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Allt fler organisationer strävar idag efter att skapa mångfald på arbetsplatsen. Tidigare 

forskning indikerar positiva effekter för de organisationer som har lyckats med 

implementeringen av mångfaldsinitiativ, såsom förbättrat finansiellt resultat och ökade 

marknadsandelar till följd av en bredare kundbas. Implementeringen av mångfaldsinitiativ är 

dock förknippad med en hel del svårigheter. Tidigare studier har bland annat visat att 

organisationens storlek, begränsad tillgång till resurser och en oförmåga att acceptera 

mångfaldsinitiativ kan utgöra barriärer till en lyckad implementering. Syftet med studien är 

således att utforska de största barriärerna till att implementera centrala mångfaldsinitiativ i en 

stor organisation. Resultatet av studien ger stöd för tidigare forskning samt belyser nya 

barriärer som kan utgöra hinder vid implementeringen av mångfaldsinitiativ. De barriärer som 

upplevdes som störst var en oförmåga att förstå mångfald, olika typer av rädsla hos 

organisationens medlemmar och brist på engagemang hos högsta ledningen. Studien ämnar 

även ge förslag på hur organisationer kan komma över de största barriärerna. Resultatet av 

studien visar att både inspirerande och styrande lösningar kan fungera som potentiella 

lösningar men att det troligen krävs en balans mellan dessa. 
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Förord 
	  
Efter tre månader av intensivt skrivande har vi nu nått målet. Vi har skrivit färdigt vår 

kandidatuppsats. Precis som ryktet löd har det inte varit en enkel match. Det har inneburit 

ändlösa timmar av diskuterande, ett flertal ändringar av frågeställning och ett flitigt 

artikelsökande. Trots detta har vi funnit ett stort nöje i denna process och kan med glädje säga 

att vi nu är klara och nöjda med resultatet.  

  

Med det sagt skulle vi vilja tacka de personer som har varit med och gjort denna uppsats 

möjlig. Vi vill rikta ett tack till våra intervjurespondenter och den deltagande organisationen 

som har utgjort basis för denna studie och dess bidrag till framtida forskning. Vidare vill vi 

tacka våra opponenter och seminariedeltagare som aktivt har hjälpt oss att förbättra uppsatsen. 

Inte minst vill vi rikta ett extra stort tack till vår handledare Jaan Grünberg som har väglett oss 

genom hela processen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Nikolina Johnston   Nicole Öhrn 

Uppsala, 4 juni 2014   Uppsala. 4 juni 2014 

 
 
 
 
 
 
 



3	  
	  

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning      4 
1.1 Bakgrund     4 
1.2 Syfte      6 
1.3 Frågeställning     6 

 
2 Teoretiskt ramverk     6 
2.1 Val av teorier     7 
2.2 Mångfald på arbetsplatsen    7 
2.3 Barriärer vid implementering av mångfaldsinitiativ  8 

2.3.1 Barriärer på organisationsnivå    8 
2.3.2 Barriärer på ledarskapsnivå    10 
2.3.3 Barriärer på personalnivå    11 

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk   12 
 
3 Metod                         12 
3.1 Forskningsdesign                     12 

3.1.1 Forskningsansats     12 
3.1.2 Fallstudie     13 
3.1.3 Urval     13 

3.2 Datainsamling     14 
3.2.1 Primärdata     14 
3.2.2 Sekundärdata     15 

3.3 Analys av data     15 
3.4 Operationalisering     15 
3.5 Reliabilitet och validitet     17 
 
4. Empirisk undersökning    19 
4.1 Bakgrund till organisationens mångfaldsarbete   19 
4.2 Barriärer på organisationsnivå    19 
4.3 Barriärer på ledarskapsnivå    21 
4.4 Barriärer på personalnivå    22 
4.5 Att komma över barriärerna – förslag på lösningar   23 
 
5. Analys      24 
5.1 Barriärer på organisationsnivå    25 
5.2 Barriärer på ledarskapsnivå    28 
5.3 Barriärer på personalnivå    30 
5.4 Sammanfattning av analys av barriärer   32 
5.5 Att komma över barriärerna – förslag på lösningar   33 
 
6. Slutsatser      35 
6.1 Förslag till framtida forskning    36 
 
7. Referenser     37 
8. Bilagor      40 
8.1 Intervjufrågor till samtliga intervjuobjekt   40 
8.2 Intervjufrågor för bakgrundsinformation   41 



4	  
	  

1. Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till det ämne som har studerats. Här presenteras först en 

bakgrund till ämnet, därefter uppsatsen syfte och frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens organisationer befinner sig på en arbetsmarknad som karaktäriseras av en allt högre 

osäkerhet, komplexitet och konkurrens. Som en följd av detta strävar många organisationer 

till att skapa en arbetskraft som kan anpassa sig till det nya klimatet för att bidra med 

innovation och kreativitet. Samtidigt spår demografer att antalet kvinnor, minoriteter, 

personer med varierad etnisk bakgrund och äldre kommer att utgöra en större del av den 

arbetande populationen i framtiden (Schraeder, 1999). Företag har börjat utnyttja denna 

skiftande demografi på arbetsmarknaden till sin fördel genom att skapa arbetsgrupper som 

karaktäriseras av mångfald gällande bland annat kön, ålder, kultur och etnisk bakgrund för att 

ligga ett steg före konkurrenterna (Prasad & Mills, 1997). Trots att forskning visar på olika 

resultat gällande effekterna av mångfaldiga arbetsgrupper1 har flera studier pekat på att det 

finns klara fördelar gentemot homogena grupper, bland annat när det gäller just 

problemlösnings- och innovationsförmåga (Horwitz & Horwitz, 2007; Agrawal, 2012; 

Winkler & Bouncken, 2011). Mångfaldiga arbetsgrupper har således förmågor som är 

eftersträvansvärda i det nya arbetsklimatet. 

  

Även media återspeglar de positiva effekterna av mångfald vilket visar på att det är en central 

samhällsfråga idag: ”Mångfald behövs för att förstå och kunna relatera till kunders behov”, 

menar Alfa Lavals business manager Tian Ren (Tuvhag, 2013). Samtidigt hävdar 

Organisationspsykologernas VD Johan Grant att mångfald är en långsiktig vinst, även om det 

innebär en risk på kort sikt (Mölne, 2014). Företag har börjat använda mångfald som en del av 

sin strategi och en del företag väljer att införa mångfaldsinitiativ med förhoppningen om att 

det ska påverka affärsresultatet positivt (Capowski, 1996). 

 

Studier tyder på att det faktiskt kan finnas en koppling mellan att ha mångfald som strategi 

och ett förbättrat finansiellt resultat. De 50 största förtagen som använder mångfald som en 

strategi har under en tioårsperiod överträffat resultatet av Dow Jones branschsnitt med 22 % 

och NasdaQ med 28 % (Derven, 2013). Ett utav dessa 50 företag är IBM som har lyckats 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Arbetsgrupper som karaktäriseras av mångfald 
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attrahera en större kundkrets till följd av att ha implementerat mångfald som en strategi. Som 

ett resultat av detta initiativ har IBM ökat både sina marknadsandelar och förbättrat sitt 

finansiella resultat (Thomas, 2004).  

  

Tidigare forskning indikerar således positiva fördelar för företag som lyckas med den 

strategiska implementeringen av mångfaldsinitiativ i organisationen. Ledarskap är det som 

driver integreringen av mångfald i organisationen och processen måste startas i toppen för att 

senare nå neråt i organisationen (Deloitte, 2014). Även om mångfaldsinitiativen startar på 

central nivå är implementeringen igenom alla nivåer i organisationen förknippad med en hel 

del svårigheter. Tidigare studier kring barriärer vid implementering av mångfaldsinitiativ är 

relativt få till antalet. De studier som finns indikerar dock att faktorer som diskriminering och 

fördomar (Carnevale & Stone, 1994), ekonomiska förändringar i organisationen och 

medarbetarnas oförmåga att förstå värdet av mångfald kan utgöra barriärer för en lyckad 

implementering av mångfaldsinitiativen (Wentling, 2004). En av de största barriärerna utgörs 

även av organisationens storlek och komplexitet (Wentling, 2004). Att få medarbetare att bli 

medvetna om och engagerade i initiativet på alla nivåer, avdelningar och geografiska områden 

kan utgöra en särskilt betydande utmaning.  

  

Det kan vara av betydande stor vikt att implementeringen av mångfaldsinitiativen når den 

nivå där kundmötet sker. De medarbetare som möter kunderna utgör representanter för 

organisationen och har således stor möjlighet att kommunicera ut att organisationen värderar 

mångfald. Det finns således särskilda fördelar med en arbetskraft som karaktäriseras av 

mångfald i ett företag där kundrelationer är i centrum. Genom att ha och ta tillvara på 

anställda med olika bakgrunder kan man driva en diskussion som leder till önskade lösningar 

för kunden såväl som företaget och det blir även lättare att nå ut till en bredare kundbas. En 

organisation som öppet engagerar sig i mångfaldsfrågor kan således bättre förstå, förutse och 

möta kundernas behov. (Deloitte, 2011) 

 

En bransch där kundrelationer står i fokus är bank- och försäkringsbranschen. Inom denna 

bransch kan förtroende anses vara avgörande för att skapa och behålla relationen till nya såväl 

som existerande kunder. Sveriges Kvalitetsindex (2013) presenterade nyligen en 

undersökning som påvisade att bland annat svenska banker har fått det sämsta betyget på tio 

år av kunderna vad gäller kundnöjdhet. Färre än var tredje kund känner ett högt förtroende för 

branschen. Denna problematik kan utgöra en anledning till att företag inom bank-och 
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försäkringsbranschen har börjat arbeta med mångfaldsfrågor. Som en följd av ovanstående 

resonemang har denna bransch valts för att studera forskningsfrågan i denna uppsats. 

 

1.2 Syfte 

Då tidigare studier om barriärerna vid implementering av mångfaldsinitiativ är begränsade 

och relativt få till antalet syftar uppsatsen till att utforska vilka som upplevs vara de största 

barriärerna till att implementera centrala mångfaldsinitiativ i en stor organisation. Uppsatsen 

har även för avsikt att utforska hur organisationer kan arbeta med de upplevda barriärerna för 

att uppnå en lyckad implementering av mångfaldsinitiativen. Uppsatsen ämnar undersöka 

barriärerna utifrån tre olika nivåer: organisationsnivå, ledarskapsnivå och personalnivå. 

Genom denna kategorisering avser uppsatsen utforska vilka barriärer som är mest 

framträdande på respektive nivå. Kategoriseringen görs i syfte av att skapa en större 

medvetenhet kring var de största svårigheterna föreligger vid en implementering av 

mångfaldsinitiativ. En bättre förståelse för var de största barriärerna förekommer kan i sin tur 

bidra till en ökad vilja att arbeta för att komma över dessa. Detta är särskilt värdefullt för stora 

företag som värderar mångfald men upplever svårigheter i den långsiktiga implementeringen.  

Förutom praktiska bidrag avser studien även lämna nya bidrag till den begränsade teori som 

finns genom att belysa nya faktorer som kan utgöra barriärer till att implementera centrala 

mångfaldsinitiativ i en stor organisation. Då allt fler företag väljer att värdera och sträva efter 

mångfald på arbetsplatsen är denna studies bidrag betydelsefullt i praktiskt såväl som 

teoretiskt syfte. 

 

1.3 Frågeställning 

-‐ Vilka upplevs som de största barriärerna vid implementering av centrala 

mångfaldsinitiativ i en stor organisation?  

 

-‐ Följdfråga: Hur kan organisationer komma över dessa barriärer? 

