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Sammanfattning 

Denna uppsats analyserar åtta individers perspektiv på mångfald med syfte att finna kunskaper om hur ett 

positivt mångfaldsarbete kan bedrivas. För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställning att 

besvaras: Vad främjar mångfaldsarbete enligt informanter med särskild sakkunskap av mångfald? Vilka 

redskap kan främja och tillvarata mångfalden inom olika områden? Studien är en kvalitativ studie, baserad 

på intervjuer där en deduktiv analysansats med inspiration från Braun och Clarkes tematiska analysmodell, 

antogs. Ett teoretiskt analysverktyg skapades utifrån tre generationers verksamhetsteori. Dessa tre 

generationer av verksamhetsteorin tar sin grund i Vygotskijs, Leontyevs och Engeströms teorier samt i 

idéerna om den proximala utvecklingszonen och det expansiva lärandet. Resultatet från analysen av 

informanternas intervjuer placeras in i Engeströms tredje generations verksamhetsteori. Vi fann vid 

analysen av resultatet att en mängd olika faktorer används för att främja mångfaldsarbete samt att många 

redskap används för att främja mångfalden. Följande faktorer och redskap var centrala: anonymisering, 

kompetensbaserade rekryteringar, normkritik, mångfaldsanalys, kunskap kring intersektionalitet, 

separatism, representation, inkluderingsanalys och transparens. Utöver nämnda resultat framkom en 

parallell lärandeprocess: embryot av en fjärde generationens verksamhetsteori – den expansiva 

utvecklingszonen.   

  

Nyckelord: mångfald, mångfaldsarbetet, Verksamhetsteori, lärande.   

  

Abstract   

This essay analyses eight different individuals perspectives on diversity in order to find knowledge about 

how a positive diversity work can be done. To achieve this purpose, the following question will be answered: 

What promotes diversity work according to informants with special expertise in the field? What tools are 

there that can promote and make use of diversity in different areas? The study is a qualitative study based on 

interviews where a deductive analysis approach, inspired from the Thematic analysis model created by Braun 

and Clarke was adopted. A theoretical analysis tool was created based on the third generation of Activity 

theory - which is based on the theories of Vygotsky, Leontyev and Engeström, as well as the Zone of 

proximal development and the theory of Expansive Learning. The result of the analysis of the interviewees 

interviews stories where placed in Engeströms third generation Activity theory. In the analysis of the result 

we found that there were a variety of factors that could be used to promote diversity work and that there were 

many tools used to promote diversity. In the interviews we found factors and tools in the form of: 

anonymization, competence-based recruitment, norm criticism, diversity analysis, intersectionality, 

separatism, representation, inclusion analysis and transparency. In addition to the above, a parallel learning 

process emerged: the embryo of a fourth generation Activity theory - the zone of expansive development. 

 

 

Keywords: diversity, diversity implementation, Activity theory, learning. 
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1 Inledning  

Idag präglas samhället av en pågående globalisering (Castell, 2006: 239f). I takt med att nya kulturer och 

influenser kommer som en produkt av globaliseringen förändras den svenska arbetsmarknaden. Den ökade 

mångfalden inom olika områden och verksamheter leder, i sin tur, till att mångfaldsarbeten ökar. I dessa 

moderna verksamheter, där individer anpassar sig till mångfalden, sker ett kontinuerligt lärande. För att 

medarbetarna skall lära sig mer om mångfald samt delta i mångfaldsarbete krävs det en organiserad form av 

kunskapsstyrning, vilket sker när arbetsgivaren utvecklar metoder för att få fram de bästa förutsättningarna 

att lära ut det som är viktigast på respektive arbetsplats (Jonsson, 2012).    

  

Mångfald är inget nytt fenomen. Vid en kort tillbakablick på arbetsmarknadens historia ser vi hur mångfald i 

arbetslivet har utvecklats sedan Adam Smiths (1776) tid. Redan under industrialismen i Europa, ställde det 

nya industrisamhället helt andra krav än tidigare på människorna. De nya kraven innebar att arbetaren fick 

individualiserade arbetsuppgifter och lön för utfört arbete. Individerna flyttade till storstäderna, och i takt 

med det ökade mångfalden. Durkheims (Aron, 1974:20) dualistisk syn på kulturer, som han delade upp i 

mekanisk solidaritet och organisk solidaritet. Av dessa två är det den organiska solidariteten mer innovativ 

och öppen (Aron, 1974:21) för exempelvis nya kulturer och mångfalden.  

   

Även om fenomenet i sig inte är nytt, så är själva begreppet mångfald svårdefinierat, mångfacetterat och det 

finns en uppsjö av definitioner att välja från. I den här studien baseras vår förståelse på mångfald enligt 

Elissons definition (2011:38) som handlar om olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna. Elissons 

definition är tydlig med att beskriva att mångfald handlar inte bara om att få till en blandning på företaget av 

kvinnor, män, yngre, äldre, funktionshindrade, homosexuella, bisexuella och så vidare. Det räcker inte att 

anställa en HBTQ-person, en person av utländsk härkomst eller en person med funktionshinder. 

Verksamheten måste utvecklas och bli mångfaldsorienterad för att kunna värdera och ta tillvara olikheter på 

företaget (Elisson, 2011:38).  

 

I linjen med Ledarna (2017), väljer vi även att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna som 

diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning (se bilaga 2).  

 

I samband med denna studie upptäcktes det att socioekonomiskbakgrund är en faktor som saknas i Ledarnas 

och Elissons definitioner. I detta arbete har vi valt att begränsa mångfaldsbegreppet för att kunna avgränsa 

undersökningsområdet till Ledarna, Elisson och Jacobsons definitioner.  

  

”Olikheter i livsvillkor mellan grupper av människor på grund av kön, konstuttryck, socioekonomisk 

bakgrund, etnisk tillhörighet, sexualitet, religion, funktionsnedsättning, ålder.” (Jacobson, 2014:13)   

  

I nuläget finns det en uppsjö av arbetslivsforskning beträffande mångfald och mångfaldsarbete (se Cottrill,  

K., Lopez, P., & Hoffman, C, 2014; Shore, L.M., Randel, A.E., Chung, B.G., Dean, M.A., Ehrhart, K.H. & 

Singh, G. 2011; Mlekov & Widell, 2003; Lindberg, 2009). Vi vill bidra till att utvidga kunskapsbasen 

genom en mer holistisk och salutogen (se Antonovsky, 1987) infallsvinkel, snarare än en patogen. Vi anser 

att en sådan infallsviken kring mångfald och mångfaldsarbete, som tar avstamp i den svenska forskningen, 

saknas. Ett positivt (salutogent) förhållningssätt är essentiellt för arbetsmiljöarbetet inom olika områden 

(Antonovsky, 1987) Vår vision är minska kunskapsluckan inom diskursen om mångfaldsarbetet genom att 

bidra med kunskap hämtat från just svenska exempel.   
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1.1 Pedagogisk- och samhällsrelevans   

Pedagogik är verktyget som används för att utveckla, utbilda, fostra och tillvarata kunskaper som i sin tur 

skapar utveckling. Hit hör också mångfaldsaspekter. Denna studie undersöker mångfald och 

mångfaldsarbete i både inomvetenskapliga och sociala sammanhang. Vi vill finna kunskaper om hur ett 

positivt mångfaldsarbete kan bedrivas för att det är relevant för allmänheten i form av utbildningsanordnare, 

studenter men även arbetstagare och arbetsgivare. Vi anser att det även har relevans eftersom med en allt 

mer digitaliserad värld ökar globaliseringen som även leder till en ökad mångfald där det är viktigt att ta 

tillvara på de positiva och friska i mångfaldsarbetet. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats analyserar åtta olika individers positiva (salutogena) perspektiv på mångfalden med syfte att 

finna kunskaper om hur ett positivt mångfaldsarbete kan bedrivas. För att uppnå detta syfte kommer följande 

frågeställning att besvaras:   

 

1. Vad främjar mångfaldsarbete enligt informanter med särskild sakkunskap inom området? 

 

2. Vilka redskap finns det som kan främja och tillvarata mångfalden inom olika områden?   

  

  

  

  

  

    

2 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras resultat från tidigare forskning inom olika områden rörande ämnet 

mångfald och mångfaldsarbete. Studiens syfte är att analysera åtta olika individers positiva 

(salutogena) perspektiv på mångfalden med syfte att finna kunskaper om hur ett positivt 

mångfaldsarbete kan bedrivas. Därför presenterar denna studies resultat på tidigare forskning som 

svarar på erfarenheter som främjar mångfaldsarbetet och mångfalden inom olika områden samt 

verktyg och metoder som främjar och tillvaratar mångfalden och mångfaldsarbetet.  

2.1 Sökprocessen  

Följande sökord och kombinationer har använts för denna studie: HRD + education, mångfald + inkludering, 

integration + mångfald, diversity + Human resource. Sedan utvecklade vi vår sökning till mångfald + 

arbetsplats, mångfald + Sverige, mångfald + arbetsmarknaden, diversity + Sweden, inkludering + 

arbetsplats. Dessa sökkombinationer ledde till att vi fann samtliga artiklar som vi presenterar i detta kapitel. 

Under denna process använde vi oss av Uppsala Universitetsbiblioteks databas, Stockholm Universitets 

databas samt Libris.  
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2.1.1 Mångfaldsarbetet kan främja verksamheter och näringslivet  

Forskning kring det som idag kallas för mångfaldsarbete inom olika verksamheter har till stora delar 

behandlat separata forskningsområden som exempelvis: etnisk bakgrund (Hyltenstam & Kuyumcu,1991; los 

Reyes, 2000:261), diskriminering (Hyltenstam & Kuyumcu,1991; los Reyes, 2000:261), HBTQ-frågor  

(Lindström, 2011:136), invandrarskap, utanförskap (Norrbacka Landsbergs 2011:60-61; Suzanne Urban 

2018:25), tvåspråkighet (Hyltenstam & Kuyumcu, 1991), religiös tillhörighet och sexuell läggning inom 

olika verksamheter (Lindström 2011:137; Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007).    

  

Arbetsmarknadsdepartementets rapport (Hyltenstam & Kuyumcu, 1991) visar hur man har diskuterat 

mångfaldsarbetet under 1990-talet. Författarna visade på en uppåtgående trend av antalet individer på 

arbetsmarknaden som hade en annan etnisk bakgrund än svensk. De lyfter även fram språkets betydelse för 

personer med annan etnisk bakgrund och belyser vidare deras situation och dåvarande möjligheter till 

integration på den svenska arbetsmarknaden. Individer med annan etnisk bakgrund än svensk har visat sig 

uppleva diskriminering på arbetsplatserna (Hyltenstam & Kuyumcu, 1991; los Reyes, 2000:261) Lindström 

(2011:136) menar på att samma fenomen gäller för HBTQ-frågorna.   

  

Pless och Maak (2004) beskriver hur mångfaldsarbetet kan genomföras på ett positivt sätt. Författarna 

har kommit fram till att det finns verksamheter som ser fördelar med att ha mångfald, det vill säga att 

medarbetare som skiljer sig från varandra. Denna skillnad inverkar på medarbetarnas tankesätt och 

beskrivs som en bro som sammanför människor. Vidare visade de att om man tar vara på olikheterna 

som finns inom en verksamhet, kan olikheterna leda till innovation och att kreativiteten får flöda fritt. 

Pless och Maak presenterar även en strategimodell för mångfaldsarbete inom olika organisationer: House 

of Inclusion, som visar hur organisationer ska bedriva det egna inkluderingsarbetet genom att 

implementera den i företagskulturen. En utav husets viktigaste funktioner är ömsesidig förståelse. 

Funktionen betonar att det är viktigt att skapa en miljö där människor med olika bakgrunder respekterar 

varandra, förstår varandra samt arbetar mot gemensamma mål (Pless & Maak, 2004:133).   

  

Utöver att påverka och främja organisationer, kan mångfaldsarbetet påverka näringslivet genom 

verksamheternas regelverk och policys. Norrbacka Landsberg (2011:60-61) visar att näringslivet, historiskt 

sett, haft en tendens att se ner på människor med utländsk bakgrund när de betraktat denna grupp som ett 

problem istället för en tillgång. Författarna vittnar emellertid om förändringar i hur man ser på 

mångfaldsarbetet i näringslivet. Genom nya koncept som riktar sig till just människor med annan bakgrund 

än normen, det vill säga svenskar, kan människor med en annan etnisk bakgrund vara det näringslivet 

behöver för att öka konkurrenskraften.   

  

Castells (2006) forskningsresultat visar att globaliseringen och digitaliseringen av olika verksamheter både 

påverkar och främjar mångfaldsarbetet. Författaren menar att vi lever i en tid av stor flexibilitet i både tid 

och rum där nätverkande och nya typer av möten är vardag för många. Dessa kontaktytor där utbytet eller 

mötet sker kallar han för noddar och nav. Castell beskriver detta skede som flödesrummet, där makt, pengar, 

information, människor, arbetskraft och kunskaper skapar en digital globalisering som skapar nya 

möjligheter för näringslivet.   

2.1.2 Mångfaldsarbetet: utanförskap och identitet  

I mångfaldsarbetet diskuteras ofta en koppling till att inte inkluderas och förhållandet till utanförskap. 

Suzanne Urban (2018:25) har undersökt debatten om utanförskap. Resultatet av hennes forskning visar att 

utanförskap har fått en större plats i samhällsdebatten. Hon menar även att utanförskapet används med olika 

innebörder, ordet kan röra någon som inte har ett arbete, inte talar svenska eller bor i ett visst område, men 

även att en individ inte följer den rådande normen som samhället präglas av.   
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Inom mångfaldsarbetet diskuteras HBTQ-frågor. Lindström (2011:137) kritiserar kyrkans mångfaldsarbete i 

sin forskning. Hon menar att man inom den svenska kyrkan och samhället i stort har implementerat en 

föreställning om ett vi och ett dem, där det icke-normativa förväntas assimilera sig in i normen. Denna idé 

som finns i samhället bekräftas även av professor Irene Molina (2011:115).   

  

All tidigare forskning som nämns i denna studie visar att mångfaldsarbetet är beroende av många olika 

infallsvinklar eftersom mångfaldsarbetet är kopplat till människors samlade egenskaper. Eriksson- 

Zetterquists och Styhres (2007) forskningsresultat inriktar sig på intersektionalitet, ett begrepp som många 

gånger tas upp i diskursen kring mångfaldsarbetet. Intersektionalitet innebär att när man i 

mångfaldsdiskursen talar om olika kategorier som till exempel funktionshinder, sexuell läggning, etnisk 

bakgrund, ålder, trosuppfattning, kön eller könsuttryck så innebär intersektionalitet att en person kan 

uppleva och upplevas att ha minst två och absolut flera delar av de olika kategorierna i sin persona.  

Forskarna kom fram till att intersektionalitetstänket är en faktor som kan tillämpas inom organisationer. 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) menar att fokus i mångfaldsarbetet skall grunda sig i den mångfald 

av variationer som finns inom en verksamhet.   

  
“Det är absolut så att man inte är muslim på tisdag och europé på onsdag, kvinna på måndag, svart på 

söndag och lesbisk på torsdag eftermiddag. Dessa variabler samexisterar hela tiden” (Rosi Braidotti)  

  

Marilyn Lodens (1991) forskning kring mångfaldsarbetet, visar att mångfalden kan ses som två olika 

dimensioner. Dimensionerna kan kategoriseras in i det hon benämner som primär samt sekundär dimension 

av mångfald. Med primär dimension av mångfald avser Loden mänskliga synliga egenskaper som är svåra 

att förändra. Dessa kan vara ålder, kön och etnicitet. Till den sekundära dimensionen av mångfald hör 

egenskaper som är föränderliga - så som; utbildning, yrkeserfarenhet, religion, vart man bor, civilstånd, 

inkomst, medborgarskap och språk. De sistnämnda egenskaperna förändras genom livets gång och påverkas 

av erfarenheter samt vilka val man gör i livet. Scott E. Page har ägnat sig åt att forska kring olika aspekter 

av den mänskliga mångfalden. Han delar upp individers mångfald i två dimensioner som skiljer sig från 

Lodens mångfaldsdimensioner. Page (2017) talar istället om identitetsmångfalden samt den kognitiva 

mångfalden. Med identitetsmångfald syftar Page på individens egen identitet, det vill säga vem vi är och alla 

de delar som bidrar till individens identitet. Den kognitiva mångfalden handlar om individens kognitiva 

förmåga som har skapats och påverkas av individens identitet men också av sin omgivning. Pages 

forskningsresultat har lett till att han har skapat en teori om att i arbetsgrupper med bred kognitiv mångfald 

skapas bättre förmågor för att lösa komplexa problem. Detta eftersom arbetsgrupperna har en förmåga att 

tillsammans lösa problemen utifrån fler infallsvinklar. Page kallar detta fenomen för The Diversity Bonus 

(på svenska mångfaldsbonusen).   

