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Sammandrag 

I dagens globaliserade värld, har mångfaldsmanagement vuxit fram som en nödvändighet 

likväl ett verktyg för att nå konkurrensfördelar. Forskning tyder på att mångfald bidrar till 

fördelar som kreativitet och bättre problemlösning. Undersökningar talar för att heterogena 

team, medlemmar med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser, presterar bättre i 

jämförelse med homogena team. För att ta tillvara på de positiva effekterna av mångfald vid 

teamarbete, behövs ett aktivt förhållningsätt till mångfald och mångfaldsklimat. Studien 

undersökte hur företag arbetar med den existerande mångfalden, och belyser sambandet 

mellan företags mångfaldsmanagement och sammansättning av team. En kvalitativ 

undersökning utfördes på fyra svenska företag inom kommunikationsbranschen.   

 

Resultatet belyser att de undersökta företagen upplever att en väl hanterad mångfald leder till 

ökad kreativitet och nyskapande idéer.  Studien påvisar att samtliga företag har individfokus 

på sin mångfaldsmanagement. Resultatet redogör för att medvetenheten om mångfaldens 

fördelar påverkar hur företagen arbetar med sammansättning av team. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lena Zander som har varit delaktig under hela 

processens gång och bidragit med kloka råd. Vi vill tacka de opponenter för den tid de har 

lagt på att genom konstruktiv kritik, hjälpa oss att förbättra och slutligen färdigställa denna 

studie. Vi riktar även ett stort tack till de företag och respondenter som tagit sig tid och 

deltagit i undersökningen.   
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1.  Inledning 
 

Gränser har öppnats, broar har byggts och människors möjlighet att fritt röra sig mellan 

länder har ökat.  Samhällen präglas av mångkulturalitet, individualism och oliktänkande, 

karaktäristika som kan hävdas naturligt bör avspeglas i organisationer som verkar i samma 

mångkulturella samhälle. Enligt Singh och Point (2004) blir företag i Europa alltmer 

medvetna om betydelsen utav mångfald, men att det finns få empiriska undersökningar 

gällande huruvida företagen har skiftat från en mer traditionell jämställdhet-management till 

en mångfaldsmanagement. I Singh och Points (2004) undersökning, förmedlar en tredjedel av 

Europas största 241 företag, en positiv syn på mångfaldsmanagement som ett verktyg för att 

nå strategiska fördelar. Vidare säger Agrawal (2012) att mångfald ses som en essentiell 

konkurrenskraft bland företag runt om i världen. 

 

Historiskt sett har synen på, och motiven för mångfald inom företag varit baserade på att 

mångfalden fungerar som en snabb lösning, på varumärkesbild eller lösning som öppnar upp 

tidigare oåtkomliga segment och marknader (Thomas & Ely, 1996). Gemensamt för de 

historiska motiven är att de förbiser den potentiellt största konkurrensfördelen med en 

utbredd mångfald i personalen, nämligen den positiva synergin som leder till innovation och 

kreativitet (Nonaka, 1994). 

 

Definitionen av mångfald är flerdimensionerad, den kan syfta på kön, ålder, nationalitet och 

etnicitet. Mångfald omfattar även icke synliga faktorer som erfarenhet, bakgrund, intelligens, 

personlighet, färdigheter, värderingar samt kognitiva processer (Mannix & Neale, 2005). Den 

mest använda definitionen är att något attribut som en person kan använda för att upptäcka de 

individuella skillnaderna hos en annan person (Williams & O'Reilly, 1998). Det finns olika 

strömningar som delar in forskning på mångfald och dess betydelse för företag i två läger, där 

vissa forskare belyser de negativa effekterna och det andra lägret forskare förespråkar de 

positiva effekterna som uppstår vid mångfald. Oppositionen pekar på att de huvudsakliga 

nackdelarna av mångfald är kommunikationsproblem, missförstånd samt diskriminering 

vilket leder till organisatoriska problem och minskad effektivitet (Tang & Kirkbride, 1988; 