 

2 Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av hur det teoretiska ramverket för studien har 

skapats. Därefter följer en definition av mångfald och en beskrivning av de barriärer som 

tidigare studier har belyst när det kommer till en lyckad implementering av 
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mångfaldsinitiativ. Teorin utmynnar i en modell som beskriver barriärer på 

organisationsnivå, ledarskapsnivå och personalnivå.  

 

2.1 Val av teori 

På grund av den begränsade forskningen gällande barriärerna till att implementera 

mångfaldsinitiativ finns inget väletablerat teoretiskt ramverk att utgå ifrån. Således har ett 

eget teoretiskt ramverk skapats för denna studie vilket bygger på tidigare studier från olika 

vetenskaper. Detta för att spegla den tvärvetenskapliga forskningen kring mångfald i 

organisationer. Då studien ämnar utforska barriärer snarare än generalisera det som tidigare 

forskning har visat på fungerar det teoretiska ramverket till stor del som riktlinje och 

inspiration för den empiriska undersökningen, vilket innebär att barriärer som endast har 

identifierats av ett fåtal forskare också inkluderas i ramverket. Resultatet från tidigare 

forskning har beaktats ur ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på organisationslära. 

Detta perspektiv ligger även till grund för den kategorisering av barriärerna som har gjorts. 

Kategoriseringen har skett enligt tre nivåer: organisationsnivå, ledarskapsnivå och 

personalnivå, se avsnitt 2.3. Dessa kategorier har valts för att belysa barriärerna på olika 

nivåer för att underlätta en strategisk hantering av dem. Givet komplexiteten av en stor 

organisation kan det dessutom vara särskilt viktigt att undersöka barriärerna utifrån olika 

nivåer då storlek kan innebära ett hinder för en lyckad implementering av mångfaldsinitiativ 

(Wentling, 2004). Genom att kartlägga de största barriärerna på respektive nivå kan 

problemen med implementeringen bli mer överskådliga och således lättare att hantera. 

 

2.2 Mångfald på arbetsplatsen 

Tidigare forskning har definierat mångfald som fördelningen av skillnader inom en grupp 

med avseende till ett gemensamt attribut, såsom ålder eller etnicitet (Harrison & Klein, 2007). 

En annan definition menar att mångfald avser de individuella egenskaper som skiljer sig från 

andras och ifrån de egenskaper som karaktäriserar de grupper vi tillhör (Van Knippenberg & 

Schippers, 2007). I stora drag syftar mångfald till det som gör respektive individ unik 

(Hudson, 2011). Dessa skillnader kan kategoriseras enligt medfödda och förvärvade 

egenskaper. Medfödd mångfald syftar till egenskaper såsom kön, etnicitet och sexuell 

läggning. Förvärvad mångfald syftar istället till osynliga faktorer så som personlighet, 

värderingar och personliga erfarenheter (Harrison et al., 1998). Att arbeta i ett annat land kan 

exempelvis bidra till en ökad förståelse för kulturella skillnader (Hewlett et al., 2013). 
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2.3 Barriärer mot implementering av mångfaldsinitiativ 

Figur 1 visar de tre nivåer som har valts för att kategorisera barriärerna till att implementera 

mångfaldsinitiativ i stora organisationer. I detta avsnitt beskrivs barriärer som tidigare 

forskning har belyst utifrån de tre olika nivåerna.  

 
                                   Figur 1. Barriärerna i studien kategoriserat enligt tre nivåer 

 

2.3.1 Barriärer på organisationsnivå 

En barriär kan uppstå då en organisation fokuserar på flera områden samtidigt för att stödja 

organisationens utveckling. Organisationer som aktivt engagerar sig i flera frågor än 

mångfald, där alla värderas likvärdigt, kan få problem med att prioritera mellan de olika 

projekten. Alla initiativ kräver tid och resurser. I en sådan situation är det lätt att 

mångfaldsinitiativen skyms undan till förmån för andra initiativ. Följaktligen kan avsaknad av 

ekonomiskt stöd och tidsbrist utgöra hinder vid implementering av mångfaldsinitiativ. 

(Wentling, 2004) 

 

Detta kan förknippas med att organisationens ekonomiska situation kan påverka 

implementeringen av mångfaldsinitiativen då de är tids- och resurskrävande. Fluktuationer i 

det ekonomiska tillståndet kan bidra till att företaget åsidosätter mångfaldsinitiativ. Dessa 

ekonomiska förändringar kan bland annat tvinga företag att minska sina ekonomiska resurser 

och antalet anställda. Detta skapar i sin tur högre press och överbelastade arbetsscheman för 

de anställda vilket kan leda till att arbetet med mångfaldsinitiativ åsidosätts. (Wentling, 2004) 

 

Vidare kan en barriär utgöras av en organisations storlek och komplexitet. Detta kan bidra till 

svårigheter i att samordna den övergripande processen bakom mångfaldsinitiativet. I ett 

företag med ett stort antal enheter, grenar och subkulturer skapas en komplexitet som gör det 
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svårare att implementera initiativet på flera olika nivåer. Företagets storlek kan även bidra till 

problem med att ta beslut inom en rimlig tidsram. (Wentling, 2004) 

 

I organisationer som karaktäriseras av mångfald bildas lätt subkulturer. För att en mångfaldig 

arbetsgrupp ska bli en resurs krävs en vilja från medlemmarna att förstå och lära sig från 

varandra, en viktig uppgift för ledare i mångfaldiga arbetsgrupper blir således att underlätta 

tvärkulturell kommunikation och förståelse. Då det ligger i varje grupps natur att försvara sina 

egna intressen kräver en mångfaldig organisation en högre form av samordning och en 

ömsesidig förståelse för olika kulturer. (Schein, 2010) 

 

Trots flertalet ansträngningar till att skapa platta organisationer kvarstår fortfarande 

föreställningar om ett hierarkiskt ledarskap inom många av dagens organisationer, vilket kan 

utgöra en barriär till implementeringen av mångfaldsinitiativ. I en sådan företagskultur 

definieras ledaren som den som står bakom idéerna och medarbetaren som den som utför dem 

i handling (Pless & Maak, 2004). Detta leder till att de anställda i begränsad utsträckning får 

delta i skapandet av idéer, vilket i sin tur hämmar den kreativa och innovativa potentialen i en 

mångfaldig arbetsstyrka (Dachler & Hosking, 1995). Av ännu större betydelse är dock att de 

anställda, enligt den hierarkiska synen på ledarskap, inte erkänns vara likvärdiga deras 

överordnade (Pless & Maak, 2004). Denna uppfattning kan bidra till att de anställda inte 

upplever stöd från sin ledare vilket i sin tur även kan skapa en fientlig arbetsmiljö (Carnevale 

& Stone, 1994). 

 

En annan potentiell barriär utgörs av den existerande organisationskulturen. För ett lyckat 

mångfaldsarbete krävs en kultur av delaktighet, även benämnd en inkluderande 

organisationskultur. En sådan kultur skapar en arbetsmiljö som förespråkar lagarbete, 

engagemang, respekt och sammanhållning (Gilbert et al., 1999; Hudson, 2011). En 

inkluderande kultur karaktäriseras av ett individuellt erkännande av att vi är olika där man 

vågar erkänna att andras normer och värderingar är lika värdefulla som ens egna (Carnevale 

& Stone, 1994). I en inkluderande organisationskultur utnyttjar man arbetskraftens olikheter, 

såsom individuella egenskaper, bakgrunder, inriktningar och religiösa övertygelser så att 

individuella talanger utnyttjas fullt ut och skapar affärsnytta (Kandola & Fullerton, 1994; 

Hudson, 2011). För att kunna uppnå en sådan kultur bör detta betonas i organisationens 

affärs- och HR-strategi (Gilbert et. al., 1999). En organisation vars kultur inte innefattar de 
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karaktäristiska dragen av en inkluderande organisationskultur kan således uppleva svårigheter 

vid implementeringen av mångfaldsinitiativ. 

 

2.3.2. Barriärer på ledarskapsnivå 

En viktig del i att skapa en organisation som värderar mångfald och aktivt arbetar med det är 

att cheferna i organisationen är engagerade. Även om cheferna aktivt arbetar med 

mångfaldsinitiativen är det dock skillnad på att engagera sig i dessa och att endast arbeta med 

initiativen för att det är ett direktiv från central nivå. Chefer som inte är engagerade fullt ut 

kan ge sken av att vara det genom att exempelvis synas som förespråkare för mångfald i 

företagets nyhetsbrev. Ett oäkta engagemang visar sig i att cheferna inte fördelar samma 

mängd resurser till initiativet och att de lägger över ansvaret för initiativet på andra. Ett äkta 

engagemang karaktäriseras istället av faktiska handlingar och att cheferna föregår med gott 

exempel för att inspirera sina medarbetare. (Carnevale & Stone, 1994; Wentling, 2004). 

 

En annan framstående barriärer på ledarskapsnivå kan utgöras av ledarens oförmåga att 

rekrytera en mångfaldig arbetsgrupp (Schreiber et al., 1993). Detta grundar sig i att de flesta 

människor tenderar att känna sig mer bekväma runt människor som är lika dem själva. Detta 

in sin tur kan leda till att chefer anställer, befordrar och ger större projektuppdrag till 

människor som liknar dem, snarare än till dem som är olika. Vid ett sådant ställningstagande 

gynnas endast den grupp individer som ledaren kan relatera till (Avery, 1979; Brewer & 

Kramer, 1985).	  Att anställa på basis av bekvämlighet kan även leda till att organisationen 

väljer att inte tillsätta höga positioner med talangfulla kandidater på grund av deras bakgrund, 

trots att dessa människor kan vara betydande för organisationen (Schreiber et al., 1993). Att 

välja bort människor som skiljer sig från en själv i rekryteringsprocessen leder alltså till en 

oförmåga att rekrytera en mångfaldig arbetsgrupp.   

 

En annan konsekvens av att man känner sig mer bekväm med människor som liknar en själv 

kan vara att ledaren ger sämre feedback till personer som skiljer sig från denne, på grund av 

osäkerhet om hur återkopplingen kommer att mottas. Detta kan leda till att dessa medarbetare 

inte känner att de får stöd av sin chef i form av karriärsutveckling och att relationen skadas 

(Jamieson & O’Mara, 1991). För att kunna driva ett effektivt mångfaldsarbete krävs insikt om 

att människor med olika bakgrund kan vara lika kompetenta som en själv även om de ser 

olika ut eller beter sig annorlunda (Carnevale & Stone, 1994). 
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2.3.3 Barriärer på personalnivå  

Forskning visar på att faktorer som stereotypa åsikter, diskriminering och fördomar kan 

utgöra barriärer till att acceptera mångfald och således mångfaldsinitiativ. Dessa barriärer kan 

härledas till organisationens medlemmar och presenteras därmed på personalnivån. 

Faktorerna beskrivs nedan. 

 

Stereotypa åsikter kan definieras som en oföränderlig uppfattning om hur en viss typ av 

person är samt en uppsättning föreställningar om en grupp som tillämpas universellt för alla 

medlemmar i den gruppen (Patrick & Kumar, 2012). Studier har visat att desto fler kvinnliga 

medarbetare i en organisation, desto mindre tillhörighet känner de manliga medarbetarna till 

organisationen (Cox & Beale, 1997). Författarna beskriver att studiens resultat kan bero på 

den stereotypa bilden av att kvinnor har lägre status än män vilket innebär att en arbetsplats 

med många kvinnor uppfattas vara en arbetsplats med låg status.  

