academy of Management Executive, 13 (1999): 68.
76 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? (2003), 59.
77 Ibid.
78 Dass och Parker, ”Strategies for managing human resource diversity”, 68.
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externa påtryckningarna utgörs av tillexempel lagar, kunder, leverantörer etc. Medan de
interna påtryckningarna kan komma från chefer som arbetar med organisationsutveckling,
företagets strateger, eller företagets personal. Påtryckningar kan även handla om
påtryckningar emot mångfald, interna påtryckningar emot mångfald handlar om motsättningar
från personalen.79

Figur 1. Mångfald som process
Källa: Dass och Parker ”Strategies for managing human resource diversity”, 69.

3.4.1 Mångfaldsperspektiv och strategier
Enligt Cox leder en mångfaldsstrategi till flexiblare företagsstruktur, och en flexibel struktur
leder till en öppenhet till nya idéer. Det viktigaste med en flexibel struktur i Cox mening
handlar om att företag lättare kan överkomma interna motsättningar gällande förändringar.80

Ett mindre stelbent företag kommer lättare att kunna ställa om sig till oväntade stötningar som
omgivningen kan orsaka, menar Thomas och Ely.81 Enligt Broomé et al. leder en
mångfaldsstrategi till att företag får en större ”pool” av talanger och begåvningar att välja
mellan.82

Företag utgår från ett perspektiv innan strategi väljs, Dass och Parker har funnit att företag
kan betrakta mångfald ur fyra olika perspektiv. De fyra olika perspektiven ger fyra olika
strategier som företag kan arbeta med. Dass och Parker har funnit motståndsperspektivet,
diskriminering och rättvisperspektivet, tillgång och legitimitetsperspektivet och
lärandeperspektivet.83

                                               
79 Dass och Parker, ”Strategies for managing human resource diversity”, 68.
80 Cox, ”Managing cultural diversity”, 52.
81 Thomas och Ely,  ”Making differences matter: a new paradigm for managing diversity”, 80.
82 Broomé, Carlsson och Ohlsson, Bäddat för mångfald, 47.
83 Dass och Parker, ”Strategies for managing human resource diversity”, 69.
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MÅNGFALDS PROBLEM DEFINITION NORM ÖNSKAT STRATEGISK
PERSPEKTIV FÖRKLARING I FÖRETAG RESULTAT RESPONS

Motstånds- Mångfald kommer Inte “vi” Behåll Skydda Reaktion
Perspektivet inte på frågan eller homogenitet status quo

ses som hot

Diskriminering och Olikheter Skyddade Assimilera Jämna ut Defensiv
Rättvis- skapar problem grupper individer ”spelplanen”
Perspektivet för medlemmar

i skyddade
grupper

Tillgång och
Legitimitets-

Olikheter
skapar

Alla olikheter Uppskatta
skillnader

Tillgång till
personal

Anpassning

Perspektivet möjligheter och
kunder

Lärande- Olikheter Viktigt med Öka pluralism Individuellt Förändra
Perspektivet och likheter

ger möjligheter
skillnader och
likheter

och
organisatoriskt
lärande för
långsiktiga
effekter

Figur 2. Sammanfattning av mångfalds perspektiv och strategisk respons
Källa: Dass och Parker, ”Strategies for managing human resource diversity”, 70.

Motståndsperspektivet och Reaktionsstrategi
Motståndsperspektivet har sitt ursprung från 1960 talet. Under denna tid blev europeiska
medborgare oroliga att minoritetsgrupper skulle ta över majoritetsgruppers arbete och blev
motvilliga och oroliga mot mångfald. Detta ledde till att individer med annan nationalitet,
hudfärg eller kön inte ansågs passa in i de normer som företag hade. Mångfald ansågs förstöra
den harmoni som homogena grupper medförde. Att betrakta mångfald ur
motståndsperspektivet innebär att mångfald betraktas som ett hot. Påtryckningar för mångfald
från omgivningen betraktas som negativt i företaget. Dass och Parker menar att vissa företag
fortfarande använder sig av detta perspektiv när de ser på mångfald. Den strategi Dass och
Parker oftast har funnit medfölja motståndsperspektivet är förnekelse av mångfald eller
undvikande. Ett skäl till att företag undviker mångfald är för att företag ser förändringar som
dåliga då det medför ökade kostnader och reducerade vinster. 84 Strategin nämner Dass och
Parker för reaktionsstrategi men även som ”gör-ingenting” eller ”undvik” strategi. Företag
kommer inte att arbeta med mångfald vid ökade krav. Argumenten företag har för denna
strategi är att en diversifierad individ inte vill integrera sig med den dominanta gruppen då
denne besitter en oflexibel attityd. Det tar för lång tid för anpassning mellan den dominanta
gruppen och den som anses annorlunda. 85

                                               
84 Dass och Parker, ”Strategies for managing human resource diversity”, 69.
85 Aminu Mamman, ”Employee intercultural effectiveness in a multicultural workplace”, The International
Journal of Human Resource Management, 6 (1995), 542.
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Diskriminering och rättvisperspektivet och Defensivstrategi
När företag ser mångfald ur diskriminering och rättvisperspektivet innebär det att företag
fokuserar på jämställdhet.86 Företag som använder detta perspektiv menar att anledningen till
att företaget inte har en mer heterogen arbetsgrupp handlar om att fördomar i företaget har
agerat som ett hinder. Dessa fördomar har hållit borta diversifierade personer från företaget.87

Diskriminering och rättvisperspektivet anser att lagar om kvoteringar är en lösning mot
fördomar. Företag som ser mångfald ur detta perspektiv ser mångfald som ett problem som
ska lösas, olikheter inom grupper ska inte betraktas som olikheter utan alla ska betraktas
likadant. Dass och Parker har funnit att strategin som oftast väljs när företag utgår från detta
perspektiv handlar om få ett jämställt företag. Dass och Parker menar dock att denna strategi
kan slå tillbaka på företag då kvotering kan leda till att existerande personal kan känna sig
orättvist behandlade då någon anställs på basis av etnicitet, kön, ålder etc. och inte på basis av
sina meriter. Det kan även drabba företag negativt då okvalificerade anställs på grund av att
det ska vara ”rättvist”.88

Tillgång och legitimitetsperspektivet och Anpassningsstrategi
Tillgång och legitimitetsperspektivet innebär att företag arbetar med mångfald av egen vilja
och inte på grund av lagar. Företag som använder detta perspektiv accepterar skillnader och
betraktar mångfald som något positivt. 89 Tillgång och legitimitetsperspektivet väljs oftast av
de företag som påverkas av demografiska tryck, dvs. när arbetskraftsbrist uppstår finns det
tillgänglig arbetskraft bestående av diversifierade individer. Det demografiska trycket handlar
även om att anställa minoritetsgrupper för att attrahera marknadens minoritetsgrupper.
Strategin innebär en högre grad av reflektion av heterogenitet och fokuserar på att alla ska
inkluderas i företaget.90 Strategin är ofta påverkad av det demografiska trycket, det finns en
förståelse att diversifierade konsumenter och anställda stimulerar marknadstillväxt.91

Lärandeperspektivet och Förändrarstrategi
Det fjärde och sista perspektivet som Dass och Parker nämner är lärandeperspektivet.
Perspektivet skiljer sig från de tre tidigare på så sätt att detta perspektiv ser mångfald som
någonting som ökar företagets effektivitet, innovationsförmåga, kundtillfredsställelse,
personalutveckling och sociala ansvar. Företaget kommer att ta tillvara på den heterogena
gruppens olikheter och fokus ligger på att identifiera likheter och skillnader bland de
anställda. Dass och Parker menar att detta perspektiv behandlar den heterogena
personalsammansättningen som ”ingen av oss är lika stark som alla oss”. Strategin går ut på
att ta tillvara på alla olikheter för att på så sätt kunna bland annat öka kreativitets- och
innovationsförmågan i gruppen.92 Strategin, som Dass och Parker nämner förändrarstrategin,
innebär att företag adresserar problem med etnicitet, kön och andra likheter och olikheter.93

Problemen adresseras på så sätt att en diskussion uppmuntras där frågor och funderingar kan
besvaras. Det gäller att öka interaktionen mellan gruppmedlemmarna. 94 Denna strategi
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innebär att konflikter och diskussioner är bra för att det skapar visioner och öppenhet i
företaget.95

En kort sammanfattning om vad vi precis har läst
Jag anser att denna teori kan vara bra att titta på för att kunna tolka hur företag arbetar med
mångfald. Det som ligger som grund för företagets mångfaldsarbete är vilket perspektiv
företaget betraktar mångfald ur och vilken strategi företaget väljer att tillämpa. Dessa olika
val kommer att resultera i att företagens mångfaldsarbete ser olika ut. Det som är viktigt att
lyfta fram om de teorier jag precis presenterat är att ett perspektiv inte automatiskt följs av en
speciell strategi, utan Dass och Parker har exempelvis ställt upp förändrarstrategin med
lärandeperspektivet då de har funnit att i de flesta fall där företag använt sig av
lärandeperspektivet även använt sig av förändrarstrategin. Men det behöver inte alltid vara
så.96 För att öka förståelsen om vad det är som påverkar företagens mångfaldsarbete kommer
jag nu att presentera omgivningens påverkan och hur företagen påverkas av interaktionen med
marknaden. Företag behöver studera sin interna ”situation” men det är lika viktigt att företag
tar hänsyn till företagets externa omgivning.

3.4.2 Omgivningens påtryckning för mångfald och företagets prioritering av mångfald
Det finns som ovan nämnt olika perspektiv att betrakta mångfald ur och olika strategier att
arbeta efter. Dass och Parker menar att företagens sätt att hantera mångfald inte bara beror på
valda perspektiv och strategier utan det beror även på omgivningens påtryckningar.
Påtryckningar för mångfald kan handla om lagar om kvoteringar men det kan även handla om
att marknaden kräver kreativa och innovativa lösningar. Företag som har en snabb föränderlig
marknad får tryck på företaget att komma med snabba lösningar. Därmed kräver en
snabbföränderlig omgivning flexibilitet och en bra anpassningsförmåga, en produkt som
företag arbetar fram kan redan efter ett halvt år vara föråldrat.97 Beroende på ”nivån” av
påtryckningar kommer mångfaldsarbete att prioriteras olika i olika företag. Prioritering
handlar om hur viktigt chefer tycker att det är att arbeta med mångfald. Påtryckning för
mångfald varierar från företag till företag, Dass och Parker har urskiljt tre olika nivåer av hur
påtryckningar från omgivningen påverkar företagens prioritering att integrera
mångfaldsarbetet med företagets dagliga arbete.98

Det sporadiska synsättet
När företag inte har speciellt mycket påtryckningar från omgivningen att arbeta med mångfald
kommer mångfald inte prioriteras som något viktigt i företag. När företag arbetar med
mångfald kommer mångfaldsarbetet att isoleras och sammansmälts inte med företagens andra
aktiviteter. Mångfald kommer att betraktas som en egen del som inte behöver genomsyra
andra delar i företaget. Med denna inställning i företaget kommer några förändringar inte att
ske gällande företagets arbetssätt. Dass och Parker menar att detta är den mest dominanta
synen på mångfald när det inte finns mycket tryck från omgivningen och ledaren ser på
mångfald som något marginellt. Inga förändringar kommer att göras i det praktiska
arbetandet.99
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Det fristående synsättet
Fristående synsättet innebär att företag anser att omgivningens påtryckningar är måttliga,
företag upplever mångfald som något som har betydelse men mångfaldsarbetet blir en ”sido”
aktivitet och implementeras inte som en huvudaktivitet.  Företag kommer arbeta med
mångfald för att det anses som politiskt korrekt och inte som en organisatorisk prioritet. 100

Systemsynsättet
Vid högt påtryck för mångfald kommer företag att se den strategiska fördelen med mångfald
och mest sannolikt anamma detta synsätt. Detta synsätt innebär att företag implementerar
mångfald i hela företaget och håller inte mångfald isolerat. Synsättet innebär även att det
arbetas aktivt med att leda och övervaka mångfaldsarbetet. Företag utnyttjar den flexibilitet
som mångfald medför. Dass och Parker menar att ett problem med detta synsätt dock kan vara
att förändringar i ett företag tar tid vilket kan anses problematiskt då påtryckningarna från
omgivningen kräver snabba förändringar.101

En kort sammanfattning om teoriernas relation till varandra
Jag kommer nu kort att sammanfatta hur jag anser att teorierna jag precis presenterat är
relaterade till varandra.  När ett företag ska implementera en mångfaldsstrategi behöver de
först finna vilket perspektiv de betraktar mångfald ur. Perspektivet kommer att påverkas av
företagets interaktion med omgivningen. Interaktionen kommer att medföra att företaget
tolkar omgivningens påtryckningar och denna tolkning kommer leda till att företaget finner en
prioriterings ”nivån” som Dass och Parker ställt upp som tre synsätt. Dessa tre synsätt sade:
om det tillexempel finns höga påtryckningar från omgivningen att företaget ska komma med
snabba produktlösningar kommer företaget att arbeta med mångfald annorlunda än företag
som har mindre tryck från sin omgivning. Beroende på nivå av påtryckning, leder det till val
av perspektiv och strategi. Jag finner dessa teorier särskilt intressanta när det gäller att studera
hur företagens arbetssätt påverkas av interaktionen med marknaden. Jag kommer nu att bygga
vidare på teorierna genom att presentera mångfaldsarbetets nästa steg. Att leda personalen
mot mångfaldsstrategins mål.

3.5 Vad innebär det att leda mångfald?
Efter att ett företag har identifierat ett sätt att arbeta med mångfald gäller det att leda
mångfalden. Det finns två saker företag bör ta under beaktning, det ena handlar om att kunna
se fördelarna med att arbeta med mångfald och det andra handlar om att företag måste kunna
ta tillvara på olikheterna för att mångfalden ska ses som ”fungerande”. Att endast anställa en
heterogengrupp innebär inte automatiskt att ett företag blir mångfaldsorienterat, det ska finns
en vision men det ska även finnas en hantering av mångfald.102

Att leda mångfald (diversity management) är en ledarskapsfilosofi som uppkom när
amerikanska forskare försökte finna ett effektivare sätt att ta tillvara på företagens mänskliga
resurser. Begreppet innebär att ett företag använder personalens olikheter för att öka sin
konkurrenskraft. 103 Intresset för mångfald växte fram bland företag i USA då forskning på
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The American Institue for Managing Diversity i Atlanta visade resultat på att mångfald
medförde ekonomiska fördelar för företag.104

Mlekov och Widell definierar att leda mångfald som att förstärka, efterfråga och att ta tillvara
på personalens olikheter. Genom att ta tillvara på olikheterna kan företag öka sin
kompetensbas och lättare nå företagets mål.105 Det gäller att leda den heterogena gruppens
olikheter och använda olikheterna som en resurs. Integrationsverket menar att en ledare bör
leda den heterogena gruppen eftersom det inte är olikheterna i sig som bidrar till de positiva
fördelarna med mångfald, utan det är samspelet mellan personal och ledare som leder till att
mångfalden blir en framgång.106 För att kunna leda en heterogen grupp menar Thomas och
Ely att en ledare bör ta hänsyn till de olika perspektiv och angreppssätt som heterogena
grupper har.107 Genom att värdesätta varje individ kommer personalen att stimuleras till
personlig utveckling, detta leder i sin tur till att företag får ta del av personalens kompetens
eftersom personalen kommer att känna sig mer motiverade och deras prestationer ökar. 108 Det
handlar om att uppmuntra till öppenhet i företaget.109 Thomas och Ely påpekar även att
företagsstrukturen påverkar hur väl ett företag kan arbeta med att leda mångfald. Det handlar
om öppenhet och därför bör strukturen inte vara byråkratisk. Företagsstrukturen ska välkomna
nya tankesätt och utmana det ”vanliga” sätten att utföra uppgifter.110

3.6 Mångfald – en ledningsutmaning
Mlekov och Widell lyfter fram att mångfald kan leda till problem därför att vissa människor
erhåller en ökad osäkerhet när de kommer i kontakt med ”det okända”. Det handlar om att inte
kunna identifiera sig med de individer som är annorlunda från en själv. Osäkerhet i sin tur
leder till otrygghet och otrygghet resulterar till rädsla för det okända.  Detta påverkar företag
som arbetar med mångfald på ett negativt sätt, rädda människor vill inte öppna upp för det
annorlunda och stänger sig inne. Därför poängterar Mlekov och Widell vikten av bra
ledarskap som skapar tillit bland de anställda för att undvika att en person stänger sig inne på
grund av rädsla för det okända.111 Miles och Mangold ger stöd till Mlekov och Widells
argument genom att påpeka att en arbetsmiljö som präglas av bra kommunikation och
öppenhet kommer att leda till att individer kan jobba bättre med andra som inte är precis som
de själva. Bra ledarskap som uppmuntrar till ökad öppenhet kommer leda till att
gruppmedlemmar agerar på ett mindre fördomsfullt sätt.112 Ayoko och Härtel har funnit att
diversifierade grupper jämfört med homogena grupper lider av sämre gruppsammanhållning,
ökade konflikter, lägre tillit, lägre arbetstillfredsställelse, stress och
kommunikationssvårigheter. Människor annorlunda från deras kollegor i termer av bland
annat etnicitet och kön har haft känslan av obehag vilket lett till mindre engagemang
gentemot organisationen. Här lyser betydelse av ledarskap igenom. Det gäller för en ledare att
kunna handskas med de utmaningar mångfald kan medföra.113 Cox menar att om inte
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heterogena grupper blir väl ledda kommer gruppens prestationer att minska,114 men om
mångfald leds väl kommer mångfald däremot att uppvisa positiva fördelar.115 Den dynamik
heterogena grupper uppvisar kräver vägledning.116 En ledare som stöttar, redogör visioner och
utvecklar gemensamma mål bland de anställda kommer att få nöjdare medarbetare. En ledares
attityd och prestation påverkar arbetsgruppens attityder och prestationer.117 Resultatet Miles
och Mangold refererar till indikerade att en ledares uppträdande influeras av arbetsgruppens
tillfredsställelse och arbetsgruppens tillfredsställelse influeras av ledarens förmåga att hantera
konflikter. Därför är det viktigt att förhållandet mellan ledaren och arbetarna är hälsosam för
att kunna nå gemensamma mål.118

3.6.1 Ledarskap – En ledares roll i mångfaldsarbetet
”Organizations don’t change; people change. If you want your organization to do something
differently, then you’ll have to figure out how to get people to change their behaviour”.119

I dagens samhälle ser företagens omgivning annorlunda ut än för cirka 10 år sedan.
Omgivningen är inte lika stabil och företagens personal består inte endast av homogena
grupper. Det gäller för ledare att inse skillnaden av att leda homogena grupper och leda
heterogena grupper.120 Det gäller att se till ledarskap när personalen är heterogen, mångfald
behöver en formell ledare. En heterogen grupp kan inte leda sig själv, olikheter bidrar till att
det blir svårt för gruppen att följa en ”informell ledare”.121 För att leda mångfald menar
Fägerlind och Wener att en ledare ska våga utmana det ”traditionella” sättet att leda och möta
arbetsuppgifter, genom att göra det kommer verksamheten att utvecklas.122 En ledare ska
ständigt kunna utveckla sig och anpassa sig till de nya situationer som dyker upp, mångfald är
en process som kräver ständig utveckling. Enligt Lichtenstein et al. kan en ledare anpassa sig
till situationen eftersom ledarskap är en produkt av interaktionen mellan personal och ledare.
En ledare kommer på så sätt att vara flexibel eftersom ledarskapet reproduceras av
samspelet.123

Det gäller för en ledare att inte agera som ”isolerad”, kontexten ska tas i beaktning. Ledare
hjälper till att skapa förändringar tillsammans med personalen,124 och på sätt kan en ledare
skapa broar.125 Broarna hjälper personalen att ”resonera” kring gemensamma mål som i sin
tur leder till en ökad innovationsförmåga.126 Den innovativa förmågan uppstår från
växelverkan mellan personal och ledare och bidrar med ökande kunskaper, preferenser och
attityder. De olika sociala referensramarna personalen har med sig kommer att innebära att
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varje individs kunskapsbas utmanas och leder till att gruppen genererar fram ny
information.127

Det finns inget som kan ses som rätt eller fel ledarskap. En ledare bör agera efter sin speciella
situation och ta hänsyn till vilka denne arbetar med. Det handlingssättet som lämpar sig bäst
för en ledare i en situation innebär inte att det är ett lämpligt handlingssätt i en annan
situation.128 För att kunna studera det lämpliga ledarskapet i en viss situation gäller det att
studera en ledares agerande mot kontexten för att få en ökad förståelse.129

Ledarskap kan enligt Alm liknas vid en vargflock. Vargflocken har en ledare, men ledaren
utmanas ofta av gruppen för att bevisa att denne fortfarande är starkast. I vargflocken är alla
medlemmar, dvs. inkluderade och handlar gemensamt när de jagar. Vargarna behåller dock
sin individualitet i gruppen.130  Detta kan appliceras på företag som arbetar med mångfald, där
gruppmedlemmarna utgör medlemmarna i vargflocken. Dessa agerar gemensamt i företaget
för att uppnå mål. Utmaningar som kan komma i samband med att arbeta med mångfald kan
kopplas till Alms metafor om medlemmarnas sätt att utmana ledaren för att denne ska bevisa
att ledaren kan hantera dessa problem.