2.1.3 Mångfaldsarbetet och lärande   

Kulkarnis och Lengnick-Halls (2014) forskning kopplar mångfaldsarbete i arbetslivet till lärande och menar 

att arbetslivet är fullt av fördomar och att det finns ett stort behov att bryta rådande normer. De uppger att 

syftet med att bryta fördomarna är att uppnå större mångfald när människor med funktionsnedsättning i lika 

stor utsträckning som personer utan funktionsnedsättning kan etablera sig på arbetsmarknaden. Human 

Resource Development (HRD) är ett viktigt verktyg när man skall öka förståelsen hos personer utan 

funktionsnedsättning samt utbilda dem så att de kan bryta fördomarna. Att lära om och lära nytt i frågan om 

olikheter är en stor del av mångfaldsarbetet. Även Boud och Middleton (2003) beskriver ett tydligt 

salutogent sätt att bedriva mångfaldsarbetet och lärandet i olika verksamheter. Författarna har visat att bästa 

sättet att sprida informella kunskaper är att mottagaren får utbilda sig efter den egna förmågan och i 

samspelet med sina kollegor.   
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2.2 Sammanfattning tidigare forskning  

I detta delavsnitt presenterades resultat från tidigare forskningsstudier i ämnet mångfald och 

mångfaldsarbete. De resultat som har presenterats i denna studie visar att det går att hitta salutogena resultat 

så som språkets betydelse i mångfaldsarbetet. Att mångfaldsarbetet går att genomföra på ett positivt sätt 

genom att implementera och tillämpa strategimodeller för detta ändamål. Exempelvis visar forskningen att 

just inom näringslivet så kan mångfalden och mångfaldsarbetet bli en konkurrensfaktor mellan 

organisationer. Tidigare forskning visar också att normer bör brytas och att man kan se på mångfalden och 

mångfaldsarbetet ur olika perspektiv. Forskning framhåller även på att mångfalden är kopplat till det 

kognitiva, som är beroende av våra identiteter och levnadsmönster. När det gäller lärandet kring mångfald 

och mångfaldsarbete betonar den tidigare forskningen att det finns olika verktyg som främjar mångfald.  

 

Det var svårt att hitta svensk forskning kring mångfaldsarbetet som helhet, däremot har studien funnit 

relevant forskning som berör mångfaldsarbete inom olika områden som vi presenterat i detta kapitel under 

respektive rubrik. De studier som finns idag handlar ofta om enskilda organisationers likheter och skillnader 

eller individers likheter och skillnader. De forskningsresultaten som har behandlats i denna studie utgår ifrån 

en problembaserad forskning kring mångfalden och mångfaldsarbetet. Vi fann att det finns studier som 

främjar mångfalden och där redskap för mångfaldsarbetet presenteras, men att dessa resultat är från andra 

länder.  

 

I Sverige är forskningen kring mångfaldens och mångfaldsarbetets positiva aspekter tämligen outforskat. 

Därför kommer vi inom denna studie att ha som syfte att analysera åtta individers positiva perspektiv på 

mångfalden med syfte att finna kunskaper om hur ett positivt mångfaldsarbete kan bedrivas. För att uppnå 

ovanstående syfte kommer vi att svara på frågorna: Vad främjar mångfaldsarbete enligt informanter med 

särskild sakkunskap inom området? Vilka redskap finns det som kan främja och tillvarata mångfalden inom 

olika områden? Detta gör vi för att uppnå ett helhetsperspektiv på mångfalden utifrån våra åtta informanter. 

För att få ett helhetsperspektiv kommer vi att studera dessa åtta olika individers perspektiv genom att 

applicera verksamhetsteorin på respektive informants utsaga för att sedan göra en syntes av samtliga 

analyser och på så sätt uppnå ett sammantaget helhetsperspektiv på mångfald avgränsat till definitionerna av 

mångfald som vi presenterat i inledningen samt i bilaga 2 och 3.       
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3 Teoretiska utgångspunkter   

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studien avgränsar sig till tre 

utgångspunkter av det sociokulturella perspektivet, nämligen: Engeströms (2001) verksamhetsteori 

och tidigare generationers verksamhetsteori (Vygotskijs; Leontyevs), den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij) och det expansiva lärandet samt de fem principerna (Engeström). Det är dessa teoretiska 

utgångspunkter som berörs senare i denna studie i både resultat och analyskapitlet samt i 

diskussionskapitlet. Där vi applicerar dessa teorier som vi kommer att presentera nedan på de svar 

som vi samlat in genom att intervjua studiens informanter inom olika områden.   

3.1 Inledning teori  

Det sociokulturella perspektivet är en Grand Theory på lärande. En Grand Theory är ett paraplybegrepp, 

som är överordnat teorier på mellannivå och som har en övergripande funktion (Bryman, 2011:23). Vi har 

valt enstaka delar av de delar av teorin, som ligger på mellannivå. Dessa delar har som funktion att förklara 

en avgränsad del ur Grand Theory. Verksamhetsteorin, den proximala utvecklingszonen och det expansiva 

lärandet kommer att förklaras genom att vi beskriver hur utvecklingen av teorin har skett i tre generationer. 

Vi kommer framöver även att beskriva vilka de tre upphovsmännen; Vygotskij, Leontyev och Engeström 

var, deras historia och kontexten som de var verksamma i. Syfte med det här var att skapa en holistisk 

förståelse över teorin och dess ursprung. På engelska heter Verksamhetsteorin: Activity Theory och i många  

texter har man översatt till Aktivitetsteorin. I vår text kommer vi att använda oss av begreppen 

Verksamhetsteori samt verksamhet för att beskriva processen som sker.   

3.2 Vygotskij och första generationens Verksamhetsteori  

Verksamhetsteorins grundare Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var under sin levnadstid psykolog 

och efter sin död blev han uppmärksammad som grundare av det Sociokulturella perspektivet. Hans teorier 

uppmärksammas i allra högsta grad inom pedagogiken och även inom psykologin (Vygotskij, 1934/2001:7). 

Under Vygotskijs ungdomsår kom han att präglas av den pågående förändringen som den ryska 

revolutionen medförde. Han blev marxist. Att vara marxist var en motreaktion till kapitalismen, vilket 

innebar att man såg världen som uppbyggd av klasser. Marxismens vision var att samhällsklasserna skulle 

bli jämlika och att människan skulle dela på de resurser som fanns i samhället. Tanken om allas lika värde 

var essentiellt för Marxismen och ideologin har en utopisk idé om ett klasslöst samhälle (Vygotskij, 

1934/2001:9). I Tänkande och språk (1934/2001:251f) beskrev Vygotskij den Proximala utvecklingszonen. 

Denna definieras som att lärandet sker i samspel med andra, där den mindre erfarne lär sig av den mer 

erfarne som besitter de högre kunskaperna. Vygotskij ansåg att lärandet främst skedde i samspel med andra 

och menade även att detta skedde genom människans användning av så kallade psykologiska verktyg som vi 

tillsammans hade skapat (Vygotskij, 1978:79-80). Vygotskij menade även att all kunskap var en social 

konstruktion och var en del av kulturen. Han var även tydlig med att poängtera att lärande var något som 

föregick utveckling (Ibid). Vygotskij ansåg att det viktigaste psykologiska verktyget som människan 

använde vid lärande var språket, genom språket kunde en högre form av lärande uppstå - medvetenheten 

(Vygotskij, 1978:79-80).  

  
”Medvetandet avspeglar sig i ordet, som solen i vattendroppen. Ordet förhåller sig till medvetandet, som 

en liten värld till en stor värld, som en levande cell till organismen, som atomen till kosmos. Ordet är 

medvetandets mikrovärld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga vetandets mikrokosmos” (Vygotskij 

1934/2001:474)  
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Figur nummer 1 visar en teckning av Vygotskijs ursprungliga tankemodell som man finner i boken Mind in 

Society - The development of higher psychological processes (Vygotskij, 1978). Figuren (Figur 1) nedan 

förklarar att verksamheten som utgår från individen till stimuli och respons har en koppling till individen 

men också till varandra, samt att det även finns en relation mellan stimuli och respons som är meningsfull 

(Vygotskij, 1978:40).  

  

   
Figur 1: Verksamheten som utgår från individen till stimuli och respons har en koppling till individen men också till varandra, 

samt att det även finns en relation mellan stimuli och respons som är meningsfull (Hämtad från: Vygotskij, 1978:40).  

  

  

Nästa figur är Vygotskijs kända triangel (Se figur 2), en tankemodell som visar relationen mellan subjektet 

och objektet samt dess koppling genom den medierande artefakten. Den medierande artefakten kan ses som 

ett hjälpmedel i form av verktyg och symboler som har använts i en specifik verksamhet. Ett exempel som 

illustrerar en verksamhet eller aktivitet är att man tänker sig aktiviteten lärprocess som en triangel. I ena 

hörnet har vi eleven (då det är denne som lär sig), eleven är subjektet. Eleven lär sig genom sin skola som 

får representera den medierande artefakter (verktyget). Den medierande artefakten, skolan, får bli det högsta 

hörnet i triangel. Sist har vi objektet i denna aktivitet och det läxan som är objektet och som vi hittar i sista 

hörnet på triangeln. Triangeln visar hur subjekt, objekt och den medierande artefakten förhåller sig till 

varandra. (Se figur 2)  

   

  

        
Figur 2: Modellen (Vygotskij, 1978), visar en verksamhetstriangel på Verksamheten/Aktiviteten lärprocess där Subjekt, Objekt 

och Medierande artefakt framgår.  

  

3.3 Leontyev och andra generationens Verksamhetsteori    

Aleksei Nikolaevich Leontyev (1904-1979) var utvecklingspsykolog och verksam i Sovjetunionen. Han var 

under hela sin livstid verksam vid Moscow State Lomonosov University där han själv en gång i tiden var 

student. På äldre dagar blev han professor vid den Psykologiska institutionen på universitetet (Encyclopedia 
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of Marxism, 2018). Åren mellan 1924 och 1930 arbetade han med Vygotskij. De hade ett nära samarbete. I 

Problems of the Development of the Mind redogör Leontyev (1947/1981:210) för sitt synsätt genom att, 

under Primeval collective hunt detaljerat beskriva hur man kan förstå denna aktivitet ur en jägares 

perspektiv. Jägaren ses som ett subjekt, där objektet är lärmiljön som den befinner sig i. Den medierande 

artefakten är ett gevär som jägaren använder. Alla dessa olika enheter arbetar tillsammans inom denna 

process (Se figur 3). Leontyevs studier fokuserade främst på människors minne och uppmärksamhet. Detta 

intresse ledde till att han utvecklade Vygotskijs Verksamhetsteori, genom att lägga till den sociala 

kontextens betydelse vid utveckling (Encyclopedia of Marxism, 2018). Detta visas i figur 3, där man kan 

urskilja regler, gemenskap och arbetsfördelning som separata enheter. Leontyev vidareutvecklade aldrig 

själva modellen, utan det gjordes utav av Yrjö Engeström (2001:135) som även lade till utfallet (Se figur 3). 

Leontyev (1947/1981:210-213) menade att alla aktiviteter och enheterna inom dem ska ses som en kollektiv 

process där individer drivs av ett objekt och motiv.   

   
Figur 3: visar Engeströms triangel (som baseras på Leontyevs teorier).  

3.4 Engeström och tredje generationens Verksamhetsteori  

Yrjö Engeström publicerade artikeln Expansive learning at work: Toward an activity theoretical 

reconceptualization (2001) när han var verksam vid Helsingfors Universitet, Finland samtidigt som han var 

verksam vid University of California, USA. I artikeln redogör Engeström (2001) för sin teori: tredje 

generationens verksamhetsteori. Där beskriver han hur verksamheter (grupper, arbetsplatser, institutioner, 

organisationer) kan uppnå expansive learning. Expansive learning eller det expansiva lärandet sker när två 

olika verksamheter samarbetar och lär sig av varandra och med varandra för att uppnå ett gemensamt mål  

(Engeström, 2001). Expansive learning kan förklaras som en vidareutveckling av den proximala 

utvecklingszonen. Det expansiva lärandets relation med den proximala utvecklingszonen är densamma som 

relationen mellan den lilla triangeln i den första generationens Verksamhetsteori i vilken subjekt, objekt (se 

figur 2) samt den medierande artefakten binds samman - samt dess utökade version - den stora triangeln i 

den andra generationens Verksamhetsteori (se figur 3) där subjekt, objekt, den medierande artefakten, 

regler, gemenskapen, arbetsfördelning och utfall binds samman. Den första generationens Verksamhetsteori 

och den proximala utvecklingszonen kan anses visa på ett individperspektiv och att den andra generationens 

Verksamhetsteori och det expansiva lärandet visar på ett kollektivt perspektiv. I stycket nedanför beskriver 

vi Engeströms fem principer som är kopplade till hans teori. Vi går djupare in och förklarar relationen 

mellan den proximala utvecklingszonen och det expansiva lärandet.   

  

Engeströms (2001) empiriska studie var grunden till hans teori. Det var genom att undersöka två 

vårdorganisationer och deras samarbete som han kom framtill hur dessa verksamheter samarbetar genom att 

arbeta över gränserna och för att slutligen uppnå evolution i sin utveckling. Denna utveckling skapar 

positiva effekter, inte bara för de enskilda verksamheterna som samarbetar utan för samhället i stort. 

Resultatet av den effektivisering som skedde i samband med att man hittade nya arbetssätt presenteras och 

han beskriver sin syn på empirin genom det Sociokulturella perspektivet och framför allt genom tidigare 

former av Verksamhetsteorin framtagna av Vygotskij (1978:40) och Leontyev (1947/1981:210). Bland 
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resultaten som Engeström (2001) beskriver finner man: sänkta samhällskostnader, bättre vård, minskade 

patientbesök och framförallt ett fortsatt kritiskt tänkande på det gemensamma arbetet samt viljan att ständigt 

lära sig och förbättra sina relationer och arbetsfördelningen mellan olika verksamheter.  

  

Engeström (2001:136-137) menar att Verksamhetsteori kan sammanfattas med hjälp av fem olika principer 

för att bättre förstå teorin:   

  

• Den första principen belyser att man måste förstå delar av helheter för att skapa en full förståelse och 

på så sätt uppnås en kognitiv process där själva lärandet uppstår. Det handlar även om att alla enheter 

ur verksamheterna det vill säga; subjekt, objekt, den medierande artefakter, regler, gemenskap, 

arbetsfördelning samt utfall ska analyseras som delar men också som en gemensam helhet det vill 

säga som en verksamhet. Verksamheterna ska i sin helhet sedan analyseras i relation med andra 

verksamheter. Den första principen belyser också att verksamheterna styrs av regler och normer som 

påverkas av individerna inom varje verksamhet (Engeström, 2001:136). Detta har vi försökt att göra 

genom att konstruera ett helhetsperspektiv utifrån åtta individers positiva perspektiv på mångfalden i 

form av en syntes och lärandet uppstår genom varje möte med informanterna. Mer om hur lärandet 

har uppstått framkommer i metodkapitlet, resultat och analyskapitlet samt under diskussionskapitlet.  

   

  

• Den andra principen fokuserar på att alla verksamheter består av många olika individer där alla har 

en röst och där alla vill bli hörda. Olikheterna inom verksamheten påverkas av skilda åsikter, 

traditioner och intressen. Detta oliktänkande kan påverkas av arbetsfördelningen inom en verksamhet 

där individer har olika positioner och därmed olika möjligheter inom verksamheten. Allt detta kan 

påverka åsikter och tankar. Individerna bär på sina egna historiska bakgrunder. Likaså bär 

verksamheten på sin historia. Denna finns inpräglat i verksamhetens medierande artefakter, regler 

och konventioner. De olika rösterna består av ett nätverk av individer. De olika rösterna kan ses som 

något som både kan gynna men samtidigt missgynna verksamheten (Engeström, 2001:136). Detta 

har visat sig i denna studie eftersom vi har valt att intervjua åtta individer från olika områden. Där vi 

har ställt frågor under intervjun som berör denna princip (se bilaga 2). De svar som framkommer i 

denna studie beträffande positiva (salutogena) aspekter kring mångfald och mångfaldsarbete, består 

av informanternas egna åsikter och tankar som vi presenterar.   

  

• Den tredje principen handlar om att verksamheter har en historia, denna historiska bakgrund kan i 

vissa fall vara en bidragande faktor till skapandet av problem eller konflikter. Detta då den har en 

påverkan på subjekt, i detta fall individ samt objekt och medierande artefakter. Det är viktigt att se på 

verksamhetens egen historia för att kunna förstå varför det är på ett specifikt sätt eller varför 

individerna inom en verksamhet väljer att bete sig eller arbeta på ett specifikt sätt (Engeström, 

2001:136-137). Detta har vi försökt att uppnå genom att under intervjuerna ställa frågor som berör 

verksamheterna som de är aktiva inom (se bilaga 2).   

  

• Den fjärde principen talar om motsägelser eller kritik som en källa till förändring och utveckling. 

Motsägelser ska inte förväxlas med problem eller konflikter. Motsägelser kan finnas implementerade 

inom en eller flera verksamheter som man undersöker. Engeström menar att verksamheter är öppna 

system och när verksamheter mottar nya element som till exempel ny teknologi så kan den kollidera 

med gamla regler eller normer vilket i sin tur kan skapa nya motsägelser. Dessa motsägelser kan 

skapa konflikter och oro men parallellt också skapa innovation och förändring till det bättre 

(Engeström, 2001:137). Denna princip har präglat studien genom att ha ett positivt (salutogent) 

förhållningssätt där man ser på motsägelser och kritik som källa till förändring och utveckling. Det 
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presenteras under följande kapitel: resultat och analys, diskussion samt slutsatser. Genom denna 

studie vill vi skapa innovation, nytänkande och förändring.        