 

Diskriminering är en annan faktor och kan definieras som att utesluta en individ från 

medlemskap i en organisation på grund av hans eller hennes grupptillhörighet (Patrick & 

Kumar, 2012). Diskriminering och motstånd till mångfaldsinitiativ kan beskrivas som två 

sidor av samma mynt - att inte uppmärksamma medarbetarnas motstånd till mångfaldsinitiativ 

är detsamma som att inte uppmärksamma diskriminering i allmänhet (Carnevale & Stone, 

1994).  

 

Att ha fördomar är ytterligare en faktor som kan ligga bakom en oförmåga att acceptera 

mångfaldsinitiativ och innefattar att ha en orättvis och orimlig åsikt om en individ, i synnerhet 

när den bildas utan tillräcklig kunskap (Patrick & Kumar, 2012). Det kan även beskrivas som 

en omotiverad negativ inställning till en person baserat på hans eller hennes medlemskap i en 

viss grupp. Eftersom fördomar och diskriminering till stor del är osynliga faktorer är det svårt 

för organisationer att hantera dessa (Carnevale & Stone, 1994).  Att inte acceptera andra 

människors värderingar och beteenden på grund av att de skiljer sig från ens egna leder till ett 

dömande perspektiv vilket kan komma till skada för organisationen på längre sikt (Carnevale 

& Stone, 1994).   

 

En annan barriär mot mångfaldsinitiativ är att medlemmar i organisationen inte inser det 

verkliga värdet av mångfald, de har en oförmåga att förstå mångfaldsinitiativen. Det kan visa 

sig i att medlemmarna inte förstår varför mångfald är viktigt, vad de kan förvänta sig av det 
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eller hur det kommer att påverka dem (Wentling, 2004; Cox & Beale, 1997). Detta kan i sin 

tur leda till att de inte stödjer mångfaldsinitiativen, något som blir ett särskilt stort problem 

om det gäller ledarna i organisationen. Att implementera mångfaldsinitiativ i organisationen 

kräver även att medarbetarna måste släppa på sina antaganden om att deras värderingar och 

deras sätt att göra saker på är det enda rätta (Carnevale & Stone, 1994).  Medarbetarna måste 

med andra ord vara mottagliga för andra kulturer.  

 

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

I tabell 1 sammanfattas de barriärer som tidigare studier har belyst när det kommer till 

implementeringen av mångfaldsinitiativ i organisationer. Dessa barriärer utgör 

utgångspunkten för studien i kommande avsnitt.  

 

Organisationsnivå Ledarskapsnivå Personalnivå 

Organisationens storlek och komplexitet Brist på engagemang hos 

chefer 

Oförmåga att acceptera 

mångfald 

Flerfaldigt fokus på 

verksamhetsutveckling 

Oförmåga att rekrytera en 

mångfaldig arbetsgrupp 

Oförmåga att förstå 

mångfald 

Föreställningar om hierarkiskt ledarskap   

Ekonomisk situation   

Exkluderande organisationskultur   

                      
  Tabell 1. Faktorer som kan utgöra barriärer till en lyckad implementering av mångfaldsinitiativ  
 

3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens forskningsdesign, datainsamlings- och analysprocess samt 

operationalisering. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens reliabilitet och 

validitet. 

 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Forskningsansats 

Studien är av explorativ karaktär då syftet med studien är att utforska de största barriärerna 

som organisationer möter i att implementera mångfaldsinitiativ. För att stödja studiens syfte 



13	  
	  

har huvudsakligen ett kvalitativt angreppssätt använts för datainsamling. I en kvalitativ studie 

kommer deltagarnas unika perspektiv och synsätt fram och deras åsikter blir inte begränsade 

av exempelvis ett förutbestämt frågeformulär (Yin, 2011). Ett kvalitativt angreppssätt 

underlättar således ett utforskande av deltagarnas perspektiv för vilka barriärer som upplevs 

som störst vid en implementering av mångfaldsinitiativ i en stor organisationen. En kvalitativ 

studie tar även hänsyn till kontextuella förhållanden (Yin, 2011), något som kan förväntas 

spela stor roll i besvarandet av forskningsfrågan i denna studie.  

 

Då tidigare forskning om barriärer vid implementeringen av mångfaldsinitiativ är begränsad 

finns inget fullskaligt teoretiskt ramverk att utgå från vid datainsamlingen. På grund av detta 

behandlas denna uppsats med ett induktivt tillvägagångssätt då det är att föredra i de fall där 

ämnet ifråga är nytt, väcker mycket debatt och där litteraturen är begränsad (Saunders et al., 

2007). Ett induktivt angreppssätt till teorin används dock sällan helt och hållet (Saunders et 

al., 2007). Då implementeringen av mångfaldsinitiativ är ett relativt nytt och outforskat ämne 

har därför en blandning av ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt använts i denna studie, 

något som benämns som ”hybrid approach”. I ett sådant tillvägagångssätt finns en teoretisk 

utgångspunkt som kan guida datainsamlingen men som främst används för meningsskapande 

och kategorisering av de empiriska resultaten.  

 

3.1.2 Fallstudie 

Forskningsfrågan i denna studie undersöks genom en fallstudie på grund av dess explorativa 

karaktär (Saunders et al., 2007). En fallstudie utgör en strategi för att genomföra en empirisk 

undersökning av ett särskilt nutida fenomen i dess verkliga kontext (Robson, 2002; Yin, 

2003). Att utforska vilka svårigheter som stora organisationer möter i att implementera 

mångfaldsinitiativ kan anses vara ett nutida fenomen som är särskilt beroende av dess kontext, 

vilket motiverar valet av en fallstudie för att undersöka forskningsfrågan. Personer i olika 

organisationer har olika förutsättningar till att implementera mångfaldsinitiativ i form av 

exempelvis huruvida det finns mångfaldsplaner, hur organisationskulturen ser ut och hur 

mycket resurser som finns att tillgå, vilket kan antas påverka de barriärer som upplevs som 

störst inom organisationen.  

 

3.1.3 Urval 

För denna studie har sex personer intervjuats inom ett företag i bank- och 

försäkringsbranschen. Företag inom denna bransch har visat sig vara aktiva inom 
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mångfaldsfrågor bland annat på grund av en vilja att nå ut till en bred kundbas och öka 

förtroende hos befintliga kunder. Då vår studie syftar till att undersöka vilka som upplevs som 

de största barriärerna till att implementera mångfaldsinitiativ i en stor organisation var 

kriteriet att organisationen ifråga skulle värdera och aktivt arbeta med mångfald. Den 

studerade organisationen arbetar systematiskt med mångfaldsfrågor genom en central och 

flera lokala mångfaldsplaner och de strävar efter att skapa en positiv attityd till mångfald som 

ska genomsyra hela verksamheten. Då uppsatsen syftar till att undersöka en stor organisation 

ansåg vi att den valda organisationen var passande för studien då företaget har fler än 10,000 

anställda och är verksamma över hela Sverige.  

  

Valet av intervjuobjekt baserades på att de är personer som på olika sätt arbetar med 

mångfaldsinitiativen på olika nivåer i organisationen. Genom att de är aktiva i 

mångfaldsarbetet samt innehar olika positioner kan de förväntas ha god insikt i svårigheterna 

med implementeringen av mångfaldsinitiativen i organisationen. En person som har en 

stödjande och strategisk roll i mångfaldsfrågor valdes för att kunna belysa de kontextuella 

faktorer som utgör förutsättningarna utifrån vilka organisationen driver sitt mångfaldsarbete. 

Personen valdes även för att skapa insikt i syftet med mångfaldsarbetet och vilka 

underliggande målsättningar som finns. Denna person hjälpte sedan till med urvalet av övriga 

intervjuobjekt baserat på kunskap om vilka som var aktiva inom mångfaldsarbetet i 

organisationen. Detta ökade chanserna till att intervjuobjekten besatt den kompetens och 

erfarenhet som krävdes för att kunna besvara intervjufrågorna.   

   

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata 

En strategi som används i explorativa studier är att intervjua experter inom det område som 

studeras (Saunders et al., 2007). I denna studie har således primärdata främst samlats in 

genom personliga intervjuer med individer i en organisation som värderar mångfald. Sex 

personer har intervjuats, respektive intervju varade mellan 45- 70 min och genomfördes på 

förbokade platser valda av intervjuobjekten. Alla intervjuobjekt har blivit garanterade 

anonymitet för att skapa ett så öppet klimat som möjligt då mångfald kan anses vara ett 

känsligt ämne. Samtliga intervjuer har spelats in, vilket i förväg har godkänts av 

intervjuobjekten. För att urskilja de kontextuella faktorerna i fallstudien har ytterligare frågor 

ställts till personen med funktion av stödjande och strategisk roll inom frågan mångfald (se 

bilaga 8.2). Semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer är att föredra vid explorativa 
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studier (Robson, 2002). För att uppfylla denna studies explorativa syfte har således semi-

strukturerade intervjuer utförts. Semi-strukturerade intervjuer tillåter att respondenterna 

förklarar och bygger vidare på sina svar, vilket kan vara värdefullt när studien berör 

respondenternas uppfattning av olika fenomen och deras betydelse (Saunders et al., 2007). I 

denna studie är respondenternas uppfattning om vilka svårigheter som finns i att 

implementera mångfaldsinitiativ betydelsefull, vilket stödjer användningen av semi-

strukturerade intervjuer.  

 

3.2.2 Sekundärdata 

Som ett komplement till de personliga intervjuerna var syftet att genomföra en 

dokumentanalys. Detta för att undersöka eventuella skillnader och likheter funna i 

intervjuresultaten gentemot den information som återfinns i mångfaldsplaner och andra 

formella dokument. På grund av begränsad tillgång, icke offentliga dokument och bevarandet 

av organisationens anonymitet har detta dock inte varit genomförbart.  

 

3.3 Analys av data 

För att försäkra oss om att allt datamaterial togs i beaktande vid analysprocessen 

transkriberades intervjuerna i sin helhet. Utifrån tidigare forskning kring barriärer till att 

implementera mångfaldsinitiativ skapades tre kategorier: barriärer på organisationsnivå, 

ledarskapsnivå och personalnivå, vilka utgör det teoretiska ramverket för studien. Då studien 

ämnar bygga på det teoretiska ramverket genom att utforska vilka som upplevs vara de största 

barriärerna till att implementera mångfaldsinitiativ på flera nivåer i en stor organisation har 

dessa tre kategorier även använts som utgångspunkt för presentationen av det empiriska 

materialet samt i analysprocessen. Trots att ett teoretiskt ramverk har varit utgångspunkten i 

analysen, vilket kan beskrivas som ett deduktivt tillvägagångssätt (Saunders et al., 2007), har 

en induktiv ansats använts vid identifieringen av vilka som upplevs vara de största 

barriärerna. Som tidigare nämnt kombinerar denna studie således ett induktivt med ett 

deduktivt tillvägagångssätt, vilket analysprocessen visar på. Då uppsatsen även syftar till att 

undersöka hur man kan komma över de olika barriärerna skapades en kategori för den del av 

det empiriska resultatet som kunde härledas till potentiella lösningar. 

 

3.4 Operationalisering 

För att uppfylla studiens explorativa syfte har de frågor som har ställts i intervjuerna varit av 

öppen karaktär. Genom att ställa öppna frågor som börjar med ”hur” istället för ”varför” är 
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det lättare att undvika att respondenterna känner sig påhoppade och utpekade (Yin, 2003), 

något som det annars finns risk för när intervjufrågorna kan uppfattas som känsliga. 

Intervjufrågorna har skickats ut i förväg till respektive intervjuobjekt i syftet att ge mer tid till 

reflektion och förberedelse, vilket kan leda till större möjligheter att besvara intervjufrågorna. 