3.7 Utmaningar en heterogen arbetsgrupp kan medföra
Det krävs inte bara ett bra ledarskap för att mångfald ska bidra med fördelar. Det gäller för en
ledare att vara medveten om de utmaningar som kan uppstå när företag arbetar med
heterogena grupper. Genom att inneha denna medvetenhet kan ledare undvika de utmaningar
som bland annat innebär minskad gruppsammanhållning, konflikter etc. Dessa utmaningar är
inte självlösliga utan kräver en ledare som överbygger utmaningarna.131 En ökad kunskap om
mångfald leder till att en ledare kan undvika de potentiella utmaningarna och därmed ta vara
på mångfaldens fördelar.132 Enligt Joplin och Daus måste en ledare ta hänsyn till sex
utmaningar som kan uppstå när ett företag arbetar med mångfald.

Maktdynamik
Ökad mångfald innebär en ökning av diversifierade individer som kanske inte passar in i
företagets traditionella syn. Detta ger upphov till maktkamper mellan de nyanställda och den
redan existerande personalen. Maktkampen uppstår från känslan av att inte känna igen
situationen, nya situationer kan skapa spänningar på grund av osäkerhet. Maktkamp är vanlig
när man vill kontrollera sociala strukturen. Dynamik som uppstår på grund av maktkamp kan
leda till att individer presterar sämre vilket i sin tur påverkar företaget.133

Åsiktsskillnader
När olikheter i en grupp ökar kommer antalet perspektiv att öka. Varje individ har en unik
referensram bestående av olika värderingar, kulturella bakgrund och uppträdande. Detta
innebär att individer med olika referensramar kan uppfatta en arbetsuppgift på olika sätt.
Vilket leder till att det kan uppstå kommunikationsproblem i gruppen.134 Joplin och Daus
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menar att dessa problem är mer vanliga i en grupp där individer har olika sociala ramar än i en
homogengrupp beroende på att i en homogengrupp har de anställda en ungefärlig liknande
social bakgrund, utbildning etc. 135 Situationer där det finns många olika åsikter kan leda till
att alla i gruppen vill ha det på sitt speciella sätt och ledarens roll blir att kunna leda dessa
åsikter. Utmaningen för ledaren kommer att bli att identifiera och känna igen, i alla fall en del
av de olika referensramarna som representeras av de anställda, och försöka finna en
gemensam nämnare som kan agera som en grund för konflikthantering.136

Brist på empati
De två första utmaningarna, att integrera olika synvinklar och åsikter, hänger samman med
den tredje utmaningen. Individer i en grupp kan känna att andra individer i gruppen får mer
empati från en ledare vilket leder till ett respektlöst agerande gentemot varandra.137 En ledares
första utmaning i sådana situationer blir att lyssna med empati för att inspirera till öppenhet
och tillit samt att försöka förstå individernas bakgrund, detta kan en ledare göra genom att
kliva ur sin egen referensram. Alla i gruppen ska respekteras.138 En ledares andra utmaning
blir att anpassa sig till de olika känslor, ställningstagande, angreppssätt och reaktioner som
olika förslag eller problem kan medföra.139

Tokenism
Det finns två olika typer av tokenism, verklig och uppfattad. Verklig tokenism innebär att en
person anställs på grund av företagets kvotsystem, det kan innebära att en person anställs före
mer kvalificerade kandidater.140 Uppfattad tokenism innebär att en person har anställts på
basis av sina meriter och kunskaper, men behandlas som en ”token” av den existerande
personalen, dvs. personen behandlas som om denne har anställts på basis av kön, nationalitet,
ålder etc. Situationer där uppfattad tokenism uppstått kan leda till att personen får en minskad
självkänsla som leder till sämre prestation. Att kunna ändra attityder och uppfattningar är en
unik egenskap en ledare besitter. En ledare kan ta tillvara på dessa egenskaper och involvera
alla i företagsklimatet för att förhindra uppfattad tokenism.141  Genom involvering och
engagemang menar Joplin och Daus att innovationsförmågan kommer att öka då
sammanhållningen mellan individerna förbättras.142

Delaktighet
Delaktighet från de anställda är något som är kritiskt för företag. Utan delaktighet kommer det
att vara svårt för företag att kunna uppnå ökad kreativitet och finna nya sätt att tänka. Om inte
en heterogen grupp visar delaktighet kommer mångfaldsmålet gällande att kunna ta tillvara på
de fördelar som mångfald medför inte att nås. En ledare lyckas med att få medarbetarna
delaktiga genom att se till att medarbetarna vet att allas röst väger lika mycket.143 Delaktighet
är även viktig i en heterogen grupp på grund av att delaktighet kan medföra att de tidigare
nämnda utmaningarna som: maktkamp, åsiktsskillnader, känslan av brist på empati och
tokenism, kan överbyggas.144
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Överkomma tröghet
Att arbeta med mångfald kan vara väldigt tidskrävande. Tid blir viktigt för en ledare då det
kan ta tid att överkomma det fem första utmaningarna. Det innebär att en ledare måste ta
tillvara på tiden genom att skapa en öppen och klar kommunikation med gruppen för att inte
stöta på utmaningen: tröghet.145 Ledarens roll blir att tydligt klargöra visionerna i företaget är
så att de anställda vet vad som eftersträvas och vart de är på väg. För att kunna förmedla
visionerna på ett effektivt sätt gäller det att ledaren är väl insatt i vilka visionerna är. En
egenskap som uppskattas hos en ledare blir då förmågan att kunna kommunicera på ett öppet
och effektivt sätt om vad det är som gäller. 146
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3.8 Min syn på mångfald

ag presenterar i detta avsnitt min syn på mångfald då jag anser att det är viktigt att läsarna
förstår hur jag kopplar dessa teorier till varandra. Denna modell är en övergripande bild av
hur jag uppfattar och tolkar mångfalden som en process.

         Interaktion              Interaktion

Figur 3: Min syn på mångfald

Mångfaldsprocessen börjar med en interaktion mellan omgivningen och företaget.
Interaktionen uppstår av bland annat anpassningskrav och utifrån detta kommer företaget att
tolka hur mycket påtryckningar det finns på företaget för att arbeta med mångfald.
Påtryckningarna uppkommer från snabba marknadsförändringar som bland annat kräver
snabba produktutvecklingar. Interaktionen leder även till att företag väljer ett perspektiv att se
mångfald ur. Efter att företaget valt perspektiv kommer företaget att arbeta fram en
mångfaldsstrategi. Mångfaldsstrategin kommer att vara påverkad av perspektivet. När
strategin ska implementeras i företaget kan motsättningar skapas av de anställda,
motsättningarnas uppkomst kan handla om rädsla för det främmande.  Olika strategier innebär
olika utmaningar för företaget, och ledarskap får en viktig roll. Ledarskap är inget isolerat
utan växer fram ur en interaktion med de anställda, en ledare kommer tillsammans med de
anställda att arbeta fram ett samspel för att kunna leda dem till de mål mångfaldsstrategin har
i syfte att uppnå. Interaktionen kommer även att vara en faktor till hur de tillsammans lyckas
överkomma de utmaningar mångfaldsarbete kan medföra. Resultatet av interaktionen kommer
att innebära att företaget når sina uppställda mångfaldsmål. Företaget hamnar i en ny situation
och mångfaldsprocessen börjar om.

Från detta kapitel kommer jag att ta med mig den ökade kunskapen jag har införskaffat med
hjälp av den teoretiska referensramen. Den ökade kunskapen kommer att hjälpa mig att
fokusera på mångfaldens olika delar under intervjuerna.
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4. Praktisk metod

Metoderna och vägarna att nå kunskap är många, 147 olika mål innebär olika frågor, metoder
och angreppsätt.148 Mitt sätt att betrakta verkligheten kommer att påverka vilka metoder jag
väljer att tillämpa för att nå den kunskap jag söker. Detta kapitel innehåller en deskription av
hur uppbyggnaden och sammanställandet av uppsatsen har skett och motivering till varför
dessa metoder har valts.

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ studie?
en positivistiska eller hermeneutiska synen som väljs för att betrakta kunskap, kommer
att påverka valet av hur man söker kunskap. Den positivistiska och hermeneutiska synen
på kunskap bidrar till två huvudsakliga metoder för att samla in empiri för att kunna

studera och analysera en situation. De två metoderna är den kvantitativa och den kvalitativa
metoden. Den kvantitativa metoden avser att mäta, kontrollera och generalisera det uppnådda
resultatet,149 medan den kvalitativa metoden fokuserar på att förstå och tolka verkligheten.150

Skillnaden mellan dessa metoder är att den kvalitativa metoden handlar om att finna mening
och innebörd. Medan den kvantitativa syftar till att fastställa mängder eller frekvens.151 Som
jag tidigare nämnt tillämpar jag det hermeneutiska synsättet då detta synsätt hjälper mig att
bland annat kunna tolka och förstå en ledares upplevelser av mångfald. Detta har påverkat till
att jag har valt en kvalitativ metod. Jag anser att ingen person eller situation är den andra lik,
därmed anser jag att mångfald inte kan konstanthållas och mätas då företag ständigt förändras
av en interaktion med omvärlden, och väljer därefter bort den kvantitativa metodens
applicerbarhet på min uppsats.  Jag har valt att arbeta efter den kvalitativa metoden då jag,
utifrån det hermeneutiska synsättet, vill finna förståelse av en situation. Med hjälp av den
kvalitativa metoden kommer jag att kunna fånga in ledarens syn och förståelse av
mångfaldsfenomenet. Jag väljer att kombinera hermeneutiska synsättet med den kvalitativa
metoden då det hjälper mig att ge det rådande sammanhanget betydelse och upptäcka hur
situationen påverkar företagets val av arbetssätt gällande mångfald.

4.2 Urval
För att uppsatsen ska kunna uppvisa slutsatser som svarar på uppsatsens problemformulering
och syfte krävs det en empiridel att basera en analys på. För att samla in empiri behövs
företag att studera och respondenter att intervjua. När det gäller urval i en kvalitativ
undersökning eftersträvas inte ett urval ur representativa populationer,152 utan urvalet ska
göras strategiskt, det gäller att ”handplocka” de företag som kan anses ge olika sidor av
företeelsen.153 På basis av ledarskapsperspektivet har urvalet av respondenter fallit på ledare.
För att hitta lämpliga företag har jag ställt upp tre kriterier som företag ska uppfylla:

                                               
147 Starrin och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 11.
148 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 15.
149 Starrin och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 52.
150 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 298.
151 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 15.
152 Ralf Helenius, Förstå och bättre veta, (Malmö: Carlssons, 1990), 82.
153 Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?, 52-53.
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1. Inneha en mångfaldsstrategi
2. Aktiv hantering av mångfald
3. Lokalisering i Sverige.

Första kriteriet som jag ställde upp var att företaget skulle inneha en mångfaldsstrategi. Detta
kriterium influerades av uppsatsens problemformulering och syfte. För att kunna studera
företag och hur de bland annat arbetar med mångfald krävs det att företag innehar en
mångfaldsstrategi.

Betydelsen av att företag skulle aktivt hantera mångfald kom att växa fram efter kontakt med
företag. Vid kontakt med företag fann jag företag med en mångfaldsstrategi men att företaget
inte arbetade med en heterogen arbetsgrupp. Denna aspekt hade jag inte förväntat mig och det
ledde till att jag återgick till att söka information för att förstå mig på detta val företag gjorde.
Förklaringen till detta fann jag hos författaren Wrench som bekräftar att det finns företag som
endast innehar en mångfaldsstrategi men inte arbetar med mångfald. Wrench delar in
mångfald i två nivåer. Den första nivån innebär att värdesätta mångfald, företaget har en
positiv inställning till mångfald och erkänner de fördelar en heterogen grupp kan bidra med
till företaget. Den andra nivån innebär att företaget aktivt leder mångfald för att nå fördelar
som ska bidra till att nå företagets mål. 154 Wrench menar att den senare nivån betraktas som
”den ambitiösa” nivån och att endast ett fåtal företag befinner sig på denna nivå medan
majoriteten av företagen befinner sig på första nivån.155 Wrench förklaring kom att påverka
att jag ställde upp detta kriterium.

Då många tidigare studier inom ämnet koncentrerade sig på den internationella nivån valde
jag att koncentrera mig på den nationella nivån. Vilket bidrog till det tredje och sista
kriteriumet som var att företaget skulle vara lokaliserad i Sverige.

När jag hade ställt upp riktlinjerna för företag påbörjade jag min sökning. Jag utgick från ett
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att en forskare tar de personer som har tid
att ställa upp.156 Mitt val av bekvämlighetsurval påverkades även av restriktioner som innebar
att företag valde ut respondenter jag fick intervjua. Att någon annan valde ut de jag fick
intervjua kom dock inte att påverka min studie nämnvärt då respondenterna fortfarande
passade min urvalsprofil. När jag valde företag ville jag att företagen skulle finnas i olika
branscher för att se hur marknaden påverkar företagets mångfaldsarbete. Jag hade som mål att
finna företag i branscher som, industri, bank, IT, revision, media, energi. Med hjälp av
Internet studerade jag olika företagshemsidor för att finna något som indikerade på att de
arbetade med mångfald. Fann jag något som indikerade på detta tog jag kontakt med företaget
för att höra med dem om de uppfyllde de tre ovannämnda kriterierna, gjorde företaget det
frågade jag om deras samarbetsvilja.

4.2.1 Access
När jag tog kontakt med företag visade det sig ganska svårt att erhålla deras samarbetsvilja.
Access är någonting som varje forskare stöter på, problem med access innebär att det objekt

                                               
154 Wrench, ”Diversity Management in Europé: Universal Trends or Divergent Trajectories?”, 66-67.
155 Ibid. 87.
156 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 377.
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som önskas studeras inte vill bli studerat.157  Anledningen till svårigheter att få access till
företag kan ha att göra med att företaget inte har tid, men det kan även handla om ”gate-
keepers”. ”Gate-keepers” är de personer i företag som inte släpper fram intervjuaren till den
önskade personen som kan svara på frågorna.158 Access handlar om konflikt med vad som är
teoretiskt önskvärt och vad som är praktiskt möjligt.159

Andra orsaker till problem relaterade med access kan handla om att ämnet är känsligt. 160 Det
visade sig att ämnet mångfald var känsligt och detta hade jag från början inte tagit i beaktning.
Utan det upptäckte jag när jag började kontakta företag och fick negativt svar från några
företag då de menade att det handlade om ett känsligt ämne. Det handlade om att de kanske
inte ansåg att deras företag representerade mycket mångfald och de var oroliga att bli
utpekade och sammankopplade med något negativt. Min lösning till detta var att presentera
om ämnet som något neutralt.

Efter att ha tagit det första problemet i beaktning, ämnets känslighet, dök det därefter upp nya
problem relaterade till access. Saunders et al. menar att access till företag är en pågående
process och inte en enstaka händelse som ska ”lösas”. 161

Saunders et al. menar att det kan vara svårt för en student att få access i större, komplexa
företag, då man som student oftast inte har tidigare kontakter och det är svårare att skapa en
trovärdighet hos företaget. Access innebär tålamod och är tidskrävande.162 Jag märkte att de
första företagen var svårare att få access hos. Detta beroende på att när de frågade vilka andra
företag som hade ställt upp hade jag inga jag kunde referera till.

Att få tag i rätt personer var tidskrävande och tog cirka tre veckor. Första kontakten var oftast
med en ”gate-keeper”, denna person fick inte lämna ut information om företagets anställda
utan jag fick lita på att ”gate-keepern” skulle vidarebefordra min önskan om access. Oftast
hörde jag ingen mer från dessa företag. Men i de fall jag kom förbi ”gate-keepern” fick jag
kontakt med en person insatt i ämnet som accepterade att delta, men det visade sig att denne
inte själv skulle ställa upp på intervjun utan valde ut en respondent åt mig och gav access åt
dennes vägar. Detta ledde till ytterligare access problem, även fast jag hade fått acceptans av
företaget gällde det nu att få acceptans av respondenten. Eftersom det var ett känsligt ämne
var det inte lätt att få access till all den information jag hade önskat då vissa respondenter
valde bort frågor de inte ville svara på. Men jag anser att detta inte kom att påverka min
undersökning då jag anser att jag kom runt detta genom att ställa bredare frågor och
respondenterna kom under intervjuns gång in på dessa frågor utan att jag som intervjuare
behövde ställa frågorna rakt ut.

Hantering av access problemet: Etik
Eftersom access problemet visade sig vara påtaglig och med hänsyn till ämnets känslighet var
jag tvungen att lägga till en aspekt som jag tidigare inte hade funderat på. Jag var tvungen att
tänka på den etiska aspekten. Innan intervjuerna började var respondenterna oroliga och ville
veta syftet med undersökningen, hur offentlig uppsatsen skulle bli, vem skulle ta del av den,

                                               
157 Alvesson och Deetz, Doing critical management research, 192.
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vilka slutsatser skulle dras och respondenterna ville vara anonyma och att lokaliseringen av
företaget skulle hållas anonymt. Jag lade till den etiska aspekten för att skapa tillit och
lojalitet. May poängterar att genom att öka ett förtroende ökar viljan att samarbeta.163 Jag
anser även att det som forskare är svårt att utgå från fullständigt objektivitet, med detta menar
jag att min analys och mina slutsatser kommer omedvetet att påverkas av mina värderingar
och intressen. Genom etiskt tänkande kan jag undvika att någon av mina respondenter
påverkas negativt eller känner sig utpekade av det jag kommer fram till.

Enligt May finns det två olika perspektiv att se på förhållandet mellan etik och forskning:
deontologisk etik och konsekvensetik. Den deontologiska etiken handlar om att forskning
grundar sig på principer om hur forskning ska ske. May kallar detta ”informerat samtycke”,
dvs. personen som blir intervjuad ska bli informerad vad studien handlar om, vad målet är,
vad konsekvenserna av en offentlig publicering innebär och vad resultatet kan tänkas leda till.
Huvudsakligen handlar det om att skydda respondentens identitet.164 Det andra perspektivet,
konsekvensetik handlar om att en forskare måste tänka på konsekvenserna, dvs. vad blir
konsekvenserna av forskares handlingar.165 Jag valde att utgå från det deontologiska
perspektivet för att skapa en ärlighet och ett förtroende mellan mig och respondenten, och för
att på så sätt få en ökad access till informationen, och även för att mina respondenter ville ha
de olika stegen klarlagda. Jag har vidare lovat mina respondenter anonymitet, vilket innebär
att jag i empirin och analysen gett mina respondenter fiktiva namn.

4.2.2 Företagskontakt
Jag kommer nu kort att presentera de företag jag haft kontakt med och vilka företag som
ställde upp. Det jag vill poängtera är att när jag kontaktade företagen tog jag kontakt direkt
med huvudkontoret. Jag började med att kontakta Volvo AB eftersom denna koncern var en
av de deltagande företagen i diversity challenge 2006, och därmed visste jag redan att de
uppfyllde mina kriterier. Volvo AB svarade att de ställer upp och valde sedan ut att jag kunde
intervjua Volvo Penta och Volvo Lastvagnar. Ett annat företag som deltog i tävlingen var
SEB. Men företaget avböjde då de endast hade tid att hjälpa elever som skrev på uppdrag åt
banken. Jag ville ha en respondent som representerade bankmarknaden och kontaktade
därmed Swedbank, företaget uppfyllde kriterierna och jag fick ett positivt svar. Fjärde företag
jag kontaktade var Ericsson då jag ansåg att detta företag uppfyllde mina kriterier. Företaget
hade ”gate-keepers” som det inte gick att komma förbi och inga kontaktuppgifter lämnades ut
på grund av företagets säkerhetspolicy. Femte företaget jag kontaktade var KPMG men
företaget ansåg sig inte kunna bistå med hjälp på grund av bristande tid. Jag valde vidare att
söka ett företag i mediabranschen och fann Sveriges Television. Sveriges Television valde att
ställa upp och valde vilket kontor jag fick intervjua. Sjätte företaget jag kontaktade som
uppfyllde mina kriterier var SCA, men var tyvärr mitt under en rekryteringsprocess och kunde
inte delta i undersökningen. Två andra företag, Ernst & Young och Deloitte, ansåg sig inte ha
tid att bistå med hjälp. Umeå Energi kunde inte heller bistå med hjälp på grund av att de
kände att de inte kunde svara på frågorna. Sista företaget jag kontaktade var Q-med, som
accepterade men som sedan drog sig ur. Anledningen till att företaget drog sig ur är
fortfarande oklart. De företag jag fick acceptans från var Swedbank, Volvo Penta, SVT och
Volvo Lastvagnar. Kontoren var lokaliserade i städer, i södra Sverige, med en population över
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200 000. De fyra företagen var inte lokaliserade i en och samma stad utan de var lokaliserade
i fyra olika städer.

4.3 Primär- och sekundärkällor
När det gäller insamling av material till empirin finns det två olika huvudgrupper av
tekniker;166

1. Sekundärkällor (redan insamlat material)
2. Primärkällor (innebär att samla in nytt material)

Empirin innehåller både sekundär- och primärkällor. Sekundärkällor är hämtade från
respektive företagens hemsidor. Jag valde att samla in huvudsakliga materialet för empirin
genom primärkällor. För att kunna svara på min problemformulering och mitt syfte valde jag
att använda mig av intervjuer då intervjuer studerar en persons erfarenheter.167 Jag anser att
mångfald inte kan existera oberoende av ett subjekt som upplever. Att tolka en person och
dennes upplevelser uppnås bäst genom att ställa frågor direkt till personen, svaren kommer att
reflektera hur personen känner inför den företeelse som jag är intresserad av att studera.
Intervjuer generar information som är användbar för att tolka personens upplevda
erfarenhet168 och utifrån det hermeneutiska synsättet menar jag att samla in så mycket
information från intervjuer som möjligt för att kunna tolka problemformuleringen och vidare
bygga en analys.