  

• Den femte principen handlar om att verksamheter genomgår många olika förändringar. Förändringar 

kan uppstå då individer inom en verksamhet börjar ifrågasätta den rådande normen, vilket kan leda 

till förändring av Status Quo. Detta kan i sin tur leda till en förändring samt utveckling av 

verksamheten. En expansiv förändring kan uppstå när objektet samt motivet har fått en ny 

utformning och man kan se på olika möjligheter som inte fanns inom de gamla verksamheterna. 

Detta kan även leda till att verksamheterna utvecklas, genom en organisatorisk form av proximala 

utvecklingszonen där verksamheterna utvecklas med hjälp av varandra (Engeström, 2001:137). 

Denna princip har präglat studien genom att lyfta fram många olika förändringar när vi besvarar vår 

frågeställning i resultat och analyskapitlet.    

 

      

3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel har vi presenterat de teoretiska utgångspunkterna för denna studie, som avgränsat sig i 

Verksamhetsteorin och dess tre olika generationer samt den Proximala utvecklingszonen och det Expansiva 

lärandet. Den första generationen Verksamhetsteori beskriver förhållandet mellan subjekt, objekt och 

medierande artefakter och är framtagen av Vygotskij som också skapade teorin om den Proximala 

utvecklingszonen vilken beskriver förhållandet mellan den som lär ut och den som lär sig. Den andra 

generationens Verksamhetsteori beskriver relationen av enheterna i den första triangeln satt i en social 

kontext där Leontyev vidareutvecklade Verksamhetsteorin och lade till enheterna: gemenskap, regler och 

arbetsfördelning. Den tredje generationens Verksamhetsteori som har presenterats i detta kapitel och dess 

sju enheter: subjekt, objekt, den medierande artefakter, regler, gemenskap, arbetsfördelning och utfall. Det 

som skiljer denna teori från de två tidigare generationerna är att man har satt dem i en kontext där två 

verksamheter är i relation till varandra och arbetar för samma utfall. Något som också benämns som det 

Expansiva lärandet. För att redogöra för Engeströms teorier har vi även valt att ta med de fem principerna i 

detta kapitel och beskrivit hur principerna har påverkat vår studie. 

 

I metodkapitlet kommer vi att beskriva hur vi använt oss av enheterna i Engeströms triangel (baserad på 

Leontyev teorier, som i sin tur baserades på Vygotskijs teorier) i processen av den tematiska analysen. I vårt 

arbete har Engeströms verksamhetsteori kring de sju enheterna i triangeln varit fundamentala i skapandet av 

vår tematiska analys där vi konstruerade en triangel som bygger på utsagorna från intervjuerna. Engeströms 

fem principer har, som vi beskrivit ovan, följt oss genom vårt arbete från framtagandet av frågor till 

intervjuvguiden (se bilaga 2) till de avslutande delarna i denna studie. Engeströms expansiva lärande och 

Vygotskijs proximala utvecklingszon har haft stor betydelse för den pedagogiska relevansen i vår uppsats. 

Dessa två typer av perspektiv på lärande har även påverkat hur vi har analyserat och utvecklat denna studie. 
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4 Metod  

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga för att samla in material och bearbeta den insamlade 

datan. De olika delavsnitten som tas upp i detta kapitel är följande: metodansats, datainsamling, 

urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, etiska aspekter, tillförlitlighet samt reflektion 

över metod.  

4.1 Metodansats  

Syftet med studien är att analysera åtta individers positiva (salutogena) perspektiv på mångfald med syfte att 

finna kunskaper om hur ett positivt mångfaldsarbete kan bedrivas. För att kunna göra denna analys och 

bringa kunskap om mångfald och mångfaldsarbete antogs en kvalitativ intervjumetod för studien. Dessa åtta 

individer kommer att benämnas som informanter eller sakkunniga. 

 

Informanterna i denna studie har vi benämnt som sakkunniga, då de är personer som utmärker sig inom sina 

områden. De utmärker sig genom att de har erfarenheter från både teori och praktik. De utmärker sig även 

genom att de innehar höga positioner inom sina verksamheter och ha arbetat inom sina områden i mer än 15 

års tid. För att svara mot vårt syfte har vi använt informanter som sammantagna har erfarenhet av och 

expertis inom mångfaldsarbete.   

  

Studien har haft en hermeneutisk ansats (Allwood & Erikson, 2017:109-110). Inom hermeneutiken är 

förförståelse en grundförutsättning för att skapa en förståelse av ett fenomen i sin helhet (ibid). I denna 

studie appliceras Verksamhetsteorin i relation till sakkunnigas utsagor i syfte att synliggöra och förstå 

delarna för att sedan förstå helheten i en hermeneutisk anda. Genom att ha ett helhetsperspektiv på mångfald 

och ett konstruktivt intresse har vi genom studien inriktat oss på salutogena, friska och positiva synsätt 

genom att söka faktorer och redskap som främjar mångfalden och mångfaldsarbetet i både inomvetenskaplig 

och sociala sammanhang. 

4.2 Datainsamling  

Datainsamlingens genomfördes genom kvalitativ intervjustudie genom att använda semistrukturerade 

intervjuer då detta anses vara den lämpligaste intervjuformen (Bryman, 2011:415).   

  

Materialet som samlades in genom inspelning av intervjuerna, kom att bli cirka 360 minuter lång. Detta 

material lyssnades igenom, och det som var relevant transkriberades. Detta var vår första gallring. När vi 

hade transkriberat alla intervjuer hade vi åtta dokument på sammanlagt 65 sidor.  

  

När vi intervjuade de sakkunniga från de olika verksamheter gav de oss en bild av vilka de var. De delade 

också med sig av sina kunskaper, känslor, upplevelser, erfarenheter och vi fick en skymt av hur de upplever 

världen. De olika dialogerna vi förde med de sakkunniga under intervjuerna gjorde att vi genom studien 

kunde få en tvär-dimensionell bild på hur de olika verksamheternas närhet till varandra förhöll sig och hur 

de i flera fall var verksamma inom liknande och ibland även inom överhängande områden när det gäller 

mångfaldsarbetet. Denna tanke kom att inspirera oss under hela studien. Mer om vilka våra informanter var 

kommer i nästa delavsnitt.  

4.3 Urval  

I denna studie används ett strategiskt urval. Strategiska urval med fokus på att hitta specifika personer, från 

specifika områden och miljöer är en beprövad strategi i vetenskapliga studier (Alvehus, 2016:67). I linjen 

med detta, valdes informanterna utefter sin sakkunnighet, kunskaper och erfarenheter kring mångfald, 

mångfaldsarbete och närliggande områden. Detta utmynnade i en lista på tio personer som vi ansåg lämpliga 

att intervjua.   
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Anledningen till att vi valde sakkunniga från olika områden var att vi ville utföra en intervjustudie för att 

kunna hitta framtida synergier. Informanterna som ville vara med var åtta till antalet. Informanterna 

arbetade som sakkunniga inom olika verksamheter som genom sitt arbete på olika sätt berör frågan kring 

individers-, gruppers-, arbetsplatsers relation till mångfaldsarbetet och mångfald i olika stor utsträckning.  

  

Vi hade två externa bortfall från de tio sakkunniga som blev tillfrågade via mejl. I samband med att 

förfrågan om medverkan skickades även ett samtyckesbrev med information om anonymitet. Två 

informanter valde att vara anonyma. Samtycket behandlas vidare i delavsnittet Genomförandet.  

4.3.1 Informanter  

Nedan presenteras informanterna samt en generell bild av deras verksamheter/organisationer som de är 

verksamma inom. Informanterna benämns vid nummer. Informant 1 och Informant 2 har en striktare 

konfidentialitet då dessa två informanter har valt att vara anonyma i denna studie. De andra sex 

informanterna valde att vara namngivna i studien, men vi kommer att benämna dem som Informant 3, 4, 5, 

6, 7 och 8 i den löpande texten1. 

  

Informant 1 är docent i Psykologi och arbetar som forskare vid ett svenskt universitet och är sakkunnig inom 

områdena: Personlighetspsykologi, Socialpsykologi och Psykometri. Informanten har erfarenheter från 

arbetslivet med framstående expertis inom och utanför akademin. På grund av anonymiteten kommer vi inte 

att beskriva docentens forskningsområde då detta skulle komma att röja docentens anonymitet. Vi kan 

endast utge att det har en koppling till mångfald och mångfaldsarbete.   

  

Informant 2 är utbildad till socionom och arbetar som handläggare på Diskrimineringsombudsmannen  

(DO). Informanten har erfarenheter och framstående roller från arbetslivet samt inom volontärverksamheter. 

På grund av anonymiteten kommer vi inte att beskriva Informants 2 arbetsuppgifter och koppling till 

mångfald och mångfaldsarbete, eftersom detta skulle röja Informant 2:s anonymitet.   

  

Informant 3 är utbildad till samhällsvetare. Hon arbetar som projektledare för projektet Fyra Fronter under 

ABF:s regi. Hon är även socialdemokratisk politiker med ordförandeposten i kommunfullmäktige. På sin 

fritid är hon styrelseproffs med roller som ordförande och ledamot i olika styrelser, bland annat så är hon 

styrelseledamot i riksorganisationen FATTA. Hon är sakkunnig inom många olika områden men framförallt 

som samhällsorganisatör. Det som är återkommande i hennes arbete är fokus på mångfald och 

mångfaldsarbete.   

  

Informant 4 är utbildad inom personalvetenskap och arbetsmiljö- och organisationskunskap samt 

förändringsledning. Han har en examen i statsvetenskap med specialisering på demokratiseringsmodeller 

samt en lärarexamen. Han är jämlikhetsstrateg på Equal Relations där han arbetar som coach och konsult 

med specialitet på aktiva åtgärder och jämlikhet. Han är även verksam i jämställdhetsministerns 

jämställdhetsråd. Han har en bakgrund inom Lärarförbundet, Jämställdhetsombudsmannen och  

Diskrimineringsombudsmannen. Han är även författare till boken: 100 sätt att förebygga diskriminering vid 

rekrytering. Han är verksam som projektledare inom olika mångfaldsarbeten.  

  

Informant 5 är utbildad sociolog, sakkunnig inom samhälls- och organisationskulturer. Hon arbetar som 

interkulturell sakkunnig och internationell utbildare samt föreläsare. Hon är grundare och delägare i 

                                                 
1 Informant 3-8 är i ordningsföljd: Olame Solange Bayibsa, Patrik Edgren, Katarzyna Molęda, Robert Johansson, Susanne Urban 

och Fredrik Grythberg.  
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organisationen Enterculture AB. Hon har en bakgrund som expert på Skandinavien. Hon har varit polsk 

konsul i Stockholm, journalist och författare till flertalet artiklar om kulturella ämnen och talesperson i 

frågan kring skandinavisk kultur i polsk media. Hon har också skrivit en polsk upplaga av boken där titeln 

kan översättas till: Sverige, det varma Norden. Genom sitt arbete kring interkulturella verksamheter blir hon 

även sakkunnig inom mångfaldsarbetet.  

  

Informant 6 är utbildad personalvetare och arbetar som teamledare på Inda AB där han arbetar med stöd och 

matchning för arbetslösa. Han har en bakgrund som handläggare på arbetsförmedlingen. Genom sin 

bakgrund har Informant 6 en expertis på interkulturella möten mellan individualistiska och kollektivistiska 

kulturer. Han är duktig på integration av olika kulturer samt hur man skall agera för att få fler människor i 

arbete, vilket passar bra in på denna studie om mångfald och mångfaldsarbete.  

  

Informant 7 är utbildad i sociolog och lektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala 

universitet. Hon har en bakgrund som socionom och har forskat vid olika universitet i Sverige. Hon har 

främst forskat kring invandrarskap och integration. Informant 7 är författare till böckerna: Migration och 

etnicitet och Integration och grannskap och är sakkunnig inom mångfald och mångfaldsarbete.  

  

Informant 8 är utbildad inom folkhälsa med en Medicine magister från Karolinska Institutet. Han är 

grundare av verksamheten Junao AB, där han arbetar som coach, mentor, föreläsare och skribent. Han har 

en bakgrund inom företagshälsovård, personlig tränare och massageterapeut. Han har ett stort intresse för 

Buddhistiska traditioner. Informant 8 är sakkunnig inom arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Han skriver 

om hälsa och arbetsmiljö i Tidningen Karriär. Han har varit verksam inom RFSU, därför är han även kunnig 

inom mångfaldsarbetet som görs på olika arbetsplatser.  

4.4 Genomförandet   

Processen började med att ett Google-konto skapades. I detta ingick en molntjänst (så att materialet kunde 

sparas och vara tillgänglig), mejlkonto, kalender och de applikationer som användes för att skriva och 

dokumentera allt det som hade med uppsatsen att göra. Ett gemensamt användarkonto och gemensamma 

dokument underlättade vårt arbete då vi kunde vara inloggade i molntjänsten på var sitt håll. Kalendern och 

ett textdokument användes för att journalföra våra aktiviteter, beslut och andra anteckningar beträffande 

olika teman, strukturer, slutsatser, val av teorier och andra noteringar som kom att få betydelse för vårt 

arbete och planeringen av undersökningen.   

  

Den litteratur som använts vid utförandet av detta arbete har vi hittat genom att fysiskt besöka Stockholms  

Stadsbibliotek. Virtuellt besökte vi Uppsala Universitets databas, Stockholms Universitets databas och  

Libris. Vi har även haft stor nytta av litteratur från tidigare genomförda kurser vid Uppsala Universitet och 

Stockholms Universitet. Våra informanter har även tipsat oss om artiklar skrivna av framstående forskare, 

inom vårt studieområde. Vi vill också poängtera att vi, under denna process, har ifrågasatt val av litteratur 

och diskuterat dess relevans.   

  

Informanterna hittade vi genom våra nätverk. En av informanterna fick vi på rekommendation av en tidigare 

tilltänkt informant i dennes frånvaro. Vi använde våra plattformar och nätverk i högsta grad, för att få 

kontakt med informanterna. Senare efter att vi hade etablerat en kontakt, fortsatte vi att kommunicera via 

vårt gemensamma mejlkonto. Därifrån skickades information och samtyckesbrev ut. Kalendern använde vi 

för att koordinera vårt arbete samt boka in intervjuerna som var många (åtta styckena möten) under en 

period av två veckor. I molntjänsten skapade vi vår egna digitala forskningsstation och där i skapade vi 

mappar. I mapparna sorterade vi in allt som vi fann av intresse.   
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Inför vårt möte med informanterna förberedde vi oss för att utföra semistrukturerade intervjuer, som anses 

vara den mest använda (Alvehus, 2016:83) och lämpligaste (Bryman, 2011:415) formen av intervjumetod. 

Vi hade med oss ett frågeformulär med fem öppna frågor (se bilaga 2) som vi själva hade skapat och som 

samtalen kom att kretsa kring. Vi hade även med oss två definitioner på begreppet Mångfald (Ledarna, 

2017; Elisson, 2011) som vi hade valt för att avgränsa oss (se bilaga 2). Vi valde att avgränsa begreppets 

betydelser då begreppet mångfald är ett mycket mångfacetterat begrepp. Dessa begrepp som vi hade med 

oss, diskuterade vi kring med var och en av informanterna. Detta gjordes för att se om vi hade en samsyn på 

begreppet mångfald.   

  

Vi valde att ha öppna frågor för att vi ville att informanten skulle kunna påverka samtalsinnehållet. Vi hade 

tillsammans med samtyckesbrevet mailat ut frågorna i förväg, till informanterna. Dock mailade vi inte ut 

mångfaldsbegreppen i förhand. I brevet meddelade vi även att vi skulle spela in materialet och att de hade 

rätt att avbryta sin medverkan när de ville. I samband med att intervjun startade påminde vi dem om detta.   

  

Intervjuerna som varade mellan 35 till 60 minuter spelade vi in med hjälp av våra telefoner. Intervjuerna 

skedde på olika platser. Informant 1 och Informant 8 intervjuades via Skype. Informant 5, Informant 7 och 

Informant 4 intervjuades på ett café. Informant 6, Informant 3 och Informant 2 intervjuades på deras 

arbetsplatser. Att ha semistrukturerade intervjuer medförde att vi som intervjuare kunde ha ett aktivt 

lyssnande och kunde komma med följdfrågor, såsom Alvehus (2016:83) förespråkar. Under intervjuerna 

fick vi flera nycklar (se Kvale & Brinkman, 2017:15) som bidrog till ökad kunskap. Detta i och med 

värdefull orientering i informanternas världsbild, som visade sig vara mycket relevanta för vår C-uppsats. 

En av dessa nycklar var att vi inte hade tagit med någon mångfaldsdefinition som berörde 

socioekonomiskbakgrund/klass (jmf bilaga 2 med bilaga 3). I denna uppsats har vi valt att ta med tre 

definitioner som beskriver mångfalden (Ledarna, 2017; Elisson, 2011; Jacobson, 2014) (se bilagorna 2 och 

3).   

4.5 Databearbetning och analysmetod  

I detta delavsnitt kommer vi att beskriva hur databearbetning för analysmetod har gått till.   