Kirschenmeyer & Cohen, 1992,)  
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Förespråkarna för mångfald argumenterar för de positiva aspekterna i form av kreativitet, nya 

perspektiv samt för andra sätt att angripa och lösa problem (Cox & Blake, 1991; Thomas & 

Ely, 1996). Vidare kan det leda till ett ökat värde i företaget, nya produkter och tjänster, ett 

positivt rykte samt ökade intäkter och marknadsandelar (Cox, 1993). Enligt Cox (1993) bör 

ledares prioritet vara att öka kreativitet och förbättra problemlösning. Kompetens i att hantera 

en diversifierad arbetskraft är en viktig aspekt för att kunna utnyttja dess potential och kan 

fortsättningsvis vara ett verktyg för en organisation att nå konkurrensfördelar (Singh & Point, 

2004; Thomas & Ely, 1996). Kunskap har fått en allt mer central roll i dagens organisationer 

(Nonaka, 1994), där de individuella skillnaderna är katalysatorn för den kunskapsskapande 

processen och de fördelar som en väl hanterad mångfald för med sig (Newell, Robertson & 

Scarbrough, 2009; Nonaka, 1994). 

 

En undersökning av Chae, Seo och Lee (2015) påvisar att nivån av mångfald i ett team har en 

inverkan på kreativitet i termer av medlemmarnas aktiviteter, som upptäckt av nya 

kunskapsenheter och exploatering av befintlig kunskap. Chae et al. (2015) kallar detta för 

“kreativ manifestationsprocess”. Forskare har länge argumenterat för att heterogena team 

genomgår mer kreativa beslutsprocesser och följaktligen anländer till mer innovativa och 

kvalitetsrika lösningar (Guzzo, 1986; Hoffman, 1979; Janis, 1982). Enligt information- och 

beslutfattningsprocessen presterar heterogena team bättre än homogena (Chae et al., 2015), 

där individer i heterogena team får en tillgång till andra individer med olika talanger, 

bakgrunder, nätverk och information (Mannix & Neale, 2005). 

 

Fortsättningsvis hävdar Mannix och Neale (2005) att det bör öka utgången för teamets 

prestation, trots eventuella koordinationsvårigheter för gruppen. Andra forskare argumenterar 

för att mångfald kan leda till sämre prestation till följd av reducerad teamsammanhållning 

(Zenger & Lawrence, 1989).  Vidare menar Lincoln och Miller (1979) att mångfald inom 

team kan leda till oförutsägbarhet bland team-medlemmar och därmed eventuellt till 

gruppkonflikt. Således kan mångfald inom team leda till både fördelar och nackdelar för 

team-prestation (Driver, 2003).   

 

Enligt Mannix och Neale (2005) tenderar synliga aspekter inom den sociala kategorin, som 

etnicitet, kön och ålder, inverka negativt på gruppers effektivitet. I motsats är icke-synliga 

attribut så som bakgrunder, utbildning och personlighet i större utsträckning positivt 

korrelerat med prestation, genom att det underlättar kreativitet eller problemlösning inom ett 
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team. Forskning visar på att företags sammansättning av team är av stor betydelse, då det 

påverkar teamets arbete och prestation (Agrawal, 2012; Forsyth, 2014:410). Vidare 

argumenterar Agrawal (2012) för betydelsen av att sammansätta team med mångfald, då team 

som innefattar individer med olika erfarenheter, bakgrund och kompetenser leder till ett 

potentiellt bättre resultat.  

1.1  Problematisering 
 

Dagens organisationer har transformerats från att vara ett nätverk av individer till att bestå av 

ett nätverk av sammankopplande enheter, närmare bestämt teams (Forsyth, 2014:402). 