4.4 Intervju

4.4.1 Struktur
Det finns tre sätt att utföra en intervju på. Dessa tre är strukturerad, semistrukturerad och
ostrukturerad intervju.169 De olika intervjuformerna resulterar i olika slags information.170

Strukturerade intervjuer består av frågeformulär med fasta svarsalternativ. Frågorna läses upp
för respondenten av personen som utför intervjun och respondentens svar spelas in.171

Ostrukturerade intervjuer innebär att det inte finns några speciella teman eller någon speciell
ordning på frågorna, frågorna har ingen prioriteringsordning. Teman och ordningsföljden på
frågorna uppstår istället under interagerandet mellan respondenten och intervjuaren.172

Semistrukturerade intervjuer representerar en kompromiss mellan en ostrukturerad och
strukturerad intervjuform. Semistrukturerade intervjuer har ett tema, prioriteringsordning på
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frågorna och specifika frågor.173 Den semistrukturerade intervjun ger intervjuaren information
som är kontextuellt bestämd.174

Intervjuformen tillföll den semistrukturerade med motiveringen att jag ville undersöka hur
ledare uppfattar mångfald som fenomen och var intresserad av hur ledare gav mångfald
mening. Jag anser att mångfald är kontextuellt bestämd och därför anser jag att en
semistrukturerad intervju leder till att respondenten anger hur denne uppfattar och förstår
fenomenet utifrån sin situation.

4.4.2 Förberedelse
När intervjuformen var bestämd arbetade jag fram en intervjumall som skulle fungera som ett
”hjälpverktyg” under intervjuprocessen. Mallen var utformad efter uppsatsens
problemformulering och syfte. Jag valde att prioritetsordna frågorna för att minska risken att
respondenten skulle avbryta intervjun innan jag hunnit fråga de mest relevanta frågorna. Jag
valde även att inte sända ut frågorna innan intervjun då jag ville förhindra mina respondenter
från att ange de ”rätta” svaren. Jag ville fånga mångfaldens verkliga sidor och detta anser jag
att jag skulle göra genom att fånga in spontana svar från respondenterna. Jag vill påminna
läsarna att intervjumallen hade som syfte att utgöra vägledning och därmed behöver det inte
betyda att jag ställde frågorna i samma ordning som presenteras i intervjumallen.

För att inte leda frågorna, dvs. pågrund av sanningskriteriet möjlighet att styrka och
konfirmera som innebär att min förförståelse inte ska påverka resultatet av intervjun,175 valde
jag att ställa en bredare fråga i början av varje tema. Detta för att försöka fånga in
respondentens egna reflektioner om mångfald, respondenten svarar vad denne finner
meningsfullt.176 På grund av sanningskriteriet valde jag även att undvika teoretiska begrepp då
dessa härrör från min förförståelse och skulle innebära att leda respondenten. Den bredare
frågan följdes av mer specifika frågor om jag ansåg att jag inte hade fått ut den information
jag sökte. De specifika frågorna användes även för att belysa de avgränsade dimensionerna.

4.4.3 Genomförande, process och sammanställning av intervjuerna
Intervjuerna skedde genom telefon, jag hade två anledningar till att välja telefonintervjuer:

1. Avstånden till respondenterna var betydliga
2. Ämnets känslighet

Att intervjua per telefon innebär inte bara kostnadsreduktioner utan tar även bort
avståndsrestriktioner vid val av företag. Krav på företagets geografiska placering
försvinner.177 Givetvis kan det argumenteras att ansikte-mot-ansikte intervju hade lämpat sig
bättre för att även kunna tolka kroppsspråk och skapa en ”närhet” med respondenten. Med
andra ord hade det i mitt fall inneburit att företagens lokalisering skulle ha varit i Umeå. Efter
företagskontakt visade det sig ganska snabbt att kontor som bestod av heterogena grupper och
aktivt hanterade mångfald var i kontor lokaliserade i större städer. Telefonintervjuerna hade
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även den fördelen att den minskar intervjueffekten. Intervjueffekten innebär att
intervjuobjektet kan påverkas av intervjuarens fysiska närvaro.178  I mitt fall anser jag att
telefonintervju visade sig vara det bästa tillvägagångssättet på grund av ämnets känslighet. Jag
anser att det kan bli lättare för respondenterna att svara då det får vara anonyma även på så
sätt att jag inte kan se dem och detta anser jag bidrar till ökad access. Med lättare menar jag
att respondenterna inte behöver försöka tolka hur jag som intervjuare tolkar deras svar. Detta
kan läsas av ganska lätt på en person vid ”ansikte-mot-ansikte” intervjuer.

Jag började varje intervju med ett par minuters genomgång för att informera mina
respondenter om undersökningens syfte följt av en förklaring om vad det innebar att
uppsatsen skulle bli tryckt och granskad och vilka som skulle ha tillgång till uppsatsen. Jag
ville låta respondenterna veta att jag var intresserad av att finna förståelse till hur företag
arbetar med mångfald och inte att ”hänga ut” någon.

För att kunna sammanställa och analysera intervjuerna valde jag att spela in intervjuerna,
givetvis efter respondenternas samtycke. Intervjun bandades för att minimera risken att
glömma bort delar av vad respondenterna sagt. Sedan valde jag att transkribera intervjuerna,
dvs. intervjuerna överfördes från tal till skrift. Genom att transkribera intervjuerna kan jag
bidra med att låta andra granska materialet i enlighet med sanningskriteriet pålitlighet.179 Det
som även är positivt med transkribering är att kunna behålla de ordagranna meningarna
respondenten ger,180 därmed ökar chanserna att jag tolkar orden i dess rätta kontext.

Intervjumallen var jag tvungen att revidera, jag märkte efter första intervjun att frågor som
indikerade på mångfaldens negativa sidor gjorde att respondenten intog en mer ”defensiv”
inställning. En fråga jag tog bort var bland annat ”Har ni stött på några problem när ni har
arbetat med mångfald?”. Jag fick ändra till mer öppna frågor och sedan låta respondenten
själv komma in på de olika områdena. Det var viktigt att vara försiktig med följdfrågorna. När
respondenterna började prata om de negativa aspekterna de stött på kunde jag inte ställa allt
för närgående följdfrågor då respondenterna inte tyckte att jag respekterade den access de gav
mig till information. Bryman och Bell menar att en intervjuare hela tiden måste komma ihåg
att den som blir intervjuad ger den information denne vill ge men samtidigt bör en forskare
försöka sträva efter att få ytterligare information. Men intervjuaren får inte pressa fram
information. Detta är en svår balans att finna.181 Jag tillät tysta pauser och lät respondenterna
reflektera över frågorna och på så sätt hamnade alla respondenter både på mångfaldens
negativa och positiva aspekter.

Nackdelarna med mina bristande kunskaper i intervjutekniken kan självklart innebära en
minskad access till information. Men jag försökte minska detta genom att försäkra mina
respondenter om anonymitet och förklara uppsatsens syfte och var därefter tvungen att
försöka lita på att mina respondenter gav mig ärliga svar. Enligt Bryman och Bell är
samspelssituationen viktig, den rätta stämningen måste hittas. En intervjuare får inte gå för
fort fram för då kan samspelet förstöras mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.182

Detta ledde till att min intervjumall anpassades efter varje respondent och hur mycket access

                                               
178 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, Hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen (Lund: Studentlitteratur, 2002), 162.
179 Bryman och Bell,  Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307.
180 Ibid., 375-376.
181 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodiken: om kvalitativa och kvantitativa metoder,
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 107.
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denne var villig att ge. Jag fick väldigt varierande intervjuer, rent innehållsmässigt. Detta
berodde på vem det var jag talade med och dennes arbetsuppgift i företaget.

4.5 Källkritik
Material som används ska värderas efter hur användbart det är, det ska passa uppsatsens
problemformulering. Det gäller att kritisera materialets trovärdighet.183 Detta har jag tagit
under beaktning genom att tänka på att det som hämtas från företagens hemsidor är
förmodligen skrivna i en mer positiv anda än det verkliga fallet då det är externa intressenter
som tar del av den skrivna informationen. När det gäller primärkällorna är det viktigt att
komma ihåg att mångfald är ett känsligt ämne, det gäller att tänka på att respondenternas svar
kan innehålla en mer positiv beskrivning av deras verklighet eller att de undanhåller
information som kan förknippa företaget med något negativt.

Kapitlet bidrar med att jag kan sammanställa empirin och jag tar med mig etiken från detta
kapitel, det innebär att etiken kommer att ligga som grund när jag sammanställer empirin och
sedan analyserar den.

                                               
183 Arbnor och Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, 258.
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5. Empiri

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av intervjuerna med mina respondenter.
Denna del ökar förståelsen hos läsaren om hur respondenterna ger mångfald mening. Jag
kommer att presentera de fyra olika företagen var för sig.

ag har delat in empirin i två delar: företagens mångfaldspolicy och intervjuer.
Informationen om företagets mångfaldspolicy är inhämtat från företagets hemsida.
Intervjudelen illustrerar hur respondenten ger företagets mångfaldsarbete mening. Jag

anser att det är nödvändigt att presentera företagets mångfaldspolicy för att få en förståelse av
vad som står skrivet om mångfaldsarbetet i företaget, intervjudelen är nödvändig för att förstå
hur respondenten ser på mångfald och arbetar praktiskt med mångfald.

Jag har valt att presentera företagen var för sig av den anledningen att jag inte anser att det
hade varit lämpligt att presentera fråga för fråga och binda samman de fyra olika företagens
svar. Jag anser att det skulle innebära att förståelsen av de olika företagens ”verklighet” skulle
försvinna då de inte presenteras i sin kontext, dvs. i sitt sammanhang.

5.1 Presentation av studieobjekten

5.1.1 Swedbank

Allmänt om Swedbank
Swedbanks historia sträcker sig tillbaka till 1820 då landets första sparbank bildades. År 1928
fanns det cirka 498 sparbanker i Sverige. Swedbanks ursprung kommer från
jordbrukskassorna, vilket innebar att bankens syfte var att hjälpa jordbruket och deras
växande kapitalbehov. Efter 1992 när det bildades ett antal banker i Sverige, däribland
Sparbanken, valde flera banker att slå sig samman för att öka konkurrenskraften. Flera av de
existerande sparbankerna valde att samarbeta med den nybildade Sparbanken. En av bankerna
som valde att slå sig samman var Föreningssparbanken. Föreningsbanken var ett
bankaktiebolag med cirka 350 lokala Föreningsbanker. Sammanslagningen med Sparbanken
1997 innebar att de tillsammans blev FöreningsSparbanken.  Nästa steg för bankens
utveckling var att i början av 2005 förvärva Hansabank med rörelser i de baltiska länderna.
Det slutgiltiga steget till dagens namn skedde september 2006 då Föreningssparbanken bytte
namn till Swedbank.184

Idag har Swedbank 8,9 miljoner privatkunder och 459 000 företagskunder i Sverige, Estland,
Lettland och Litauen. I Sverige har Swedbank ungefär 470 kontor och i de baltiska länderna
är den motsvarande siffran 290 kontor.185 Siffran för antalet anställda under 2006 låg på
ungefär 17 400 personer.186  Koncernens mission är att agera efter kundbehov och ge kunder

                                               
184 www.swedbank.se 2007-04-13 Tid: 20:20
185 Ibid.
186 Ibid.

J



 Empiri

38

goda finansiella lösningar. Genom att vara noga med att bygga starka kundrelationer kommer
kundens livskvalitet att öka och bankens värde kommer därefter att öka.187

Swedbanks mångfaldspolicy
Swedbank lyfter fram på sin hemsida att Sverige är ett mångkulturellt samhälle då Sverige
idag består av cirka 1,9 miljoner människor med olika etniska bakgrunder. Utifrån detta anser
Swedbank att det följer sig naturligt att Swedbanks kontor är mångkulturella.188 Swedbank
poängterar att ingen på marknaden ska exkluderas och arbetar därför aktivt med att nå större
kundgrupper som bland annat invandrargrupper. För att nå denna kundgrupp har Swedbank
etablerat sig i områden som är invandrartäta. Det Swedbank mest uppmärksammats för är
bankens etablering i ett invandrartätt område, Rosengård, Malmö. Banken menar att i
Rosengård finns kreativitet, entreprenörskap och entusiasm och detta ska tillvaratas då de
handlar om viktiga egenskaper.189

Swedbank presenterar en mångfaldspolicy på bankens hemsida och policyn gäller för
Swedbankkoncernen. I bankens mångfaldspolicy argumenteras det att bankens
mångfaldsarbete kommer leda till att banken blir ett föredöme i fråga om affärsetik och
kundrelationer. Policyns definition på mångfald och att arbeta med mångfald lyder;

”Varje medarbetare med sina olika egenskaper, förutsättningar och sin livserfarenhet är en del
i den samlade mångfalden. Olikheter, jämställdhet och mångfald är inte i sig ett självändamål.
Det är förmågan att ta tillvara på olika erfarenheter och kompetenser som gör mångfalden till
en framgångsfaktor för att varaktigt öka verksamhetens lönsamhet och göra banken till en
fortsatt attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är därför av strategisk betydelse.”190

I policyn skriver Swedbank att varje medarbetare oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, ålder,
funktionshinder, religion eller sexuell läggning, ska erbjudas samma möjligheter när det gäller
karriärmöjligheter. Mångfald handlar inte om åsiktsfrågor utan om kunskap. Genom att öka
kunskapen om mångfald kommer banken att finna åtgärder för att öka jämställdheten och
mångfalden i banken.191 Swedbank skriver att mångfaldsarbetet ska genomsyra alla delar och
nivåer i koncernen och uppgiften ligger hos varje chef att arbeta med målinriktat
mångfaldsarbete. Mångfaldsarbetet ska även följas upp kontinuerligt. Swedbank lyfter fram i
mångfaldspolicyn att en ledare ska uppmärksamma, förstå och värdesätta likheter och
olikheter för då kommer banken att kunna ta del av medarbetarnas fulla potential. Swedbank
skriver att de affärsstrategiska skälen innebär att om banken tillgodoser kundernas behov
kommer banken att få nya affärsmöjligheter. 192

Swedbank arbetar med något de kallar IDA. IDA står för Insikt, Delaktighet och Ansvar och
är en del av verksamhetsplaneringen. Medarbetarna ska involveras med dessa tre nyckelord i
minnet för att kunna öka mångfald och jämställdhet i banken.193

                                               
187  www.swedbank.se 2007-04-13 Tid: 20:20
188 med mångkulturellt kontor menar Swedbank ett kontor med personal som innehar olika språk- och kulturell
kompetens.
189 www.swedbank.se 2007-04-12 Tid: 13:50
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Ibid.
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Intervju 1

Swedbank, datum: 10/4 –07, klockan 10.00-10.30.

Den första intervjun gjordes med ”Calle” som arbetar som kontorschef med personalansvar
för cirka 40 personer. Calle har arbetat inom Swedbank i åtta år och innehar en
ekonomiexamen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att stötta, leda och utveckla
medarbetarna likaväl som att arbeta fram resultatsiffror för verksamheten.

Ledarskap
Calle börjar med att berätta att för honom handlar ledarskap om att jobba med personalen och
att leda en grupp framåt mot de mål som är uppsatta. Han menar att för cirka fem till tio år
sedan var en kontorschefs uppgifter mer inriktade på det administrativa, men det har kommit
att ändras till att nu handla om att arbeta mycket med medarbetarna. Calle poängterar att en
ledare i Swedbank arbetar mer som försäljningschef och inte som en chef som arbetar med
administrativa uppgifter. Han menar att detta leder till att ledare och personal arbetar nära
varandra under dagarna och därmed får samspelet en stor betydelse. Calle påpekar att ett bra
och fungerande samspel är framgångsreceptet i ett företag. Calle arbetar dagligen med nära
personalkontakt och lyfter därför fram vikten av en fungerande relation mellan sig och
personalen. Han anser att han har en god relation mellan sig och sin personal för att han ser
personalen som individer. I banken har alla medarbetare yrkesroller och dessa olika
yrkesroller medför olika krav på medarbetarna. Calle påpekar att han arbetar med
individanpassat ledarskap, han menar att genom ett individanpassat ledarskap kan han ta
hänsyn till vem det är han sitter ner med, detta är viktigt då alla har kommit olika långt i
utvecklingen och det gäller att bemöta dem därefter. Medarbetarna behöver olika stöttningar
från en ledare och de är bra på olika saker, Calle fortsätter med att poängtera att det är precis
detta han dagligen arbetar med i sin roll som ledare. Calle avslutar genom att tillägga att han
behandlar alla medarbetare lika, alla är lika värda, men han anpassar sitt ledarskap efter varje
medarbetare. Han anser att det är viktigt som ledare att ge medarbetarna olika stöttningar.

Mångfald
När Calle talar om mångfald i Swedbank menar han att det handlar om att se varje
medarbetare med de olika egenskaperna, förutsättningarna och livserfarenheter de har och
använda dessa till företagets fördel. Arbetet med mångfald, i den svenska kontorsrörelsen,
genomsyrar alla delar i banken, menar Calle. Vidare förklarar Calle att Swedbank har en
mångfaldspolicy i företaget, denna policy finns med som ett redskap i företagets
verksamhetsplan som banken utformar årligen.  När det kommer till att arbeta efter företagets
mångfaldspolicy poängterar Calle att det är viktigt att förstå skillnaden mellan att ha en
mångfaldspolicy och att praktiskt arbeta efter den.  Calle poängterar att policyn anger
riktlinjer hur en ökad mångfald ska uppnås. Men han tillägger att det inte handlar om att
”sålla” vid en rekryteringsprocess. Calle tänker inte ”nä, nu ska vi ha någon med denna
bakgrund eller nu tar jag bort någon”. Det handlar först och främst om kompetens och en
persons etniska bakgrund har aldrig bromsat en person. Att det handlar om kompetens menar
Calle att om det tillexempel är ett kontor i ett distrikt där Swedbank har många finskspråkiga
kunder, är det en personal med finskkompetens som företaget efterfrågar. Calle fortsätter med
att förklara att företaget arbetar mycket med att anpassa kompetensen efter kunderna, han
påpekar vidare att detta är mycket viktigt i Swedbank då banken arbetar med hela
samhällsspektret, dvs. alla åldrar, nationaliteter, kvinnor och män och samhällsklasser. Det
gäller som bank att kunna möta kundens krav på kompetens, han menar därmed att det är av
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ytterst vikt att kunna anpassa sig utifrån verkligheten. Calle tillägger att det trots allt är
marknaden som styr och efterfrågar marknaden något så måste Swedbank anpassa sig. Calle
lyfter fram fallet om Rosengård för att illustrera hur banken engagerar sig och lyssnar på sina
kunder. Han berättar att för att visa sina kunder Swedbanks engagemang startade banken ett
kontor i Rosengård, Malmö, med 8 personer som talade totalt 20 språk. Mångfald är ett
prioriterat område för Swedbank och företaget anpassade sin personalstyrka utifrån det
kundunderlag som fanns på Rosengård. Calle är övertygad om att det är anpassningskrav som
påverkar företagets prioritering av mångfald.

Eftersom mångfald är så pass genomsyrat i banken anser Calle att han varken märkt av
negativa eller positiva inställningar från medarbetarna. Han menar att det har att göra med att
mångfaldsarbetet är så pass integrerat och därmed ses det som ett ”normalt tillstånd”.

Leda Mångfald
Calle berättar att han inte har stött på problem när han arbetar med mångfald. Men att det kan
förekomma problem när ett företag arbetar med mångfald är Calle övertygad om. Han menar
att problem kan uppkomma i företag på grund av kulturella skillnader bland medarbetarna och
att medarbetarna inte intresserar sig för varandra eller inte riktigt själv vet var de står i sina
värderingar. Calle tror att genom att inte vara medveten om sina egna värderingar kan det leda
till att det blir tufft att acceptera eller intressera sig för någon annans värderingar. Detta kan
givetvis leda till konflikter i gruppen om mångfalden är stor, precis som i resten av samhället,
menar han. Han poängterar dock att fördelarna med mångfald är betydligt fler än nackdelarna.
Han hävdar vidare att det går att undvika dessa potentiella konflikter som kan uppstå. Hans
lösning är att en ledare måste våga prata om de olika skillnader, de olika synsätt och de olika
värderingar som finns bland medarbetarna. Det gäller att vara öppen och ärlig. Han menar att
företag måste undvika att sopa frågor under mattan eftersom detta kommer att förvärra
situationen. En ledare ska uppmuntra till en öppen och ärlig kommunikation och Calle menar
att det är på detta sätt han arbetar som ledare.

Calles egna reflektioner om mångfald:

”Jag anser att det är ett bra ämne du har valt, det är något som är jätteviktigt, jag tror att
många är rädda för att prata om det här också för man kanske tycker både att man inte tagit
itu med det som företag och man kanske inte är representativ för den här biten heller.”