  

Vår tematiska analys kan sägas vara inspirerad av Braun och Clarkes (2006). Vi valde att använda delar ur 

den ursprungliga metoden, samtidigt som vi skapade ett eget analysverktyg med de sju olika teoretiska 

enheterna (Engeström, 2001) som teman. Nedan beskrivs de åtta faserna i den tematiska analysen:  

  

1. Databearbetningen startade med att vi lärde känna materialet genom att vi försökte hitta mening och 

mönster som återfinns i materialet. Detta gjordes genom att vi lyssnade igenom alla intervjuer och 

redan då sorterade bort de delar som vi ansåg irrelevanta i relation till studiens syfte att analyserar åtta 

olika individers positiva (salutogena) perspektiv på mångfalden med syfte att finna kunskaper om hur 

ett positivt mångfaldsarbete kan bedrivas.  I de semistrukturerade intervjuer vi utförde använt vi oss 

av öppna frågor (Alvehus, 2016:83), vilket ledde till breda svar med ibland överflödig information. 

Därför var en reducering under första steget nödvändig. Genom hela transkriberingsprocessen var 

frågeställningarna ständigt närvarande och styrde oss i våra diskussioner kring vad vi uppfattade som 

relevant fakta för vår analys. Materialet analyserades med hjälp av en deduktiv tematiskanalys. 

Bryman (2011:26) menar att vid utförandet av en deduktiv analys tar forskare avstamp i en teori som 

får påverkan hur analysen av det empiriska materialet utförs I denna studie valde vi att ta avstamp i de 

teoretiska enheterna ur den tredje generationens verksamhetsteori (Engeström, 2001).  

 

2. Vi sökte efter den semantiska innebörden, vilket innebar att vi letade efter innebörder som är synliga 

(Braun & Clarke, 2006:84). Vi använde oss av en färgkodning. Färgkodningen utfördes enligt vår 
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egen modell: där vi genomförde kodningen genom att söka egenskaper som matchar med de sju 

enheterna från tredje generationens verksamhetsteori (Engeström, 2001). Färgkodningen 

genomfördes för hand. Braun och Clarke (2006:89) menar att det är viktigt att koda alla stycken och 

att vissa data ej kodas om den inte upplevs som relevant. Detta är något som vi också följde. 

 

3. Vi insåg att vi hade skilda uppfattningar om hur vi definierat och tolkat de sju enheterna. Vi avbröt 

processen och påbörjade en diskussion, för att skapa oss ett gemensamt samförstånd. Detta fick oss 

att inse att enheterna kan vara svårdefinierade och att de kan tolkas på olika sätt, beroende på kontext 

och vem som definierar dem. Precis som Engeström (2001) menar kan det vara farligt om man inte i 

förväg definierar begreppen. Nu kunde vi fortsätta processen. 

 

4. Vi hade en workshop där vi tillsammans med en tredje partner prövade vårt analysverktyg som vi 

tagit fram genom färgkodningen. Syftet med detta var att vi skulle jämföra färgkodningen för att se 

om vi hade tolkat likadant. Detta eftersom vi ville ha Trovärdighet (Bryman, 2011:354) i vår studie 

(mer om Trovärdigheten i studien finns i delavsnittet Tillförlitlighet). Vi som utförde studien började 

med att färgkodade fyra transkriberingar vardera. Två av dessa fyra transkriberingar färgkodade vi 

var för sig, för att pröva analysverktyget. Sammanlagt blev det två transkriberingar som vi tolkade var 

för sig, varav ena var den som vi tolkade med tredje partnern som också tolkade och sorterade och 

färgkodade. Efter att vi hade färgkodat alla transkriberingar, gick vi igenom dem ytterligare en gång. 

Genom att testa med en tredje partner bekräftade vi att analysverktyget som vi hade skapat fungerade 

och att vi hade tolkat och kodat materialet likadant. 

 

5. Vi gick igenom transkriberingarna en gång till där ytterligare en reducering utfördes.  

 

6. Vi skrev ett referat per intervju där de mest essentiella delarna ur transkriberingen framkom. Detta 

gjorde det möjligt att reducera materialet ytterligare. Vi har hela tiden diskuterat inbördes med 

varandra om vad vi anser är relevant information, detta för att kunna besvara på vår frågeställning: 

Vad främjar mångfaldsarbete enligt informanter med särskild sakkunskap inom området? Vilka 

redskap finns det som kan främja och tillvarata mångfalden inom olika områden?   

 

7. Vi skapade trianglar som representerade verksamheterna som undersökte. I trianglarna placerade vi 

sedan in enheterna (våra teman) som kom fram ur informanternas utsagor.  

 

8. Vi skapade synteser av respektive enhet (våra teman) där vi satte ihop informanternas utsagor till en 

gemensam berättelse. Dessa berättelser illustrerade vi med valda citat som sedan placerades under 

varje enhet (tema) tillsammans med en beskrivande text om vad citatet handlar om. Alla resultat från 

sjätte fasen och framåt finns dokumenterat i kapitlet Resultat och Analys.  

  

4.6 Etiska aspekter   

Under hela genomförandet av denna studie har vi grundligt följt de regelverk som Vetenskapsrådet 

rekommenderar, dessa riktlinjer är tagna ur Etiklagen: Lag (2003:460) som beskriver etikprövning av 

forskning som genomförs på människor (Ejlersson, 2015:31). Vi var medvetna om att det är viktigt att ta del 

av de fyra olika forskningsetiska kraven för att studien ska förhålla sig till etiska principer och har därför 

valt att ta hänsyn till dessa under hela arbetets gång. De fyra forskningsetiska kraven som forskare bör ta 

hänsyn till är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2018). Informationskravet innebär att forskare måste informera informanten om vad 

syftet är med studien som de genomför och informera om att allt deltagande är frivilligt (Ejlersson,  
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2015:32). I vår studie har vi uppfyllt detta krav genom att informera om samtliga aspekter när vi skickade ut 

vårt Informationsbrev (se bilaga 1) tillsammans med samtyckesbrevet (se bilaga 1) som informanterna i 

denna studie fick läsa och signera innan intervjuerna. Samtyckeskravet (se bilaga 1) handlar om att 

informanterna ska få bestämma över sitt deltagande i studien (Ejlersson, 2015:32). Informanterna i denna 

studie fick signera samtyckesbrevet (se bilaga 1) där de informerades om ovanstående. Genom att signera 

brevet innan intervjun så gav de sitt samtycke.   

  

Konfidentialitetskravet säger att forskarna bör hålla informanterna, materialet samt alla involverade parter, 

det vill säga organisationer och annat konfidentiellt (Ejlersson, 2015:32). Vi förhöll oss till kravet genom att 

i samtyckesbrevet (se bilaga 1) låta informanterna avgöra själva om de ville vara anonyma, konfidentiella 

eller inget av dessa (se bilaga 1). Två av informanterna valde att vara anonyma. De andra sex valde att inte 

vara anonyma. Informanterna fick denna valmöjlighet eftersom det var viktigt för studien att vara 

transparant med vilka sakkunniga som har valt att vara med och vilken expertis som de innehar. Även om 

informanterna fick möjlighet att vara namngivna i studien så nämner vi dem endast i fotnoten. För att få ett 

helhetsintryck av deras utsagor och skapa en enhetlig bild, har vi valt att benämna dem som Informant1-8.   

  

Nyttjandekravet betonar att materialet som har samlats in inte får användas till några andra ändamål än det 

man informerar informanterna om (Ejlersson, 2015:32). I samtyckesbrevet för denna studie informerades 

informanterna om följande: “Vi får spela in intervjun, transkribera intervjun och använda den i vår C-

uppsats. Du samtycker till att resultatet får användas till framtida studier och i samband med situationer som 

kan främja till integration i samhället” (Se bilaga 1). Genom att signera samtyckesbrevet så godkände 

informanterna det som nämns ovan.  

4.7 Tillförlitlighet   

I denna studie har vi valt att uttala oss om fyra kriterier kring tillförlitlighet enligt Bryman (2011:354-355). 

Tillförlitligheten är uppdelad i: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (ibid). Vi har strävat efter att uppnå kvalité och koherens i vårt arbete. Nedan redogör vi för hur 

vi har försökt att uppnå detta.   

 

Det första kriteriet trovärdighet uppnås genom att göra texten transparant genom att beskriva hur 

arbetsprocessen har gått till i enlighet med Ahrne och Svensson (2015:25). Vi har beskrivit arbetsprocessen i 

Metodkapitlet. Vi har även bifogat bilagor i slutet av denna uppsats, vilket bidrar till transparensen som gör 

det möjligt för andra att replikera studien i stora drag.   

  

Det andra kriteriet är överförbarhet (Bryman, 2011:355) som uppfylls genom att man kan överföra och 

generalisera resultaten i studien till en annan kontext.  När det gäller generaliserbarheten menar Arhne och 

Svensson (2015:28) att forskare ska vara ytterst försiktiga med att göra generaliseringar oavsett typ. De 

menar också att man inte ska ta förgivet att det som forskarna själva fått som resultat går att generalisera på 

andra miljöer eller bland andra individer. Ambitionen i varje undersökning är att hitta fenomen som man 

kan mer eller mindre generalisera genom de framtagna resultaten (Alvehus, 2016:127). Vår ambition med 

studien har varit att hitta fenomen i form av medierande artefakter och erfarenheter av mångfald och 

mångfaldsarbete. Detta har vi gjort men det är inte tillräckligt för att kunna generalisera studien i en annan 

kontext.  

  

Det tredje kriteriet är pålitlighet (Bryman, 2011:355). Detta kriterium har vi försökt att nå genom att vara 

transparanta så som vi beskrivit ovan. Vi har även gjort ett försök att vara transparanta genom att beskriva 

vilka styrkor och svagheter vi anser att vår studie har (se delavsnitt Reflektion över metod).    
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Det sista kriteriet är: En möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011:355). Vi har försökt att inte 

påverka våra informanter under intervjuerna då vi har försökt att förstå deras syn på mångfald och 

mångfaldsarbete. Ibland har det varit svårt att vara objektiv då vi finner mycket intresse i detta ämne. Detta 

har vi gjort för att vara mer objektiva: vi har ställt öppna frågor till informanterna där de har fått möjlighet 

att beskriva sina verksamheter och verkligheter utifrån deras subjektivitet. I resultatet har vi varit objektiva 

genom att presentera informanternas utsagor och inte våra egna berättelser eller synpunkter.  

 

4.8 Reflektion över metod   

Vår styrka som paradoxalt också kan vara vår svaghet är användandet av strategiskt urval som arbetsmetod. 

Det var en styrka därför att vi fick svar av många sakkunniga inom olika områden som ville medverka som 

informanter i vår studie. Samma strategiska urval kan vara en risk som kan bli en nackdel enligt Alvehus 

(2016:67) då han menar att de som utför studien kan ha gjort ett urval där man uteslutit viktiga informanter.   

  

En annan styrka i vårt metodval var att vi har varit mycket strukturerade beträffande vår tidsplanering, 

arbetsfördelning och i kontakten med alla inblandade. Vi har också haft kontinuerlig avstämning med vår 

handledare som varit vår guide och rådgivare under hela processen.   

  

Ytterligare en styrka var att vi genom molntjänsten kunde behandla alla uppgifter som konfidentiella under 

hela processen. Detta då uppgifterna endast fanns lagrade på ett ställe. Vi hade därmed kontroll över 

uppgifterna som vi hade samlat in. Via mejl kunde vi också skicka ut referaten och citaten som vi hade valt 

ut till informanterna för korrekturläsning. De fick en vecka på sig att kommentera om de hade några 

invändningar eller ville göra ändringar.  

  

Våra svagheter var att vi till en början hade ett alldeles för brett syfte och frågeställning som försvårade 

processen och som gjorde vår undersökning otydlig genom att det första utkastet inte var stringent och 

kunde upplevas som inkonsekvent.  

  

En annan svaghet som vi upptäckte i vårt första utkast var att Resultat och Analysdelen var för breda. Detta 

åtgärdade vi genom att bearbeta och reducerat materialet flera gånger.  
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5 Resultat och Analys   

I detta kapitel möter empiri teori genom att resultatet av den deduktiva tematiska analysen 

presenteras i syfte att besvara frågeställningarna:  

Vad främjar mångfaldsarbete enligt informanter med särskild sakkunskap inom området? Vilka 

redskap finns det som kan främja och tillvarata mångfalden inom olika områden?   

 

5.1 Inledning resultat och analys 

För att besvara på studiens frågeställning gjordes en tematisk analys där det insamlade materialet bearbetades 

i åtta olika steg (se 4.5 Databearbetning och analysmetod). Resultatet av databearbetning och analysmetod 

kommer att presenteras i tre olika steg:  

I ett första steg, presenteras informanternas utsagor i avsnittet 5.2 Referat och trianglar. Här presenteras 

resultatet av informanternas berättelser i form av åtta olika intervjureferat.  

 

I ett andra steg: placeras intervjureferaten in i var sin triangel och delar av varje utsaga placeras under 

respektive enhet i triangel (Engeström, 2001). Detta görs med syfte att reducera och tydliggöra materialet. 

Genom att konstruera referat och trianglar förhöll vi oss till den första principen som belyser att man behöver 

förstå delar av helheter för att skapa en fullförståelse och på så sätt kunde vi upp nå en kognitiv process där 

ett lärande uppstod. Trianglarna var uppdelade i olika enheter. Här nedan gör vi en    

summering av de sju enheterna där vi förklarar vår tolkning av enheterna i denna studie. Studiens definitioner 

av de sju enheterna är tagna ur Engeströms verksamhetsteori (2001):   

   

Subjektet kan exempelvis vara i form av någon individ/anställd som står i fokus som finns i gruppen eller i 

befintlig kontext. I denna uppsats kommer subjekten att bestå av våra åtta sakkunniga.   

  

Objektet kan i stort sett vara allt möjligt, det som utmärker ett objekt är att objektet alltid är det som står i 

fokus, det är det som skall verkställas i verksamheten. I denna uppsats kommer objektet att skilja sig 

beroende på subjektet.   

  

Medierande artefakter är i denna uppsats synonymt med konkreta och abstrakta verktyg. Kan exempelvis 

vara i form av hjälpmedel och verktyg som möjliggör att subjektet når objektet. I denna uppsats skiljer sig 

den medierande artefakten beroende på subjektet.   

  

Regler kan beskrivas i exempelvis i form av: konventioner, normer, policys, värdeord, etiska riktlinjer, 

företagskultur, praxis, premisser. Inom denna uppsats beror regelverken på förhållandet till subjektet och / 

eller gemenskapen som finns inom varje verksamhet som vi har studerat.   

  

Gemenskapen kan beskrivas som ett tillstånd det vill säga känsla som gruppen upplever. Men kan även vara 

gemenskap i betydelse av grupp. Gemenskapen kan finnas bland personalen som grupp i de olika 

avdelningarna eller på hela arbetsplatsen.    

  

Arbetsfördelningen kan beskrivas som uppdelningen av själva arbetet som skall utföras i verksamheten. Det 

kan även vara variationen av uppdelningar över olika ansvarsområden som finns inom olika gemenskaper 

inom olika verksamheter.   
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Utfall kan beskrivas som meningen, förändringen, mål, det som verksamheten leder till. Inom denna studie 

har utfallet visat sig vara en stor del av resultatet av denna uppsats tillsammans med medierande artefakter.   

  
Figur 4: De sju enheterna i förhållande till varandra i verksamhetstriangeln (Engeström, 2001).  

  

I ett tredje steg fortsätter vi att använda oss Engströms (2001) första princip. Under detta steg placeras 

syntesen av olika berättelser som framkommit under intervjuerna under respektive tema (enheter) i avsnittet 

5.3 Syntes. Detta görs för att skapa förståelse och som första principen belyser vill vi även att alla enheter ur 

verksamheterna det vill säga; subjekt, objekt, den medierande artefakter, regler, gemenskap, 

arbetsfördelning samt utfall ska analyseras som delar. Uppdelningen av enheterna görs under respektive 

delavsnitt i avsnittet 5.3. Det är syntesen som skapar helheten genom att kombinera de olika enheterna 

skapas en sammanhängande helhet.   

 

5.2 Referat och trianglar 

Informant 1 - forskare vid ett svenskt universitet i Personlighetspsykologi, Socialpsykologi och Psykometri   

  

Under intervjun beskrev Informant 1 (subjekt) sin syn på mångfalds- och inkluderingsarbete i Sverige. 

Informant 1 upplever att Sverige ligger efter i arbetet om man jämför med andra länder som exempelvis 

USA. Informant 1:s avsikt med sitt arbete var “att förstå och ta tillvara på individuella skillnader” (objekt) 

och förmedla kunskapen till samhället. Informant 1 arbetar i en forskargrupp (gemenskap) och menar att 

forskarnas roll (arbetsfördelning) i mångfaldsarbetet var att ta fram data och instrument som kan användas 

av allmänheten. Informant 1 ansåg att hela det svenska samhället behöver bli bättre på att just förstå och ta 

tillvara på individuella skillnader. Informant 1 delade med sig av ett teoretiskt utfall där forskarna tog fram 

en broschyr till skolan, (medierande artefakt) i vilken man synliggör och undervisar om skillnader som vi 

människor har. Genom denna broschyr kan man starta ett långsiktigt arbete för större acceptans av 

individuella skillnader i personligheten och i den kognitiva förmågan. Informant 1 ansåg att detta kan ses 

som ett hjälpmedel i den strävan. Genom ett mångfalds- och inkluderingsarbete redan i skolan, skulle man 

kunna förändra normerna (utfall) i det svenska samhället (regler). “Jag önskar att man gjorde en broschyr 

som handlar om individuella skillnader och normalfördelning... att försöka förstå och utnyttja eller ta till 

vara individuella skillnader.”  
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Figur 5: Informant 1:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

1:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

    

Informant 2 - socionom, arbetar som handläggare på Diskrimineringsombudsmannen (DO)  

  

Informant 2:s (subjekt) arbete går ut på att diskrimineringslagen (hädan efter DL) efterföljs (objekt). På 

Informant 2:s arbetsplats arbetar det ett 90-tal personer med olika arbetsroller (arbetsfördelning). Alla 

arbetar under DO:s Agneta Brobergs kansli (gemenskap), vilket innebär att de är en enad röst även om de 

består av olika roller såsom: jurister, socionomer, statsvetare och forskare. DO arbetar med att verkställa 

regeringsuppdrag och aktiva åtgärder (regler). DO ser till att lagen upprätthålls genom att göra 

marknadskampanjer för att påverka och göra skillnad i samhället och framför allt inom tre av sina 

fokusområden: bostad, arbetsliv och socialtjänst. DO driver också rättsfall, de synliggör och undanröjer 

hinder, de arbetar mot bristande tillgänglighet och bedriver tillsyn av DL (medierande artefakt).  