Det finns en risk att förberedelser också leder till mer anpassade och ”tillputsade” svar. Detta 

motverkas dock genom att intervjuobjekten hålls anonyma, vilket som tidigare nämnt minskar 

risken för anpassade svar.  

 

Intervjufrågorna är konstruerade för att utforska hur intervjuobjekten upplever de barriärer 

som tidigare forskning har presenterat, utforska eventuella nya barriärer samt för att utforska 

potentiella förslag på hur organisationen kan arbeta med dessa barriärer (Se bilaga 8.1). 

Intervjumallen har endast fungerat som en guide med avsikt att behålla ett explorativt 

tillvägagångssätt. Då uppsatsen ämnar lämna nya teoretiska bidrag har det varit av stor vikt att 

lämna rum för följdfrågor och att hålla en öppen dialog för exempelvis att kunna identifiera 

eventuella nya barriärer. En kompletterande intervjumall, endast avsedd för intervjun med 

personen i stödjande och strategisk roll inom mångfald, finns i bilaga 8.2. Dessa 

intervjufrågor syftar till att ge bakgrundsinformation kring mångfaldsarbetet.  

 

Respektive intervju inleddes med att intervjuobjektet fick berätta kort om sig själv och sin roll 

i mångfaldsarbetet (Se bilaga 8.1, fråga 1-2). Detta gjordes i två syften: dels för att skapa en 

uppfattning om personens bakgrund i organisationen och i vilken omfattning denne är 

involverad i mångfaldsarbetet men också för att bidra till en avslappnad stämning. Att inleda 

med lediga frågor kan framförallt anses vara viktigt givet känsligheten av ämnet.  

 

För att utforska hur intervjuobjekten upplever barriärerna på organisationsnivå har frågor 

gällande synen på mångfald och vilka förändringar som har skett i organisationen som en 

följd av mångfaldsinitiativen ställts till samtliga respondenter (Se fråga 2-3). Dessa frågor har 

ställts för att kunna etablera om det finns ett gemensamt synsätt på mångfaldsfrågor inom 

organisationen och för att få en uppfattning om hur organisationen arbetar med mångfald och 

vilka satsningar som har gjorts. För att mer specifikt behandla respektive barriär på 

organisationsnivå har frågor ställts kring delaktighet i utformning och implementering av 

mångfaldsinitiativ, hur stor insikten är i hur hela organisationen arbetar med mångfald och 

huruvida resurser och fokus på andra initiativ påverkar prioriteringen av mångfaldsarbetet (Se 

fråga 4-6).  
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Barriärerna på ledarskapsnivå har utforskats genom att ställa frågor utifrån två syften: dels för 

att utforska hur ens roll som ledare påverkas av att organisationen värderar mångfald men 

också för att etablera en uppfattning om hur man i rollen som ledare arbetar med 

mångfaldsfrågor och vilka svårigheter som är framträdande i detta. Det förstnämnda har 

undersökts genom att ställa frågor kring vilka förväntningar som finns på ledare inom 

organisationen och hur de svarar till dessa. Frågorna har även behandlat i vilken utsträckning 

cheferna får stöd från ledningen i att möta dessa förväntningar (Se fråga 7-8). Det andra syftet 

har undersökts genom frågor om hur mångfaldsarbetet följs upp samt vilka svårigheter som 

cheferna upplever i att implementera mångfaldsinitiativen i den dagliga verksamheten. Citat 

från tidigare forskning har använts, vilka indikerar att de flesta människor tror att förändring 

måste börja i toppen. Detta för att skapa oss en uppfattning om i vilken utsträckning ledarens 

engagemang uppfattas som viktigt för mångfaldsarbetet (Se fråga 9).  

 

För att undersöka hur organisationens personal ställer sig till mångfaldsarbetet har frågor 

ställts gällande hur mångfaldsinitiativen har uppfattats och mottagits av organisationens 

medlemmar (Se fråga 11). Vidare har även en fråga ställts gällande hur de olika 

intervjuobjekten arbetar med att skapa positiva attityder gentemot mångfald. Dels för att svara 

på vilka motstånd man möter vid införandet av mångfaldsinitiativen men också i syfte att 

utforska förslag på lösningar (Se fråga 12). Som avslutande fråga har intervjuobjekten 

ombetts beskriva vad de upplever som den största utmaningen med att implementera 

mångfaldsinitiativ i deras organisation för att summera intervjun (Se fråga 13). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

En begränsning med att utföra en fallstudie är att resultatet inte kan generaliseras till en hel 

population (Yin, 2011), detta gäller särskilt om fallstudien endast innefattar en organisation 

(Saunders et al., 2007). Genom att välja intervjuobjekt på olika positioner, inom olika 

avdelningar och på olika nivåer i organisationer, bidrar det till en mer balanserad beskrivning 

av fenomenet (Blumberg et al., 2008; Yin, 2011). En del av denna uppsats syfte är att bidra 

till och utvidga den begränsade teorin kring barriärerna till att implementera 

mångfaldsinitiativ i organisationer. Således ämnar uppsatsen utforska nya potentiella barriärer 

snarare än generalisera de resultat som tidigare forskning har pekat på. Som en följd av det 

utforskande syftet och för att kunna ta hänsyn till de kontextuella faktorerna har samtliga 
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intervjuer genomförts med personer som arbetar inom samma organisation.  

 

Frågor om mångfaldsinitiativ kan uppfattas som känsliga för många, vilket har tagits i åtanke 

vid utformningen av intervjufrågorna. Det är även viktigt att ta känsligheten i beaktning vid 

granskning av resultatet av intervjuerna (Saunders et al., 2007) då detta kan påverka 

tillförlitligheten hos intervjuresultaten. Med ett känsligt ämne finns det risk för att 

intervjuobjekten säger det som de tror att deras chefer vill höra (Saunders et al., 2007). För att 

motverka detta har intervjupersonerna hållits anonyma och citat kan heller inte härledas till 

specifika intervjuobjekt. Anonymiteten innebär även att viss bakgrundinformation inte har 

kunnat offentliggöras och att det inte har varit möjligt att redogöra för specifika projekt i 

mångfaldsarbetet. Detta leder till att empirin och analysen endast kunnat behandla 

mångfaldsarbetet i stort och inte har tagit hänsyn till enskilda projekt och de förutsättningar 

som gäller för dessa. Det i sin tur gör det svårare att urskilja de kontextuella faktorerna som 

kan påverka resultatet av studien. 

 

För att öka tillförlitligheten användes en intervjuguide som innehöll samma frågor för 

samtliga intervjuobjekt, med ett visst undantag för frågor som behandlade 

bakgrundsinformationen kring mångfaldsarbetet. Dessa riktades främst till de personer som 

innehade en stödjande och strategisk roll och således kunde antas ha mest insikt i dessa 

frågor. Till sist transkriberades samtliga intervjuer vilket också ökar tillförlitligheten då all 

data blir uppmärksammad. En presentation av studien har genomförts i syfte att bekräfta dess 

resultat. 15 personer från den organisation som har studerats deltog. Innan presentationen 

fördes en diskussion där deltagarna fick ge sin syn på vilka utmaningar som upplevdes som 

störst. Flera av de barriärer som diskuterades gick i linje med de barriärer som betonas i 

resultatet av studien. 

 

För att vara säkra på att intervjufrågorna ger resultat som besvarar forskningsfrågan, vilket är 

betydelsefullt för studiens validitet, har den existerande teorin varit utgångspunkt för dessa. 

Intervjupersonerna har även ombetts sammanfatta sina svar i en avslutande fråga som handlar 

om vilka de upplever som de största barriärerna för att implementera mångfaldsinitiativ i en 

stor organisation, vilket är precis det som forskningsfrågan ämnar utforska. 
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4. Empirisk undersökning 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av organisationens arbete med mångfaldsfrågor. 

Därefter presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Detta presenteras utifrån de 

tre olika nivåer som presenterats i avsnitt 2.3. Slutligen behandlas lösningar gällande hur 

organisationen kan arbeta med att komma över barriärerna. 

 

4.1 Bakgrund till organisationens mångfaldsarbete 

Den organisation som har studerats bottnar i en lång existens inom bank- och 

försäkringsbranschen. I dagsläget har organisationen mer än 10,000 anställda och är 

verksamma inom flera geografiska områden. Mångfaldsarbetet sker på central nivå gällande 

gemensamma åtgärder samt genom lokala enskilda initiativ. Strategier sätts på central nivå, 

som sedan förser lokala nivåer som i sin tur förser chefer på regional nivå med verktyg. Det 

största övergripande arbetet inom mångfald regleras av en central plan för mångfaldsarbetet i 

kombination med lokala planer, som alla tar hänsyn till lagstiftningen gällande 

diskriminering. Den centrala planen förnyas och följs upp var tredje år och de lokala planerna 

uppdateras varje år. Exempel på annat övergripande arbete är grundläggande utbildning i 

jämställdhets-, diskriminerings- och mångfaldsfrågor för samtliga chefer, positiv 

särbehandling vid chefstillsättningar, lönebidrag vid föräldraledighet samt praktikplatser för 

ökad mångfald. Genom detta totala arbete ämnar organisationen att attrahera, rekrytera och 

utveckla talanger, underhålla och förstärka varumärket samt spegla de marknader de verkar 

inom genom en mångfaldig arbetskraft.  

 

Empirin som presenteras nedan är baserad på sex intervjuer med personer som är involverade 

i organisationens mångfaldsarbete. Tre personer innehar en chefsposition för olika 

avdelningar inom organisationen och de resterande innehar en position med funktion av 

stödjande och strategisk roll inom mångfaldsfrågor. Samtliga intervjuobjekt har arbetat fem år 

eller längre inom verksamheten. 

 

4.2 Barriärer på organisationsnivå 

Samtliga intervjuobjekt instämmer i att det finns en konflikt i att ha ett verksamhetsmål som 

drivs av ett vinstsyfte när man inte kan se den direkta kopplingen mellan mångfaldsinitiativen 

och den faktiskt affärsnyttan. Två intervjuobjekt beskriver en vanlig reaktion som följande, 
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”Varför ska jag lägga tid på det här när jag sedan följs upp på andra saker? Vårt fokus ligger 

på att skapa affärer”. Denna konflikt är något som var särskilt framträdande på lägre nivåer i 

organisationen. Mångfaldsarbetet upplevs som väldigt omfattande och i proportion till det 

arbete som måste läggas in blir det svårt att finna incitament till att fortsätta. Ett annat 

intervjuobjekt menar att detta kan bero på att cheferna längre ner i organisationen har väldigt 

hårda krav på sig att driva affärer eftersom det är deras syfte. Ytterligare ett perspektiv på 

konflikten är att den kan härledas till det faktum att organisationer inom bank- och 

försäkringsbranschen lever i en kvartalsekonomi där det finns en förväntning på att 

regelbundet redovisa resultat. Detta kan komma i konflikt med att driva ett långsiktigt 

mångfaldsarbete där resultaten inte visar sig omedelbart. 

 

Vidare anser alla intervjuobjekt att högsta ledningens engagemang i mångfaldsfrågor är av 

avgörande vikt för att lyckas med implementeringen av initiativen. Ett intervjuobjekt menar 

att mångfaldsfrågan lätt hamnar i skymundan utan några riktlinjer för hur organisationen gör 

sina prioriteringar. Om det är en prioritering som skall göras så måste det bli tydligare. Detta 

är något som ett annat intervjuobjekt också har upplevt och denne beskriver vidare att det kan 

saknas ett stöd uppifrån även om mångfaldsfrågor är uppmärksammade. Ett annat 

intervjuobjekt instämmer i detta genom att betona att ”det arbete jag gör kommer från att jag 

själv vill driva det”. Vidare beskrivs det att det inte räcker med en övertygad ledning även om 

deras stöd är viktigt. Mångfaldsarbetet måste spridas vidare till alla delar av organisationen 

och integreras hela vägen ut i affärslinjen. Ett intervjuobjekt menar att det finns många goda 

idéer bland organisationens medlemmar och att den kunskapen borde tillvaratas. Vidare 

menar denne att förutsättningarna finns där, givet det faktum att organisationen karaktäriseras 

av en platt struktur där man förespråkar en öppen dialog, men att det kräver att man känner ett 

stöd för att våga driva frågan.  