5.1.2 Volvo Penta

Allmänt om Volvo Penta
Volvo Penta är ett specialistföretag inom Volvokoncernen som har funnits i 100 år. Volvo
Penta levererar motorer, kompletta drivsystem för marina och industriella applikationer.
Företaget har den fördelen att vara ett mindre företag och därmed kunna vara flexibel men
även den fördelen att kunna ta fördel av Volvokoncernens tekniska och finansiella resurser.
Volvo Penta är kundorienterat vilket innebär att de arbetar efter kvalitet, säkerhet och
miljöomsorg. Volvo Penta arbetar efter orden ”energi, passion, och respekt för individen.”194

                                               
194 http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/ 2007-04-12 Tid: 22:50
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Volvos mångfaldspolicy
Volvos mångfaldspolicy gäller för hela Volvokoncernen som innehar över 83 000 personer
anställda i 58 länder.195 Volvo summerar sina värderingar, grundprinciper och företagskultur
genom begreppet “The Volvo Way”. ”The Volvo Way” representerar företagets fokus och
vad Volvo står för. Grundprincipen i ”The Volvo Way” är att varje individ ska respekteras,
detta anses vara en nödvändig grund för att kunna bygga en inkluderande och respekterande
arbetsmiljö och Volvo agerar utifrån denna grund när de utvecklar mångfaldsarbetet i
koncernen.196

Volvo skriver i sin mångfaldspolicy: genom att företaget värderar mångfald kommer
mångfald att bidra till Volvos framgångar. Med detta menar Volvo att ett företag som arbetar
med mångfald kommer att få ett ökat aktievärde, en mer dynamisk företagskultur, en ökad
lojalitet från medarbetare och kunder och ett högre kvalitetsmärke på marknaden. Volvo tror
att mångfald bidrar till en ökad innovationsförmåga bland de anställda och är en källa för
ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden, och därmed innebär mångfald även
en lönsamhetsökning.197  Volvo menar att den ökade konkurrenskraften och
lönsamhetsökningen kommer uppstå genom att blanda arbetskraften med olika nationaliteter,
kunskaper, kulturer, erfarenheter, ålder, etnisk bakgrund och kön etc. Detta kommer leda till
att företaget kan öka sin kunskapsbas och lättare kunna möta kunders behov och stärka
Volvos marknadsposition.198

Volvo har byggt upp ett antal nätverk för att bättre kunna kordinera och säkerställa att de
mångfaldsprogram Volvo arbetar med är kommunicerade genom företagets olika regioner.
Volvo lyfter fram två nätverk som är av betydelse när det gäller mångfaldsarbetet i företaget.
Det första är mångfaldsnätverket. Mångfaldsnätverket är till för att ge en möjlighet för Volvos
enheter att dela idéer och informera varandra om hur arbetet med mångfald fungerar.
Nätverkets medlemmar är individer som arbetar aktivt med mångfaldsprogram, personernas
uppgift är att informera andra enheter om mångfald. Volvos mångfaldspolicy beskriver att
genom att internt dela kunskaper på enhetsnivå kommer hanterande av mångfald att
förbättras. Det andra nätverket Volvo lyfter fram är medarbetarnätverket. Nätverkets fokus
ligger på medarbetarna och deras feedback till hur mångfaldsarbetet fungerar och detta anser
Volvo är viktig. Arbetet med mångfald kan förbättras ytterligare genom att lyssna på vad
medarbetarna säger. På så sätt utgör detta nätverk en grund för framgång för mångfaldsarbetet
i Volvo. Volvo anser även att ett medarbetarnätverk är värdefullt då den ger en ökad
förståelse till hur Volvo kan öka karriärmöjligheter och stödja olika grupper i företaget.199

I Volvos mångfaldspolicy står det att mångfaldsarbetet måste anpassas till de olika kontorens
företagsspecifika situationer och därför använder sig Volvo av angreppssättet ”tänka globalt
och agera lokalt”. Volvo skriver att även fast mångfald kan ses som något globalt är det
viktigt att komma ihåg att det måste hanteras lokalt eftersom mångfald innebär olika saker på
olika ställen. Därför menar Volvo att för att maximera de positiva fördelar som kan komma
med mångfald måste olika lokala företag ha egna specifika mångfaldsmål.200

                                               
195 www.volvo.com 2007-04-16 Tid: 13:55
196 Ibid.
197 Ibid., 2007-04-14 Tid: 09:00
198 Ibid., 2007-04-16 Tid: 13:55
199 Ibid.
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Intervju 2

Volvo Penta, datum: 11/4 –07, klockan 8.30-9.00

Den andra intervjun gjordes med ”Maria” som arbetar med att strategiskt stötta och leda
personalfrågor. Hon arbetar på Volvo Pentas mångfaldsavdelning och är ansvarig för
företagets mångfald- och jämställdhetsfrågor. Maria har arbetet för Volvo sedan 2005. Maria
innehar en gymnasieexamen med humanistisk inriktning.

Ledarskap
Maria anser att ledarskap är något en person har förtjänat i en grupp, det handlar om
relationer, respekt för individen och passion för ämnet. Hon menar att det är skillnad mellan
en ledare och en chef på så sätt att en ledare har förtjänt det medan en chef blivit utpekad till
denna roll. Maria poängterar att eftersom ledarskap kan ses som något en person förtjänat är
det viktigt att respektera medarbetarna, men det är också viktigt att medarbetarna respekterar
ledaren. Därmed ser Maria samspelet mellan personal och ledare som något avgörande. Maria
menar att ett bra samspel leder till att en ledare kan vårda sina relationer, hon påpekar att det
är vikigt att en ledare visar respekt till sina medarbetare och en ledare kan göra det genom att
ta hänsyn till relationerna och därmed skapa ett bra samspel.

Mångfald
Maria berättar att i Volvo Penta består mångfalden av olika kunskaper, perspektiv, etniska
bakgrunder och nationaliteter. Hon menar att olikheter finns i Volvo Penta för att kunna ge
företaget en stark global konkurrenskraft. Att inneha medarbetare med mångfald är oerhört
viktigt för företaget eftersom Volvokoncernen är ett mångkulturellt företag med medarbetare
och kunder världen över. Maria fortsätter med att förklara att företaget inte är nöjd med den
mångfald de har utan de arbetar aktivt med att främja ytterligare mångfald i företaget. Det är
speciellt viktigt att främja mångfald, poängterar Maria, då Volvokoncernen är en
industrikoncern som fortfarande präglas av manliga strukturer precis som samhället i övrigt.
Maria menar att mångfald lika mycket handlar om att blanda kön som att blanda nationaliteter
och hon menar att det är något många glömmer när de talar om mångfaldsbegreppet. Det
gäller att komma ihåg att mångfaldsbegreppet inte bara handlar om etniska skillnader. Hon
poängterar att det gäller att se mångfald som ett paraply över alla dessa frågor inkluderat
jämställdhet. Maria menar att hon inte arbetar efter någon speciell mångfaldspolicy utan hon
ser mångfaldsarbetet mer som ett angreppssätt. Hon lyfter fram ”The Volvo Way” och menar
att detta ligger som grund för mångfaldsarbetet. Vidare hänvisar hon till koncernens hemsida
om mångfaldsarbetet. Hon påpekar att företaget satsat på mångfald för att kunna möta den
globala världen. Hon poängterar att mångfaldsarbetet handlar om affärsstrategiska skäl.

När det gäller prioritering av mångfald i Volvo Penta anser Maria att det handlar om en
delikat fråga. Hon menar att högre upp i företaget accepteras mångfald och det ses som
någonting viktigt. Men ”längre ner” i företaget blir det praktiska mångfaldsarbetet svårare.
Hon betraktar att det blir svårare då medarbetarna på Volvo Penta skapar vissa motsättningar.
Hon berättar att anledningen till motsättningarna är att satsningen på mångfald har inneburit
att en rädsla för det okända har vuxit fram. Maria poängterar att det är oerhört viktigt för ett
företag att inte lamslås av dessa motsättningar utan det gäller för företaget att ta sitt ansvar
och finna ett sätt att kunna hantera motsättningarna.
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Leda Mångfald
Att praktiskt arbeta med mångfald på Volvo Penta är inte en smärtfri process, företaget
märker massvis med rädsla för det okända. Maria bygger vidare på tankarna om
motsättningarna i företaget från medarbetarna genom att poängtera att företaget arbetar aktivt
med att försöka överkomma och förebygga dessa problem. Volvo Penta adresserar problemen
så fort de dyker upp, Maria tillägger att det är det enda företaget egentligen kan göra när
motsättningarna väl har dykt upp. Förutom detta förklarar Maria att för att förebygga att
ytterligare problem dyker upp och för att bättre kunna hantera existerande motsättningar
deltar företaget i utbildningsveckor. Denna utbildning behandlar frågor som har med
mångfald och dess utmaningar att göra. Utbildningsveckorna anordnas två veckor på våren
och två veckor på hösten. Utbildningen heter ”Walk-the-Talk” och bidrar till en mer personlig
ledarskapsstil för ledarna på företaget, syftet är att väcka en medvetenhet om sitt egna
förhållningssätt. En ledare ska bli medveten om sina ”undermedvetna” fördomar. Till dessa
utbildningsveckor skickas ledare och chefer från företaget för att sedan komma tillbaka och
applicera sina nyvunna kunskaper i företaget och göra det till ett bättre ställe. Maria berättar
att en chef på företaget nyligen kommit tillbaka från utbildningen som en ny människa.
Chefen har fått rannsaka sig själv och sina undermedvetna fördomar. Maria avslutar genom
att lyfta fram ”Walk-the-Talk” som ett positivt bidrag till företaget då hon menar att en ökad
medvetenhet om sina egna värderingar är det första steget till att överbygga problem som kan
uppstå vid mångfaldsarbete.

Marias egna reflektioner om mångfald:

Volvo Penta: ”Det är ju det här medvetandet, tror jag. Att utmana varje enskilt tillfälle.”

5.1.3 Volvo Lastvagnar

Allmänt om Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnar lanserade sin första lastbil år 1928 och idag är Volvo Lastvagnar den
största tillverkaren i världen av tunga lastvagnar. Idag arbetar Volvo Lastvagnar inte bara med
att bygga lastvagnar, företaget arbetar även med att skapa transportlösningar för deras kunder
världen över. Volvo Lastvagnars marknad består av cirka 130 länder och i dessa länder har
företaget cirka 1450 verkstäder.201

Volvos mångfaldspolicy
Mångfaldspolicyn för Volvo Lastvagnar är densamma som jag presenterade under Volvo
Penta, och jag kommer därmed inte att upprepa mångfaldspolicyn. Utan jag hänvisar er till
avsnitt 5.1.2.

                                               
201 http://www.volvo.com/trucks/sweden-market/sv-se/home.htm, 2007-04-14 Tid: 09:00
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Intervju 3

Volvo Lastvagnar, datum: 17/4 –07, klockan 14.00-14.30

Vid den tredje intervjun talade jag med ”Karin” som arbetar som personalchef med en
personal på cirka 7-8000 stycken, personalen är placerad både i Sverige och utomlands. Karin
sitter även och arbetar med mångfaldsfrågor på företagets mångfaldsavdelning. Karin har
arbetat inom Volvo i ungefär 30 år och har en universitetsexamen i beteendevetenskap.

Ledarskap
Enligt Karin handlar ledarskap om att använda organisationen som ett verktyg för att kunna
nå de mål företaget har ställt upp. Hon menar att medarbetarna ska stöttas i deras utveckling
och att detta är en viktig punkt, medarbetarnas initiativ får inte fråntas.  Karin poängterar att
när det kommer till ledarskap handlar det oftast om fina ord, men Karin menar att det faktiskt
handlar om att ta tag i de olika situationer som uppkommer. Ledarskap är inte bara ord utan
det handlar om att agera. Karin påpekar att det handlar om att upprätthålla ett bra samspel
mellan personal och ledare för att överhuvudtaget lyckas i ett företag. Ett fungerande samspel
är viktigt därför att en bra ledare kan få de flesta grupper att gå en viss riktning och prestera
bra medan en dålig ledare kan förstöra de bästa grupper med sin oförmåga att leda och skapa
en bra sammanhållning i ett team. På en skala ett till fem ger Karin en femma till hur viktigt
det är med ett bra samspel. Karin som ledare, anpassar sitt beteende till de anställda. Karin
arbetar även som personalchef i andra länder och lyfter därför fram vikten av att förstå
kulturella skillnader och att dessa är något en ledare måsta ta hänsyn till. Det gäller att känna
det land och kultur en ledare har medarbetare i och att respektera människorna och kulturerna.
Detta leder till att Karin trycker på vikten av situationsanpassat ledarskap. Men Karin menar
att i grunden är alla lika, lika värda och respekt för individen är den springande punkten.
Medarbetarna behandlas lika utifrån något Karin kallar värdebaserad plattform men när det
kommer till andra kulturer använder hon sig av ett mer situationsanpassat beteende. Hon
menar att det är viktigt att respektera andra människor och kulturer.

Mångfald
Karin poängterar att mångfald är ett av de viktigaste kriterierna Volvo Lastvagnar arbetar
efter just nu, och har jobbat med under en längre tid. Karin berättar att förut handlade
mångfald om kön i företaget, men nu har mångfaldsbegreppet fått en bredare definition, det
handlar om att få en optimal mix av talanger, dvs. olikheter i bakgrund, utbildning,
nationalitet, kön och ålder. Mångfald är högt upp på agendan och är ett prioriterat område
inom Volvo Lastvagnar men också inom hela Volvokoncernen. Karin säger att det är viktigt
att kunna agera i en internationell värld, speciellt då Volvo Lastvagnar är ett globalt företag.
Det gäller att kunna spegla de globala konsumenterna och kunna spegla deras värderingar i
olika avseenden. Karin fortsätter med att poängtera att Volvo Lastvagnar arbetar med
mångfald av anledningen att kunna spegla marknaden och inte för att vara hyggliga och
snälla, mångfald är en god affärsidé och det handlar även om att fånga de bästa ur varje
medarbetare.

Karin berättar att Volvo Lastvagnar arbetar efter en diversity policy men även efter en
jämställdhetspolicy enligt svenska lagar och riktlinjer. Diversity policyn gäller för olika delar
av Volvo Lastvagnar, olika länder och regioner och är samma policy som koncernen
använder. Karin säger att Volvo Lastvagnar sätter upp mål av vad företaget vill uppnå i termer
av aktiviteter att genomföra och resultat att uppnå. Genom att övervaka mångfaldsarbetet
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menar Karin att företaget kan stämma av företagets mångfaldsarbete mot deras diversity
policy. Karin påpekar att initiativet till att arbeta med mångfald först och främst kommer från
ledningen. Sedan är det upp till ledarna att bryta ner det och fråga sig ”vad betyder det här för
oss”, och då kommer man ner på teamnivå. Karin menar att på teamnivå är
mångfaldsdiskussionerna livliga, detta är något företaget uppmuntrar till, det anordnas
seminarier och filmer visas. Allt för att en diskussion ska skapas. Karin lyfter fram att det är
viktigt att företag låter medarbetare vara aktivt involverade och ha möjligheten till att vara
aktiva när mångfald diskuteras på olika arbetsplatser. Mångfald är trots allt inte ”one-size fits
all” utan mångfaldsarbetet måste anpassas till var man är och hur gruppen ser ut.

Leda Mångfald
Karin berättar att mångfaldsarbetet i företaget är väldigt tidskrävande. Karin poängterar att
företaget inte hade insett detta i början när de planerade att satsa på att arbeta med mångfald.
Företaget hade tänkt sig att det skulle vara lika lätt som mångfaldspolicyn beskrev det. Karin
påpekar att alla chefer kanske inte är förberedda på detta när det kommer till att leda ett
multikulturellt team. Karin anser att mångfaldsarbetet är en mentalresa som ibland är svårare
att göra än man hade tänkt sig när ”man skriver ner vackra policyn”. När Karin pratar om att
arbeta med mångfald menar hon att det handlar om att rannsaka och skärskåda sig själv, sitt
eget beteende, men det är även viktigt att skåda omgivningens beteende. Karin tror att det
finns två faktorer som påverkar hur en ledare lyckas överkomma de problem som kan uppstå
när en ledare arbetar med en heterogen grupp. Hon menar att det handlar om en ledares
personliga mognad, men även om ledares intresse för sina medarbetare. Hon fortsätter med att
förklara att det handlar om att ha ett öppet sinne och en god bas att stå på i termer av självtillit
och tro på sin egen förmåga. Hon menar att ”med termen öppenhet kommer respekt och det är
det öppenhet handlar om, att respektera men det handlar även om erfarenheten man har när
man går in i rollen som ledare”. Karin poängterar att det finns skillnader i att leda en
heterogen grupp och en homogen grupp. Hon menar att när det gäller att leda en heterogen
grupp måste en ledare vara beredd på att lägga ner med tid på ledarskapet och ge gruppen mer
uppmärksamhet än homogena grupper. Hon anser att det är viktigt att inte underskatta denna
betydelse.

Karins egna reflektioner om mångfald:

”Det är så lätt att fastna i floskler och göra förenklingar av, tror jag när man pratar om
mångfald, att det handlar om jämlikhet mellan könen, jag tror att det är oerhört viktigt att
rusta människan med baskunskaper i sig, kunskaper skapar öppenhet. Och att göra det genom
att skapa förutsättningar för att inspirera och underlätta processen. Mångfald är oerhört
bredare än statistik, det handlar inte om att kalkylera fram mångfald utan det handlar mycket
om att ändra mindset”.
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5.1.4 Sveriges Television

Allmänt om Sveriges Television
Sveriges Television, SVT, har funnits i cirka 50 år och har en har cirka 2700 medarbetare som
är placerade på 30 orter i Sverige.202 SVT är ett mediaföretag inom public service som
producerar olika program och anser därför att det är viktigt att arbeta med kreativa
medarbetare. Företaget har sex kanaler och fem av dessa sänder de nationellt.203 På sista tiden
har SVT utökat sitt utbud och arbetar numera även med webb, ekonomi, och uppgraderad
teknik. På SVT finns det 128 olika yrkesroller, bland dem finns reportrar, redaktörer,
fotografer etc.204

”SVT finns med tv-hus eller redaktioner på 30 orter i hela landet... Vi MÅSTE helt enkelt
anpassa organisationen. Ofta och smart!”205

Sveriges Televisions mångfaldspolicy
SVT lyfter fram att företaget ska respektera sin publik och företagets medarbetare oavsett
kön, ålder, religion, social eller etnisk bakgrund. Att respektera publiken innebär att SVT:s
utbud och tjänster ska spegla det svenska samhället, detta kan företaget göra om de arbetar
med heterogena arbetsgrupper. En personal med olikheter leder till att SVT kan utveckla ett
programutbud för hela publiken. SVT lyfter fram: genom att utveckla programutbudet
kommer företaget få ett bredare kundunderlag. I mångfaldspolicyn skriver SVT att genom att
företaget arbetar med mångfald och jämställdhet kommer personalens mångkulturella
kompetens att öka.206 SVT poängterar i mångfaldspolicyn att eftersom SVT är ett företag
inom public service måste de ta hänsyn till externa faktorer såsom lagar. Lagarna bestämmer
vad företaget får sända och inte sända på tv. Lagarna säger bland annat att SVT ska ge
program som är diversifierade för att reflektera ett mångkulturellt Sverige. Lagar som “Law
on measures for countering discrimination in the workplace on the basis of ethnicity, religion
or creed”, innebär att personalen på SVT ska inneha samma möjligheter till karriär oavsett
religion, etnicitet eller andra olikheter.207

SVT skriver vidare i sin mångfaldspolicy att en individ inte får generaliseras, SVT menar att
en person som är anställd i företaget inte får ses som någon som representerar en etnisk grupp.
Utan personen ska ses som en individ. I mångfaldspolicyn skrivs det även att den traditionella
synen ska ifrågasättas då detta leder till en ökad kunskap om människor med olika bakgrund.
SVT:s mål är att bli det viktigaste mediaföretaget i Sverige och företaget tror att en
bidragande faktor till att nå denna marknadsposition handlar om mångfald. Genom att öka
mångfald när det gäller kunskap, erfarenhet och bakgrund kommer SVT kunna möta alla
kunder på marknaden och kundgruppen kommer att öka. Initiativ till att driva mångfald ligger
hos varje chef som har personalansvar. Avslutningsvis poängterar SVT att mångfaldspolicyn
ska genomsyra hela företaget och vara känd på alla nivåer.208

                                               
202 http://www.paraplyprojektet.se/partner/sveriges-television/ 2007-04-13 Tid: 16:30
203 www.svt.se 2007-04-13 Tid: 16:25
204 http://www.paraplyprojektet.se/partner/sveriges-television/ 2007-04-13 Tid: 16:30
205 www.svt.se 2007-04-13 Tid: 16:25
206 http://www.paraplyprojektet.se/partner/sveriges-television/ 2007-04-13 Tid: 16:30
207 www.svt.se 2007-04-14 Tid: 10:22
208 Ibid.
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Intervju 4

Sveriges Television, datum: 16/4 –07, klockan 8.00-8.30

Den fjärde personen jag talade med var ”Anna”. Anna arbetar som personalchef på SVT
sedan två år. Hennes arbetsuppgifter är att leda personalen mot företagets mål. Anna har en
universitetsexamen i personal och arbetslivsfrågor.