  

Allt deras arbete leder till att diskrimineringslagen (DL) efterföljs och på så vis skapas ett samhälle som kan 

ändra på strukturer och normer för individen (utfall). Ett samhälle som är mer inkluderande och där 

samhällsklyftorna minskas genom lagen och att de aktiva åtgärderna efterföljs. DO:s arbete är en del av 

samhällets mångfaldsarbete. ”Jag hjälper dem att synliggöra sina normer för att skapa en utveckling där de 

kan känna sig inkluderande och välkomna det är absolut minska klyftorna.”    

  

  

Informant 1 
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Figur 6: Informant 2:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

2:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

    

Informant 3 - Ledare, politiker och organisatör   

  

Informanten (subjekt) har under stora delar av sitt liv arbetat aktivt inom olika organisationer (objekt) - allt 

från föreningslivet inom idrotten till politiken. Informant 3 är projektledare (medierande artefakt) för Fyra 

fronter. Syftet med projektet är att få dessa fyra minoritetsgrupper att mötas: afrosvenskar, romer, judar och 

muslimer. Hennes vision är att grupperna ska “lära sig av varandra och tillsammans organisera sig för att 

effektivisera det antirasistiska arbetet” (arbetsfördelning). Hon berättar för oss att Stockholm är en 

segregerad stad. Informant 3 menar att det inte behöver vara så. Hon menar att normer är något som man 

oftast får med sig hemifrån och som sedan påverkar oss i mötet med andra grupper (regler). Hon menar att 

sammanförandet och inkluderandet av olika grupper (gemenskap) in till samhället är ett mångfaldsarbete.  

  

Informant 3 anser också ett viktigt verktyg är att ifrågasätta sina egna värderingar. Att ifrågasätta 

värderingar och sina egna fördomar är något som hon praktiserar på sig själv. Vidare anser hon att 

Anonymisering och Separatism är två effektiva hjälpmedel för att motverka diskriminering och rasism.  

När vi frågar henne om vad hennes övergripande syfte med hennes engagemang och arbete är så säger hon:  

”Att skapa fred på jorden”.   

  

  

Informant 2 
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Figur 7: Informant 3:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

3:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

     

Informant 4 – Jämlikhetsstrateg Equal Relations  

  

Objektet och fokus i Informant 4:s (subjekt) arbete är att utbilda (medierande artefakt) chefer och ledare 

med hur de på bästa sätt kan implementera mångfaldsarbetet i den ordinarie verksamheten, i HR- arbetet och 

i arbetet med organisationskulturen (objekt). När han påbörjar arbetet inom ett företag (gemenskap) börjar 

han med att synliggöra de problem som finns i organisationen.  

Informant 4 ger ett exempel: ”I en inkluderande miljö reder man ut konflikter mellan folk. Det gör vi inte 

alltid i Sverige”. Han fortsätter: ” Här har vi problemet med en konfliktundvikande kultur - och då blir det 

tyst bara - så löses inte det här riktigt.” Han menar att det finns metoder för att lösa konflikter. Dessa bör de 

i arbetsledande ställning känna till (arbetsfördelning).  

  

Informant 4 granskar strukturer och undersöker ledningens intresse för att skapa en inkluderande 

organisationskultur. Oftast visar det sig att organisationen brister i arbetet med de aktiva åtgärderna. Han 

skapar på så vis förståelse för de involverade och menar att det endast är genom insikt och ifrågasättande av 

den egna kulturen, normerna och strukturerna som människor och organisationer kan nå förändring. Det 

handlar om att synliggöra maktordningar, strukturer och normer som kan exkludera vissa. Det kan innebära 

att ifrågasätta den rådande normen (regler), som organisationen präglas av, för att se om den rådande 

normen är ett hinder i arbetet. Sammanfattningsvis menar Informant 4 att avsikten med hans arbete är att 

förbättra arbetsmiljön då resultatet är att människor känner sig mer sedda, där individer respekterar 

varandra, där kreativitet ökar och det skapas en inkluderande miljö där alla får vara med (utfall).           
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Figur 8: Informant 4:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

4:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

    

Informant 5 - Interkulturell och internationell utbildare, delägare i Enterculture AB  

  

I intervjun med Informant 5 (subjekt) framkom det att hon arbetar med att hjälpa människor från olika 

kulturer att samarbeta smidigt trots – och ibland även tack vare – kulturella skillnader (objekt). Det kan 

exempelvis gälla att sammanföra två eller fler grupper med olika nationella kulturer/företagskulturer vid 

organisationssammanslagningar. Hon förespråkar att inte enbart fokusera på olikheter när man samarbetar 

utan skapa medvetenhet kring både kulturernas likheter och skillnader (utfall). Informant 5 menar att det 

bästa sättet att ta tillvara på mångfalden och skapa inkludering är genom att integrera grupper (gemenskap) 

och utnyttja ”diversity of thought”. Detta sker bland annat genom att göra dem medvetna om att alla 

människor har förutfattade meningar, använder sig av stereotyper och förutom detta har så kallade kognitiva 

fördomar som påverkar hur de ser på andra. Informant 5 är tydlig med att poängtera att det är inte är 

moraliskt fel, utan naturliga egenskaper av hur våra hjärnor fungerar.   

  

För att lyckas med sitt objekt så använder hon sig av ett beprövat psykologiskt test: Intercultural Readiness 

Check (IRC) (medierande artefakter). När vi frågar henne vad man skall tänka på när man arbetar med 

människors fördomar, svarar hon oss att människan tolkar sina beteenden efter sina egna normer: “att känna 

en kultur betyder att man känner till spelreglerna och tolkar omvärlden med hjälp av dessa regler.” ”Alla är 

kulturellt betingade” (regler). När vi frågar henne om hur organisationerna skall kunna arbeta med 

inkludering som en del av mångfaldsarbetet, svarar hon oss att hennes experttips alltid är “att börja innan 

man börjar”(arbetsfördelning). Informant 5 menar att organisationer har mycket att vinna om de redan vid 

inskolningen av nya medarbetare börjar öppna upp och medvetandegör sina anställda om företagets 

värderingar och kulturarbete, framför allt om mångfalds och inkluderingsarbetet samt att vi är lika olika.   
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Figur 9: Informant 5:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

5:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

    

Informant 6 - personalvetare, teamledare på Inda AB  

  

Informant 6 (subjekt) är uppvuxen i Tensta, med en svensk förälder och en polsk förälder. Att komma från 

Tensta, en marginaliserad förort, var stigmatiserande. Informant 6 upplevde att samhället såg det som en 

nackdel. Att ha en annan bakgrund än normen ändrades till hans fördel den dagen han tog examen som 

personalvetare vid Stockholms Universitet. Han började arbeta för Arbetsförmedlingen. Här var det en 

enorm fördel att ha levt mellan och i två kulturer. Likaså att ha känt människor från hela världen i den 

multikulturella hemorten Tensta. Hans bakgrund tillsammans med personalvetarutbildningen gav honom 

stor förståelse i hur han skall hjälpa människor som befinner sig mellan två olika kulturer. Han har förstått 

att man bör utnyttja mångfaldens egenskaper och genom jobben, skapa ett integrerat och hållbart samhälle 

(utfall).   

  

Tillsammans med sitt arbetslag stödjer han arbetssökande (objekt). Han delar upp arbetsveckan med olika 

aktiviteter som: seminarier, träna på datakunskaper, språkundervisning (medierande artefakt) i svenska, 

matchning mot jobb och individuella samtal (arbetsfördelning). Han beskriver kontexten som de 

arbetssökande i Södertälje befinner sig i. Det visar sig att eftersom Södertälje är en segregerad stad så finns 

mycket av den kollektiva kulturen (gemenskap) där. Detta blir en kontrast mot den svenska individuella 

kulturen, vilket visar sig när man skall söka jobb. Det är mycket på grund av kulturella skillnader som stöd, 

matchning och intervjuträning behövs. Informant 6 tycker att det gör skillnad för de arbetssökande att få 

hjälp med svenskan och skrivandet. “Språket är nyckeln oftast är det nyckeln till mycket: till utbildning, till 

jobb (regler).”  Genom detta arbete lyckas de arbetssökande att bli bokade för en intervju i större 

utsträckning. Likaså vid intervjutillfället är detta viktigt. Informant 6 menar att annars är det lätt hänt att den 

arbetssökande går till intervjun och beter sig så som det förväntas av den kollektiva kulturen, men där blir 

det kulturkrock med den svenska individualistiska kulturen.   
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Figur 10: Informant 6:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

6:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

   

Informant 7 – forskare i sociologi   

  

Informant 7 (subjekt) är kvantitativ forskare i sociologi på Uppsala universitet, hennes forskning fokuserar 

på bostadssegregation, inkludering samt integration. I intervjun med Informant 7 berättar hon om ett projekt: 

Storstadssatsningen (objekt) i Stockholm för Huddinge kommun. Projektet bestod av ett samarbete 

(medierande artefakt) mellan olika aktörer. Där fokus skulle vara på att skapa ett starkt nätverk 

(arbetsfördelning) mellan aktörerna. Projektet kallades för Familjecentralen och pågick i början på 2000-

talet. Projektet innebar att olika aktörer samarbetade inom kommunen för att skapa en gemensam 

mötesplats, för och med medborgarna i Huddinge kommun.  

  

Aktörerna i projektet bestod av medborgarna, affärsinnehavare, Försäkringskassan, högskolan, Landsting, 

organisationer, Socialtjänsten, Barnavårdscentralen (BVC) Mödravårdscentralen (MVC) och Barnomsorgen 

(gemenskap). Urban berättar att ändamålet med projektet var att avdramatisera (utfall) medborgarnas behov 

av att söka hjälp hos exempelvis socialtjänsten. Tillsammans använde verksamheterna sig av 

kommunallagen, policyn och arbetsbeskrivningar (regler) för att kunna arbeta mot gemensamma mål. 

Informant 7 kan nu i efterhand bekräftasamarbetet och nätverkandet var ett lyckat projekt. ”De lyckades ta 

tillvara på medborgarnas behov”.  
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Figur 11: Informant 7:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

7:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

   

Informant 8 - Konsult, sakkunnig inom arbetsmiljö och hälsa  

  

Informant 8 (subjekt) anser att det kollektiva tänkandet samt att den kollektiva energin är viktig (utfall). Det 

är allas ansvar att bidra med en positiv energi. ”På möten, till hur vi pratar med varandra vid kaffemaskinen. 

Det är någonting som alla (gemenskap) måste bära i ett företag. Gemensamt!“ Parallellt med detta anser 

Informant 8 att det är viktigt att alla får vara delaktiga i olika processer inom verksamheten. Mångfald är 

något som finns inom varje mångfaldsgrupp. Man ska ta hänsyn till att mångfalden även kan finnas inom 

exempelvis HBTQ-gruppen. För att uppnå detta så är det viktigt att skapa ett medvetande som bär upp 

mångfalden (objekt). Han menar att medvetande kan exempelvis skapas genom resor där man får nya 

perspektiv. Ett annat verktyg som är viktigt är för att skapa medvetande är återhämtning och meditation 

(medierande artefakt). Han menar att man tar in nya kunskaper och information på ett bättre sätt efter det att 

man har tagit sig tid att vila och reflektera.   

  

Informant 8 anser att det är viktigt att verksamheter skapar värderingar. Det är lika viktigt för 

mångfaldsarbetet att arbetsplatsen har ett bra företagsklimat som stödjer inkludering och mångfald. Detta 

kan implementeras i organisationen genom att införa tydliga regler i form av policyn, dokument samt 

handlingsplaner (regler) som stödjer mångfald och som jobbar med att bekämpa diskriminering och öka 

inkluderingen genom ett gediget mångfaldsarbete. Informant 8 poängterar att vi måste ta hänsyn till att vi 

människor har olika behov och att våra hjärnor har olika kapaciteter. Därför är det viktigt att arbetsgivaren 

och ledarna i organisationen är modiga och vågar behandla de anställda lika olika - utefter de anställdas 

behov och förmåga (arbetsfördelning).   
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Figur 12: Informant 8:s verksamhet i form av Engeströms (2001) triangel. Modellen visar tolkningen av Informant 

8:s utsaga som har delats upp i enheter enligt Engeströms (2001) verksamhetsteori för att sedan placera delarna av 

utsagan i en verksamhetstriangel.   

    

5.3 Syntes   

I detta delavsnitt presenterar vi en sammanställning av relevanta citat för att förklara och belysa respektive 

enhet (teman). Vi har sorterat datamaterialet från sakkunnigas utsagor som presenteras under respektive 

teman: subjekt, objekt, medierade artefakt (Vygotskij, 1934/2001:251f), regler, gemenskap, arbetsfördelning 

(Leontyev, 1947/1981) och utfall (Engeström, 2001).   

   

5.3.1 Subjekt  

Subjekten är informanterna, det vill säga de sakkunniga som deltar i studien. Syftet med studien var att 

informanterna skulle dela med sig av sina positiva (salutogena) perspektiv på mångfald för att genom denna 

studie finna kunskaper om hur ett positivt mångfaldsarbete kan bedrivas. Tillsammans skapar informanterna 

en heterogen grupp med expertis inom: psykologi, diskriminering, samhällelig organisering, jämlikhet, 

interkultur, rekrytering, sociologi, arbetsmiljö och hälsa. Varje informant är sakkunnig inom sin verksamhet 

och gemenskap och tillsammans har de expertkunskap kring mångfald och mångfaldsarbetet i de olika 

verksamheterna som denna studie har undersökt.   

  

5.3.2 Objekt  

Här presenteras en syntes över de olika objekten som framkom under samtalen med de sakkunniga. Med 

objekten syftar man på olika fokusområden. Informanterna nämnde olika fokusområden som kan användas 

med arbetet kring skapandet av mångfaldsarbete i deras verksamheter. Objektet var att skapa: delaktighet 

och inflytande, tillgänglighet för alla, undanröja hinder för att skapa en mer inkluderande miljö, 

representation av minoriteter. Objekten som framkom kan sammanfattas som egenskaper som är självklara 

inom en demokrati, men som kan glömmas på organisationsnivå. Informanterna 3, 4 och 7 anser att 

representation och inkludering av olika grupper är ett bra fokusområde när man skall bygga ett 

mångfaldsarbete i en organisation, vilket överensstämmer med studier i mångfald och mångfaldsarbete som 

man gjort i andra länder (Pless & Maak, 2004).  
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”Jag tror att det behövs representation” (Informant 3)  

  

”Att få vara delaktig och ha inflytande precis som andra inom en organisation, få tillgång till 

organisationens resurser och få använda hela sin potential. På organisationsnivå handlar inkludering 

om att samma rättigheter och möjligheter i organisationen som alla andra.” (Informant 4)   

  

 ”Ja man skall ju inte erbjuda folk inflytande att vara delaktiga om man inte även kan få inflytande. 

För då blir det skendemokrati.” (Informant 7)  

  

Informanterna 2 och 4 anser dock att man ibland fokuserar mer på vissa diskrimineringsgrunder än andra. 

De menar att det kan vara svårt att hitta en balans och detta stämmer överens med tidigare forskning där det 

framgår att man oftast fokuserat på diskriminering av invandrare (de los Reyes, 2000:261) eller 

diskriminering kopplat till HBTQ-frågorna (Lindström, 2011:136) och att man glömmer bort andra 

diskrimineringsgrunder som exempelvis ålder och funktionshinder.   

  

”Om man tänker på ett inkluderingsperspektiv... man ska inte stirra sig blind på respektive 

diskrimineringsgrund och alla har sin speciella problematik och sin speciella kunskap om just den 

personen som drabbas av den här grunden, men dem tjänar mycket att tittas på som helhet, tycker jag 

ändå.“ (Informant 2)  

  
“... ålder kan ha betydelse på hur medarbetarna bemöter varandra. Kommer det in unga på 

arbetsplatsen riskerar de att bemötas som om de inte tillhör gänget… Och tvärtom. Ålder är en 

diskrimineringsgrund som inte är ges så mycket uppmärksamhet. Den är väldigt vanligt att folk 

skämtar om ålder och sorterar varandra på ålder eller förlöjligar varandra på grund av ålder. ‘Du som 

är så gammal kan väl inte lyfta den där säcken?’, ‘Orkar du gå med oss på lunch?’ Eller så. Jag brukar 

alltid ersätta olika diskrimineringsgrunder med varandra för att se vad som är okej. Vad ska jag hitta 

på? Vi byter ut ålder mot jude. Vad händer då? Ja, då hoppar alla högt!” (Informant 4)   

  

Alla informanterna tyckte att fokus bör vara att synliggöra diskriminering på individnivå, men också på 

strukturell nivå i så stor utsträckning som möjligt.   