 

Merparten av intervjuobjekten upplever tid och resurser som ett hinder till att driva 

mångfaldsarbetet framåt. Detta var särskilt framträdande på central nivå där det finns en 

upplevelse av brist på finansiering och fokus på frågan. Ett intervjuobjekt uttryckte det enligt 

följande ”Jag har att göra-listor i väldigt stora frågor som aldrig tar slut.” Ett annat 

intervjuobjekt upplever att tid och resurser är en större barriär än att ändra inställningen och 

attityden till mångfaldsfrågor hos organisationens medlemmar. Detta styrks med upplevelsen 

av att många är positivt inställda men att otillräckliga resurser begränsar. Resterande del av 
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intervjuobjekten menar, i kontrast till önskemål om mer resurser, att arbetet antingen är en del 

av deras arbetsuppgifter eller bör vara en del och att det således inte skall krävas mer resurser. 

Däremot så anser ett intervjuobjekt att det kostar denne en hel del i känsloregistret. Att jobba 

med ett förändringsarbete kräver ett personligt reflekterande och en förmåga att lägga band på 

sig själv för att inte upplevas som för pådrivande i frågan.  

 

Något som de flesta intervjuobjekten upplevde var att det fanns en brist på uppföljning av 

mångfaldsarbetet. En idé som framfördes var att det kommer att ta tid innan allting faller på 

plats så länge mångfaldsarbetet inte blir uppföljt. Flera intervjuobjekt menar att detta kan vara 

en orsak till att det finns ett ojämnt engagemang i frågan mellan olika avdelningar och nivåer 

inom organisationen. Ett intervjuobjekt förklarar detta med att ”vi har eldsjälar som jobbar 

aktivt med frågan men också andra som har valt att prioritera andra områden.”. Ett 

intervjuobjekt upplever att det finns en stor medvetenhet gällande mångfaldsarbetet på en 

central nivå medan det på en lägre nivå i organisationen snarare finns ett ovetande. Merparten 

av intervjuobjekten härleder bristen på uppföljning till organisationens storlek som i sin tur 

har föranlett brist på intern kommunikation men också brist på rutiner. Ett intervjuobjekt 

uttrycker det som följande ”lokal nivå jobbar på i sitt eget och har inte för vana att rapportera 

in till central nivå”. På samma sätt menar ett annat intervjuobjekt att det långa avståndet 

mellan olika nivåer medför en risk för att den direkta feedbacken inte når hela vägen fram.  

 

4.3 Barriärer på ledarskapsnivå 

Chefernas rädsla i samband med rekryteringsprocessen var ett ämne som lyftes fram som en 

barriär till att rekrytera en mångfaldig arbetsgrupp. Flera intervjuobjekt menade på att det 

finns en rädsla för det som är olikt. Detta illustrerades bland annat av följande resonemang: 

”Vi blir skräckslagna av att kopplas ihop med någonting som man inte är van vid” och ”Jag 

tror att det är jättemycket grundläggande mänsklig rädsla för det ovana”. Ett intervjuobjekt 

menade på att det handlar om att göra det normalt att rekrytera personer som inte motsvarar 

normen för den arbetsgruppen. Ett annat intervjuobjekt instämde i detta genom att betona att 

det är en utmaning att få hela rekryteringsprocessen att bli en rutin och att våga anställda 

personer med utländsk bakgrund. Vidare beskrev två intervjuobjekt att de upplever att man 

kan bli ifrågasatt av medarbetare och andra chefer när man väljer att rekrytera personer som 

skiljer sig från normen. De menade på att det i sådana lägen krävs ett starkt ledarskap, att 

ledarna står för sitt val. Ett intervjuobjekt lyfte fram att en kollega med stor kunskap i 
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mångfalds- och jämställdhetsfrågor inte vågade tillämpa det praktiskt på grund av rädslan för 

att sticka ut och inte bli accepterad av sina kollegor. 

 

Enligt flera av intervjuobjekten ansågs dolda fördomar och indirekt diskriminering också 

försvåra rekryteringen av en mångfaldig arbetsgrupp: ”En tjej behöver ha mer kompetens och 

mer erfarenhet för att matcha en kille. Det här är underliggande grejer, det går inte att köra ett 

seminarium på två timmar och tro att folk kommer att gå därifrån och säga att nu gör jag 

annorlunda”. Ett annat intervjuobjekt beskrev att det ibland förekommer att cheferna skriver 

att svenska är ett krav utan att egentligen har funderat över om det är ett absolut krav. Vidare 

beskrevs det att chefer kan avfärda en del personer i rekryteringsprocessen på grund av att de 

”inte klickar med dem”, när det i själva verket kan vara ett bra sätt att få in personer som 

tänker annorlunda i arbetsgrupperna. Flera intervjuobjekt nämnde även att 

mångfaldsinitiativen kunde upplevas som ett hot gentemot ens egen position och mot de 

människor som arbetar runtomkring en. Rädsla för att förlora viktig kompetens och för vad 

som skulle hända med den egna verksamheten vid implementeringen av mångfaldsinitiativen 

upplevdes således hos en del chefer. Vidare betonar flera att detta även kan vara ett resultat av 

dolda fördomar och att det är något som kan ske helt oavsiktligt. Att få chefer att öppna upp 

och tänka sig för vid rekryteringsprocessen är något som organisationen även arbetar aktivt 

med, bland annat genom att träna chefer i hur de skriver annonser och hur de ska bete sig i 

intervjuer. 

 

Majoriteten av intervjuobjekten uppfattade att engagemanget i mångfaldsfrågor varierande 

mycket från en chef till en annan. Som svar på frågan om vad det kunde bero på betonades 

personlig inställning hos cheferna, resurser och huruvida cheferna ser kopplingen mellan 

mångfaldsinitiativen och affärsresultatet som avgörande faktorer för hur engagerade cheferna 

var i mångfaldsfrågan. För ett intervjuobjekt som ansåg sig vara engagerad i frågan var det 

viktigt att föregå med gott exempel: ”Folk gör inte som man säger, folk gör som man gör”.  

 

4.4 Barriärer på personalnivå 

Samtliga intervjuobjekt nämnde att medarbetarnas bristande kunskap i mångfaldsfrågor var en 

svårighet när det kom till att implementera mångfaldsinitiativen, särskilt hos cheferna.  

Majoriteten betonade medarbetarnas oförmåga att se hur mångfaldsinitiativen skulle påverka 

affärsresultatet, något som beskrevs som en konflikt i en organisation vars främsta mål är att 

generera vinst. Oförmågan att förstå värdet av mångfaldsinitiativen beskrevs av ett 
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intervjuobjekt: ”Folk förstår inte vad det ska vara bra för eller hur det leder till pengar”.  Ett 

annat intervjuobjekt beskriver att den första reaktionen när mångfaldsfrågor börjar diskuteras 

oftast är positiv, många medarbetare i organisationen menar att det är jätteviktiga frågor. När 

frågorna följaktligen rör hur och varför det är viktigt och hur man ska arbeta med 

mångfaldsfrågor blir stämningen ansträngd och svaren blir otydliga: ”Det uppstår en 

nervositet när man börjar prata om de här frågorna”. Ett tredje intervjuobjekt beskriver att 

organisationens medlemmar måste förstå innebörden av mångfaldsarbetet och varför de ska 

sträva efter det, ”Du kan inte få någon som berättar för dig varför du skall göra det om du inte 

har förstått själv”.   

 

Flera av intervjuobjekten upplevde att mångfaldsinitiativen ibland möttes med motstånd. Att 

mänsklig rädsla kunde ligga bakom medarbetarnas motstånd till mångfaldsinitiativen var 

särskilt framträdande, och i synnerhet rädslan för förändring: ”Vi är i ett ständigt 

förändringsarbete och man märker direkt så fort något nytt ska införas eller jobbas med att det 

möts med rädsla”. Ett annat intervjuobjekt instämde i detta påstående: ”Alla människor tycker 

om förändring – bara det inte gäller mig”. Enligt ett av intervjuobjekten var rädslan för att 

visa sin egen okunskap kring mångfaldsfrågor också framträdande hos en del medarbetare, 

vilket förhindrade en öppen diskussion kring frågan.   

 

Brist på uthållighet var också framträdande som en faktor som försvårar den långsiktiga 

implementeringen av mångfaldsinitiativen. Detta beskrevs särskilt tydligt av ett intervjuobjekt 

som berättade om hur en välvilligt inställd kollega, efter att ha arbetat ett par år med ett av 

mångfaldsinitiativen, undrat om det inte var dags att gå vidare till nästa initiativ: 

”Utmaningen är att hitta energin och att injicera den här kraften igen när en merpart 

ifrågasätter att vi arbetar med samma uppgift två år senare. Man måste hitta rätt argument, det 

måste komma in i det här dagliga, det operationella”.  

 

4.5 Att komma över barriärerna – förslag på lösningar 

När det kom till hur man skulle arbeta med de upplevda utmaningarna fanns det en del 

gemensamma förslag hos intervjudeltagarna. Då samtliga intervjuobjekt ansåg att det fanns en 

kunskapsbrist bland organisationens medlemmar gällande mångfaldsfrågor ansåg samtliga 

även att insatser för att öka kunskapen hos alla medarbetare var eftersträvansvärt. Spridandet 

av positiva exempel betonades som ett sätt att öka kunskapen och samtidigt inspirera varandra 

internt i organisationen: ”Lyfta upp goda exempel tror jag är jättebra. Så det tror jag starkt på, 
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det kan vi sprida både via intranätet och via inspiratörer”. Ett annat intervjuobjekt menade på 

att det är viktigt att dela erfarenheter mellan olika geografiska områden för att lyfta upp dem 

som har lyckats bra i mångfaldsfrågor. Att verkligen få ut informationen till alla 

organisationens medlemmar betonades av ett tredje intervjuobjekt: ”Som jag sa från början så 

tror jag att man måste ösa ut information, det är inget man kan sitta på i sin egen kammare”. 

Att öka kunskapen genom utbildning var ett annat förslag, men det betonades att en 

utbildning på en dag utan uppföljning inte var tillräckligt. Enligt ett intervjuobjekt var det 

även viktigt att utbildningen inte skulle vara obligatorisk: ”Visst kommer den ta med sig saker 

därifrån och det sänder tydliga signaler, det är jag helt med på. Men hur mycket tillgodogör 

man sig när man är där på obligatorium och man faktiskt kanske inte ens vill”. Att inspirera 

snarare än att tillrättavisa var något som flera intervjuobjekt betonade, likaså att öppna upp för 

diskussion kring mångfaldsfrågor. Genom diskussioner synliggörs frågorna och det blir mer 

normalt att prata om svårigheter mångfaldsarbetet.  

 

En merpart av intervjuobjekten menar att det måste finnas en balansgång mellan att skapa ett 

ökat engagemang genom attitydförändringar och att sätta upp mål som leder till konsekvenser 

ifall dem inte uppfylls. Som ett svar på frågan om huruvida målsättning från central nivå var 

en viktig del av mångfaldsarbetet ”Ja, det tror jag. Och så tror jag att man behöver mer än 

mål. Jag tror att man behöver kunskap, utbildning. Det måste ner i själen”. Att få 

medarbetarna att förstå vikten bakom mångfald och varför man arbetar med det i 

organisationen ansågs vara en betydande faktor som kunde leda till ett ökat engagemang. 