Ledarskap
Anna poängterar att ledarskap handlar om att ge medarbetarna vägledning. En ledare måste
leda sina medarbetare och för att kunna göra det behöver en ledare hela tiden ha företagets
mål och strategier i huvudet. Men Anna menar att det samtidigt handlar om att kunna få ut
den bästa potentialen ur varje medarbetare. Hennes lösning till detta är att skapa ett bra
samspel mellan sig själv och medarbetarna. Anna förklarar att eftersom en ledare ska vägleda
kommer ett icke fungerande samspel innebära att medarbetarna inte är beredda att följa den
väg som ledaren presenterar. Men om ett bra samspel skapats kommer en ledare kunna ta
ledarskap som ett yrke och inte som en ”sidoaktivitet”. Anna hävdar att genom att kunna ta
ledarskap som ett yrke kommer samspelet innebära att en stark relation skapas mellan
medarbetare och ledare. Detta leder vidare till en ömsesidig respekt. Anna säger att en bra
relation även handlar om att medarbetarna kan förstå och respektera att en ledare ibland måste
fatta svåra och tunga beslut. Anna har själv betraktat motsatsen, det vill säga där
medarbetarna saknar respekt för ledaren och det har aldrig slutat bra. Hon menar vidare att för
att erhålla denna respekt och tillit gäller det för en ledare att kunna hantera sin personal på ett
bra sätt. För att behandla personalen på ett bra sätt menar Anna att det gäller att anpassa det
”dagligdagsa” arbetet efter varje individ. Hon menar att SVT arbetar med att behandla alla
medarbetare lika, alla är lika värda. Men som ledare gäller det att tänka ”vem är det jag har
framför mig” och ”hur ska han eller hon ta emot denna information”. Anna menar att hon
arbetar på detta sätt och att det är i individanpassade situationer som en ledares roll kommer
fram.

Mångfald
När det kommer till mångfald är detta något SVT jobbar mycket med. För SVT handlar
mångfald inte endast om etnisk tillhörighet utan det handlar lika mycket om kön, ålder, kultur
och språk. Anna fortsätter med att berätta att alla lagar och regler som rör etnisk-, religiös-
och kulturellmångfald styr inom företaget. Anna menar med detta att varje medarbetare ska
inneha samma rättigheter och möjligheter, oavsett tillhörighet. Anna berättar att företaget
arbetar aktivt med att främja dessa rättigheter och möjligheter för anställda. Hon ser positivt
på mångfald i företaget då hon anser att ju mer olika medarbetarna är desto mer kan du vara
dig själv, dvs. är alla olika kan du vara dig själv utan att behöva oroa dig för att sticka ut.

Anna poängterar att mångfald är viktigt i företaget. Företaget arbetar med att ta in praktikanter
som kompletterar gruppen på SVT. Genom att utforma annonser med nyckelord som mod,
kreativitet och att engagera publiken hoppas SVT kunna nå ut till en mer heterogen
personalstyrka menar Anna. Genom en ökad mångfald kommer SVT:s programutbud att öka,
Anna fortsätter att förklara att detta är en anledning till att SVT arbetar med mångfald. Anna
anser att genom en ökad mångfald och att synliggöra olika erfarenheter och olika kulturella
bakgrunder kan SVT få en ökad kundgrupp. Anna talar om att genom att
personalsammansättningen respresenterar Sverige kommer detta garanterat att generera högre
tittarsiffror och tittarsiffror är ett måste för SVT. Anna tillägger att personalen på SVT inte
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representerar hela Sverige och därför arbetar de med att främja ytterligare mångfald. Hon
hävdar att företaget har förstått vikten och betydelsen av mångfald. Vidare menar hon att det
gäller att nå stora grupper, tillexempel invandrare och/eller låginkomsttagare, ingen grupp ska
lämnas ute. Anna poängterar att detta även är något som står i företagets mångfaldspolicy men
att sedan verkliggöra detta är givetvis svårare. Anna berättar att SVT försöker praktiskt arbeta
med att nå dessa grupper genom att till exempel ha programledare i rutan med olika
bakgrunder. Anna säger att SVT tror att det leder till att publiken kan identifiera sig med
personen.

Medarbetarna på företaget medverkar olika när det kommer till att arbeta med mångfald.
Anna räknar upp tre olika sorters engagemang; ”eldsjälar”, de som i allmänhet är
intresserande och fackliga organisationer. ”Eldsjälarna” förklarar Anna som medarbetare som
brinner för mångfaldsfrågor och arbetar med att främja och utveckla dessa dagligen. SVT:s
fackliga organisationer utser en person som är delgiven att arbeta med mångfalds- och
jämställdhetsfrågor. Sedan är det ledarens roll att driva detta, dvs. att få mångfald att fungera.
Anna menar att när man arbetar med mångfald måste man tänja sig, det är inget som är
smärtfritt utan måste prioriteras som allt annat.

Anna berättar att SVT:s mångfaldspolicy revideras varje år men att mångfalspolicyn inte är
verkningsfull i sig. Men hon menar att det går att arbeta efter mångfaldspolicyn om en
handlingsplan upprättas och hon poängterar att en handlingsplan arbetar varje enhet med.
Handlingsplanen är till för att uppfylla det övergripande i mångfaldspolicyn, som tillexempel
att tjänster ska öka en förståelse mellan etnisk och kulturell mångfald och hur de ska motverka
vissa motsättningar etc. Anna menar att handlingsplanen hjälper SVT att uppnå de uppställda
målen i mångfaldspolicyn.

Leda Mångfald
Anna påpekar att när det kommer till att arbeta med mångfald på SVT handlar problemen om
hur hon som ledare prioriterar olika val i företaget. Det kan handla om att prioritera bort något
eller att prioritera till fördel för något annat, och Anna säger att detta givetvis kan skapa en
missämja. Missämjan kan uppstå då medarbetare kan känna sig orättvist behandlade, det
handlar om att medarbetare inte kan förstå varför Anna inte kan prioritera allt lika. Men dessa
problem anser Anna uppkomma i de flesta situationer och har inte orsakat några konflikter i
gruppen. Anna menar att mångfald i företaget inte ses som något negativt, det skapar inte
problem utan hon menar att hon blir inspirerad av att arbeta med en heterogen grupp.  Hon
påpekar att anledningen till att inga konflikter uppstår bland deras medarbetare är för att
personalen idag är olika från varandra, mångfald är överallt. Men hon säger att skulle problem
uppkomma gäller det för en ledare att vara öppen och att vara modig, men som ledare gäller
det även att inse att olikheter berikar. Anna menar att SVT arbetar med att ta tillvara på
olikheterna och berikas av dem, företaget gör det genom att tänka ”okej, det här är hela den
här potten med massa kunskaper och kompetens som SVT har, vad är nästa steg?”. Hon
bedömer att det är viktigt för en ledare att ta tillvara på den interna mångfalden i form av olika
infallsvinklar, olika kunskaper, olika syn etc. En ledare måste tänka på vad medarbetarna har
som ledaren inte själv har och använda det till en fördel. Anna lyfter fram ett exempel genom
att förklara att har exempelvis en medarbetare ett genuint intresse för flugfiske kan SVT
använda detta och göra ett inslag om ämnet eftersom kunskapen redan finns. Anna avslutar
genom att tillägga att det är viktigt att skapa utrymme och att använda hela den samlade
gruppens kompetens. Genom att göra detta kan man nå nya gränser.
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Annas egna reflektioner om mångfald:

”Mångfald är liksom inte bara den externa mångfalden utan den interna mångfalden, det är
viktigt att tänka att det är hela den här identiteten som är det här med kön, ålder, språk, vart
man kommer ifrån, det är liksom den här kategoriseringen jag tror är viktig när man talar om
mångfald. Mångfald är utifrån ett individperspektiv, varje person är unik, det tror jag är
viktigt, att tänka internt och externt det kan jag känna ibland att det är det vi ska göra. Det är
en annan vinkling på det, det får vi inte glömma.”

Genom att respondenterna har gett mig sin mening om mångfald bidrar denna del till att jag
kan analysera och diskutera de olika svaren och därmed öka min förståelse om
mångfaldsarbetet.
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6. Analys/Diskussion

I denna del kommer jag att presentera analysen varvad med diskussion. Analysen och
diskussionen grundas på empirin som jag kommer att koppla till teorierna. Kapitlet är
uppdelat i två delar för att öka förståelsen av företagens mångfaldsarbete.

6.1 Inledning till analys/diskussion

denna uppsats har jag studerat fyra olika företag som arbetar med mångfald. Jag hade som
syfte att studera hur ledare i företag arbetar med att omsätta företagens mångfaldsstrategi
till praktiska handlingar, och studera vilka fördelarna och utmaningarna kan vara. Med

praktiska handlingar menar jag hur en ledare tolkar och anpassar strategin efter företagets
specifika situation. För att erhålla en ökad helhetsbild om mångfaldsprocessen gäller det att
studera likheter och skillnader i mångfaldsarbetet bland företag och studera vilken verkan
interaktionen med marknaden har för företag.

Som ni minns sammanställde jag en modell i avsnitt 3.8 som presenterade min mångfaldssyn,
i min analys/diskussion kommer jag att använda mig av denna modell. Analys/diskussionen
kommer att presenteras i enlighet med denna modell för att kapitlet ska få en struktur och att
det ska vara lättare för läsarna att förstå varför jag väljer att analysera de delar jag analyserar.

            Interaktion                 Interaktion

6.2 Motivering till analysmetod och genomförandet a v analys/diskussion
Jag har valt att dela upp analysen i två delar. I den första delen kommer jag att analysera varje
företag för sig, detta för att inte kontexten ska försvinna. Den första delen bidrar till att jag
kan öka min förståelse om hur ledare arbetar med att omsätta en mångfaldsstrategi till
praktiska handlingar och vilka fördelar och utmaningar företag stöter på. I den andra delen av
analysen kommer jag att analysera de olika företagen mot varandra. Genom att göra det kan
jag finna likheter och skillnader i hur företag arbetar med mångfald och vilken påverkan
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företagens interaktion med marknaden har på företagens val av arbetssätt. När jag analyserar
det enskilda företaget kommer jag att utgå från en individfokuserad analys som innebär att
fokuseringen läggs på den individ, situation och det företag som studeras.209  Jag kommer
därmed att fokusera på hur ledare arbetar med mångfald i företag och hur situationen påverkar
ledares arbetssätt. I den delen av analysen där jag jämför företagen har jag en ämnescentrerad
analys, dvs. fokuseringen ligger på hur handlande varierar mellan olika företag.210 Jag har valt
dessa två då uppdelningar då Jacobsen menar att tillsammans bidrar analysformerna till att ge
en större helhet i förståelse av materialet. 211

Intervjuerna har inneburit innehållsmässigt varierande resultat. Eftersom det handlar om
respondentens verklighet har tyngden i analysen lagts på de delar som denne har lyft fram
som viktig i sin mening. Detta har lett till att rubrikinledningen i de olika fallen inte ser
identiska ut. Jag vill även poängtera att min analys/diskussion är en personlig betraktelse och
betyder inte att det inte går att betrakta mångfaldsarbetet på andra sätt, men jag menar att detta
är ett sätt att tolka mångfaldsarbetet.

6.3 Företag 1: Swedbank

Varför Swedbank arbetar med mångfald
När Calle berättar om varför företaget arbetar med mångfald menar han att det handlar om
anpassningskrav som vuxit fram från bankens kunder. Därmed arbetar Swedbank, enligt
Calle, med att analysera vilka deras kunder är och kundernas preferenser. Han menar vidare
att banken är noga med att se till att kunderna vet att banken respekterar anpassningskraven
som ställs på banken. För att möta anpassningskraven anpassar Calle sin personal efter
kunderna. Swedbank skriver i sin mångfaldspolicy att genom att anpassa kompetensen, kan
banken utnyttja personalens olikheter och därmed kommer mångfalden att bli en faktor som
leder till en ökad lönsamhet och banken blir en attraktiv arbetsgivare. Att marknaden påverkar
personalsammansättningen i banken illustrerar Calle genom att exemplifiera Swedbank
kontoret i Rosengård i Malmö. Kontorets personal är helt och hållet anpassad efter kunderna.
Argumentet om att känna sina kunder kopplar jag till Broomé et al. som poängterar att ett
företag som förstår sig på sina kunder jämfört med ett företag som inte gör det kommer att
införskaffa sig konkurrensfördelar.212 Jag anser att konkurrensfördelarna uppstår då
personalen representerar kunderna, medan en homogengrupp endast kan representera ett urval
av kunderna. Dvs. om kunderna är heterogena. När det gäller Calles sätt att argumentera om
betydelsen av marknadsspegling anser jag att det överensstämmer med Dass och Parkers
systemsynsätt. Dass och Parker poängterar att synsättet är ett resultat av att företaget har
mycket externa påtryckningar från omgivningen att arbeta med mångfald.213 Jag anser vidare
att Calles argument kan kopplas till Mlekov och Widells förklaring om externt
mångfaldsarbete. Externt mångfaldsarbete handlar om att analysera företagets kunder och
anpassa sig därefter.214 Jag anser att Calle arbetar efter externt mångfaldsarbete då han lägger
tyngd på kundernas betydelse och att det är viktigt att respektera kunderna. Jag anser att Calle
argumenterar på detta sätt eftersom banken är ganska beroende av sina kunder, och därför är
det viktigt att Swedbank vårdar sina kundrelationer. Jag betraktar att Calle verkar vara
                                               
209 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 218.
210 Ibid.
211 Ibid., 219.
212 Broomé, Carlsson och Ohlsson,  Bäddat för mångfald,  49.
213 Dass och Parker, ”Strategies for managing human resource diversity”, 73.
214 Mlekov och Widell, Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?, 59.
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medveten om vilka hans kunder är och jag anser att detta kommer att underlätta för honom
när han anställer ny personal till banken då han vet vad som komplettera gruppens kompetens.

Perspektiv och Strategier
För att företaget ska gynnas av mångfaldsarbetet menar Calle att det gäller att ta tillvara på
personalens olika egenskaper och förutsättningar. Calle menar att den ökade
konkurrenskraften som banken argumenterar om i mångfaldspolicyn, kommer att baseras på
personalens olika perspektiv och erfarenheter. Jag betraktar att perspektivet Calle ser
mångfald ur kan kopplas till lärandeperspektivet. Lärandeperspektivet handlar om att
mångfald leder till ökad kundtillfredsställelse då företaget kan ta hänsyn till kunders
preferenser.215

Jag anser att det argument som tas upp i bankens mångfaldspolicy, om att mångfald bidrar till
en ökad konkurrenskraft kan kopplas till Dass och Parkers förändrarstrategi. Men när jag
tolkar svaren Calle har givit betraktar jag att han ger mening till mångfaldsarbetet som en
orsak av den demografiska marknaden och att det praktiska arbetet utgår från detta. Jag anser
därmed att Calles svar kan kopplas till Dass och Parkers anpassningsstrategi. Strategin lyfter
fram demografins betydelse och menar att företaget innehar en förståelse att den stimulerade
marknadstillväxten är ett resultat av en diversifierad personal men även av diversifierade
konsumenter.216 Jag anser att Calle utgår från strategin som Swedbank har utarbetat för
koncernen som säger att olikheter leder till en ökad kreativitets- och innovationsförmåga, men
att han praktiskt arbetar efter en strategi han anpassat till sin lokala situation, vilket innebär att
anpassa sig till de demografiska trycken. Calle lyfter fram att som ledare är det viktigt att
förstå att det är skillnad på en mångfaldspolicy och att sedan omvandla den till praktiska
handlingar. Detta tolkar jag som att Calle är medveten om att det är två olika saker och jag
anser att det är bra att han skiljer dessa åt. Att Calle skiljer dessa två åt anser jag har att göra
med att Calle ”känner” sin marknad så pass bra att han vet hur han ska arbeta för att det ska
fungera. Genom att Calle ständigt anpassar sig och tar hänsyn till sina kunder anser jag att han
sänder ut signaler till kunderna på sin lokala marknad att han respekterar kundernas krav.

Interaktion mellan personal och ledaren
När det gäller de utmaningar mångfald kan medföra menar Calle att han inte har stött på
mångfaldens paradox. Men han hävdar att en heterogen arbetsgrupp kan bidra med
utmaningar. Han argumenterar att dessa utmaningar kan komma i form av ökade konflikter
om inte gruppen intresserar sig för varandra. Han poängterar dock att lösningen till dessa
konflikter är att adressera de så fort de uppkommer och uppmuntra till en öppen
kommunikation och ärlighet. Det gäller enligt honom att inte sopa problem under mattan. I
Swedbanks mångfaldspolicy står det att genom att öka kunskapen i företaget om mångfald
kommer banken att kunna förbättra mångfaldsarbetet och därmed även öka mångfalden. Att
banken vill öka sin kunskap om mångfald anser jag kan kopplas till vad Brislin och Kim säger
om att ju mer ett företag vet om mångfaldens fördelar och utmaningar desto mer kan företaget
få ut av mångfaldsarbetet.217 Jag anser att det är bra att företaget vill öka sin kunskap, jag
menar att om banken gör de kan de arbeta bättre med mångfald. Därför att om ledarna känner
till de utmaningar som kan uppkomma så kan de redan från början arbeta på ett förebyggande
sätt. Calles argumentation om utmaningar anser jag kan kopplas till Joplin och Daus
förklaring om maktkamp, utmaningen uppstår på grund av att de diversifierade individerna
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inte passar in i företagets ”normer”. Vidare innebär detta att en osäkerhet växer fram då
individerna i företaget inte kan identifiera sig med varandra.218 Jag betraktar att
mångfaldspolicyns mål om att öka kunskapen i företaget kan illustreras med Calles kunskap
om hur mångfaldens utmaningar ska bemötas om de väl uppstår och jag anser att kunskapen
Calle uppvisar om denna fråga indikerar på att Calle har en realistisk syn om vad
mångfaldsarbete innebär. Därför anser jag att skulle det uppkomma utmaningar i företaget på
grund av mångfalden, har Calle kunskap för att tillsammans med personalen överkomma
dessa. Jag menar att Calle är förberedd och uppkommer utmaningar kommer Calle att
adressera dessa, och med sin medvetenhet och kunskap, se till att de försvinner.

För att få mångfaldsarbetet att fungera i företaget menar Calle att det handlar om att skapa ett
bra samspel mellan ledare och personal och att ta hänsyn till sin personal. Det gäller för en
ledare att stötta medarbetarna olika då de har kommit olika långt i utvecklingen. Jag anser att
Calles förfarande överensstämmer med vad Lichtenstein et al. menar om att det är viktigt för
en ledare att ständigt anpassa sig till varje situation och individ.219 Jag anser att det är bra att
Calle förstår vikten av samspelet och att detta kommer leda till en flexibel företagsstruktur.
Jag anser att Calle arbetar med sin personal på ett bra sätt och lyckas därmed hålla utmaningar
borta från företaget. Vidare menar jag att arbetssättet kommer att gynna Swedbank
långsiktigt, med en flexibilitet i strukturen kommer banken lättare att kunna anpassa sig till
snabba marknadsförändringar och att snabbt kunna svara på kundernas krav.

Givetvis gäller det även att lägga på minnet att mångfald är ett känsligt ämne och inget
företag vill bli utpekat eller förd i dåligt ljus. Skepticism kan givetvis överkastas på de svar
Calle gav då han antydde på att företaget inte stöter på problem. Han kanske anser att mindre
smickrande utsagor inte ska lämnas till allmänheten. Att det kommer ut att det finns
motsättningar från personalen är aldrig positiv då det innebär sämre sammanhållning bland
personalen och mindre delaktighet och ökade konflikter. En annan anledning anser jag kan
vara att Swedbank överkommit eventuella utmaningar och därför finns det inga längre. Jag
menar att det kan vara ett resultat av ett väl fungerade samspel mellan personal och ledare.

Sammanfattning:

Varför Swedbank arbetar med mångfald
� Swedbank arbetar med mångfald för att kunna möta kundernas krav på kompetens. Jag

fann att interaktionen mellan banken och dess omgivning har lett till att banken arbetar
med externt mångfaldsarbete, det vill säga bankens praktiska mångfaldsarbete handlar om
att anpassa sig efter de anpassningskrav som omgivningen ställer på banken. Calle menar
att banken möter dessa krav genom att lyssna på kunderna och dess preferenser och sedan
anpassa personalstyrkan därefter, det är marknaden som styr.

Perspektiv och Strategier
� Jag anser att Calle arbetar efter en anpassad strategi för att finna en passform mellan

företaget och omgivningen. Från mångfaldspolicyn tolkar jag att mångfaldsstrategin är
förändrarstrategin men de svar Calle gav tolkar jag som att han arbetar efter
anpassningsstrategin. Anpassningsstrategin kommer förmodligen från de uppställda
riktlinjerna i mångfaldspolicyn och att Calle har valt att ta dessa riktlinjer som vägledning
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och anpassa strategin efter sin lokala marknad, jag fann vidare att strategin var påverkad
av lärandeperspektivet.

Interaktion mellan personal och ledaren
� Calle möter inte på svårigheter när det gäller att leda personalen mot

anpassningsstrategins mål. Interaktionen mellan Calle och hans personal tyder på en
problemfri process vilket i sin tur leder till att de uppställda målen kan nås. Jag drar
slutsatsen att Calles problemfria interaktion mellan sig och personalen beror på att hans
praktiska hantering har en medvetenhet om den paradox som mångfald kan medföra. Calle
arbetar med att företagsstrukturen ska förespråka en öppenhet och jag anser att detta är
”nyckeln” i Swedbanks fall för att arbeta emot motsättningar.