   

”Det finns ju också ett individperspektiv där en individ har blivit dåligt bemött, eller exkluderad på 

något sätt. Och sen så finns det en struktur som möjliggör det att det blir så. Då har vi massa 

berättelser från individperspektivet men att ändra på struktur. Hur vi ska göra att möta individ och 

struktur samtidigt. Vilket är det vi också vill men det är supersvårt men ibland får vi acceptera att 

lagstiftningen ser ut som den gör.” (Informant 2)  

  

Informant 1 bekräftar misstanken om att man i Sverige ligger efter med mångfaldsarbetet i jämförelse med 

exempelvis länder som USA och att det finns mer som vi kan göra i Sverige. Informanterna 1 och 5 anser att 

man bör använda och återanvända tidigare forskning och verktyg när man skall skapa ett mångfaldsarbete 

som främjar mångfalden oavsett verksamhet.  

  

”Jag minns för några år sedan så satt jag och skrev en ansökan om forskning för att göra ett par studier 

som handlade om kvotering. Då läste jag om lagstiftningen vad gäller kvotering och positiv 

särbehandling och så vidare. Då såg jag artiklar från 50-talet och 60-talet i USA, som var skrivna och 

artiklarna från Sverige, fast det var väldigt svårt att få tag på saker, men de som fanns var från bara 

några år sedan och då menar jag så här. Då har de suttit och tänkt på det här för 60 år sedan - 60 år 

innan oss - klart på den här frågan så vi är rätt sena och det betyder att vi behöver: göra mer, tänka 

mer.” (Informant 1)  
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“Mångfald skall inte bara vara som en deklaration om att vi vill någonting utan det borde översättas 

till konkreta beteenden och folk borde få verktyg för att kunna verkligen skapa den inkluderande 

miljön som utnyttjar allas olikheter.” (Informant 5)  

  

5.3.3 Medierande artefakter/Redskap  

Här redovisas en syntes som besvarar frågan: Vilka redskap finns det som kan främja och tillvarata 

mångfalden inom olika områden?  Flertalet av informanterna ansåg att de medierande artefakterna 

(redskapen) kan användas i större utsträckning än endast i deras gemenskaper och verksamheter.  

Informanterna har angett följande medierande artefakter (redskap) för ändamålet att främja och tillvara ta 

som kan mångfalden: anonymisering, kompetensbaserade rekryteringar, normkritik, mångfaldsanalys, 

kunskap kring intersektionalitet, separatism, representation, inkluderingsanalys och transparens.   

  

 “Jag tänker spontant, anonymisering... För att öka mångfalden i olika sammanhang, det finns ju 

någonting, som kallas för att vi speglar oss i den andre. Jag tror att det är den här speglingen som gör 

att det är oftast Anders som rekryterar Anders och inte Anders som rekryterar Lisa för Anders är mer 

bekväm med Anders än Lisa.” (Informant 3)  

  

Redskapet: Anonymisering, kan motverka att vi anställer individer som är lika oss själva men kan även leda 

till att vi rekryterar folk efter deras kompetenser och inte efter vad de heter eller vilken tidigare relation man 

haft till den sökande.  

  

Redskapen: Kompetensbaserade rekryteringar, till jobb liksom utbildningar. Informanternas svar om 

anonym, kompetensbaserad rekrytering får oss att tänka på den utländska forskningen kring de sekundära 

dimensioner av mångfald (Loden, 1991) samt Pless och Maak (2004:130) som bekräftar att om man 

utnyttjar mångfalden i en organisation så leder detta till att innovation och kreativitet får flöda fritt.   

  

Redskapet: Normkritik, handlar om att våga ifrågasätta de beslut som man har tagit och att man alltid skall 

ha med syftet till varför man har beslutat att just vissa kriterier skall gälla, exempelvis vid valberedningen 

till en styrelse. Informanterna menar att det är positivt om det finns en kultur inom organisationen som kan 

bära denna mångfald då, de anställda tillsammans ska skapa en inkluderande miljö. Informanterna menar att 

normkritik är ett pedagogiskt verktyg som bör läras ut i skolan.  

  
 ”Men om man ser på en arbetsplats: Vad snackar vi om på fikat? Vad har vi för jargong? Vi kan 

ganska lätt jobba med dessa individer och bemötande sedan kan vi också titta på vilka vi anställer. 

Hur ser vår webbplats ut hur ser rummet ut där vi tar emot personen?  Varför ställer vi vissa typer av 

frågor? Det är mer på strukturell nivå. Att ta med båda perspektiven när man pratar om inkludering 

och se var kan vi göra någonting det är lätt att fastna i det ena eller det andra att man bara ändrar lite i 

dokument och så blir det inte något mer.” (Informant 2)  

  

Kunskap kring redskapet: intersektionalitet, har avhandlats i tidigare forskning om mångfaldsarbetet 

(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007), informanterna menar att kunskap om Intersektionalitet är ett verktyg 

som bör användas mer för vår framtida utveckling och främjandet av mångfaldsarbetet.  

  

 “Jag tycker intersektionalitet och normkritik ...Kunskapen som finns bakom de begreppen är ju 

hjälpmedel tycker jag för utveckling. Det handlar om att bara tänka utanför lådan, liksom det brukar 

ju dra igång rätt mycket.” (Informant 2)  

  

“Ja precis, jag tänker att man ställer sig frågan i huvud taget i hela det här begreppet att man ställer sig 

frågan: Varför gör vi så här? Är det bara för att det ska vara lika? Eller vad finns det för kompetenser 

hos dem här? Vad är det som det ger? Och som jag sa tidigare att det även finns en kultur och ett 

klimat, värderingar och struktur som också kan bära det här för om man tänker sig att man är såhär nej 
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men vi ska ha fifty män och fifty kvinnor och sen så de männen som sitter där, hade egentligen önskat 

att det hade varit bara män i styrelsen.” (Informant 8)   

  

Genom dessa redskap som nämns ovan kan organisationen samt individer inom verksamheten, analysera 

kontexten och sig själva i den. Ifrågasättandet av den rådande normen kan förhoppningsvis på sikt leda till 

en utveckling samt förändring till det bättre inom organisationen. Vi tolkar att Informanternas svar som ett 

bevis på att man kan finna pedagogiskrelevans och olika lärprocesser av att undersöka vilka medierade 

artefakter (redskap) som främjar mångfalden.  

  

Redskapet: Mångfaldsanalys, fokuserar på en grupps eller en individs kognitiva färdigheter och kan 

analysera mångfalden i exempelvis en styrelse. När vi hör informantens beskrivning av denna medierande 

artefakt får det oss att tänka på Scott Pages (2017) teorier kring kognitiv mångfald, det vill säga, mångfalden 

av de olika tankeprocesserna som varje människa har i sin kognitiva förmåga. Mer om detta beskrivs i 

citatet nedan:   

  

”Paketen som vi vill att det skall ingå det är mångfaldsanalys. Men inte mångfald i dem grunderna 

som vi tänker alltså på kön, etnicitet och så vidare. Vårt verktyg skulle kunna användas av styrelser 

till exempel och se om alla i styrelsen tänker på samma sak eller tänker olika.” (Informant 1)  

  

Redskapet: Separatism, i form av grupperingar där medlemmarna av olika grupper samlas för att hämta 

styrka, bolla idéer och få andrum för att orka kämpa. Detta behövs när grupperna organiserar sig och kämpar 

för sina demokratiska rättigheter. Informant 3 är noga med att säga att detta andrum, separatistiska rummet, 

är endast ett tillfälligt rum och inget rum som skall hålla grupper åtskilda.  

  

  “Men med separatism är det viktiga att man förstår att det är ett verktyg. Det är inte ett mål. Det är 

inte ett mål att skapa parallella samhällen eller slutna grupper. Man hjälper och stöttar varandra 

och sen så återigen så går man tillbaks, ut.” (Informant 3)   

  

Redskapet: Representation, i form av kvotering eller i form av att man avsiktligt rekryterar och/eller visar 

upp medlemmar ur olika grupper.   

  

Redskapet: Inkluderingsanalys, i verksamheterna stöds av den svenska lagstiftningen. Att organisationer 

efterföljer de aktiva åtgärderna enligt Diskrimineringslagen [DL] 2016:828 kap 3 § 2. Det är arbetsgivarens 

ansvar att vidta aktiva åtgärder. Informanterna menar att vi har en lagstiftning som reglerar aktiva åtgärder 

som också är en medierande artefakt för att främja inkludering.   

  
“Man måste också tänka på att undersöka sin organisation på en rad olika sätt. Inte bara med hjälp av 

medarbetarenkäter. . . Det låter så roligt det här arbetet med inkludering. Men vi måste undersöka 

organisationen, hur folk har det. Och om det är problem så måste vi lösa dem. Det går inte att enbart 

tala happy clappy om inkludering. Min erfarenhet är att organisationer inte undersöker medarbetarnas 

situation tillräckligt. Arbetsgivaren kan kartlägga kulturen i medarbetarsamtal, enkäter, genom egna 

observationer, fokusgrupper och så vidare. Sen när de får in resultatet ser jag att det slarvas med 

analysen. De ser inte eller hittar inte orsakerna till problemen. Det är nya krav från 2017 i den nya 

diskrimineringslagen att arbetsgivaren verkligen ska analysera. Först därefter ska man vita åtgärder 

sen. Också ska man följa upp och utvärdera om åtgärderna haft effekt. Det slarvas vanligen med 

utvärderingen. Systematiken är viktig att man jobbar med den. “(Informant 4)  

  

Redskap: Transparens är en medierande artefakt som enligt informanterna är viking för främjandet av 

mångfalden. Synliggörandet av mångfalden, kan främja verksamheter genom redovisandet av kronor och 

ören. Detta är något som informanterna vill se mer av i Sverige och hänvisar till USA där det finns 

organisationer som redan idag gör det. Man räknar på vinst och förlust i mångfalden och mångfaldsarbetet. 
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Att man kan uppvisa positiva resultat i frågan om vilka redskap, verktyg eller hjälpmedel som finns i 

verksamheterna främjar mångfaldsarbetet.  

  

”En möjlig sak är att titta på konkret vad mångfald kan betyda, inte bara i mjuka värden, men också i 

kronor och ören, som företag ofta räknar på. Jag har hört att det finns företag i USA som räknar på 

vinst och förlust på företag, hur mycket ett företag förlorar om dem inte har eller har mångfald. 

Kanske behöver vi tänka lite mer så i Sverige. För att kunna boosta den här mångfaldsfrågan.“ 

(Informant 1)  

  

5.3.4 Regler  

I detta delavsnitt presenterades det en syntes över vilka regler som kan beaktas i samband med främjandet 

samt tillvaratagandet av mångfalden och mångfaldsarbetet i de gemenskaper och verksamheter som 

undersöktes i denna studie. Det framkom även att samhället har en gemensam värdegrund som är starkt 

reglerad genom den svenska lagen som till exempel diskrimineringslagen.  

  

Informanterna 4 och 8:s citat nedan visar på två olika regler som vi vill uppmärksamma eftersom att det är 

två kriterier, som man också behöver hålla i minnet, när man diskuterar mångfaldsarbetet.    

  

“Det finns en lika stor mångfald, inom varje, mångfaldsgrupp.” (Informant 8)  

  

  

 “Jag står också för det att varje människa är unik. Två italienare är inte samma sak.” (Informant 4)  

  

Informanterna var tydliga med att det oftast händer att människor inte ser på mångfalden ur detta perspektiv 

om att varje människa är unik och att inom varje mångfaldskategori finns det ytterligare dimensioner av 

mångfald.    

  

Alla Informanterna var överens om att det finns vissa villkor som bör följas när man skall främja 

mångfalden och mångfaldsarbetet. Ett sådant viktigt villkor att ha i diskursen om mångfaldsarbetet är att alla 

skall inkluderas fullt ut och inte inkludera bara för syns skull. Att bara bli inkluderad för syns skull får 

motsatt effekt och skapar istället segregation. Att motverka segregation är också en del av det salutogena 

mångfaldsarbetet. 

  

  “De man bjuder in, representanter för föreningar bara för syns skull, det märks ju. Och sedan blir de 

besvikna och det blir ett avstånd istället för att det skulle bli en dialog. Så man skall inte bjuda in 

med falska förutsättningar. Så om man gör det och bjuder in så skall man ta reda på vad det är vi kan 

erbjuda för inflytande här, istället för att ‘vi skall lyssna’ - fast man inte tänker det riktigt.” 

(Informant 7)   

  

Informanterna har vid flera tillfällen beskrivit sin syn på diskrimineringslagen och de sju 

diskrimineringsgrunderna när vi intervjuat dem om mångfalden och mångfaldsarbetet. De menar att det 

krävs mer av samhället än det som står i lagen. Informanterna ansåg att det som står i lagen är den lägsta 

nivån av inkludering och att man behöver ha det i åtanke även i mångfaldsarbetet.  

  

Informanterna beskriver hur man inom olika verksamheter kan inkludera alla. En regel kan vara att ansvaret 

ligger hos alla. Om vi jämför olika verksamheters policy och regelverk med det som informanterna 

beskriver med lagen, så ger regelverken på arbetsplatserna oftast en tydligare bild än lagen. En annan regel 

som främjar mångfalden är kommunikation kring ett mångfaldsarbete. Se utdrag ur dialogen nedan med 

Informant 8:  
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  Informant 8: “Det handlar om att man först har en policy så att man, att det finns tydliga dokument 

för, vad det innebär rent teoretiskt på ett företag. Men också rent praktiskt. Att det finns 

handlingsplaner för att kunna upprätthålla det. När något går snett och när det sker diskriminering, på 

grund av olikheter. Men sen så som jag vet så är det en sak att ha pappersdokument och en sak att 

sen att detta också fungerar i alla - I all social interaktion på ett företag från det digitala till att skicka 

e-post till varandra. Att vi skriver på samma sätt till varandra. På möten, till hur vi pratar med 

varandra vid kaffemaskinen. Det är någonting som alla måste bära i ett företag, gemensamt.“   

  

Elisabet Hyvärinen: “Så det är allas ansvar?”  

  

Informant 8: “Ja verkligen, absolut! Jag tänker på vad man har för psykosociala normer på ett företag, 

det är ju det här med klimat och kultur. Ja vad är det för normer som vi har på ett företag? I allt från 

både den öppna kommunikationen till den tysta kommunikationen.”      

     

En sista regel som kom fram i vår studie var att man bör testa sig fram och våga pröva olika metoder, i 

mångfaldsarbetet. Exempelvis så menar Informant 6 att det är viktigt för att man skall röra sig framåt i 

mångfaldsarbetet.  

  

5.3.5 Arbetsfördelning  

I detta delavsnitt presenteras det resultat om arbetsfördelning. Denna studie tolkar arbetsfördelningen efter 

informanternas resonemang kring vilken roll arbetsfördelningen har i mångfaldsarbetet. Kunskapsstyrning 

är en stor del av arbetsfördelningen, där mycket av ansvaret ligger på ledningen. Detta gäller likaså i arbetet 

för att främja och tillvarata mångfaldsarbetet oavsett verksamhet. Det kan även vara variationen av 

uppdelningar över olika ansvarsområden i olika gemenskaper på olika verksamheter (Engeström, 2001:136).   

  

“Och alla har vi olika behov, man måste kunna se till vad är det för behov som den här, den här och 

den här medarbetaren har. Och man måste vara en modig arbetsgivare, för att våga behandla olika på 

det sättet.”  (Informant 8)  

  

“Inte bara gå dit och lyssna och ‘vi har sagt vad vi tycker, vi kommer och vi lägger ner vår tid och vi 

är med och pratar’ och sen så liksom om de får veta så här ‘det var tack vare att vi sa så här så nu har 

vi liksom Sopstationen flyttad hit’ eller det är oftast mer smågrejer som man kan få inflytande över 

lokalt, men då skall det ju synas också.” (Informant 7)  

  

“Arbetsgivaren kan ha användning för kognitiv mångfald, medarbetare med olika erfarenheter och 

kunskaper. Men mångfald i sig skapar inget mervärde. Det gäller att få folk att dansa tillsammans. 

Därför behövs inkludering.  Arbetsgivaren bör ta reda på om vilken kognitiv mångfald som finns i 

arbetsstyrkan. Om man kan använda den. Det anställds så många med en massa kunskaper utan att 

arbetsgivaren använder sig av deras kapacitet...Många predikar att det är medarbetarna som ska 

inkludera varandra. De ser inte chefens roll i organisationskulturen. Den måste själv vara en förebild 

och uppträda inkluderande. Den måste få folk att omfamna varandra så att alla får vara med. Den 

måste vara närvarande. Jag läste en undersökning om att cheferna till 70% inte är närvarande bland 

sina medarbetare. De sitter någon annanstans och planerar. Den närvarande chefen har möjlighet att se 

allt och alla. Är den uppmärksam kan den höra vad som sker -  det tycker jag är rätt viktigt. Och det är 

också chefen som sätter kulturen. Alla tittar på hur chefen beter sig. Därför måste ledaren bevaka 

värdegrunden – så att den efterlevs. Och en värdegrund måste man ha. Inte tre värdegrundsord utan en 

viktig värdegrund som kan vara ett rättesnöre för hur medarbetarna bör förhålla sig till varandra.“  

(Informant 4)  

   

Kunskapsstyrning kan bedrivas organiserat och att det är ledarna i olika verksamheter som bestämmer vad 

som är viktigt att lära ut på arbetsplatsen och hur man kan fördela kunskapen (Jonsson, 2012). 