Genom att vara införstådda med de gemensamma och enhetliga slutmålen, blir team kraftigt 

enade grupper med stark samhörighetskänsla och en egen kultur (Forsyth, 2014:402). Den 

organisatoriska transformationen till teamfokus samt teamens natur och de potentiella 

fördelarna med mångfald, motiverar att undersöka företags mångfaldsmanagement på 

teamnivå. Då en väl ledd mångfald kan leda till potentiella fördelar (Singh & Point, 2004) 

och det faktum att team används i större utsträckning (Forsyth, 2014), bör 

mångfaldsmanagement i förhållande till teamarbete vara av stor betydelse för företag. Den 

tidigare forskningen är till stor del utförd och skriven ur det amerikanska perspektivet, vilket 

gör det till intresse att genomföra en undersökning i Sverige där det finns utrymme för en 

empirisk studie.  

1.2 Syfte 
 

Studien syftar till att skapa en förståelse för hur företag arbetar med att hantera den 

existerande mångfalden, mer specifikt hur företags mångfaldsmanagement manifesteras på 

teamnivå. Genom studien ämnar författarna att belysa hur företags arbetssätt och 

medvetenhet kring mångfald och dess hantering ser ut vid sammansättning av team.  

1.3  Forskningsfrågor 
  

Hur manifesteras företags mångfaldsmangement på teamnivå? 

Hur arbetar företag med att ta tillvara på mångfalden i team? 

Hur ser sambandet ut mellan företags mångfaldsmanagement och sammansättning av team? 
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel framförs en redogörelse för det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

analysen. Då studiens syfte är att undersöka hur företags mångfaldsmanagement 

manifesteras på teamnivå kommer teorier från dessa områden utgöra stommen i det 

teoretiska ramverket. 

2.1 Definitionen av mångfald 
 

Det finns flera olika definitioner av mångfald som huvudsakligen bygger på sociala och 

kulturella olikheter mellan individer (Cox, 2001). Singh och Point (2004) redogör för att det 

finns två huvudsakliga tillvägagångssätt att kategorisera mångfald, antingen i dess ursprung 

eller i dess ytlighet.  Forskare påvisar att mångfald kan ha sitt ursprung i demografiska 

aspekter som kön och ålder, eller mer individuella skillnader som kunskap (Forsyth, 

2014:406; Mannix & Neale, 2005). Nedan i Tabell 1 följer en kategorisering av olika 

ursprung av mångfald indelat i sex undergrupper: sociala skillnader, skillnader i kunskap och 

färdigheter, i värderingar och övertygelser samt skillnader i personlighet, status och nätverk. 

 

Kategori Typer av Mångfald 

Sociala Skillnader Etnicitet, kön, ålder, religion, sexuell läggning, fysiska 

kapaciteter 

Skillnader i kunskap & 

färdigheter 

Utbildning, expertis, träning, erfarenhet, förmågor, 

funktionell kunskap, information 

Skillnader i värderingar & 

övertygelser 

Kulturell bakgrund, ideologiska övertygelser, politisk 

agenda 

Personliga skillnader Kognitiv stil, motivationsfaktorer, känslomässig 

disposition 

Skillnader i organisatorisk- & 

Samhällsstatus 

Titel, tid som anställd 

Skillnader inom sociala & 

professionella nätverk 

Jobbrelationer, vänskapsrelationer, samhällsrelationer, 

inkludering 

 

Tabell 1 Mångfaldsursprung (Modifierad från Mannix & Neale 2005)  
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Singh och Point (2004) redogör för den andra metoden vid kategorisering av mångfald, 

kategorisering av synliga och osynliga aspekter av mångfald. De synliga inkluderar de 

demografiska olikheterna, och de osynliga olikheterna inkluderar kognitiva skillnader vilket 

kan ses nedan i Tabell 2. 

 

 

 

 

  

Tabell 2 Synliga och Osynliga aspekter av Mångfald (Sammanställt utifrån Singh & Point 

2004) 

2.2 Mångfaldsmanagement 
 

2.2.1 Förhållningssätt till mångfald 

 

Forskare redogör för att det finns flera olika motiv som kan påverka ett företag att 

uppmärksamma mångfald (Thomas & Ely, 1996; Bogaert & Vloeberghs, 2005). 