Uppnådda mål och Feedback
� Jag tolkade de svar Calle gav att bankens önskade mångfaldsmål var att kunna möta

kundernas krav på kompetens och på så sätt få en ökad kundbas då Calle menar att banken
jobbar med hela samhällsspektret. Genom att visa sina kunder att banken har den
kompetens som kunden kräver, leder det till att kunden vet att denna kan gå dit och få den
hjälp kunden behöver. Jag anser att bankens sätt att arbeta med mångfald leder till en
feedback tillbaka till marknaden som innebär att Swedbank bättre klarar av att möta
marknadens krav. Som helhet för företaget drar jag den slutsats att mångfaldsarbetet
kommer att gynna företaget långtsiktigt. Calles sätt att arbeta med sin personal innebär att
företaget kommer betraktas som en bra och öppen arbetsplats som uppmuntrar till
nytänkande, vilket fortsätter attrahera en heterogen personalstyrka, och bankens sätt att
vårda sina kunder leder till att kunderna blir lojala.

6.4 Företag 2: Volvo Penta

Varför Volvo Penta arbetar med mångfald
Maria inleder med att berätta att företaget arbetar med mångfald för att Volvo Penta har
konsumenter världen över. Mångfaldsarbetet leder därmed enligt Maria till att kunna möta
företagets globala marknad och genom att göra det kommer företaget vässa sin globala
konkurrenskraft. En heterogen arbetsgrupp ökar konkurrenskraften, enligt Maria, då olikheter
leder till att företaget får en kompott av samlade perspektiv, bakgrunder och kunskaper. I
Volvos mångfaldspolicy anges det att företaget arbetar med mångfald av ett flertal
anledningar: ökad lönsamhet, ett mer dynamisk företag och ökad lojalitet från personal och
kunder. Detta kommer att bidra till en ökad innovationsförmåga då mångfald ger en ökad
kunskapsbas och med den ökade kunskapsbasen kan företaget tillgodose kundernas behov
samtidigt som att stärka marknadspositionen. Maria menar att hon arbetar med att utnyttja
olikheterna till företagets fördel. När det kommer till att praktiskt arbeta med mångfald
berättar Maria att fokus ligger på jämställdhet. Hon menar att mångfald har fått denna fokus
då företaget är mansdominerat. Jag anser att Marias sätt att betrakta mångfald kan kopplas till
Mlekov och Widell interna mångfaldsarbete.  Internt mångfaldsarbete handlar om att samla
den innevarande kompetensen och göra det bästa av det.220 Jag anser vidare att Volvo Pentas
mångfaldspolicy kan kopplas till Cox som skriver att mångfaldsarbete bidrar till en ökad
innovationsförmåga.221  Jag anser att företaget arbetar med internt mångfaldsarbete då jag
tolkar Marias svar som att hon menar att företaget behöver vara ”starkt”, dvs. stå på en stadig
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grund för att kunna agera på den globala marknaden. Jag menar att företaget ser till att bygga
upp företagets ”styrka” inifrån och sedan när de har gjort det, väljer de att gå ut på marknaden
och möta kunderna likaväl som att stå starka emot sina konkurrenter. Att satsa på internt
mångfaldsarbete anser jag har den fördelen att företaget känner ”sig själv”. Jag anser att detta
är viktigt när det gäller att agera på en snabbföränderlig marknad. Jag anser att detta gynnar
företaget på så sätt att när de väl kommer ut på marknaden kommer de inte att ”skrämmas” av
mindre motsättningar, från exempelvis konkurrenter. Eftersom företaget satsat på att bygga
sig starka inifrån bedömer jag att det leder till ett ökat ”självförtroende” för företaget och
därmed lättare kunna hantera förändringar.

Perspektiv, strategier och interaktion mellan personal och ledare
Maria berättar att när företaget arbetar med mångfald stöter de på motsättningar från
personalen. Personalen uppvisar en rädsla för mångfald, Maria kopplar uppkomsten av rädsla
till rädsla för det okända. Därmed menar hon att det praktiska mångfaldsarbetet blir svårt i
förtaget. För att överkomma utmaningar poängterar Maria att Volvo Penta arbetar aktivt med
att förebygga utmaningar och försöker skapa en medvetenhet hos företagets ledare om deras
egna fördomar. När utmaningarna väl dyker upp menar Maria att det är viktigt att adressera
dem så fort som möjligt. De motsättningar Maria förklara anser jag kan kopplas till Joplin och
Daus förklaring om maktdynamik. Maktdynamiken är ett resultat av en osäkerhet av att inte
kunna känna igen sig hos andra.222 Jag menar vidare på att Marias oro för utmaningen
företaget stöter på är rättfärdigat då Ayoko och Härtel påpekar att obehag bland anställda kan
leda till mindre engagemang gentemot företaget.223 Från detta argument anser jag att det är
bra att oron finns hos Maria då det visar på en medvetenhet och ett aktivt agerande för att
finna lösningar. Detta kopplar jag vidare till Miles och Mangold som skriver att en öppen
arbetsmiljö leder till att gruppmedlemmarna agerar mindre fördomsfullt.224 Miles och
Mangold har funnit att en ledares uppträdande influeras av arbetsgruppens tillfredsställelse
och tvärtom. 225 Jag anser att Volvo Pentas förfarande är bra, jag bedömer att om företagets
ledare börjar med att visa sin personal att de respekterar mångfalden i företaget kommer nog
personalen i företaget att göra likaså. Jag menar att Marias agerande om att öka
medvetenheten hos ledarna kommer att leda till ett bättre samspel mellan personal och ledare i
framtiden.  När det gäller Marias förklaring om personalens motsättningar anser jag att det
kan kopplas till moståndsperspektivet. Perspektivet innebär att en homogen grupp anser att
mångfald förstör harmonin i gruppen och betraktar därmed mångfald som ett hot.226  Men när
jag tolkar Marias svar om varför företaget jobbar med mångfald, vilket jag förklarade under
första rubriken, anser jag att hennes syn inte överensstämmer med motståndsperspektivet.
Hennes svar indikerar på att företaget betraktar mångfald som något bra och inte som ett hot.
Hon menar att mångfald är oerhört viktigt i företaget och jag anser att hennes svar och
tidigare argument kan kopplas till diskriminering och rättvisperspektivet, och hur hon säger
sig arbeta med mångfald kan kopplas till förändrarstrategin. Men, när jag sätter Marias
praktiska mångfaldsarbete i en kontext betraktar jag att det kan kopplas till
defensivstrategin,227 jag argumentera om denna strategi då jag anser att hon fokuserar mycket
på jämställdhet i företaget. Och det är jämställdhet denna strategi förespråkar.
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Volvo Pentas sätt att arbeta med mångfald har fascinerat mig, jag anser att företaget tar del av
mångfaldens båda sidor, dvs. företaget befinner sig i mångfaldens paradoxala situation. Men
jag anser att Marias svar om att inte lamslås av motsättningar tyder på att hon är väl medveten
om att det gäller att snabbt försöka överkomma den paradoxala situationen. Detta vill jag
vidare koppla till den diskussion jag förde ovan om det interna mångfaldsarbetets verkan.
Hennes sätt att inte lamslås anser jag är ett resultat av det ökade ”självförtroendet”. När jag
tolkar och reflekterar över de motsättningar Maria förklarar inser jag att Maria kanske inte
anpassar strategin efter hennes lokala situation. Jag betraktar Marias angreppssätt som ett
resultat av ett direkt tillämpande av Volvokoncernens mångfaldspolicy. Om nu detta är fallet,
anser jag att det kan skapa problem då jag menar på att policyns riktlinjer är utarbetad efter en
annan strategi.

När Maria ger kontexten mening tolkar jag det som att medarbetarna innehar ett annat
perspektiv. Jag betraktar det som att Maria och hennes personal innehar olika perspektiv vad
gäller mångfald. Förklaringen till detta fann jag när Maria förklarade om prioriteringen för
mångfald i företaget. Hon menade på att det finns ett högt tryck för mångfaldsarbete i
företaget och detta har lett till att ”högt uppe” i företaget arbetas det med mångfald men
längre ner blir det praktiskt svårare. Det höga trycket för mångfald kan kopplas till
systemsynsätt, synsättet tillämpas av de företag som har högt tryck för mångfaldsarbete och
mångfaldsarbetet genomsyrar hela företaget.228 Men jag fann dock att Marias förklaring av
hur hon arbetar med mångfald överensstämde med det fristående synsättet.229 Jag
argumenterar för det fristående synsättet då jag tolkar Marias praktiska mångfaldshandlingar
som att mångfald är en ”sidoaktivitet”. Jag anser inte att mångfaldsarbetet genomsyrar
företaget då personalen verkar inneha ett annat perspektiv än ledaren. Detta anser jag kan bero
på att Maria arbetar på en avdelning som arbetar speciellt med mångfaldsfrågor och arbetet
blir delvis ”isolerat”. Företaget har, som nämnts ovan, högt tryck för att arbeta med mångfald
men använder ett synsätt som företag med nästan inget tryck för mångfald använder. Jag
bedömer att detta kan leda till att ledaren arbetar efter ”fel” angreppssätt och därmed bemöter
personalen på fel sätt. Kanske kan utbildningsveckorna för Volvo Pentas ledare leda till att
ledarena kan öka en medvetenhet hos sin personal om vad mångfald är och vad det innebär.
Jag menar på att personalen kan få den ökade medvetenheten genom att aktiveras och
involveras i mångfaldsfrågor.

Slutligen anser jag att Maria och Volvo Penta arbetar efter en för ambitiös strategi som
koncernen ställt upp. Volvo Penta vill ta del av mångfaldens strategiska fördelar men jag
anser att företaget har för bråttom. Mångfaldsarbete är inget kortsiktigt utan jag anser att
företaget måste inneha ett långsiktigt tänkande och att nyckelordet är tålamod.

Sammanfattning:

Varför Volvo Penta arbetar med mångfald
� Volvo Penta arbetar med mångfald för att kunna stärka sin position på marknaden, dvs.

företaget arbetar med mångfald på grund av affärsstrategiska skäl. Interaktionen mellan
Volvo Penta och omgivningen har medverkat till att företaget arbetar med internt
mångfaldsarbete. Jag menar att företaget arbetar med internt mångfaldsarbete då
företagets marknad efterfrågar ett produktutbud som innebär innovativa lösningar till
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framtida produkter. Volvo Penta tar hänsyn till detta genom att stärka företaget inifrån och
därefter möta den globala marknaden.

Perspektiv och Strategier
� När det kommer till att arbeta fram en strategi för att kunna möta kraven som ställs på

företaget anser jag att Volvokoncernen i sin mångfaldspolicy anger riktlinjer som är
uppbyggda efter förändrarstrategin. Jag fann att Marias svar antydde på förändrarstrategin
men när jag tolkade kontexten fann jag att Maria arbetar efter defensivstrategin. Vidare
fann jag att Maria arbetar efter diskriminering och rättvisperspektivet medan
medarbetarna innehar motståndsperspektivet. Jag anser att detta leder till att företagets
personal kommer att finna vägledningen svår att följa då den inte förmedlas på ett klart
sätt. Jag menar på att Maria glömmer Volvos angreppssätt: att tänka globalt och agera
lokalt. Hon förklarar att satsningen på mångfald handlar om att kunna möta den globala
världen. Jag anser att det kan vara källan till problemet.

Interaktion mellan personal och ledare
� När Volvo Penta förmedlar mångfaldsstrategin i företaget blir interaktionen mellan ledare

och personalen lidande. Personalen motsätter sig i termer av en uppvisad rädsla. Jag anser
att om företaget inte lyckas lösa detta kommer gruppens sammanhållning att bli dålig och
det leder till sämre prestationer, jag menar även att det kan leda till en högre
personalomsättning då en miljö som innehar rädsla kommer att bli för mycket för vissa.
Men får företaget detta att fungera tror jag att de kommer starkare ur det. Jag anser att om
ledare och personal tillsammans överkommer denna utmaning skapas ett bättre samspel i
termer av ökad tillit och lojalitet. För att överkomma utmaningen arbetar Maria med att
implementera en medvetenhet hos ledarna och cheferna i företaget. Detta anser jag är ett
bra steg på vägen, genom att lära känna sig själv bedömer jag att företaget kan möta
mångfald på ett öppet sätt.

Uppnådda mål och Feedback
� Jag anser att mångfaldsstrategin inte riktigt blivit förmedlad i företaget. Jag menar att

mångfaldsarbetet inte kommunicerats på ett tillräckligt effektivt sätt. Därmed anser jag att
en naturlig konsekvens av detta är som jag fann, att mångfaldsarbetet står stilla vid
interaktionen mellan ledare och anställda. Dessutom tolkade jag att Maria praktiskt
arbetade efter en mångfaldspolicy som är uppställd för en annan strategi. Med detta menar
jag att mångfaldspolicyn är framtagen efter förändrarstrategin, men Volvo Pentas strategi
är defensivstrategin, vilket innebär att de arbetar efter ”fel” riktlinjer. Jag anser vidare att
för tillfället kommer Volvo Penta inte nå de konkurrensfördelar de hoppas på, och därmed
ingen feedback tillbaka till marknaden. Jag bedömer dock att Maria har lösningen till
detta, hon arbetar med att öka medvetenheten i företaget och därmed anser jag att
företaget är ett steg på väg åt rätt håll. Jag anser att Maria möjligtvis kan underlätta
mångfaldsprocessen i företaget genom att revidera personalens perspektiv till det
perspektiv hon har. Jag betraktar att mångfaldsarbetet inte kan ”lyckas” om personal och
ledare drar åt två olika håll.
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6.5 Företag 3: Volvo Lastvagnar

Varför Volvo Lastvagnar arbetar med mångfald
Karin berättar att Volvo Lastvagnar arbetar med mångfald för att kunna agera i en
internationell värld. Hon menar att det handlar om att kunna spegla marknaden och arbeta
med att få det bästa ur medarbetarna. Hon förklarar att förut handlade mångfald om kön i
företaget, men nu har definitionen fått en bredare mening, hon bygger vidare med att förklara
att företaget arbetar med mångfald för att det är en god affärsidé, dvs. företaget arbetar med
mångfald på grund av strategiska skäl. Jag anser att detta kan kopplas till Mlekov och Widells
förklaring om internt och externt mångfaldsarbete.230  Jag anser mig kunna tyda både internt
och externt mångfaldsarbete, externt mångfaldsarbete då det handlar om att kunna arbeta
utifrån marknaden och internt då det handlar om att utnyttja personalen och ställa upp mål
därefter. Jag bedömer att genom att Volvo Lastvagnar utgår från både internt och externt
mångfaldsarbete kommer företaget att utnyttja mångfaldens sidor till max. Företaget kommer
att kunna anpassa sig efter sina kunder och tillgodose deras behov och jag anser att det interna
mångfaldsarbetet leder till att företaget tar tillvara på den heterogena gruppens fulla potential.

Perspektiv, strategier och interaktion mellan personal och ledare
Jag anser att Karins sätt att se på mångfald kan kopplas till lärandeperspektiv.231 Jag
argumenterar för detta perspektiv då jag tolkar Karins svar som att företaget ser mångfald som
något som leder till ökad effektivitet, innovationsförmåga, kundtillfredsställelse och
personalutveckling. Vidare anser jag att innan företaget utökade innebörden av sin
mångfaldsdefinition arbetade de efter diskriminering och rättvisperspektivet. Perspektivet
innebär att företaget arbetar för ett mer jämställt företag.232 Men jag menar att i och med att
företaget har utökat definitionen har de bytt perspektiv till det senare, lärandeperspektivet.233

Företaget har insett betydelsen av de fördelar mångfald medför och jag anser att företaget lagt
i en ”högre växel” och arbetar nu med mångfald för att förbättra sin situation. Jag anser att
Volvo Lastvagnar tänker utnyttja de fördelar mångfald bidrar med. Detta då jag tolkar att de
använder sig av ett perspektiv som innebär att öka företagets konkurrenskraft med hjälp av
ökad kreativitet och bättre innovationsförmåga och dessutom arbetar företaget både med
internt och externt mångfaldsarbete som jag nämnde ovan. Jag anser att en mångfaldsstrategi
kommer att gynna företaget oerhört mycket på grund av den bransch de är verksamma i. Jag
menar att företag i en industribransch behöver alla dessa fördelar för att klara av
konkurrensen.

När Karin berättar om mångfaldsarbetet i företaget talar hon om att det är viktigt att anpassa
mångfaldsarbetet till var hon befinner sig och vilka hon arbetar med. Hon menar att mångfald
inte är en ”one-size-fit”. I Volvos mångfaldspolicy anges vikten av mångfaldsarbetets
anpassning till den lokala situationen då mångfald inte betyder samma sak överallt. Jag anser
att detta är viktigt och jag ser även Karins medvetenhet om att det gäller att anpassa sig efter
situationen som en bidragande faktor till att kunna arbeta med mångfald på ett bra sätt. Jag
menar att företag möter olika krav från sina lokala marknader och därför behöver de arbeta på
olika sätt. Jag anser att Karin har den erfarenhet och medvetenhet som krävs av en ledare som
leder en heterogen grupp, då hon lyfter fram att det är viktigt att utgå från sin situation och
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232 Ibid., 71.
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vilka det är man leder. När Karin arbetar med mångfald säger hon att hon uppmuntrar
medarbetarna till att vara aktivt involverade. När det kommer till det praktiska
mångfaldsarbetet menar hon att företaget sätter upp mål om vad företaget vill uppnå i termer
av aktiviteter att genomföra. Hon anordnar exempelvis seminarier och visar filmer. Hon vill
att hennes medarbetare ska förstå vad mångfald innebär, genom att öka medvetenheten hos
personalen anser Karin att företaget kan uppnå en struktur präglad av öppenhet. Precis som
Karin, tas det upp i mångfaldspolicyn om vikten med att få feedback från de anställda för att
kunna kordinera mångfaldsarbetet. Arbetet kan förbättras ytterligare genom att lyssna på de
anställda. Detta kan kopplas till förändrarstrategin, som innebär att konflikter och
diskussioner är bra då det skapar en öppenhet i företaget.234 Jag tolkar det som att Karin
arbetar med samma mångfaldsstrategi och mångfaldspolicy som koncernen har utarbetat. Jag
menar att Karin inte medvetet ”tagit” riktlinjerna från företagets hemsida utan att Karin efter
anpassning till sin situation och företagets förutsättningar tillämpar den mest passande
strategin. Karins mångfaldsförfarande stöds av systemsynsättet,235 då Karin menar att
företaget har höga påtryckningar från omgivningen och arbetar aktivt med mångfald och
övervakar processen. Argumentationen som stöder att företaget övervakar processen anser jag
vara de olika aktiviteter Karin nämner att de genomför för att stämma av mot
mångfaldspolicyn. Jag anser vidare att dessa aktiviteter kan kopplas till Joplin och Daus
utmaning som handlar om delaktighet, delaktighet är kritiskt för att mångfaldsarbetet ska
fungera.236 Karin har inte stött på denna utmaning men verkar ändå inneha en medvetenhet
om den och jag bedömer därmed att Karin arbetar på ett förebyggande sätt.

När Karin berättar om företagets mångfaldsarbete säger hon att det praktiska mångfaldsarbetet
tar mer tid än vad hon hade förväntat sig. Karin poängterar att det är skillnad på att leda en
homogen och en heterogen grupp, hon menar att leda en heterogen grupp innebär att en ledare
måste lägga ner mer tid på ledarskapet och ge gruppen mer uppmärksamhet. Detta menar även
Ayoko och Härtel som har funnit att heterogena grupper jämfört med homogena grupper lider
av sämre gruppsammanhållning, ökade konflikter och lägre tillit och
kommunikationssvårigheter,237 och jag anser därför att en ledare som leder en heterogengrupp
måste ta dessa saker i beaktning. Men hon menar att en ledare kan ”lyckas” att arbeta med
mångfald om denne besitter en god grund av självtillit och har erfarenhet. Hon säger att det
även krävs ett bra samspel som uppvisar ömsesidig respekt. Hon visar respekt till sina
medarbetare genom att behandla medarbetarna lika utifrån en värdebaserad plattform men
olika utifrån situationen. Karins förklaring om att mångfaldsarbetet är tidskrävande kan
kopplas till utmaningen om tröghet. Det gäller för en ledare att arbeta med en öppen och klar
kommunikation för att överkomma utmaningen.238 Jag anser att Karin gör det genom de
aktiviteter hon anordnar. Jag bedömer att Volvo Lastvagnar lyckas överkomma utmaningar
genom att involvera och engagera personalen aktivt.

Jag anser att i vissa situationer kan mångfaldsarbete kännas som att det krävs en
”övermänniska” till ledare, men kanske är det bara som Karin menar att det är en ledares
personliga mognad och intresse för andra människor som är en faktor till hur företaget lyckas
med mångfaldsarbetet. Jag bedömer även att företagets personal behöver uppvisa dessa två
faktorer, då mångfaldsarbete handlar om ömsesidigt deltagande, och jag anser att en ledare
kan skapa förändringar i ett företag men inte utan personalens delaktighet.
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Sammanfattning:

Varför Volvo Lastvagnar arbetar med mångfald
� Volvo Lastvagnar arbetar med mångfald för att det är en god affärsidé som leder till att

företaget erhåller en ökad konkurrenskraft. Interaktionen mellan Volvo Lastvagnar och
företagets omgivning har inneburit att företaget arbetar både med externt och internt
mångfaldsarbete. Jag menar på att företagets satsning att arbeta både med internt och
externt mångfaldsarbete leder till att företaget kan bygga upp ett starkt företag inifrån men
samtidigt bygga en stark position ute på marknaden.

Perspektiv och strategier
� Jag fann att Karin arbetar efter förändrarstrategin. Denna strategi har arbetats fram efter

fastställandet av lärandeperspektivet. Jag anser att lärandeperspektivet är ett resultat av
marknadens höga tryck för att företaget ska arbeta med mångfald. Strategin uppmuntrar
till diskussioner och jag anser att Karin gör det genom att anordna aktiviteter. Hon arbetar
med att övervaka mångfaldsprocessen för att undvika utmaningar.