Informanterna menar att detta kräver en modig ledning om vill lyssna på individerna i de olika 

verksamheterna.  
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5.3.6 Gemenskap  

Citaten i detta delavsnitt om Gemenskap visar på hur paradoxalt begreppet Gemenskap kan vara. Paradoxen 

består i att människan i sin natur är fördomsfull. Fördomarna gör att människan snabbt går in i ett “vi och 

dem”-tänk och samtidigt är människor flockdjur som lever i meningsfulla gemenskaper. Inom dessa 

gemenskaper skapar man gemensamma kulturer, därför blir gemenskapen olik andra gemenskaper. I 

främjandet av mångfalden och mångfaldsarbetet blir det därför viktigt att arbeta inkluderande. Det är därför 

inte konstigt att man inom olika verksamheter som arbetar med mångfald ser “Mångfald och Inkludering” i 

samma mening som parhästar.   

  

“Det är vår kultur som är grunden för hur vi tolkar världen runt oss och andra människors beteenden. 

Om vi inte känner till den andra personens kultur tolkar vi henne utifrån vår egen. Vi har inga verktyg 

till att tolka andra kulturer. Vilket kan leda till att vi misstolkar, missförstår, och ibland inte ens 

identifierar att den andras beteenden har med kultur att göra utan tillskriver dem hennes personlighet. 

Det är också viktigt att få folk att förstå att dom också är kulturellt betingade och att de själva har 

preferenser som kommer från deras kultur.” (Informant 5)  

  

”Exkludering handlar om att utestänga andra.... ni vet hur det är på skolgården...att folk inte inkluderar 

varandra. Eleverna grupperar sig. Jag brukar säga att självorganisering är ganska farligt. På vissa 

skolor brukar personalen säga att här på skolan så leker alla med alla. Vad du gör sen på fritiden med 

andra får du välja själv...Om man sedan överför det till en arbetsplats innebär det inte att alla måste 

äta lunch med alla. Lunchen är fri tid. Men under arbetstiden bör cheferna gruppera medarbetare i 

olika nya konstellationer och sätta folk med varandra...Det är då folk lär känna varandra. Och när man 

känner varandra då är man inte längre främlingar för varandra...Då faller mycket av de stereotypa 

bilder medarbetarna har av varandra. Som de där första tankarna när vi träffar en ny människa. Vi 

sorterar varandra. Vi kategoriserar verkligheten hela tiden, varenda minut. Och det är en av 

grundorsakerna till problematiken med exkludering, kategoriseringarna som  
etablerar handlingsmönster, som blir till vanor och normer, förväntningar och maktordningar.” 

(Informant 4)  

  

I mötet med våra informanter nämner informanterna 4 och 8 religion och sekularisering. Vi menar att dessa 

två skilda synsätt kan vara ett svar på varför Sverige ligger efter i integrationsarbetet. Både religion och 

sekularisering kan ha en påverkan på gemenskaperna samt hur kulturen inom dem kan se ut. Detta är vår 

egen tolkning utefter det som vi har kommit fram till i denna studie.   

  
“I katolska kyrkan fick alla vara med, folk som haltade omkring på ett ben. Det spelade liksom ingen 

större roll vem man var. Socialklass är inte en skyddad diskrimineringsgrund, den spelade inte lika 

stor roll som i samhället i övrigt. Visst grupperade sig folk ändå där, men bemötande var ändå 

respektfullt och inkluderande...Det är den tanke jag har, att alla ska med, alla ska få vara med och bete 

sig respektfullt mot varandra. Jag tänker på att alla människor är så olika varandra. Vi måste bara 

respektera det. Det blir en norm att alla är olika. Och människan är en gruppvarelse, Vi är gjorda för 

att leva i heterogena grupper. Att alla är olika - det tycker jag är spännande!” (Informant 4)  

  

“Det finns ju forsknings som visar att Sverige är ju det, jag tror det landet i hela världen som är mest 

individualistiskt och framförallt det som jag tycker är intressant att vi är extremt sekulära.” (Informant 

8)   

  

I mötet med våra informanter fick vi även några exempel på hur man kan arbeta med ett mångfaldsarbete i 

praktiken. I kapitlet tidigare forskning visade vi det resultat som Hyltenstam och Kuyumcu (1991) tagit 

fram. Ett resultat som visade på att man tidigare saknat ett fokus på samarbeten som främjar 

mångfaldsarbetet genom ett integrationsarbete.   
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  ”Vad ska jag säga mitt syfte med Fyra fronter är att det ska bli en smartare och starkare 

organisering och att också i mötet att det ska ske flera möten och att man i mötet kan bekämpa 

rasism och fördomar”. (Informant 3)  

  

“Många av de företagen som jobbar med mångfaldsfrågorna har börjat med det efter att de fått in 

utländsk bakgrund i arbetsstyrkan. Ta Skanska till exempel det var svenskt från början, Skånska 

Cement hette det. Och när de blev internationella så blev de tvungna att arbeta med 

organisationskulturen. Det är inte självklart att en arbetsgivare landar i inkludering som lösning. 

Andra satsar på att skapa en gemensam värdegrund, eller så försöker de få alla att rätta sig in i ledet, 

anpassa sig och så med tvång integrera medarbetarna i en kultur som de måste anpassa sig till så till 

den grad att de inte längre känner att de kan vara sig själva. Det är inte bra. Men många har ju 

upptäckt att inkludering är det bästa. Inkludering handlar om att alla oavsett vem du är och hur du ser 

ut så ska du få vara med.” (Informant 4)  

  

Informanterna beskriver för oss hur viktigt det är med ett integrationsarbete inom deras verksamheter för att 

uppnå ett lyckat mångfaldsarbete. Informanterna beskriver även hur integration och mångfald kan ses som 

något positivt och salutogent för verksamheterna.  

   

  

  

5.3.7 Utfall  

I detta delavsnitt presenteras utfall från olika verksamheter. Utfallen som vi hittade under detta delavsnitt 

var: inskolning, utbildning som kan skapa ett medvetande, utrymme, respekt, kollektiva tänkandet och 

konsensus den personliga bakgrundens betydelse och att se på mångfalden som något positivt.   

Informanterna beskrev hur viktigt det är med utbildning som kan skapa medvetenhet och som kan leda till 

ett mångfaldsarbete inom verksamheterna. Ett sätt att arbeta med och utnyttja mångfalden är att ta död på 

okunnigheten som finns i samhället. Vikten av utbildning som informanterna beskriver kan jämföras med  

Vygotskijs tanke om att “Lärande föregår utveckling” (Vygotskij, 1978:79-80). Vi kan även koppla ihop det 

med Vygotskijs tankar om lärande och språkets betydelse då han ansåg att genom språket kunde en högre 

form av lärande uppstå - medvetenheten (Vygotskij, 1978:79-80).   

  

“Kunder kontaktar oss ofta när problemen har redan uppstått och samarbete har pågått och ibland är 

det på gränsen till eller rent av krishantering från vår sida. För det har redan uppstått konflikter. Det 

har redan uppstått missförstånd, samarbetet har haltat. Det har uppstått problem. Best practice är 

däremot ....att börja innan man börjar, som en del av onboarding till exempel. Alla nyanställda, varje 

anställd får general cultural awareness-utbildning. Det är en bra lösning för internationella företag 

eller företag som kanske är på en marknad, men som har mångfald, kulturell mångfald inom sina 

avdelningar. Jättebra grej! Så Best practice skulle jag säga: börja-innan-ni-börjar, innan problem 

uppstår.” (Informant 5)  

  

“...som har varit bra är Göteborgsstad, tycker har gjort, just när det gäller HBTQ- frågor, till exempel 

där har dem gjort ett väldigt långsiktigt arbete... där man på en strukturell nivå jobbat jättehårt med så 

att förändra den synen, i kommunen har man arbetat med ett HBTQ råd på kommunal... politikernivå 

som får tycka till om allting, skapat en plan för hur man ska jobba med HBTQ frågor men sen har 

man också, då baserar man dem strukturella förändringarna på berättelser från 

intresseorganisationerna, alltså ... deras berättelser av hur det är att leva i Göteborg som HBTQ person 

som man utifrån det har försökt skapa en strukturell förändring, men sen också låtit det kokas ner till, 

att du faktiskt alla anställda jobbar med värderingsfrågor...Sen dröjer det många år innan de kommer 

ut med det good stuff...Sen tror jag att många av dem som har till exempel HBTQ certifierat sig eller 

vad dem än nu har gjort det handlar väldigt mycket om normkritik. Så jag tror att en följd av det är att 

man ser de här andra diskrimineringsgrunderna också lite mer alltså just när man, försöker synliggöra 

normer så blir det ju normen, vithetsnormen och funktionsnormen, funktionsnormen är ju två av dem 

starkaste vi har så då blir det ju, åh starkt så att du också funderar över samtliga 

diskrimineringsgrunder liksom.” (Informant 2)  
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Informanterna menar att både respekt och att ge utrymme till sina medarbetare är viktiga komponenter i 

ett mångfaldsarbete och att dessa är viktiga faktorer som ska vara en del av verksamheternas 

värdegrunder. Informanternas utsagor är något som kan jämföras med Pless och Maaks (2004:131) 

strategimodell: House of Inclusion som kan användas för mångfaldsarbete inom olika verksamheter. En 

utav husets viktigaste funktioner är ömsesidig förståelse. Funktionen menar att det är viktigt att skapa en 

miljö där människor med olika bakgrunder respekterar varandra, förstår varandra samt arbetar mot 

gemensamma mål (Pless & Maak, 2004:133).     

   
“Alla medarbetare är unika personer. De ska få vara den de är. Det kan dock ställa till problem.  Det 

krävs ledarskap, chefer som sätter kulturen, regler och värnar om en värdegrund som säger det här står 

vi för här. Så här uppträder vi mot varandra på bästa sätt. Visst. Vi kan inte göra om alla. Det finns 

dem som är rasister här och såna som är homofoba. Vi kanske inte kan få folk att älska homosexuella. 

Men på vår arbetsplats förutsätter vi att du beter dig väl och bemöter andra med respekt, även om du 

hamnar i konflikt med någon så ska du visa respekt och så. Det tror jag på.” (Informant 4)   

  

“Man ger varandra utrymme, att det finns ett utrymme för att kunna säga vad man tycker, det finns ett 

utrymme för att bli lyssnad på, det finns ett utrymme för att vara en del, känna att man är en del av 

helheten, att man är delaktig. Och varje person har alla, vi har alla ett värde, vi är alla en länk för att 

skapa kedjan av detta som vi skapar tillsammans. Så jag tror att det kollektiva tänket, den kollektiva 

energin, är väldigt stark i de sammanhang och man är väldigt medveten om att varje, varje individs 

energi skapar den kollektiva energin som vi alla måste bidra med, helhet” (Informant 8)  

  

I dialogen nedan med Informant 4 fick vi bekräftelse på att människor med funktionsvariation och som är 

utanför normen har en potential som behöver tas fram i större utsträckning än tidigare (Norrbacka 

Landsberg, 2011:60-61). Många gånger utesluts människor med funktionsvariation från arbetsplatser på 

grund av andra människors fördomar kring sådana personer. Också hur man pratar om personer med 

funktionsvariation har betydelse (Kulkarni & Legnick-Hall, 2014). I mångfaldsarbetet behöver man ändra 

på normerna kring detta vilket dialogen nedan synliggör. Den synliggör också tanken om att alla 

medarbetare bör lära sig efter bästa förmåga tillsammans med sina kollegor (Boud & Middleton, 2003). 

Olika verksamheter kan uppnå ett utfall där man tar tillvara på mångfalden och integrerar människor in i 

olika verksamheter. Känsla av sammanhang i tillvaron (KASAM) var den dominerande salutogena faktorn 

som togs fram av Antonovsky (1987) kan liknas vid full integration. Se dialogen nedan som beskriver: hur 

man kan integrera människor i olika verksamheter för att nå ett salutogent utfall.  

  
Informant 4: ”Sen finns det dem som har bestämt sig för bara pang: ‘Vi ska bli jättebra på det här med 

funktionsnedsättning!’ Har ni hört talas om Maxburgare?”  

  

Francisca Infante Damnjanovic: “Vad de har gjort - eller?”  

  

Elisabet Hyvärinen: “Nej.”  

  

Informant 4: ”2005 bestämde de sig att de skulle ha en anställd med funktionsnedsättning på varje 

hamburgerbar.”  

  

Elisabet Hyvärinen-. “Okej”  

  

Informant 4: “Idag har de två. Från början såg de det ‘som en schysst grej’ liksom. Så tänkte de. Jag 

hörde deras mångfaldschef tala på en konferens. Han sa: ‘Det är fantastiskt bra det här för vår 

verksamhet. Vi har en med ADHD framme vid disken som är jättebra på att ta folk snabbt och serva 

flera personer samtidigt. Men bakom disken är det fullkomligt kaos, det är ingen ordning på 

någonting. Där har vi placerat en med asperger som går och torkar upp och håller ordning. En som 
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inte är intresserad av att träffa främmande människor och som är noggrann och duktig.’ Vi i publiken 

satt alla satt där med hakan vid knäna och undrade ’vad är det här? Hur kan man säga så här?! De 

utnyttjar ju folk med funktionsnedsättningar!’ Men de vände på det och såg deras potential! Så det var 

inte missgynnande. Jag tycker det är ganska roligt - alltså det verkligen vittnar om att människor har 

en potential som många gånger inte synliggörs! Jag menar ni har själva säkert haft arbeten där man 

inte har sett hela er potential, där man har tänkt: ‘Ni är unga, ni kan inte så mycket’ och så sitter ni där 

och väntar på få göra ett bra jobb eller ännu mer än det ni kan. Jag tror att vi har en lång väg att gå vad 

gäller arbetet med kompetenser. Och det är en del i arbetet med inkludering, att bli en inkluderande 

organisation.”  

5.4 Sammanfattning av Resultat och analys  

Syftet med studien var att analysera åtta olika individers positiva (salutogena) perspektiv på mångfalden med 

syfte att finna kunskaper om hur ett positivt mångfaldsarbete kan bedrivas. 

De samlade resultaten ur referaten, trianglarna och synteserna besvarade studiens frågeställningar:  

 

Vad främjar mångfaldsarbete enligt informanter med särskild sakkunskap inom området? 

Genom utsagorna och Engeströms teorier (2001) fann vi att alla enheter i en verksamhetstriangel kan bidra 

till att främja mångfaldsarbetet genom exempelvis att enheten subjekt kunde bidra till att främja 

mångfaldsarbetet genom de sakkunnigas expertområden. Deras fokusområden, det vill säga deras objekt, har 

stor betydelse för arbetet kring att främja mångfalden och mångfaldsarbetet. Studien visade på att enheten 

regler i form av lagar, förordningar, villkor, policys och arbetsbeskrivningar också kunde användas i 

främjandet av mångfaldsarbetet. Resultaten som vi fann i enheten Arbetsfördelning visar på att ledarskapet 

och rollfördelningar är viktiga. Enheten gemenskapen, där kulturen och språket har en stark betydelse för 

hur man kan främja mångfalden genom en positiv och inkluderande anda. Enheten Utfall som vi hittat i 

denna studie handlar om att tillvarata och inkludera människor. Enheten Utfall visar också på att 

mångfaldsarbetet kan ske genom att människor ger varandra utrymme och respekt. I alla enheter fann vi 

faktorer som kunde främjar mångfaldsarbetet.  

Vilka redskap finns det som kan främja och tillvarata mångfalden inom olika områden?   

Genom att samla in tidigare upplevelser, erfarenheter genom intervjuerna och applicera Engeströms teorier 

(2001) fick vi reda på följande redskap som kan främja och tillvarata mångfalden inom olika områden: 

anonymisering, kompetensbaserade rekryteringar, normkritik, mångfaldsanalys, kunskap kring 

intersektionalitet, separatism, representation, inkluderingsanalys och transparens.  

 

Informanternas samlade svar visar att mångfalden och mångfaldsarbetet främjas genom utbildning och 

lärande, som i sin tur skapar utveckling och ett högre medvetande. Detta bekräftar Vygotskijs teori om att 

“Lärande föregår utveckling”.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och jämförs med både tidigare forskning samt teoretiska 

utgångspunkter, framtida konsekvenser och framtida forskning. De teoretiska utgångspunkterna har 

varit Verksamhetsteori, proximala utvecklingszonen och expansiva lärandet. De teoretiska 

utgångspunkterna har präglat hela studien. När vi analyserat det insamlade datamaterialet har vi 

försökt att ha en balans mellan objektivitet och hermeneutisk metodansats. I vår analys kom det fram 

resultat som vi kommer att diskutera nedan.    

  

I verksamheterna fann vi redskap som utvecklats det senaste decenniet och som inte har funnits tidigare men 

som nu finns på grund av digitaliseringen. Digitaliseringen är ett redskap som nu skapar stora möjligheter 

för samhällsutvecklingen framför allt i de nav och noddar där människorna har en central roll (Castell 2006: 

428). Genom att ha fler kontaktpunkter blir man mer flexibel och mer förstående. Denna flexibilitet och 

förståelse behövdes, när empirin möter teorin så som den gjort i denna studie.   