Fortsättningsvis finns motivet att mångfald potentiellt kan leda till ekonomiska fördelar och 

konkurrensfördelar (Thomas & Ely 1996; Bogaert & Vloeberghs 2005). Thomas och Ely 

(1996) redogör för att synen på mångfald historiskt sett har dominerats av två synsätt på dess 

betydelse inom företag: diskriminering-och-jämlikhetsperspektiv
1
 eller ett access-och-

legitimitetsperspektiv
2
. Dessa två skiljer sig fundamentalt i de underliggande motiven. 

Diskriminering-och-jämlikhetsperspektivet är förankrat i en vilja att få företaget att se bra ut i 

samhällets ögon. Thomas och Ely (1996) menar på att detta sker när demografisk mångfald 

tillförs endast för syns skull och inte för dess kompetenser. Access-och-

legitimitetsperspektivets fundamentala bas är att människor med annan bakgrund används för 

att fylla nischartade positioner i företaget, för att nå specifika marknadssegment (Thomas & 

Ely 1996). Gemensamt för båda perspektiven är att de förbiser de potentiella fördelar en 

                                                 
1 Direkt översatt ifrån ”Discrimination-and-fairness paradigm” (Thomas & Ely 1996) 
2 Direkt översatt ifrån ”Access-and-legitimacy paradigm (Thomas & Ely 1996) 

Synliga aspekter av Mångfald Osynliga aspekter av Mångfald 

Etnicitet Kognitiv stil & Personlighet 

Fysiska Kapaciteter Utbildning & Erfarenhet 

Ålder Förmågor & Funktionell kunskap 

Kön Kulturell bakgrund & Ideologiska övertygelser 
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utbredd mångfald i personalen kan leda till (Thomas & Ely 1996; Bogaert & Vloeberghs 

2005).  

Thomas och Ely (1996) redogör för ett sista perspektiv som ämnar ta tillvara på effekterna av 

en utbredd mångfald. Den grundläggande tanken bakom lärande-och-

effektivitetsperspektivet
3
 (Thomas & Ely, 1996) är att alla de beslut och val som en individ 

gör är tätt kopplat till dess kulturella bakgrund och identitet. Vidare bygger perspektivet på 

att företagen har utvecklat ett förhållningsätt till mångfald samt ett aktivt arbete med 

inkludering av medarbetarna (Thomas & Ely,1996). 

Fortsättningsvis redogör Bogaert och Vloeberghs (2005) för hur motiven till mångfald på 

arbetsplatsen kommer att påverka hur den hanteras och styrs. Bogaert och Vloebergh har 

modifierat fem typer av managementfokus från tidigare forskning gjord 1999 av Folke 

Glastra
4
, varav tre presenteras nedan.  

Diskrimineringsfokus
5
 grundas i att företagen vill eliminera alla former av diskriminering 

och fördomar mot människor (Bogaert & Vloeberghs, 2005). Genom att ha ett 

diskrimineringsfokus motiveras företaget och dess ledning fokusera på rekrytering och 

urvalsprocessen (Bogaert & Vloeberghs, 2005). Vidare är det av betydelse att i processen 

fokusera på individens kompetenser och färdigheter och inte utifrån sociala grupp-

tillhörigheter. Enligt detta tillvägagångssätt, leder den adapterade rekryteringsprocessen till 

att det möjliggör chansen att välja den individ som är mest kvalificerad, och samtidigt en 

individ som bidrar till mångfalden (Bogaert & Vloeberghs, 2005). Bogaert och Vloeberghs 

(2005) lyfter fram ytterligare två tillvägagångssätt, vilka centreras kring skapandet av en 

stimulerande organisatorisk miljö: kulturfokus och Individfokus.  