Interaktion mellan personal och ledare
� För att få en fungerade interaktion mellan ledare och personal arbetar Karin med att vara

öppen och visa medarbetarna respekt. Medarbetarna är medvetna om vad mångfald
innebär och att de själva är en viktig del i mångfaldsprocessen. Trots de motsättningar
som handlar om tröghet anser jag att det fortfarande går bra att arbeta med mångfald i
företaget då jag fann att Karin respekterar mångfaldsarbetet och ger arbetet den tid det
krävs. Jag menar även att Karin ökar medvetenheten bland de anställda genom att rusta
dem med kunskap.

� Uppnådda mål och Feedback
Företaget vill med mångfaldsarbetet uppnå en ökad dynamisk företagskultur och jag
menar att Volvo Lastvagnar kommer att nå detta mål, då företaget arbetar med att aktivt
övervaka mångfaldsprocessen. Genom att erhålla en flexiblare företagsstruktur anser jag
att företaget lättare kommer att kunna överkomma utmaningar. Även företagets satsning
på externt och internt mångfaldsarbete vässar företagets konkurrenskraft och därmed
kommer företagets feedback tillbaka till marknaden innebära en starkare position.

6.6 Företag 4: Sveriges Television

Varför SVT arbetar med mångfald
Anna poängterar att anledningen till att företaget arbetar med mångfald är för att erhålla en
ökad kreativitet vilket kommer att gynna företaget. Anna lyfter fram att om personalen
kompletterar varandra kan den ökade kreativiteten uppnås, och kreativiteten kommer leda till
att företaget kan utveckla programverksamheten. Anna menar att hon tar tillvara på de
olikheter mångfald medför genom att tänka vad det är för samlad ”pott” personalen utgör och
utformar sedan mål därefter. Den samlade kompetensen influerar utformandet av
programutbud på SVT. Hon påpekar vidare att företaget måste utforma sitt programutbud
utifrån företagets kunder, då ingen grupp i samhället ska exkluderas. För att komma åt denna
kreativitet utformar SVT arbetsannonser med nyckelord som mod och kreativitet. Detta kan
kopplas till Mlekov och Widells interna och externa mångfaldsarbete. Interna
mångfaldsarbetet handlar om att analysera vilka de demografiska resurserna i företaget är och
forma mål därefter. Mlekov och Widell menar att det externa mångfaldsarbetet handlar om att
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anpassa tjänster och produkter efter kundbasen.239 Jag anser att det är viktigt för SVT att
arbeta både med internt och externt mångfaldsarbete på grund av branschen företaget är
verksam inom. Jag anser att det är bra att företaget satsar på mångfaldsarbete eftersom det är
viktigt inom ett mediaföretag att ständigt kunna utveckla sina program. Jag bedömer att SVT
kommer att kunna utöka programverksamheten, då de ser till att utnyttja företagets
innevarande mångfald men anpassar sig samtidigt till företagets heterogena kunder.

Perspektiv och strategier
Anna menar att det är viktigt att komma ihåg att olikheter berikar. Hon hävdar att det är
viktigt att skapa utrymme och lyssna på alla medarbetare för att kunna ta del av deras
kompetens för då kan man nå nya gränser. Anna anser att företaget innehar högt tryck för att
arbeta med mångfald eftersom företaget ständigt måste utöka programutbudet och komma på
nya kreativa program. Detta kan kopplas till systemsynsättet, systemsynsättet anammas av
företag som har höga påtryckningar för att uppvisa en flexibilitet gentemot marknaden.240 Jag
anser att företaget använder detta synsätt då jag tolkar Annas svar som att mångfalden
genomsyrar hela företaget, kreativiteten behövs på företagets alla delar. Jag menar vidare på
att Annas argument kan kopplas till Dass och Parkers lärandeperspektiv som menar på att
”ingen av oss lär lika starka som alla oss”.241 Anna berättade att genom att ta tillvara på alla
olikheter kan företaget nå nya gränser. Jag tolkar det som att Anna menar att gruppen
kompletterar varandra på ett sätt som kommer att ta företaget framåt. Genom att SVT tar
tillvara på företagets mänskliga resurser anser jag att de kommer att skapa en flexiblare
struktur. Jag anser att företagets internkommunikation förmedlar alla i företaget att nya idéer
är välkomna och uppskattas, och personalen kommer inte att hålla tillbaka idéer eller förslag
på förbättringar. När jag vidare tolkar kontexten finner jag antydningar på ett annat
perspektiv. Anna påpekade under intervjun att företaget använder mångfalden till deras fördel
då personalen syns i rutan, hon menade att tittare kan identifiera sig med personen i rutan och
därmed känna en samhörighet med personen. Detta överensstämmer med tillgång och
legitimitetsperspektivet som poängterar att genom att anställa minoritetsgrupper kommer detta
att attrahera minoritetsgrupper på marknaden.242 De två olika perspektiven anser jag vara ett
resultat av att företaget möjligtvis är mitt i ett perspektivbyte. Av mångfaldspolicyn kunde jag
tolka att lagarna påverkade företaget på så sätt att de ska representera samhället medan jag
fann av Annas svar att företaget nu har börjat förstå vikten av mångfald. Jag betraktar det som
att företaget har fått en medvetenhet om de strategiska fördelarna mångfald medför och
arbetar med det av egen vilja och inte på grund av lagar. En annan anledning till att det finns
två perspektiv i företaget anser jag kan ha att göra med att företaget arbetar med både internt
och externt mångfaldsarbete. Jag anser att Anna tillämpar lärandeperspektivet när hon talar
om företagets interna mångfaldsarbete. När hon sedan talar om företagets externa
mångfaldsarbete anser jag att hon utgår från tillgång och legitimitetsperspektivet. När det
gäller vilken strategi Anna arbetar efter anser jag att hon arbetar efter anpassningsstrategin
som säger att en diversifierad konsumentgrupp och heterogen grupp kommer att stimulera
marknadstillväxten.243
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Interaktion mellan personal och ledare
För att få mångfaldsarbetet att fungera menar Anna att interaktionen mellan ledare och
personal ska vara bra och påpekar att det ska finnas engagemang från ledaren och personalen.
För att lyfta fram engagemanget för mångfald i företaget berättar Anna att det finns eldsjälar i
företaget. Jag anser att detta leder till att medarbetarna underlättar mångfaldsprocessen då de
visar ett starkt engagemang. Anna berättar vidare att det är viktigt med tillit mellan henne och
medarbetarna, genom en ökad tillit kan hennes medarbetare respektera hennes beslut. Hon
förklarar att ibland kan hennes medarbetare känna att hon prioriterar val olika i företaget och
att detta leder till att vissa medarbetare känner sig mindre prioriterade. Men hon tillägger att
det inte uppstår konflikter från detta. Jag anser att Annas förklaring kan kopplas till
utmaningen om brist på empati. Denna utmaning uppstår om individer i en grupp känner att
andra individer i gruppen får mer empati av ledaren.244 Anna poängterar att öppenhet och att
vara modig är det som krävs för att överkomma utmaningar som kan komma med mångfald.
Joplin och Daus menar att för att överkomma utmaningen om brist på empati handlar det om
att uppmuntra till öppenhet, tillit och att förstå de olika personernas olikheter. Jag anser att
Anna arbetar med att uppmuntra till öppenhet och detta menar jag är anledningen till att
utmaningen inte bryter ut i konflikter. Jag tolkar att när Anna agerar som ledare, arbetar hon
på ett förebyggande sätt. Med detta menar jag att när Anna beskriver att det är viktigt för en
ledare att hela tiden ha företagets mål och strategier i huvudet för att kunna leda personalen,
beskriver hon egentligen lösningen till utmaningen som har att göra med tröghet. För att
överkomma tröghet måste företagets visioner tydligt klargöras för att de anställda ska veta vad
som eftersträvas och vart de är på väg.245 Genom att Anna arbetar på ett förebyggande sätt
håller hon utmaningar borta från interaktionen mellan henne och personalen.

Sammanfattning:

Varför SVT arbetar med mångfald
� Interaktionen mellan SVT och marknaden har lett till att företaget anser att det finns krav

om att anpassa sig till kunderna, och detta är varför företaget arbetar med mångfald. Anna
arbetar både med internt och externt mångfaldsarbete. Företaget utnyttjar mångfalden på
ett sådant sätt att kunder ska kunna identifiera sig med personalen och därmed känna en
samhörighet. Interna mångfaldsarbetet anser jag är till fördel då företaget utifrån
personalen kan skapa olika program från olika infallsvinklar, erfarenheter och kompetens.
Genom att arbeta med externt mångfaldsarbete kommer företagets kundbas att öka då
företaget arbetar på ett smart sätt, dvs. utnyttjar det faktum att personalen syns i rutan.
Företaget anpassar personal och program efter kunderna.

Perspektiv och strategier
� Jag anser att Anna arbetar efter anpassningsstrategin, vilket jag anser fungerar bra då

Anna är väl medveten om den omgivning företaget befinner sig i. Perspektiven som ligger
till grund för strategin anser jag vara tillgång och legitimitetsperspektivet och
lärandeperspektivet. De två överlappande perspektiven fann jag vara ett resultat ett möjligt
perspektivbyte eller ett resultat av att företaget arbetar både med internt och externt
mångfaldsarbete.
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Interaktion mellan personal och ledare
� För att överkomma eventuella utmaningar ser Anna till att interaktionen mellan henne och

arbetarna är öppen och att den bygger på en bra relation. Jag anser att hon lyckas nå sina
medarbetare genom att vara väl medveten om vilken strategi företaget arbetar efter och
därmed förmedlar hon den på ett bra sätt. Det fungerande samspelet anser jag även syns i
att företaget har eldsjälar. För att överkomma de utmaningar Anna stöter på har hon
arbetat upp ett så pass bra samspel mellan personalen och henne som innebär att hon,
likaväl som medarbetarna, respekterar varandra. Anna har fått medarbetarna med sig på
vägen, alla färdas åt samma håll och personalen känner sig delaktiga.

Uppnådda mål och Feedback
� Anna menar att olikheter berikar företaget på så sätt att företaget får en ökad

kreativitetsförmåga och detta leder i sin tur till att kunna utöka programutbudet, där nästa
steg blir att attrahera en bredare konsument grupp. Utifrån detta anser jag att företaget
kommer uppnå sitt mål, som är att bli det ledande mediaföretaget i Sverige. Jag anser att
feedbacken till marknaden är att företaget finner en bra passform då jag betraktar det som
att kunderna är med och bestämmer vad företaget ska sända för program.  Kunderna
dikterar hur företaget ska utveckla sig, och företaget utvecklar sig efter kundernas
anpassningskrav.

6.7 Analys och diskussion tvärs över flera fall

6.7.1 Introduktion till analys och diskussion tvärs över flera fall
Efter att jag analyserat varje företag för sig fann jag att de fyra olika företagen ibland arbetade
på ett liknande sätt och ibland på väldigt skilda sätt. I denna del kommer jag att presentera de
likheter och skillnader jag fann intressanta. Jag har valt att ställa upp denna analysdel under
samma rubriker som analysen ovan för att läsarna lättare ska kunna koppla denna analysdel
med den första. Dock har jag lagt till en rubrik i slutet då denna del inte passade in under
någon av de andra rubrikerna.

Varför företagen arbetar med mångfald
Jag fann att företagen arbetade med mångfald för att vässa företagets konkurrenskraft men när
jag analyserat de fyra olika företagen fann jag att det endast var Volvo Penta som enbart
arbetade med internt mångfaldsarbete. De andra företagen som arbetade med internt
mångfaldsarbete var SVT och Volvo Lastvagnar, men dessa två företag arbetade även med

Swedbank

Volvo Penta Volvo
Lastvagnar

      SVT
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externt mångfaldsarbete. Jag anser att Volvo Penta därmed missar att analysera sin marknad
då företaget arbetar inifrån företaget, dvs. utifrån de resurser företaget har för att kunna möta
marknaden. Jag menar att det kan vara så att de andra företagen börjat med externt
mångfaldsarbete och sen när det har gått bra adderat internt mångfaldsarbete. Jag bedömer att
det är viktigt att även arbeta med externt mångfaldsarbete då det i Sverige är marknaden som
styr. Detta tar Volvo Lastvagnar, SVT och Swedbank hänsyn till. Det var spännande att finna
att alla fyra företagen arbetade med mångfald för att vässa företagens konkurrenskraft men det
visade sig att företagen valde att börja på olika sätt, de olika sätten var att börja inifrån (internt
mångfaldsarbete), eller utifrån (externt mångfaldsarbete) eller att kombinera dessa två med
varandra (internt och externt mångfaldsarbete). Detta var en skillnad jag fann bland företagens
sätt att arbeta med mångfald.

Perspektiv och strategier
Nästan alla företagen poängterar att det är skillnad på en mångfaldspolicy och att praktiskt
arbeta efter den. Jag anser att det är viktigt att komma ihåg att mångfaldspolicyn bland annat
är till för allmänheten, den är förmodligen skriven i en mer positiv anda då externa
intressenter kan ta del av den. Mångfaldspolicyns roll anser jag vara att agera som
”vägledning”. SVT poängterar att mångfaldspolicyn inte är verkningsfull i sig, utan att det
krävs handlingsplaner för att kunna nå mål i mångfaldspolicyn, jag anser att detta visar på en
medvetenhet hos företaget. Även Swedbank och Volvo Lastvagnar lyfte fram att det handlar
om två skilda saker.  Detta anser jag är likhet bland de flesta av företagen.

En annan likhet jag fann var att företagen påpekade att det är upp till varje enhet att anpassa
företagets mångfaldsarbete till företagets lokala situation. Att företagen arbetar efter specifika
mål anser jag mig kunna tyda i de två Volvo fallen. Volvo Penta och Volvo Lastvagnar
arbetar båda under samma koncern, och med samma mångfaldspolicy. Men detta innebär inte
att företagens mångfaldsarbete ser likadant ut. De flesta av företagen har anpassat, så gott de
kan, sitt praktiska mångfaldsarbete efter sin situation. Vikten av att anpassa mångfaldsarbetet
till lokala situationen fann jag även när jag jämförde Volvo Penta och Volvo Lastvagnar då
jag fann att mångfald hade olika fokus i dessa två företag. I Volvo Penta låg fokus på
jämställdhet medan fokus i Volvo Lastvagnar låg på att skaffa en optimal mix av olikheter.
Jag anser även att detta indikerar på att företagen har kommit olika ”långt” i mångfaldsarbetet.
Vi kunde se att förut var även Volvo Lastvagnars mångfaldsfokus jämställdhet men företaget
har nu kommit längre och gjort definitionen bredare. Jag anser att olikheter i
mångfaldsarbetets progress även är en faktor till vilka motsättningar företag stöter på. Jag
anser att ett företag som precis har börjat arbeta med mångfald stöter på mer utmaningar än
företag som kommit längre i mångfaldsarbetet. Jag fann att Volvo Lastvagnar hade en oerhörd
kunskap om mångfaldsarbete och jag fann att företaget arbetat en längre tid med mångfald. En
annan faktor är personalen, jag menar att i de företag där mångfaldsarbetet har ”kommit
längre” är personalen ”van” med mångfald och det är inget ”nytt” de måste anpassa sig till.
Utan det handlar om ett ”normalt tillstånd”. Jag anser att detta kan vara en anledning till att
företag inte stöter på lika många utmaningar som ett företag som precis implementerat en
mångfaldsstrategi. Utmaningarna skiljer sig även åt då företagen agerar på olika marknader
och innehar olika kompetenser. Denna skillnad återkommer jag till under nästa rubrik.

Interaktion mellan personal och ledare
Jag fann en likhet gällande hur företagen arbetar med ledarskap. Alla respondenter påpekade
att ledarskap handlar om att anpassa beteendet till varje enskild medarbetare i företaget.
Hughes et al. menar att det inte finns något rätt eller fel ledarskap utan en ledares agerande
beror på kontexten och medarbetarna i just det fallet som studeras. Det rätta handlingssättet i
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en situation innebär inte nödvändigtvis att det är det rätta handlingssättet i en annan
situation.246 Jag anser att eftersom alla ledarna arbetar med att anpassa sig till sina
medarbetare kommer detta att bidra till en utveckling bland de anställda. Jag menar att genom
att stimulera personalen kommer deras prestationsvilja att öka och de engagerar sig mer.
Genom att stimulera medarbetarna kommer företaget få ut kompetens och kunskap från
personalen.

När jag jämförde företagens interaktion mellan personal och ledare fann jag en skillnad.
Volvo Penta och Volvo Lastvagnar är de två företag som antydde om utmaningar i företaget,
Volvo Penta har det dock svårare än Volvo Lastvagnar att implementera mångfaldsstrategin.
Anledningen till att det är skillnader i utmaningarna företagen stöter på anser jag ligga i att de
fyra olika företagen har olika förutsättningar som påverkar hur företagen arbetar med
mångfald. De företagsspecifika förutsättningarna har i Volvo Lastvagnars fall lett till att de
har lämnat fokuseringen på kön och utökat mångfaldsarbetet genom att bredda definitionen.
Medan Volvo Pentas företagsspecifika förutsättningar har lett till att företaget fokuserar på
kön. Att Volvo Penta och Volvo Lastvagnars företagsspecifika situationer är olika jämfört
med Swedbank och SVT anser jag ha att göra med att strukturen i de två första företagen är
mer ”byråkratisk”. Detta kan ligga som en anledning till ökade svårigheter när företaget
försöker implementera en mångfaldsstrategi. Jag anser att Swedbank och SVT har en
flexiblare företagsstruktur jämfört med Volvo Penta och Volvo Lastvagnar vilket gör att de
inte möter på några större motsättningar. Den flexibla företagsstrukturen anser jag är till de
två företagens fördel då de snabbt och ofta kan anpassa sig efter kundernas krav, och därmed
få nöjda kunder. Jag anser även att skillnaden mellan företagens fungerande interaktion
mellan personal och ledare kan bero på vilka företagets personal är. Eftersom det är
personalen på Volvo Penta som orsakar motsättningar är det intressant att kasta ljus över
personalen och jag anser att företagets personal är en viktig faktor som påverkar hur
mångfaldsarbetet i företaget fungerar. När SVT söker att anställa utformar de annonser med
nyckelord som mod och kreativitet. Med detta vill jag lyfta fram funderingen om att SVT
kanske redan från början anställer en viss typ av personal. Öppna, modiga och som växer av
utmaningar. Volvo börjar dock tänka på detta med rekryteringen och har kommit att utforma
sina annonser med nyckelord som kulturell bakgrund och kvinnliga ansökande och att
företaget vill komplettera sin personal med olikheter i bland annat kunskap, erfarenheter,
perspektiv etc.247

Mångfaldsarbetet i företaget
Jag fann skillnader i hur företag arbetar med mångfald i företagen, Volvo Lastvagnar och
Volvo Penta innehade så kallade mångfaldsavdelningar där det sitter team som arbetar med
mångfaldsfrågor och arbetar fram mångfaldsstrategier etc. Jag fann inte att Swedbank och
SVT hade mångfaldsavdelningar utan de två företagen menade att mångfald genomsyrade
hela företaget. Jag anser att Volvo Penta och Volvo Lastvagnars sätt att arbeta, dvs. inneha
speciella avdelningar som arbetar med mångfald leder till att de inte arbetar i direkt kontakt

                                               

246 Hughes, Ginnet och Curphy, Leadership, 42.
247http://lnosvolvoext06.it.volvo.se/volvo/jobpostings.nsf/SearchPostingsAllextnew/FD73052258819209C12572
C300406FBB?Open 2007-05-14 Tid: 13:55
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med personalen. Jag menar att mångfalden inte är genomsyrad och därmed inte förmedlad till
alla i företaget. Jag anser att detta kan vara en förklaring till varför personalen på Volvo Penta
har ett annat mångfaldsperspektiv än ledningen.
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7. Slutsatser

I uppsatsens sjunde kapitel presenterar jag mina slutsatser. Mina slutsatser är baserade på
mina analyser och diskussioner som jag presenterade i kapitlet innan och mina slutsatser
kommer att svara på uppsatsens problemformulering och syfte. Jag kommer att svara på
dessa genom att presentera vad jag har funnit från mina undersökningar.

är det gäller hur svenska företag arbetar med mångfald och hur de arbetar med att
omsätta företagets mångfaldsstrategi till praktiska handlingar (dvs. hur en ledare
anpassar strategin efter företagets specifika situation) fann jag att företag arbetar efter en

mångfaldspolicy för att kunna uppnå de uppställda målen i mångfaldsstrategin. Jag betraktar
mångfaldspolicyn som vägledning för hur företag ska omvandla mångfaldsstrategin till
praktiskt arbetande. Mångfaldsstrategin har uppställda mål som företaget ska nå,
mångfaldspolicyn däremot handlar om en ”handlingsplan” om hur företaget praktiskt ska
uppnå dessa mål. Strategin handlar om vad företaget vill och policyn om hur företaget ska nå
detta. Exempelvis kunde vi se i Volvos mångfaldspolicy att de praktisk ska arbeta med
mångfaldsnätverk för att kunna nå mångfaldsstrategins mål, som handlar om att öka
kunskapen om mångfald. Jag fann vidare att mångfaldspolicyn i kombination med
mångfaldsstrategin kommer att avgöra hur ledaren väljer att ta sig an mångfaldsarbetet. Jag
fann att ledarens sätt att omvandla denna kombination till praktiska handlingar var påverkad
av hur ledaren tolkade den, och detta utgjorde en grund till ledarens angreppssätt. Det jag fann
var en mer fokuserad syn som avgör hur ledaren tar sig an mångfaldsarbetet, se figur 4. Jag
anser att detta är av betydelse om hur mångfaldsarbetet fungerar. Det extra steget jag fann
hamnar efter mångfaldsstrategin men innan interaktionen mellan ledare och personal.