  

Vi har fått bekräftat i mötet med Informanterna att vi var präglade av fördomar och tidigare erfarenheter då 

vi snabbt kunde relatera till deras utsagor och förstå deras världsbilder. Liksom många av våra informanter, 

så har även vi en bakgrund i två olika kulturer. I mötet med informanterna upplevde vi en känsla av 

sammanhang i tillvaron (Antonovsky, 1987). Att inte vara normen upplevs eller ses många gånger som en 

nackdel, men här vände det till vår fördel då vi snabbt skapade en relation till informanterna. I mötet med de 

sakkunniga nådde vi vår proximala utvecklingszon (Vygotskij, 1934/2001:251f). Våra och informanternas 

kunskaper och kompetenser ledde till att vi tillsammans nådde Diversity bonus (Page, 2017), mångfalds 

bonus, som består av kognitiv mångfald som skapas av individernas olika bakgrunder.   

  

Normkritiken är en medierande artefakt som kan användas för att nå utveckling, kreativitet och innovation. 

Man bör även skapa konkreta redskap (medierande artefakter), precis som en av våra informanter föreslog. 

En av de idéerna som kom fram i studien var att i framtiden skapa en broschyr som beskriver våra olikheter 

som riktar sig till barn och vuxna. Detta för att alla skall få en möjlighet att lära sig att uppskatta och 

respektera olikheter. En annan idé som samma informant delade med sig av och som vi vill lyfta fram är 

skapandet av en medierande artefakt som kan analysera kognitiv mångfald för både gemenskaper i form av 

styrelser och arbetsplatser. Denna artefakt skall kunna visa vilka kompetenser som finns och vilka som 

saknas i gemenskapen. Sedan kan man använda artefakten för att i framtiden rekrytera den kognitiva 

egenskap som saknas i verksamheten som berörs. Det skulle också vara en fördel för verksamheterna om 

man i framtiden undersökte denna typ av medierande artefakter och räknade på kronor och ören för att 

främja mångfaldsarbetet.   

  

Ett annat exempel som kom fram i vårt resultat var att personer med funktionsvariation kan uppleva sin fulla 

potential genom att arbetsgivarna ser vilka kompetenser och förmågor de innehar. Vi tror att alla typer av 

människor skall kunna mötas i arbete men att dessa möten ställer nya krav. Arbetsfördelningen kräver goda 

och kompetenta ledare som lyfter sin personal och ser till att hela arbetslaget bär mångfalden. Detta rimmar 

också väl med Engeströms (2001:136) andra princip som handlar om att arbetsfördelningen inom en 

verksamhet där individerna har olika positioner och där med olika möjligheter inom verksamheten, då vi har 

valt att tittat på salutogena perspektiv fick vi reda på hur arbetsfördelningen kan gynna verksamheten. 

  

Ett annat proaktivt exempel var, att vid nyrekrytering få utbildning i kulturell medvetenhet där 

organisationen som man arbetar i ett tydligt sätt förmedlar sin värdegrund och “börjar innan man börjar” 

som en av våra sakkunniga uttryckte det.   
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I framtiden ser vi ett större behov av ledare som organiserar mångfaldsarbetet med en positiv syn på 

mångfalden. Vi ser att det saknas en form av kunskapsstyrning i verksamheterna när det gäller mångfalden.  

Som en av våra sakkunniga sa: “Mångfald i sig skapar inget mervärde. Det gäller att få folk att dansa i det 

tillsammans och sen också att ta reda på den mångfalden som finns i arbetsstyrkan”.  

  

I mötet med informanterna fick vi goda insikter i att globalisering och digitalisering har en främjande positiv 

faktor i mångfaldsarbetet. Globaliseringen och digitaliseringen skapar nya objekt, arbetsfördelningar, 

medierande artefakter, regler, gemenskaper och utfall. Adam Smith (1776) förutsåg behovet av nya 

sysselsättningar och en ny arbetsfördelning på grund av den stora samhällsförändring som industrialismen 

innebar. Nu står vi inför randen av en lika betydande samhällsförändring som kan påverkar alla 

verksamheter som har undersökts i denna studie. Globaliseringen och digitaliseringen ställer krav på en ny 

arbetsfördelning. För att medarbetarna skall kunna anamma den nya tekniken och nya influenser på bästa 

sätt i sitt arbete, krävs det en organiserad form av kunskapsstyrning där arbetsgivaren skapar goda 

förutsättningarna för vad som är viktigt att lära ut på respektive arbetsplats (Jonsson, 2012).   

  

Globaliseringen och digitaliseringen skapar också ett möte mellan det som Durkheim kallade för mekanisk 

solidaritet och organisk solidaritet (Aron, 1974:20). Vi kan utnyttja mångfalden och främja 

mångfaldsarbetet, såsom vår sakkunnig i Södertälje har gjort. Vi tror att detta kan ske om individer som 

befinner sig mellan en individualistisk kultur (som är mer likt Durkheims organiska solidaritet) och en 

kollektiv kultur (som är mer lik Durkheims mekaniska solidaritet) får ta tillvara sina kompetenser och bli 

den medierande artefakten som på ett meningsfullt och på ett medvetet sätt främjar mångfald och 

mångfaldsarbetet i sin verksamhet.   

  

Under studiens gång växte det emellertid fram ett annat resultat genom en parallellprocess. Detta kan 

beskrivas med det som Engeström (2001:137) belyser i den femte principen som beskriver hur en expansiv 

förändring kan uppstå. I denna studie skedde det en expansiv förändring när vi såg på våra resultat i ljuset av 

digitaliseringen och globaliseringen. Vi förstod att det inte räckte med tre generationers Verksamhetsteori, 

proximala utvecklingszonen och det expansiva lärandet för att förklara resultaten. I horisonten urskilde vi ett 

nytt embryo: Den expansiva utvecklingszonen - fjärde generationens verksamhetsteori.   

  

Denna fjärde generationens verksamhetsteori började växa fram redan i mötet med våra sakkunniga, i och 

med att vi ständigt befann oss i våra proximala utvecklingszoner (jmf Vygotskij, 1934/2001:251f). Vi fann 

att eftersom vi som individer har olika kunskapsbredd inom olika områden så blev avståndet mellan 

respektive sakkunnig och oss olika bred, varje gång. Det var som att vi hade knutit ihop olika gummiband 

dels mellan oss själva men också sinsemellan oss som verksamhet och respektive sakkunnig och dennes 

verksamhet. Beroende på samtalsämne eller sakkunnig så töjdes gummibandet åt båda hållen. Beroende av 

samtalets innehåll blev bandet kortare eller längre. Bandets vidd berodde på vilka förförståelser som vi som 

intervjupersoner hade gentemot de förförståelser som de sakkunniga hade. Ju mer vi talade desto mer 

byggde vi på våra kunskaper. Sakkunniga var flera till antalet och då väcktes tanken: att vi hade många 

kontaktytor i form av noddar och nav (jmf Castell, 2006).   

  

Utifrån detta att en utvecklingszon verkar vara elastisk, liksom ett gummiband, föddes tanken om att den 

proximala utvecklingszonen är expansiv och expanderar beroende på vilken kontaktyta man möter. Likaså 

kunde vi se i trianglarna att verksamheter kunde ha fler kontaktytor än endast objekten, som i Engeströms 

teori om tredje generationens Verksamhetsteori (2001). Exempelvis så kunde regler och andra regler ha 

kontaktytor. Likaså kunde arbetsfördelning och annan arbetsfördelning ha kontaktytor, där det expansiva 

lärandet kunde ske. I och med detta föddes idén om att vi kanske hade funnit ett embryo till fjärde 

generationens Verksamhetsteori; som visar på att fler verksamheter än två kan lära av varandra i en oändlig 
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kombination av kontaktytor och expansioner. Det vill säga, där det expansiva lärandet kan ske. Denna form 

av proximala utvecklingszon i vilken vi anser att det expansiva lärandet verkar i, i mellanförskapet runt de 

meningsfulla verksamheterna, där uppstår lärandet mellan individ och individ, organisation och individ 

och/eller organisation och organisation. Med mellanförskap menar vi glappet som paradoxalt även kan vara 

interaktionen mellan två eller flera kulturer.    

6.1 Avslutande reflektion   

Olika fenomen går att återanvända på olika verksamheter i syfte att främja mångfalden bland annat genom 

att sprida kunskap om mångfaldsarbetet. Vi lever i en tid av globalisering där digitaliseringen har öppnat 

upp för en ny dimension av verksamhetsteori: Den expansiva utvecklingszonen, där det inte spelar någon 

roll om det är ett individperspektiv (ett subjektivt perspektiv) eller organisationsperspektiv 

(gemenskap/verksamhetsbaserat perspektiv) på lärandet. Den expansiva utvecklingszonen sker genom ett 

medvetet lärande. Det sker i meningsfulla verksamheter där själva zonen till skillnad från den proximala 

utvecklingszonen är så expansivt, till gränsen till oändligheten.  

  

Det blev mycket tydligt för oss att man kan lära oss av varandra, genom att dela med oss av berättelser som 

främjar mångfalden och mångfaldsarbetet.    
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7 Slutsatser  

Kunskap och lärandet om mångfald och mångfaldsarbetet härstammar från olika områden i samhället som 

exempelvis de verksamheter denna studie undersöker.    

  

Denna studie kom fram till att man kan finna salutogena exempel som främjar mångfalden och 

mångfaldsarbetet. Detta genom att börja leta efter olika enheter som exempelvis medierande artefakter och 

utfall i verksamheterna. Dessutom kan man välja att återanvända flera av dessa kunskaper och lärdomar som 

kom fram i denna studie och på så vis skapa ett expanderat lärande.  

  

I framtiden skulle man kunna återanvända dessa salutogena kunskaper kring mångfald och mångfaldsarbete 

för att applicera dem på andra verksamheter. På så vis kan man i framtiden främja mångfalden och 

mångfaldsarbetet, genom att sprida kunskaper om mångfald och mångfaldsarbetet till andra gemenskaper 

och verksamheter.   

  

Framöver skulle man inom den pedagogiska vetenskapen kunna forska på hur lärandet och kunskaperna om 

mångfaldsarbetet sprider sig på olika verksamheter genom digitalisering och globalisering i större 

perspektiv. Framtida forskning skulle även kunna rikta in sig på hur de spridda lärdomarna och kunskaperna 

om mångfald och mångfaldsarbete från olika verksamheter påverkar de verksamheter som anammat andra 

verksamheters medierande artefakter och utfall. Inom den didaktiska vetenskapen skulle man kunna forska 

på hur man på bästa sätt lär ut om mångfald och mångfaldsarbete.  

  

Vi kom fram till att synergieffekter och ett expanderat lärande kan leda till meningsfulla aktiviteter och en 

större medvetenhet inom olika verksamheter i form av utfall. Medvetenhet resulterar i nytt lärande och nya 

beteenden, där meningsfullheten står i fokus. Genom meningsfulla beteenden och aktiviteter kan vi uppnå 

vår fulla potential; oberoende om det handlar om individ, gemenskap eller verksamhet.   

  

Vi kom också fram till att lärandet är oändligt i fjärde generationens verksamhetsteori Den expansiva 

utvecklingszonen. Genom den kan olika gemenskaper och verksamheter i samhället fortsätta utvecklas 

framförallt när det gäller forskning som fokuserar på att främja mångfalden och mångfaldsarbetet. Genom 

denna studie har vi även fått insikt om att meningsfullheten skapas genom människors känsla av 

sammanhang i tillvaron (KASAM) vilket kan liknas vid förhållandet mellan mångfald och inkludering.  

  

Avslutningsvis i denna uppsats, vill vi förmedla vår utopi som vi tror är genomförbar genom att utnyttja 

resultaten i denna studie och genom att på ett pedagogiskt sätt lära ut vår gemensamma värdegrund - den 

svenska lagstiftningen i form av diskrimineringslagen, då detta skulle främja både mångfalden och 

mångfaldsarbetet. Vi anser att genom ett saluterande perspektiv kan man få en ökad medvetenhet kring 

begreppet mångfald och genom ett mångfaldsarbete kan man skapa respekt och samhörighet människor 

emellan. Tillsammans kan vi skapa oss ett hållbart samhälle med en inkluderande kultur - där alla får vara 

lika olika och där alla får vara med.   

  

Genom denna uppsats vill vi uppmana alla Sveriges arbetsgivare och chefer att använda sina nätverk, sin 

värdegrund, sina verktyg och den informationsteknologi som finns tillgänglig genom digitaliseringen för att 

skaffa sig kunskap om diskrimineringsgrunderna och de aktiva åtgärderna. För att på bästa sätt skapa 

hållbara och tillgängliga arbetsplatser där mångfalden utnyttjas och där man vågar kritisera normerna samt 

att man vågar ansvara för att ta tag i de konflikter som finns - men framför allt att försäkra sig om att 

diskriminering inte sker på svenska arbetsplatser.   
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9 Bilagor:  

9.1 Bilaga 1 Information- och Samtyckesbrev  

  

Till dig som kommer att delta i vår undersökning kring hur fördelarna med mångfald och inkludering kan 

användas på bästa sätt.    

    

Vi är två studenter och blivande personalvetare som studerar på Uppsala Universitet. Just nu genomför vi en 

studie i ämnet Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Som deltagare i denna studie vill vi 

informera dig om följande.      

   

Förutsättningar för intervjun:    

Intervjun kommer att spelas in för vidare transkription, uppsatsen kan komma att användas i framtida studier 

och i situationer där man kan främja integration i samhället. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande då 

den är frivillig. Dina uppgifter kommer att vara konfidentiella under hela studien. När studien är klar 

kommer du få möjlighet att välja om du vill vara anonym eller inte.   

   

Intervjun kommer att ta 30 minuter av din tid och kommer att ske face to face. Vi vet att din tid är värdefullt 

och vi är mycket tacksamma för att just du ställer upp.   

   

Materialet kommer att bearbetas och läsas av studenter och handledare vid Uppsala Universitet. Studien kan 

även komma att användas i framtida studier och i situationer där man kan främja integration i samhället.  

    

Vid frågor om intervjun kan du kontakta oss via mejl och telefon. All kontakt mellan oss och dig är 

konfidentiell.   

    

Tack på förhand för din medverkan!      

Francisca Infante Damnjanovic    

Student vid Uppsala Universitet   

0735 233 416   

Integrationuu@gmail.com  

   

Elisabet Hyvärinen   

Student vid Uppsala Universitet   

0765 906 243   

Integrationuu@gmail.com  

  

  

Samtycke godkänns  

I samband med intervjun behöver vi få ditt samtycke på att:  

• Vi får spela in intervjun, transkribera materialet samt använda det i vår C-uppsats.  

• Du samtycker till att resultatet får användas för framtida studier och i samband med situationer som 

kan främja till integration i samhället.  

  

Här nedan samtycker jag genom min signatur att studenterna Elisabet Hyvärinen och Francisca Infante 

Damnjanovic får använda resultatet av intervjun så som de önskar enligt ovan.   
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Fyll i de alternativ som du önskar efter intervjun:  

   Jag vill vara anonym.  

    Jag vill inte vara anonym.  

    Jag vill få chans att korrekturläsa mina citat i uppsatsen.   

Observera! Om detta alternativ önskas skall eventuella anmärkningar av materialet meddelas oss senast 

en vecka från det att man mottagit dokumentet via mejl. Eventuella anmärkningar meddelas genom att 

mejla oss till följande adress IntegrationUU@gmail.com.  

 

   Jag vill ha en kopia på uppsatsen när den är klar.  

   

  

  

Ort/Datum/ Namnteckning  

  

  

  

Namnförtydligande och mejladress  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:IntegrationUU@gmail.com
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9.2 Bilaga 2 Intervjuguiden   

 

  

Vi läser upp två olika definitioner på mångfalds, vi skall fråga efter deras synpunkter på dessa och vi pratar 

kring dem en stund:  

  

“Det finns många olika beskrivningar av vad mångfald är. Vi på Ledarna väljer att utgå från de sju 

diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och 

funktionsnedsättning.” (Ledarna, 2017)  

  

”Mångfald handlar om olikheter, men det är lätt att fastna där. Mångfald handlar inte bara om att få till en 

blandning på företaget av kvinnor, män, yngre, äldre, funktionshindrade, homosexuella, bisexuella och så 

vidare. Det räcker inte att anställa en HBT-person, en person av utländsk härkomst eller en person med 

funktionshinder. Verksamheten måste utvecklas och bli mångfaldsorienterad för att kunna värdera och ta 

tillvara olikheter på företaget.” (Elisson, 2011:38)   

  

  

Öppna frågor att ställa under intervjun:  

  

1.Berätta om dig själv och verksamheten/verksamheterna där du är aktiv. 5 minuter.  

  

2.Har du någon förebild som visat vägen för dig när det gäller integration?  

  

3.Hur skulle du beskriva din syn på mångfald och inkludering? (Finns det någon del ur 

diskrimineringsgrunderna som du brinner extra för?)  

  

4.Beskriv en händelse/ situation eller praxis inom ditt område som främjar inkludering? 

(Finns det något som du vill dela med dig av best practice?)  

  

5.Anser du att det finns hjälpmedel som främjar inkludering och i så fall vilka?  
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9.3 Bilaga 3. Definition av mångfald enligt Jacobson (2014:13).  

 

”Olikheter i livsvillkor mellan grupper av människor på grund av kön, konstuttryck, 

socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet, sexualitet, religion, funktionsnedsättning, 

ålder.” (Jacobson, 2014:13)   

  