Kulturfokus
6
 är baserad på de kulturella skillnader som kan finnas inom ett företag (Bogaert 

& Vloeberghs, 2005).  Bogaert och Vloeberghs (2005) belyser att kulturfokus är ett 

tillvägagångssätt för att dra nytta av konflikter som kan uppstå av de kulturella skillnader som 

finns på en arbetsplats. Då olika kulturer innefattar varierande attityder och övertygelser om 

vad som är viktigt samt lämpligt, kan samarbete mellan individer bli en mer komplex process 

(Bogaert & Vloeberghs, 2005). För att hantera de komplikationer kulturella bakgrunder kan 

                                                 
3 Direkt översatt ifrån ”Learning-and-effectiveness paradigm” (Thomas & Ely, 1996) 
4 ”Organisaties en Diversiteit, Naar een Contextuele Benadering van Intercultureel Management” Glastra, F. 

1999 
5 Fritt översatt ifrån ”Discriminatory approach” (Bogaert & Vloeberghs, 2005) 
6 Fritt översatt ifrån ”Culturalization” (Bogaert & Vloeberghs, 2005) 
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leda till, bör företag arbeta för att skapa ett integreringsprogram (Bogaert & Vloeberghs, 

2005; Thomas & Ely, 1996). Genom att erbjuda utbildningar om olika kulturer och dess 

påverkan, samt fokusera på inter-kulturell kommunikation kan man öka medarbetarnas 

medvetenhet om de olika bakgrunderna och dess värderingar (Bogaert & Vloeberghs, 2005). 

De positiva effekterna av en ökad förståelse och medvetenhet för varandras olikheter är att 

det kommer att minska missförstånd och förbättra effektiviteten på företaget (Bogaert & 

Vloeberghs, 2005). 

 

Individfokus
7
 bygger på den grundläggande tanken att fokus är på individuella skillnader 

och inte på kulturella (Bogaert & Vloeberghs, 2005). Vidare grundas det på att det finns en 

övertygelse inom företaget att mångfald leder till innovation och konkurrensfördelar. Enligt 

individfokus skapar företag utvecklingsmöjligheter och en stimulerande samt flexibel 

arbetsmiljö, exempelvis flextid (Bogaert & Vloeberghs, 2005). Genom att skapa en 

stimulerande och flexibel arbetsmiljö ökar företagets möjligheter att tillgodose olika 

individers behov och styra dem därefter. Det huvudsakliga målet med individfokus är att 

skapa situationer där varje enskild medarbetare kan uppfylla sin potential. Vidare redogör 

Bogaert och Vloeberghs (2005) för att en stimulerad organisatorisk miljö och kultur, ökar 

chansen att medarbetare känner sig bekväma med att ta egna initiativ samt styra över deras 

karriärer. För att tillgodose individernas behov bör företag implementera karriärsvägar och 

mentorprogram för utveckla individers olika kompetenser och färdigheter (Bogaert & 

Vloeberghs, 2005). 

2.2.2 Mångfaldsklimat   

 

I sin bok från 1993 redogör Cox (1993:6), en forskare inom mångfald i organisationer, för sin 

modell
8
 om hur mångfald påverkar organisatorisk effektivitet. Modellen är uppdelad i 

mångfaldsklimat, individuella utgångar samt organisatorisk effektivitet (Cox, 1993:6-10). En 

förståelse för mångfaldsklimat ger företag möjligheten att prognostisera påverkan på 

individuella framgångar och slutligen mångfaldens totala effekt på den organisatoriska 

effektiviteten (Cox, 1993:14–15).  

                                                 
7 Fritt översatt ifrån ”Individualization” (Bogaert & Vloeberghs, 2005) 
8
 “Interactional Model of the Impact of Diversity on Individual Career Outcomes and Organizational 

Effectivness” (Cox, 1993) 
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Cox (1993:170) delar in grupper i fenotypiska grupper och kulturella identitetsgrupper. Det 

förra är baserat på fysiska observerbara skillnader och det senare baserat på gemensamma 

normer, värderingar och målprioriteringar som skiljer en kulturell grupp från en annan. Cox 

(1993:172–174) påpekar att flera gruppidentiteter har både fysisk och kulturell betydelse, 

som kön, etnicitet och i många fall nationalitet. Grupper kan även definieras som två eller fler 

individer som är sammankopplade av och inom sociala relationer (Forsyth, 2014:402). Enligt 

Forsyth (2014:402) kan grupper vara en arbetsgrupp, studiegrupp eller en familj som skapar 

en egen kultur bestående av normer.   