Perspektiv → Mångfaldsstrategi → Mångfaldspolicy → Angreppssätt

Det överlappande området i figur 4 är ledarens tolkning av mångfaldsstrategin och
mångfaldspolicyn. Jag anser att ledarens ”val” av angreppssätt kommer att vara med och
avgöra hur interaktionen med personalen blir. Bestämmandet av ledarens angreppssätt fann
jag vara influerad av:

→ Tolkning av mångfaldsstrategi
→ Tolkning av mångfaldspolicy
→ Medvetenhet och kunskap om mångfald och dess utmaningar
→ Företagets interna situation, dvs. personal och struktur
→ Företagets externa situation, dvs. kunder och omgivning.

N



 Slutsatser

68

           Interaktion                  Interaktion

Figur 4. Min fokuserade syn på mångfaldsprocessen.

Jag anser att för att leda mångfald krävs det en medvetenhet om mångfaldens ”utmaningar”.
Genom att inneha denna medvetenhet kommer företag att bättre kunna ta tillvara på
mångfaldens potential, ju mer kunskap företaget har om mångfald desto mer kommer
företaget att få ut av mångfalden. Jag menar även att det är viktigt med ett ömsesidigt
deltagande i företag som arbetar med en mångfaldsstrategi. En ledare måste vara engagerad
och intresserad och likaså personalen. Det gäller att strukturen uppmuntrar till ett utbyte av
idéer och tankar mellan medarbetarna och ledaren.

Mångfalds
strategi

Mångfalds
policy

 Ledarens sätt att angripa mångfaldsarbetet

Omgivning

Företag

Mångfaldsstrategi

Ledare

Anställda

Feedback

Uppnådda
mål

Perspektiv



 Slutsatser

69

”In great teams conflict becomes productive. The free flow of conflicting ideas and feelings is
critical for creative thinking, for discovering new solutions, no one individual would have
come to on his own.”248

När det gäller betydelsen av interaktionen mellan företaget och marknaden anser jag att denna
del är den som bestämmer varför företaget väljer att arbeta med mångfald. Om marknaden är
turbulent och ställer krav på företaget att ständigt anpassa sig innebär det att påtrykningarna är
höga. I och med att påtrykningarna är höga anser jag att företag behöver öka deras kreativitet
och innovationsförmåga för att utveckla produkter i samma takt som marknadsförändringarna.
Har ett företag mindre påtryckningar från interaktionen mellan marknaden anser jag att
företag inte kommer att ”satsa” lika mycket på mångfald. Det jag menar är att interaktionen
med marknaden är av betydelse då marknaden kräver snabba förändringar av företaget, det
gäller bland annat kompetensanpassning och produktutveckling. Jag anser att de företag som
har mindre påtryckningar för att anpassa sig, leder till att interaktionen med markanden har en
mindre betydelse för företaget.

När det gäller marknadens påverkan anser jag att företag som arbetar med en ”större”
marknad, dvs. företaget är verksam i flera länder, kan ha svårare att vara flexibel då
omgivningen blir mer ”global” och inte nationell. Jag anser att dessa internationella företag
måste ta hänsyn till så pass många olika krav att de inte lika lätt kan anpassa sig till alla krav.
Ett företag som agerar på en nationell marknad kan därmed ha den fördelen att det inte finns
lika många krav från marknaden som för internationella företag. Därmed finns det färre
anpassningskrav att tillfredsställa. Vidare fann jag att det handlar om vilken slags marknad
företaget agerar i, med detta menar jag att det är skillnad på företag i tillexempel
mediabranschen och företag i en industribransch. Jag anser att företag i mediabranschen
producerar exempelvis program tillsammans med kunderna, då mediaföretag gör det som
deras kunder kräver, jag menar att kunderna har en ganska stor inverkan när företag
bestämmer vad de ska sända. Därmed är anpassningen lättare, men även ett måste. Det finns
skillnader i bransch på så sätt att ett industriföretag innehar en ”stelare” struktur än
tillexempel företag i mediabranschen. För att mångfald ska fungera anser jag att det handlar
om att företagsstrukturen ska vara flexibelt. Företagsstrukturen ska uppmuntra till att
medarbetarna framför deras olika kunskaper, erfarenheter, lösningar etc.  Jag anser att det kan
handla om mer standardiserade arbetsuppgifter i exempelvis industribranschen och därför kan
omställningar till anpassningskrav bli svårare.

För att arbeta med mångfald menar jag att omgivningen bör tas under beaktning. Jag fann att
det är viktigt att företag känner sin egen marknad och sina egna företagsspecifika
förutsättningar. Jag anser att det är viktigt att ”tänka globalt men agera lokalt” då mångfald
kan ha olika innebörder i olika situationer. För vissa företag kan mångfald handla om
jämställdhet, för andra företag kan det handla om att vässa konkurrenskraften. Jag bedömer att
det är viktigt att varje företag omvandlar mångfaldsstrategin och mångfaldspolicyn till egna
specifika mångfaldsmål och anser att den bör vara anpassad till den lokala marknaden. Jag
anser, som jag nämnt ovan, att företagens olika situationer påverkar hur en ledare angriper
mångfaldsarbetet. Vidare anser jag att anledningen till att vissa företag stöter på utmaningar
har att göra med att olika företag har kommit olika långt i mångfaldsarbetet. De företag som
har kommit längre kan redan ha stött på utmaningar och bearbetat dem och därför visar sig
utmaningar mer i företag som inte har kommit lika långt.

                                               
248 Alm, Fördel mångfald, 36.
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För att mångfald ska fungera anser jag att det är viktigt att en ledare kommunicerar strategin
och målen klart för sina medarbetare. Det gäller att ledare och personal drar åt samma håll för
att företag ska kunna arbeta efter gemensamma mångfaldsmål. Jag anser att bristande
delaktighet från antingen ledaren eller medarbetarna leder till att företag inte kommer att nå
de uppställda mångfaldsmålen. ”A vision is only a dream if it does not have the commitment
and support of the people involved”.249

När det gäller likheter och skillnader mellan hur företag praktiskt arbetar med mångfald fann
jag att företag agerar olika i de fall där marknaden spelar in. Företag har olika marknader och
olika företagsstrukturer och därmed kommer angreppssättet för det praktiska mångfaldsarbetet
att se olika ut. Jag anser att skillnaderna handlar om hur ledaren influeras av de punkter jag
räknade upp tidigare, och där finns företagets situation i termer av exempelvis marknaden.
Likheter anser jag uppkommer i sådant som en ledare själv kan bestämma över, exempelvis
ledarskap. Även en likhet som är värd att lyftas fram är ledarnas medvetenhet och kunskap
om mångfald, medvetenheten anser jag att ledaren själv kan vara med och påverka och därför
ser den lika ut mellan företagen.

Vilka företag ska arbeta med mångfald? Jag fann att de företag som har ett högt tryck för
mångfald bör satsa på mångfald. Då dessa företag är beroende av en ständig kreativitet och att
ständigt behöva komma med nya innovativa lösningar. Jag anser att detta kommer ge
företagen konkurrensfördelar, i termer av ökad kreativitet, innovationsförmåga,
problemlösningsförmåga och därmed snabbare anpassningsförmåga. Jag bedömer att i en
nationell marknad som Sverige, dvs. snabb föränderlig, gäller det för företag att ständigt
utveckla sig. Att då inneha olika perspektiv som kan se olika lösningar och använda sig av
olika angreppssätt anser jag är en fördel.

Det jag anser att svenska företag kan lära sig är att det är viktigt att ett företag arbetar efter en
realistisk strategi för att kunna lyckas, strategier och mångfaldspolicyn uppställda på
företagens hemsidor är oftast inte verkningsbara i sig. Jag bedömer att det är viktigt att
komma ihåg att mångfaldspolicyn troligtvis är skriven i en mer positiv anda, och därmed
gäller det för företag att skilja på den nedskrivna policyn och att praktiskt arbeta efter den.
Med detta menar jag mångfaldspolicyn är en romantisering av mångfaldsfenomenet medan
det praktiska arbetandet handlar om mångfaldens verkliga sidor. Jag menar även att det är
farligt med en alltför generell strategi till ett sådant komplext fenomen, det gäller att strategin
tar hänsyn till den komplexitet mångfald uppvisar. Jag anser att företag som arbetar med
mångfald måste ta hänsyn till en rad faktorer och anpassa arbetet efter företagets situation,
mångfald handlar om perspektiv, strategi, omgivningens påtryckningar, dvs. anpassningskrav
på företaget och hur väl ledaren lyckas kommunicera mångfaldsarbetet och att leda
mångfalden. Jag menar på att varje mångfaldssituation har sin lösning och den dikteras av
fenomenet i sig.

                                               
249 Hughes, Ginnet och Curphy, Leadership, 395.
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8. Förslag på fortsatt forskning

ag fann att företag i den privata sektorn arbetar med mångfald av affärsstrategiska skäl och
därmed undrar jag hur det ser ut i den offentliga sektorn? Jag anser att det kan vara
intressant att studera detta med min uppsats som bakgrund och se om det finns likheter och

skillnader. Jag menar att förståelsen skulle öka om hur företag arbetar med mångfald genom
att ställa den offentliga sektorn mot den privata. Därmed lyder frågan:

• Finns det skillnader i mångfaldsarbetet i den privata- och offentliga sektorn?

Det jag fann vidare intressant att forska om är resultatet jag fann från Volvo Penta, dvs. att
medarbetarna tycks se på mångfaldsarbetet annorlunda än ledningen. I och med att
medarbetarna är en viktig del i mångfaldsarbetet skulle jag finna det intressant att göra en fall
studie om hur personalen och ledaren tolkar mångfaldsarbetet. Studera skillnader i hur
personal och ledare ser på mångfaldsarbete i ett och samma företag och varför dessa
skillnader finns. Hur och varför brister kommunikationen mellan ledare och personal?

• Hur förmedlar en ledare mångfaldsarbetet och hur uppfattar medarbetare
mångfaldsarbetet?

J
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9. Studiens kvalitet

För att bekräfta studiens kvalitet har jag valt att ta fem kriterier under beaktning, bestående
av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera och äkthet.

illförlitlighet  innebär att det finns olika tänkbara beskrivningar av hur den sociala
verkligheten ser ut. För att intervjuerna ska anses ha en tillförlitlighet ska resultatet som
sammanställts bekräftas av de personer vars syn på verkligheten studerats. 250 För att

uppfylla detta kriterium har jag låtit respondenterna ta del av empirins sammanställning för att
säkerställa att jag har uppfattat deras verklighet på ett riktigt sätt.

Överförbarhet är ett kriterium som innebär att uppsatsen ska innehålla deskriptiv data för att
läsarna ska kunna bedöma om resultatet kan överföras till en annan miljö.251 Detta har jag
tagit hänsyn till genom att grundligt förklara detaljer om hur företagen arbetar med mångfald.
Min avsikt med uppsatsen har inte varit att finna resultat som kan generaliseras. Men för att
skapa en helhetsbild har jag medvetet försökt studera företag i olika branscher för att kunna se
om det finns likheter och skillnader. Och därmed finna att vissa delar kan överföras till andra
miljöer, medan andra delar är situationsspecifika.  

Pålitlighet är ett kriterium som innebär att arbetet ska kunna granskas. 252  För att erbjuda en
granskarvänlig uppsats har jag grundligt redovisat alla steg i uppsatsens
sammanställningsprocess.  Det innebär att jag ställt upp och presenterat bland annat
problemformulering, val av respondenter, transkriberat intervjuerna, motiverat
analysindelningen etc.  Jag kommer vidare att erbjuda att uppsatsen granskas genom att delta
under en uppsatsopponering.

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren, medveten om svårigheten med
att bibehålla ett fullständigt objektivitet, garanterar att ha agerat i god tro. Forskarens egna
värderingar och teoretiska inriktningar ska inte påverka resultatet. 253 Jag har formulerat
intervjufrågorna på ett sådant sätt att de inte styr respondenten, respondenten ska själv
bestämma vad de anser är meningsfullt att ta upp. Detta har jag gjort genom att inte använda
teoretiska begrepp när jag har utformat intervjufrågorna.

Äkthet består av fem olika delar: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet,
katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Kriteriet äkthet handlar i stort om att öka de
medverkande personernas förståelse om sin sociala verklighet.254 Jag har under uppsatsens
gång ökat min förståelse om ämnet och anser att uppsatsen kan bidra med att hjälpa
respondenterna att öka deras förståelse om mångfaldsfenomenet. Jag anser att respondenterna
kan lära sig från denna uppsats att det handlar om att öka medvetenheten om den paradoxala
situation mångfald innebär och att alltid anpassa mångfaldsarbetet till sin specifika

                                               

250 Bryman och Bell,  Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307.
251 Ibid.
252 Ibid.
253 Ibid.
254 Ibid., 309.
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företagssituation. Min uppsats bidrar till att respondenterna kan förändra sin situation till det
bättre då de erhåller en ökad kunskap om sin situation men även om mångfaldsprocessen.
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10. Den länkande pusselbiten? En reflektion om ämnet mångfald

En reflektion om ämnet mångfald kommer att presentera mina allmänna tankar om ämnet och
inte utifrån någon problemformulering eller något syfte. Efter att ha sammanställt en uppsats
om mångfald har tankar vuxit fram och jag kommer därmed att presentera en allmän
reflektion om ämnet i sig och jag vill påminna läsare att denna del ligger utanför uppsatsens
ramar.

10.1 Introduktion

är jag arbetade med uppsatsen läste jag många böcker och artiklar om ämnet. Tankar och
funderingar väcktes om ämnet men allt kunde givetvis inte rymmas inom ramarna av
uppsatsens syfte. Därför har jag valt att presentera en mer allmän syn om mångfald och

vill därmed poängtera att denna del är en utsvävning av ämnet, kapitlet utgörs av mina
allmänna tankar om mångfald som ligger utanför uppsatsens syfte och problemformulering.
Jag har under uppsatsens gång fått frågor om mångfald och dess innebörd, jag har valt att
svara på två av dessa och börjar med att ange min reflektion om mångfaldens kvantifierbarhet
följt av en reflektion om företagens engagemang till mångfaldsstrategi. Jag kommer slutligen
att växla perspektiv till ett samhällspolitisktperspektiv och diskutera i vilka situationer
mångfald kan påverka företag negativt.

Reflektion: ämnets kvantifierbarhet
När det gäller mångfald talar många om att det inte kan uppvisa ett resultat i form av siffror i
en årsredovisning och därmed förkastas mångfaldens fördelar av många företag. Men jag
anser att mångfald handlar om en ökad konkurrenskraft som inte kan kalkyleras i siffror.
Mångfald handlar om att kunna möta förändringar på marknaden. Att sedan mångfald leder
till ökad vinst är svårt att säga då det inte går att frysa ett fenomen som befinner sig under
ständig revidering. Jag anser vidare att mångfald inte kan kopplas till företagets vinst då
vinstens ökning kan handla om andra påverkande, bakomliggande faktorer. För att finna den
påverkande faktorn måste variabler gå att konstanthållas, mångfaldsprocessen handlar om en
dynamik som innebär ständig revidering och kan därmed inte ”frysas”.

Reflektion: mångfaldsstrategier
När det gäller mångfaldsstrategier anser jag att dessa inte passar alla företag. Företag som vill
att mångfald ska ge snabba resultat bör i min mening inte satsa på mångfald, då jag anser att
mångfald är en långsiktig process. Det kan ta tid innan mångfaldsarbetet uppvisar de
medkommande fördelarna. Jag anser att det krävs tålamod och företag som vill ha snabba
resultat besitter nog inte tålamodet. Bolman och Deal påpekar att företag som endast är
halvtengagerade när de arbetar med en strategi kommer att misslyckas. Bolman och Deal
skriver vidare att för att mångfaldsarbetet ska ”fungera” krävs det ett engagemang, mångfald
ska vara inbyggt i ledarskapet.255 Jag anser att en mångfaldsstrategi är tidskrävande och att
den behöver ”skräddarsys” efter situation, det vill säga efter omgivningen men även efter

                                               
255 Lee G. Bolman och Terrence E. Deal, Reframing organizations- artistry, choice and leadership, (San
Francisco: Jossey-Bass Corp., 2003), 154.
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företagets personal. Det gäller att ta hänsyn till en del faktorer och det krävs mycket
engagemang för att mångfaldsstrategin ska ”fungera”. Därmed anser jag att företag som vill
ha ”snabba” resultat ej böra satsa på en mångfaldsstrategi.

Reflektion: Situationer där mångfald kan påverka företag negativt
Jag anser att mångfaldsarbetet har utvecklats i Sverige och att flera företag använder mångfald
av affärsstrategiska skäl. Men en oroande aspekt som kan komma att påverka varför företag
arbetar med mångfald är regeringens förslag om att, som de skriver, ”lösa mångfaldsfrågan”.
Regeringen menar att detta kan göras genom något de kallar för nystartsjobb. Bakgrunden till
nystartsjobb är att regeringen har lovat fler jobb och bättre integration.256 Syftet med
nystartsjobb är att arbetsgivare ska anställa bland annat diversifierade personer under en
minimum tid på ett år. Nystartsjobben innebär en vanlig anställning men det innebär även att
arbetsgivaren slipper betala arbetsgivaravgifter.257 Jag anser att de företag som kommer att
anställa en diversifierad personal på grund av att det är billigare är de företag som inte ser
mångfald som ett ”verktyg” för att öka företagets konkurrenskraft. Vidare anser jag att de
företag som anställer av andra skäl än affärsstrategiska kommer få problem med tokenism.
Joplin och Daus menar att det finns olika typer av tokenism, det handlar om verklig och
uppfattad tokenism. Den verkliga handlar om att en person blir anställd över mer
kvalificerade medarbetare, medan den uppfattade handlar om att en anställd blivit anställd på
basis av sina meriter men företagets redan befintliga anställda betraktar denna som en
”token”, dvs. personen behandlas som om denne anställts på grund av tillexempel kön,
nationalitet eller ålder.258 Jag anser att regeringens förslag på att ”lösa mångfaldsfrågan”
kommer att drabba företag negativt, då jag menar att tokenism kommer att uppstå. Personen
som blir utsatt för det kommer givetvis att må dåligt och detta leder till sämre prestationer och
eventuella sjukskrivningar. Långsiktigt anser jag företaget kommer drabbas negativt av detta.
Joplin och Daus lyfter fram att tokenism kan överkommas om en ledare involverar alla i
företaget.259 Men jag fann vidare en attitydundersökning som 675 svenska chefer deltagit i.
Undersökningen visade på att 72 % av svenska chefer är positivt inställda till mångfald,
medan 17 % var helt emot att aktivt arbeta med mångfald. 77 % var emot kvotering. 91 % av
de tillfrågade cheferna menade att de inte skulle tveka att anställa någon med en annan
nationalitet.260 När jag kopplar denna undersökning till Joplin och Daus och att de säger att
tokenism ska ledas för att överkommas, även uppsatsen visar på att mångfald ska ledas för att
fungera, finner jag det oroande att 91 % kan anställa diversifierade individer. Men att hela 17
% inte vill jobba med det aktivt. Jag anser att mångfald måste ledas för att överkomma
eventuella utmaningar och med en attityd på 17 % som är emot att aktivt arbeta med mångfald
är detta inget bra tecken. Blir inte mångfald lett kommer företaget mest sannolikt att stöta på
utmaningar. Ur ett mångfaldsperspektiv anser jag att detta kan leda till att företag drabbas
negativt av att anställa diversifierade personer för att det blir billigare för företaget. Jag
bedömer att för att mångfaldsarbete inte ska innebära utmaningar behövs det ett engagemang
från ledare och personal och en kunskap om vad det innebär att arbeta med en heterogen
arbetsgrupp.

                                               

256 http://www.regeringen.se/sb/d/8095/a/74024, 2007-03-28 Tid: 23:26
257 Ibid., 2007-05-07 Tid: 10:25
258 Joplin och Daus, ”Challenges of leading a diverse workforce”, 42-43.
259 Ibid.
260 ”Chefer gillar mångfald –säger de”, Civilekonomen, 3 (2007), 17.
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“The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but in seeing with new
eyes.”261

                                               
261 Starrin och Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 11.
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Bilaga 1. Intervjumall

Namn?

Befattning?

Bakgrund/Utbildning?

Ledarskap

Vad innebär ledarskap för dig?

Hur viktigt är ett bra samspel mellan personal och ledare?

På vilket sätt bemöter du de anställda?

Mångfald

Hur ser ni på mångfald i företaget?

Hur prioriterar ni mångfald i företaget?

Hur arbetar ni efter företagets mångfaldspolicy?

Vad är anledningen till att företaget satsat på mångfald?

Hur har medarbetarna medverkat till utarbetandet med mångfald?

Leda Mångfald

Hur är det att arbeta med mångfald i företaget?

Tror du att det finns några negativa aspekter med att arbeta med mångfald?

Vad anser du att det krävs av en ledare för att framgångsrikt hantera en heterogen grupp?

Har du något övrigt du vill tillägga när det gäller att arbeta med mångfald?