Även vilka typ av mål som skulle sättas diskuterades: ”Men det beror även på vilken typ av 

mål man väljer att jobba med, det måste vara mål som är värdefulla. Det måste vara relevant 

och viktigt annars kan vi bara mäta och när vi uppnår målet så säger vi ’ja, men det var ju bra 

då går vi vidare’.” 

  

5. Analys 

Nedan presenteras analysen av det empiriska materialet utifrån de tre olika nivåerna.  

Barriärer på de olika nivåerna sammanfattas i en figur under respektive nivå. Samtliga 

barriärer sammanfattas sedan i en tabell som innefattar de barriärer som går i linje med 

tidigare forskning samt de nya barriärer som har varit framträdande i denna studie. Avsnittet 

avslutas med en modell av de förslag på lösningar som intervjuobjekten har belyst.   
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5. 1 Barriärer på organisationsnivå 

Enligt Wentling (2004) kan en barriär till att implementera mångfaldsinitiativ uppstå när en 

organisation måste prioritera mellan olika verksamhetsfrågor. På grund av att 

mångfaldsinitiativ ofta är resurskrävande skyms dessa undan till förmån för andra initiativ. 

Intervjuobjekten upplevde dock snarare att mångfaldsinitiativen prioriterades bort på grund av 

den underliggande konflikten i att vara en vinstdrivande verksamhet där syftet är att skapa 

affärer i kombination med en oförmåga att se den potentiella affärsnyttan av 

mångfaldsinitiativen. Flera intervjuobjekt betonade att vissa chefer inte ser fördelen i att 

investera resurser i mångfaldsarbetet när det inte följs upp eller bidrar till deras avdelnings 

direkta resultat. Som tidigare nämnt var detta som tydligast på lägre nivåer i organisationen 

vilket skulle kunna förklaras av att det är där som det faktiska kundmötet sker. Det är på de 

lägre nivåerna som affärerna sätts igång, upprätthålls och avslutas och cheferna på de lägre 

nivåerna har således en stor press på sig att redovisa resultat. Om man då inte kan se den 

direkta affärsnyttan av mångfaldsarbetet kan det upplevas som svårare att motivera sig till att 

jobba aktivt med det. Ett intervjuobjekt menade på att vanan att ständigt redovisa resultat och 

kortsiktiga prioriteringar är något som är utmärkande för just bank- och försäkringsbranschen. 

Således kan det krävas en större insikt i vad mångfaldsarbetet innebär och dess positiva 

effekter för att skapa större engagemang kring mångfaldsinitiativen på lång sikt. 

 

Vidare kan organisationens storlek och komplexitet leda till svårigheter i att samordna 

helhetsprocessen bakom initiativet och att inkludera alla avdelningar, enheter och grenar 

(Wentling, 2004). Flera intervjuobjekt upplevde att det finns en större medvetenhet gällande 

mångfaldsarbetet på en central nivå jämfört med lägre nivåer, vilket tyder på att 

organisationens storlek och komplexitet kan försvåra spridningen av mångfaldsarbetet. Detta 

är något som flertalet intervjuobjektet tror är en effekt av bristen på uppföljning av arbetet och 

brist på kommunikation. Även om viss uppföljning har skett har man upplevt att denna 

feedback inte nått hela vägen fram till andra änden av organisationen. Detta i sin tur kan vara 

en orsak till att organisationens medlemmar inte känner att de har insikt i frågan och hur man 

arbetar med den. För att skapa ett mångfaldsarbete där organisationens alla medlemmar deltar 

krävs en större medvetenhet kring arbetet på alla nivåer. En intressant tanke som framfördes 

var att det krävs uppföljning för att arbetet skall utvecklas i en snabbare takt. Det måste alltså 

finnas något att bli uppföljd på, till exempel en målbild, för att alla ska börja jobba aktivt med 

frågan. I dagsläget arbetar endast, vad som benämns enligt ett intervjuobjekt som eldsjälar, 

aktivt med frågan. Dessa eldsjälar har olika positioner inom organisationen och har gett 
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upphov till att man upplever att det finns en obalans vad gäller engagemang i frågan. Det 

ojämna engagemanget i kombination med en långsam utveckling av mångfaldsarbetet skulle i 

sin tur kunna leda till frustration för dem som är verkligt engagerade i frågan, särskilt om 

deras arbete inte blir tillräckligt uppmärksammat.   

 

En av de mest framträdande barriärerna på organisationsnivå upplevdes vara ett bristande 

engagemang från högsta ledningen. Enligt Schein (2010) ligger det i varje arbetsgrupps natur 

att försvara sina egna intressen och att en mångfaldig organisation kräver en högre form av 

samordning. I likhet med detta verkar just ledningens stöd och tydlighet kring att 

mångfaldsarbetet är en priorierat upplevas som betydelsefullt för en lyckad implementering 

av mångfaldsarbetet på alla nivåer i organisationen. Utan deras stöd tror intervjuobjekten inte 

att det kommer gå att få hela organisationen att arbeta aktivt med mångfald, då det krävs att 

det finns någon som pekar åt rätt håll. Om mångfaldsarbetet inte kommuniceras som en 

värdering som högsta ledningen står bakom och som en prioritering i det dagliga arbetet finns 

det risk för ett fortsatt ojämnt engagemang i frågan. Ett bristande engagemang från högsta 

ledningen upplevs således som en stor barriär och har inte behandlats i denna form i tidigare 

forskning.  

 

Bristande engagemang hos högsta ledningen relaterar även till barriären som utgörs av 

föreställningar om ett hierarkiskt ledarskap. Som ovan nämnt menar flera intervjuobjekt att 

det krävs att högsta ledningen prioriterar mångfaldsfrågor för att alla inom organisationen 

skall arbeta aktivt med det. I detta finns likheter med den hierarkiska synen på ledarskap, 

vilken innebär att det krävs att ledarna framför idéerna för att medarbetarna sedan ska utföra 

dem i handling (Pless & Maak, 2004). Det finns dock undantag då det finns personer som 

driver ett aktivt mångfaldsarbete utan högsta ledningens engagemang. Samtidigt så beskriver 

några intervjuobjekt att organisationen karaktäriseras av en platt struktur och att man strävar 

efter ett öppet klimat där respektive anställd får komma till tals, vilket snarare går emot 

förställningen om ett hierarkiskt ledarskap. Att organisationen upplevs som platt och öppen 

skulle kunna förklaras av att respektive avdelningschef inom organisationen har fria händer 

att sätta sina egna lokala planer för mångfaldsarbetet och har således möjlighet att tillämpa 

egna idéer i viss utsträckning. Som ett intervjuobjekt uttryckte det finns det många goda idéer 

i organisationen. Förutsättningarna finns där för att driva vidare dessa i en större omfattning 

men det krävs ett stöd av högsta ledningen för att nå dit.  

 



27	  
	  

Tidigare forskning har även pekat på att en exkluderande organisationskultur kan utgöra en 

barriär vid implementering av mångfaldsinitiativ (Carnevale & Stone, 1994). Som tidigare 

nämnt upplever flera intervjuobjekt ett ojämnt engagemang i mångfaldsarbetet. Detta är något 

som strider mot de karaktäristiska dragen för en inkluderande organisationskultur, en kultur 

av delaktighet (Carnevale & Stone, 1994). Att de upplever ett ojämnt engagemang kan vara 

en följd av att det finns en okunskap gällande mångfald och att det påverkar i vilken 

utsträckning organisationens medlemmar väljer att engagera sig samt de prioriteringar som 

görs. Andra förklaringar kan vara att vissa upplever ett bristande stöd från högsta ledningen 

vilket kan bidra till att de känner att de inte har förutsättningar för att driva frågan vidare.  

 

Wentling (2004) framför att en organisations ekonomiska situation kan påverka resultatet av 

implementeringen av mångfaldsinitiativ. I organisationen som har studerats har man upplevt 

en resursbrist på en central nivå. En person menade på att det fanns ändlösa listor på vad som 

behövde göras inom mångfaldsarbetet, men att resurserna inte räckte till.  

Detta skulle kunna förklaras av det faktum att det är en vinstdrivande organisation vilket kan 

leda till att initiativ som inte direkt påverkar affärsnyttan prioriteras bort. Åter till den tidigare 

nämnda konflikten – mångfaldsinitiativ innebär en kortsiktig risk för att kunna nå de 

långsiktiga fördelarna och är därför något som kan bli bortprioriterat vid resursbrist. I kontrast 

till detta upplevde chefer längre ned i organisationen att mångfaldsarbetet var en del av deras 

dagliga arbete och att det inte kräver mer resurser än deras personliga engagemang. Denna 

motsättning kan förklaras av att de stora insatserna och samordningen av mångfaldsarbetet 

sker på central nivå. Som tidigare nämnt råder en kunskapsbrist gällande mångfaldsfrågor i 

organisationen. För att öka kunskapen och förståelsen kring mångfald krävs det en investering 

av ens egen tid såväl som företagets resurser, vilket kan innebära en utmaning i en 

organisation där mångfaldsarbetet inte är högt prioriterat.  Detta behandlas mer under avsnitt 

5.4 Analys av förslag på lösningar.  

 

Barriärerna på organisationsnivå illustreras i Figur 2. De fem huvudbarriärerna som har 

identifierats utifrån resultatet belyses följt av faktorer som relaterar till dessa barriärer. 

Barriären som utgörs av organisationens storlek och komplexitet leder till svårigheter i 

uppföljning och informationsdelning gällande mångfaldsarbetet i organisationen. Ett bristande 

engagemang från högsta ledning kan leda till ett fortsatt ojämnt engagemang i 

mångfaldsfrågor. Studien indikerar även stöd för barriären som relaterar till flerfaldigt 
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verksamhetsfokus, då ett kortsiktigt vinstfokus upplevs som ett hinder till att implementera 

mångfaldsinitiativen på lång sikt.   

 

  

 
Figur 2. Barriärer på organisationsnivå 

 

5.2 Barriärer på ledarskapsnivå 

En av de mest framträdande barriärerna på ledarskapsnivå var oförmågan att rekrytera en 

mångfaldig arbetsgrupp, något som även tidigare forskning belyser (Schreibe, 1993). Denna 

oförmåga beskrivs som en konsekvens av att man känner sig mer bekväm runt människor som 

är lik en själv, vilket även reflekteras i hur man väljer att rekrytera och arbeta med 

sammansättningen av en arbetsgrupp (Avery, 1979; Brewer & Kramer, 1985).  Resultatet i 

denna studie indikerar stöd för denna barriär. Flera intervjuobjekt beskrev att de upplever att 

det finns rädsla och okunskap för det som är olikt och menar att det utgör ett stort hinder vid 

rekryteringen av en mångfaldig arbetsgrupp. Konsekvenserna av att chefer fortsätter att 

anställa människor som liknar varandra motverkar det större syftet i att skapa en mångfaldig 

arbetsgrupp, vilket kan beskrivas som att dra nytta av olika människors perspektiv.  