Cox (2001:104) har utvecklat sina teorier från 1993 och sammanställt ett antal nya och 

modifierade komponenter av arbetsklimat som bestämmer en organisations kapacitet att 

välkomna och använda mångfald som en resurs till bättre prestation. I sin tabell från 2001 

delar Cox in komponenterna för mångfaldsklimat i två kategorier för mätning: individnivå i 

relation till grupp och organisationsnivå. Nedan redogörs för komponenterna i Tabell 3. 

 

Individnivå i relation till grupp Definition 

Mängd av stereotypiserande Antagande att individer har begränsade 

förmågor eller negativa karaktäristika 

baserade på någons medlemskap i en grupp 

Nivå av konflikt mellan grupper Konflikt som är explicit relaterad till socio-

kulturella gruppskillnader 

Gruppidentitetsstyrka Utsträckning en person känner ett starkt band 

till sin grupp 

Kvalitet av kommunikation mellan 

grupper 

Frekvens och effektivitet av kommunikation 

bland grupper 

Organisationsnivå Definition 

Identitetsprofil Demografi av skillnader i en definierad 

arbetsgrupp eller organisation 

Organisationskulturens innehåll Huvudnormer, värderingar och visioner 

Maktdistribution bland grupper Utsträckning som individer av olika 

identitetsgrupper har auktoritet eller makt 

Personalmanagement och Policys Rekrytering, befordringar, kompensation, 

fysiskt arbetsklimat, utveckling, 

arbetsschema 

Tabell 3. Komponenter av mångfaldsklimat (modifierade och fritt översatta från Cox, 

2001:104) 
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Individnivå innefattar flertalet faktorer som identitetsstrukturer, fördomar, stereotyper och 

personlighet (Cox, 1993:14–15).  Vidare redogör Cox (1993:14) för att mångfaldsklimatet 

påverkar individens karriärutgångar. Dessa är både emotionella karriärsutgångar som 

exempelvis trivsel med sitt arbete och sin arbetsgivare samt prestationsutgångar som 

befordringar och prestation på arbetet (Cox, 1993:14–15). Forskning påvisar att hur en 

individ uppfattar sitt värde på företaget, har en stor inverkan på den anställdas kreativitet, 

involvering i jobbet samt arbetsmedvetenhet
9
 (Cox, 1993:15). Fortsättningsvis påverkar dessa 

aspekter den organisatoriska effektiviteten
10

 som ger sig uttryck i produktkvalitet, omsättning 

och produktivitet, som vidare resulterar i lönsamhet, marknadsandelar samt uppfyllelse av 

organisationens mål (Cox, 1993:15-16). 

Organisationsnivå inkluderar informell integration och strukturell integration. Informell 

integration syftar till den anställdas deltagande i informella grupper i organisationer vilket 

spelar en stor roll för den individuella framgången och karriären (Cox, 1993:195). Vidare 

redogör Cox (1993:195) för att chefers personliga relation till de anställda kan ha en positiv 

inverkan på prestation och produktivitet. Individer som har ett större deltagande i informella 

nätverk kommer att med större sannolikhet bidra med idéer på förbättringar gällande 

jobbkvalitet samt organisations verksamhet (Cox, 1993:195). Två aspekter av deltagande i 

informella grupper är tillgång till sociala nätverk som informella kommunikationsnätverk och 

vänskapsrelationer (Cox, 1993:196). Cox (1993:195) refererar strukturell integration till 

nivån av heterogenitet i den formella strukturen av en organisation Detta är ofta mätt i 

anställningsprofil
11

, vilket är proportionell representation av olika kulturella grupper så som 

etnicitet, ålder eller kön samt deltagande i maktstrukturen i företaget. 