  

I likhet med vad Patrick och Kumar (2012) beskriver kan fördomar och diskriminering också 

utgöra barriärer till att implementera mångfaldsinitiativ, vilket i denna studie visar sig i en 

oförmåga att rekrytera en mångfaldig arbetsgrupp. Ett intervjuobjekt talar om hur det kan 

förekomma att vissa chefer omedvetet sållar bort individer för att de inte kan språket när det 
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egentligen inte är ett definitivt krav, vilket kan beskrivas som indirekt diskriminering. Detta 

skulle även kunna vara ett resultat av en rädsla för det som är olikt, att en person som inte kan 

svenska upplevs som annorlunda och därför missgynnas. Fördomarna visar sig bland annat i 

att en kvinna behöver ha mer kompetens och mer erfarenhet för att anses som lika passande 

för olika tjänster som en man. Då fördomar och diskriminering ofta är osynliga faktorer är det 

inte ofta som organisationer når åt dessa problem (Carnevale & Stone, 1994). I denna 

organisation är denna barriär dock något som man är medveten om och aktivt arbetar med 

genom att ge vägledning och stöd åt cheferna i rekryteringsprocessen. Även om fördomarna 

som tidigare nämnt blir mest påtagliga i rekryteringsprocessen förekommer det troligen på 

flera nivåer i organisationen. Således kan det vara av betydelse att medarbetare på olika 

positioner i organisationen, inte bara inom rekrytering, får vägledning i mångfaldsarbetet.  

 

Rädslan för det som är annorlunda framträder också det på andra nivåer än hos den person 

som rekryterar. Flera intervjuobjekt upplevde att de personer som faktiskt arbetar aktivt med 

att rekrytera en mångfaldig arbetsgrupp kan bli ifrågasatta av sina kollegor. Vidare beskrivs 

att det vid ett eventuellt ifrågasättande krävs ett starkt ledarskap men att alla chefer inte klarar 

av den pressen. Detta har resulterat i att chefer väljer att ta ett steg tillbaka på grund av 

rädslan för att sticka ut och inte bli accepterad av sina kollegor. Rädslan för det som är 

annorlunda är således inte det enda som motverkar uppbyggnaden av en diversifierad 

arbetsgrupp utan även rädslan för att inte bli accepterad av sina kollegor vid rekryterandet av 

personer utanför normen. Carnevale & Stone (1994) framhäver att det krävs en insikt om att 

människor med olika bakgrund kan vara lika kompetenta som en själv, även om det ser ut 

eller beter sig annorlunda, för att kunna driva ett lyckat mångfaldsarbete. För att nå denna 

insikt kan det krävas en ökad förståelse för mångfald och dess positiva effekter hos samtliga 

av organisationens medlemmar då det i det här fallet inte behöver vara de rekryterande 

cheferna som hindrar skapandet av en mångfaldig arbetsgrupp. 

  

Som tidigare nämnt under avsnittet 5.1 Analys av barriärer på organisationsnivå, har det 

framgått att det finns en gemensam upplevelse av att ledningens engagemang är av stor 

betydelse för att lyckas vid implementering av mångfaldsinitiativ. Flera intervjuobjekt menar 

även på att det inte räcker med ledningens engagemang utan att engagemanget hos cheferna i 

organisationer också är av stor vikt. Som tidigare nämnt, upplevs det i dagsläget ett ojämnt 

engagemang hos cheferna beroende på person och avdelning. I det teoretiska ramverket 

beskrivs det att även om ledarna i organisationen arbetar aktivt med mångfaldsfrågor kan de 
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fortfarande sakna äkta engagemang (Carnevale & Stone, 1994; Wentling, 2004) och att detta 

kan fungera som en barriär. Stöd för ett oäkta engagemang är inget som denna studie tyder på 

då de personer som är engagerade i mångfaldsarbetet beskrivs som ”eldsjälar” som brinner för 

frågan.  Detta kan bero på att engagemanget i mångfaldsarbetet än så länge är frivilligt, vilket 

gör att endast de ledare som verkligen vill engagera sig gör det. I det teoretiska ramverket 

beskrivs det även att ett äkta engagemang karaktäriseras av faktiska handlingar där ledarna 

föregår med gott exempel för att inspirera sina medarbetare (Carnevale & Stone, 1994; 

Wentling, 2004). I enlighet med detta uttrycker flera intervjuobjekt att det är vad man gör som 

ledare och inte vad man säger som spelar roll i mångfaldsarbetet. Att inspirera andra genom 

att själv föregå med gott exempel kan således ses som ett sätt att arbeta med barriärerna, något 

som tas upp under avsnitt 5.4 Analys av förslag på lösningar.  

  

På ledarskapsnivå var det således främst två barriärer som var framträdande, se Figur 3. Ett 

bristande engagemang hos chefer uppfattades som en barriär som visade sig i att det finns ett 

ojämnt engagemang gällande mångfaldsfrågor i organisationen. Oförmågan att rekrytera en 

mångfaldig arbetsgrupp är den andra barriären, vilken enligt intervjuobjekten orsakades av två 

typer av rädsla. Rädslan för det som är olikt kan i sin tur leda till fördomar och diskriminering 

i bland annat rekryteringsprocessen.  

                            
Figur 3. Barriärer på ledarskapsnivå 

 

5. 3 Barriärer på personalnivå 

Wentling (2004) beskriver att medarbetarnas oförmåga att förstå mångfald, i form av att inte 

kunna se de fördelar som mångfald kan medföra, kan utgöra en barriär vid implementering av 
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mångfaldsinitiativ i organisationer. I enlighet med detta upplevdes en bristande kunskap hos 

organisationens medlemmar som ett stort problem, vilket beskrevs som att de inte förstår 

värdet av mångfaldsinitiativen. Det största problemet verkade dock härstamma från en 

oförmåga att se hur mångfaldsinitiativen skulle leda till finansiella fördelar. En del 

medarbetare såg således inte värdet i att engagera sig i ett initiativ som inte har en direkt 

koppling till affärsresultatet. Enligt intervjuobjekten upplevdes de chefer som faktiskt ser 

kopplingen mellan mångfaldsinitiativen och affärsresultatet också som engagerade i frågan, 

vilket indikerar att mer kunskap inom de positiva effekterna av mångfald och hur det kan 

påverka affärsresultatet på lång sikt troligen skulle engagera fler av organisationens 

medlemmar. Då engagemanget uppfattas som ojämnt fördelat i organisationen, är det viktigt 

att de chefer och medarbetare som faktiskt är engagerade i frågan får de resurser som de 

behöver för att driva mångfaldsarbetet. 

 

I det teoretiska ramverket beskrivs diverse faktorer som kan ligga bakom en oförmåga att 

acceptera mångfald, såsom fördomar, diskriminering och stereotypa åsikter (Carnevale & 

Stone, 1994; Patrick & Kumar, 2012). Flera av intervjuobjekten upplever att det finns ett visst 

motstånd till mångfaldsinitiativen men detta verkar snarare ha sin grund i en mänsklig rädsla. 

Rädslan för förändring var särskilt påtaglig och kan troligen infinna sig hos en organisations 

medlemmar oavsett vilket typ av förändringsarbete som drivs. En del av mångfaldsinitiativen 

kan dock innebära betydande förändringar, såsom en annorlunda sammansättning av 

arbetsgrupper. Effekten av en sådan förändring kan upplevas som särskilt hotfull för de chefer 

som inte är insatta i fördelarna med mångfald och kan istället bidra till en rädsla för att förlora 

viktig kompetens, ett försämrat verksamhetsresultat eller oro för vad som ska hända med ens 

egen position inom verksamheten. Huruvida fördomar gentemot andra människor bidrar till  
den upplevda rädslan är dock svårt att säga. Det är ingen omöjlighet då flera av 

intervjuobjekten beskrev att de upplevde att det fanns en rädsla för det som är onormalt och 

olikt. Det i sin tur skulle kunna innebära en oförmåga att acceptera andra människors 

värderingar och beteenden på grund av att de skiljer sig från ens egna.  Rädslan för att visa 

upp sin egen okunskap i ämnet och den ansträngda stämningen kring mångfaldsfrågor 

upplevdes också som ett problem vilket ledde till att det blev svårt att föra en öppen 

diskussion. Förutom kunskapsbristen i sig kan alltså rädslan för att visa sina egna svagheter 

och sin okunskap i ämnet förhindra en ökad förståelse för mångfald och vad det innebär. 
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En annan framträdande barriär till att implementera mångfaldsinitiativ på lång sikt är bristen 

på uthållighet. Då mångfaldsinitiativen i denna studie strävar efter bland annat 

attitydförändringar, förändrade rekryteringsprocesser och en ökad förståelse för mångfald 

bland organisationens medlemmar är det en process som inte kan ske omedelbart. Svårigheten 

ligger således i att få de medarbetare som har engagerat sig till en början att upprätthålla 

engagemanget under en längre tid, vilket kan härledas till det problem som härstammar från 

att man inte kan se det direkta resultatet av mångfaldsinitiativet. Detta pekar på vikten av att 

följa upp mångfaldsarbetet med hjälp av mål eller andra mätningar, även om många delar av 

mångfaldsinitiativen inte går att mäta. 

 

Samtliga barriärer på personalnivå relaterar till en okunskap gällande mångfald, vilket 

illustreras i Figur 4. Det finns en okunskap gällande hur mångfaldsinitiativen kommer att 

påverka ens egen roll inom verksamheten vilket leder till en oförmåga att acceptera mångfald. 

Det finns även en okunskap gällande vad mångfald innebär och hur det leder till pengar 

(oförmåga att förstå mångfald) och till sist en okunskap gällande hur och när 

mångfaldsarbetet kan förväntas visa sig i affärsresultatet, vilket tar sig uttryck i otålighet och 

dalande engagemang.   

         
        Figur 4. Barriärer på personalnivå 

 

5.4 Sammanfattning av analys av barriärer 

Tabell 1.2 är en uppdaterad version av tabellen som presenterades i det teoretiska ramverket. 

Tabellen har utvecklats utifrån det empiriska resultatet. Brist på uthållighet och brist på 

engagemang hos högsta ledningen är barriärer som inte har observerats i tidigare forskning. 

Dessa har dock har varit framträdande i denna studie, vilket innebär att de utgör nya bidrag 

till det teoretiska ramverket.   
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Organisationsnivå Ledarskapsnivå Personalnivå 

Organisationens storlek och 

komplexitet 

Brist på engagemang hos 

ledare 

Oförmåga att acceptera 

mångfaldsinitiativ 

Flerfaldigt fokus på 

verksamhetsutveckling 

Oförmåga att rekrytera en 

mångfaldig arbetsgrupp 

Oförmåga att förstå 

mångfaldsinitiativ 

Ekonomisk situation  Brist på uthållighet 

Föreställningar om hierarkiskt 

ledarskap  

  

Brist på engagemang hos högsta 
ledningen 

  

 

Tabell 1.2 Uppdaterad tabell av faktorer som kan utgöra barriärer till en lyckad implementering av 

mångfaldsinitiativ. 

 

5.5 Att komma över barriärerna – Förslag på lösningar 

Ett gemensamt problem som många av barriärerna relaterar till är kunskapsbristen i 

organisationen. För att kunna öka den allmänna kunskapen har flera förslag kommit på tal. 

Samtliga av dessa lösningar är enligt intervjuobjekten beroende av ledningens stöd. Dessa 

lösningar skulle kunna delas upp i två kategorier vilka illustreras i Figur 5: den första syftar 

till att inspirera för att skapa engagemang, den andra syftar till att styra för att möjliggöra 

uppföljning av arbetet. 

                  
       Figur 5. Potentiella lösningar till att komma över barriärerna vid implementering av mångfaldsinitiativ 

 

Som förslag på inspirerande lösningar har samtliga intervjuobjekt betonat vikten av att sprida 

positiva exempel för att skapa en ökad medvetenhet om de potentiella fördelar som finns med 

mångfald. Detta kan vara av fördel när det handlar om att skapa och lyfta fram nya 

värderingar. Det kan även ses som ett sätt att lära av andra genom att observera den framgång 

ens kollegor haft med arbetet. Samtidigt kan detta utgöra en svårighet då det kräver ett 
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engagemang från flera sidor av organisationen. För att kunna lyfta dessa exempel krävs det en 

stor insikt i respektive enhets arbete samtidigt som det krävs ett engagemang från de personer 

som utgör dessa positiva exempel att informera organisationen om hur arbetet fortskrider. Det 

kräver således en aktiv kommunikation i vardera ända, något som kan hindras av 

organisationens storlek och komplexitet.  

 

Under samma kategori, att inspirera, har ett förslag varit att öppna för diskussion. Flera 

intervjuobjekt menar att det handlar om att synliggöra frågan genom att aktivt föra en dialog 

gällande mångfaldsfrågor. Detta kan ses som ett frivilligt kunskapsutbyte där man skapar sig 

en större medvetenhet om sina kollegors syn på mångfald. En annan effekt skulle kunna vara 

att man vågar visa sin egen okunskap genom att inse andras, vilket i större drag kan bidra till 

ett mer tillåtande klimat. En förutsättning för att detta skall ge resultat är dock att det finns 

uthållighet och att dialogen hålls levande på lång sikt. Intervjuobjekten har upplevt 

svårigheter relaterat till båda dessa faktorer vilket kan ifrågasätta hur framgångsrika dessa 

lösningar skulle vara.  

 

Flera intervjuobjekt har även föreslagit att en ökad styrning av mångfaldsarbetet kan utgöra 

en lösning, bland annat genom målsättning. En fördel med styrning genom målsättningen är 

att arbetet blir lättare att följa upp. Att underlätta uppfölningen av mångfaldsarbetet ger bättre 

insikt i vart organisationen befinner sig idag och det underlättar även införandet av åtgärder 

när det blir tydligare var problemen existerar. Detta i sin tur skulle kunna motverka den 

organisatoriska barriären som utgörs av brist på uppföljning. Däremot betonade flera av 

intervjuobjekten att det måste finnas en balans mellan måsten och det faktiska engagemanget. 

Genom att införa en målbild riskerar man att förlora det sanna engagemanget och risken finns 

att man då arbetar med initiativet för att det är ett direktiv från övre ledningen likt det 

Carnevale & Stone (1994) och Wentling (2004) menar karaktäriserar brist på äkta 

engagemang. 

 

Ett annat förslag som kom upp var att införa intern utbildning. Genom att införa en 

obligatorisk utbildning finns det återigen risk för att hämma det existerande engagemanget. 

Utbildning kan anses vara ett effektivt sätt att skapa sig en medvetenhet om hur det faktiska 

samhället ser ut och de olikheter som förekommer. Samtidigt kan det uppstå ett motstånd från 

de personer som redan har denna insikt och som inte anser sig behöva utbildningen. Det finns 
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en problematik i att göra något frivilligt till ett måste. Detta är även en särskilt resurskrävande 

åtgärd då det ofta innebär att anställa en extern part för att arrangera undervisningen. 

 

6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utforska vilka barriärer som upplevs som störst vid 

implementeringen av centrala mångfaldsinitiativ i en stor organisation. Tidigare forskning har 

bland annat visat på att organisationens storlek, begränsad tillgång till resurser och en 

oförmåga att rekrytera en mångfaldig arbetsgrupp kan utgöra barriärer till att implementera 

mångfaldsinitiativ i organisationer. De barriärer som har varit särskilt framträdande i den här 

studien är en oförmåga att förstå mångfald, olika typer av rädsla hos organisationens 

medlemmar och ett bristande engagemang från högsta ledningen. 

 

Oförmågan att förstå mångfald var framträdande på ledarskapsnivån såväl som på 

personalnivån. Detta upplevdes som en stor barriär på grund av att många anställda på olika 

nivåer i organisationen inte ser hur mångfaldsinitiativen kan påverka affärsresultatet, något 

som ledde till bortprioriteringar och ett bristande engagemang i frågan. Att vara en 

vinstdrivande organisation och samtidigt driva ett mångfaldsarbete som är svårt att mäta 

upplevdes således som en stor barriär till en lyckad implementering av mångfaldsinitiativen. 

Tidigare forskning har behandlat rädsla för det som är olikt, denna studie indikerar även att 

rädsla för förändring samt för att inte bli accepterad av sin arbetsgrupp kan utgöra barriärer 

vid implementering av mångfaldsinitiativ. Rädsla upplevdes således som en stor barriär på 

såväl ledarskapsnivån som personalnivån och kan ligga bakom en oförmåga att acceptera 

mångfaldsinitiativen. Den tredje mest framträdande barriären tillhör organisationsnivån och 

utgörs av ett bristande engagemang hos högsta ledningen. Att organisationens högsta ledning 

engagerar sig i mångfaldsarbetet och betonar att det är prioriterat upplevdes som väsentligt. 

Ett bristande engagemang hos högsta ledningen kan leda till att endast de medarbetare och 

chefer som verkligen brinner för frågan engagerar sig och driver arbetet framåt. De tre mest 

framträdande barriärerna genomsyrar således alla tre nivåer; organisation, ledarskap och 

personal. Detta visar på att en och samma barriär kan utgöra ett hinder på flera nivåer 

samtidigt och att det är viktigt att se på barriärerna utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Resultatet av denna studie belyser även nya barriärer som kan hindra en lyckad 

implementering av mångfaldsinitiativ. De barriärer som utgör nya bidrag till teorin är ett 



36	  
	  

bristande engagemang hos högsta ledningen samt brist på uthållighet hos såväl chefer som 

medarbetare i organisationen. En möjlig förklaring till att dessa inte har belysts i resultatet av 

tidigare studier kan vara att vissa organisationer har kommit längre än andra i sitt 

mångfaldsarbete. Det skulle kunna vara så att de organisationer som har studerats i tidigare 

forskning redan hade stöd från högsta ledningen och att mångfaldsfrågor redan var högt 

prioriterade. En anledning till att brist på uthållighet kan ha upplevts som en barriär i denna 

studie kan vara att den studerade organisationen driver enskilda projekt inom 

mångfaldsarbetet som har ifrågasatts efter en tid på grund av att resultaten inte har visat sig 

omedelbart. Om organisationer inte driver mångfaldsarbetet i projektform kan det innebära att 

brist på uthållighet inte upplevs i samma utsträckning.  

 

Denna studie syftade även till att utforska hur man kan arbeta med de olika barriärerna för en 

lyckad implementering av mångfaldsinitiativen. Förslagen på lösningar kategoriserades enligt 

två typer: styrande och inspirerande lösningar. Dessa antas påverka varandra - väljer man 

endast styrande lösningar kan det leda till oinspirerade medarbetare och oäkta engagemang 

medan endast inspirerande lösningar kan leda till att uppföljningen uteblir och att det således 

blir svårt att kontrollera effekten av mångfaldsinitiativen. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Denna studie har som ovan nämnt pekat på eventuella lösningar som skulle kunna motverka 

barriärerna till att implementera mångfaldsinitiativ. Framtida studier skulle dock behövas för 

att empiriskt kartlägga förhållandet mellan barriärerna och lösningarna samt hur olika typer av 

lösningar påverkar varandra. Denna studie har även identifierat nya barriärer som kan hindra 

en lyckad implementering av mångfaldsinitiativ i stora organisationer, det är dock möjligt att 

resultatet har påverkats av de kontextuella förhållanden som gäller för den organisation som 

har studerats och således inte kan generaliseras. Det skulle därmed vara intressant att 

undersöka om de nya barriärerna som har belysts är något som stora organisationer har 

gemensamt i form av empiriska studier med ett större urval och med jämförelser mellan flera 

olika organisationer. Då en av de mest framträdande barriärerna i denna studie kan härledas 

till det faktum att organisationen är vinstdrivande vore det även intressant att undersöka hur 

vinstdrivande organisationer kan anpassa mångfaldsarbetet till det kortsiktiga, 

resultatinriktade fokus som dessa organisationer är vana att arbeta med. 
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Bilaga 8.1 - Intervjufrågor ställda till samtliga intervjuobjekt 
 

1. Vad är din position inom organisationen och hur arbetar du i denna position med 
organisationens mångfaldsarbete? Hur länge har du arbetat inom företaget och hur 
länge inom denna position?  

 
2. Vilka fördelar ser du med en mångfaldig arbetsgrupp?  

 
3. Enligt din uppfattning, vilka förändringar har man försökt genomföra i organisationen 

till följd av mångfaldsinitiativen? Vilka förändringar tror du krävs för att man ska 
kunna dra nytta av de positiva effekterna av en mångfaldig arbetsgrupp? 

 
4. I din arbetsroll, vilka möjligheter har du till att vara delaktig vid utformning och 

implementering av olika mångfaldsinitiativ? 
 

5. Hur stor insikt har du i organisationens andra avdelningar och hur andra chefer arbetar 
med mångfald? 

 
6. Hur stor del utav ditt arbete, i form av tid och resurser, avsätter du för 

mångfaldsarbetet? Upplever du att arbetet med mångfaldsinitiativet påverkas av 
övriga initiativ till verksamhetsutveckling? Hur sker prioriteringarna? 

 
7. I vilken utsträckning känner du dig ”bekväm” med att vara en förespråkare av 

mångfald? Behöver du söka stöd från övre ledningen för att känna att du kan vara en 
förespråkare för och föra vidare värderingar som relaterar till mångfald?  

 
8. Hur påverkas dina arbetsuppgifter och din roll som ledare i ett företag som värderar 

mångfald? Vad finns det för förväntningar på dig som ledare i denna roll? Hur svarar 
du till dessa förväntningar? 

 
9. De flesta människor tror att förändring måste börja i toppen. I vilken utsträckning 

instämmer du med detta? Ge några exempel. 
 

10. Hur arbetar du med att implementera mångfaldsinitiativ i den dagliga verksamheten? I 
vilken utsträckning lyckas det/är du nöjd med resultatet? Mäter du mångfaldsarbetet 
på något sätt? Finns det initiativ som inte går att mäta? 

 
11. Hur upplever du att mångfaldsinitiativen/värderingarna mottas av de personer som ska 

föra dem vidare neråt i organisationen? Hur upplever du att mångfaldsinitiativen 
mottas av medarbetare?  

 
12. Hur arbetar du med att påverka dina medarbetares värderingar/beteende/attityder till 

mångfald? Hur arbetar du med att skapa en positiv attityd till mångfald i 
organisationen? Vad har du stött på för hinder i ditt arbete med detta? Vad tror du att 
det kan bero på? 

 
13. Vad är enligt dig den största utmaningen med att implementera mångfaldsinitiativ i en 

stor organisation? 
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Bilaga 8.2 Intervjufrågor för bakgrundsinformation 
 

1. Kort och gott: Hur ser organisationens mångfaldsarbete ut? Vilka initiativ finns det? 
(Centrala/lokala) 

 
2. Vad är syftet bakom mångfaldsinitiativen? Vad ämnar ni att uppnå med dessa? Vilka 

fördelar ser ni med en mångfaldig arbetsgrupp? 
 

3. Vilka förändringar har man försökt genomföra i organisationen till följd av 
mångfaldsinitiativen? Finns det några planerade förändringar som skall ske? Vilka 
förändringar tror du krävs för att man ska kunna dra nytta av de positiva effekterna av 
en mångfaldig arbetsgrupp? 

 
4. Hur stödjer ni ledarna i organisationen i mångfaldsarbetet? 

 
5. Hur mäts mångfaldsinitiativen? Hur samlar ni in feedback? 

 