Cox (2001:104) redogör för att arbetsklimatsfaktorer är relaterade till det fysiska 

arbetsklimatet samt tids-och personalaspekter. Några av de faktorer som redogörs för är 

flexibel arbetstid, utsträckning som fysiska barriärer åtskiljer människor på arbetsplatsen, 

närvaro av klasskillnader på särskilda platser på kontoret samt karriärutveckling (Cox, 

2001:104). Cox (2001:124–125) lyfter fram utbildning om mångfald för de anställda i syfte 

att öka medvetenhet om, och värdera mångfald. Cox (2001:124–125) skriver att företag bör ta 

in både utomstående utbildare och ha ett utbildningsteam inom företaget. Cox (2001:124–

                                                 
9 Fritt översatt ifrån ”Conscientiousness” (Cox, 1993) 
10 Direkt översatt ifrån ”Organizational effectivness” (Cox, 1993) 
11

 Direkt översatt från “Employment profile” (Cox, 1993) 
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125) belyser betydelsen av mångfaldskompetens, som förutom utbildningar, kan utvecklas 

genom möten om mångfald samt utvistelse och exponering för andra kulturer. Vidare bör 

denna kunskap sedan spridas i organisationen för att utveckla andras mångfaldskompetens.  

2.3 Teamsammansättning         
 

Forsyth (2014:402) redogör för att den fundamentala tanken vid teamarbete, är att input 

omvandlas genom organisatoriska processer för att generera det slutliga resultatet. Input är 

den fas där sammansättningen av team sker. Fasen innefattar alla föreliggande faktorer, 

(Forsyth, 2014:402) både direkta och indirekta, som kan komma att influera medlemmar eller 

team i sin helhet. Vidare redogör Forsyth (2014:402) för tre nivåer av faktorer vid inflöde; 

individuell-, team- och omgivningsnivå. Den individuella nivån innefattar vilka medlemmar 

som utgör teamet, vad deras styrkor och svagheter är och hur de kompletterar varandra. 

Teamnivån innefattar främst teamets storlek och vilka resurser de har att tillgå, och 

omgivningsnivån är ett översiktligt perspektiv på hur teamet interagerar i företagsstrukturen 

(Forsyth, 2014:402). 

 

När ett team ska sammansättas finns det ett flertal faktorer som spelar roll, vilka kan delas in i 

två huvudgrupper: personlighet samt kunskap, färdighet och förmåga (Forsyth, 2014:410–

411). En teori som är starkt förknippad med personlighetsaspekten vid komponering av team 

är fem-faktors-modellen
12

 (Forsyth, 2014:409). Modellen identifierar fem olika 

personlighetsdrag och förutspår hur dessa tar form när individer blir placerade i team. Forsyth 

(2014:409) redogör för att de fem olika personlighetsdrag som identifieras är hur väl 

extrovert, öppen, medgörlig, neurotisk och arbetsmedveten
13

 en person är. 

Personlighetsdragen kan ge en bild över vilka personer som trivs med att arbeta inom team, 

samt hur de kommer att agera och interagera i teamrelaterade situationer (Forsyth, 2014:409).  

 

Den andra faktorn vid komponering av team är de olika medlemmarnas kunskaper, 

färdigheter och förmågor som i sin tur delas in i två undergrupper: relevans för uppgift och 

personliga färdigheter. Forsyth (2014:411–412) lyfter fram att det krävs personer med rätt 

färdigheter utifrån både ett socialt och kompetensmässigt perspektiv, för ge ett team 

möjligheten att nå ett bra resultat. Fortsättningsvis redogör Agrawal (2012) för betydelsen av 

hur företag arbetar med att sammansätta team. Genom att inkludera medlemmar med olika 

                                                 
12 Direkt översatt ifrån ”The-Five-Factor-Model” (Forsyth, 2014) 
13 Fritt översatt ifrån ”Conscientiousness” (Forsyth, 2014) 
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bakgrunder och färdigheter kan teamets resultat förbättras, i och med tillgången till en 

potentiellt större kunskaps- och informationsbas (Agrawal, 2012). En utökad kunskaps- och 

informationsbas underlättar när projekten innefattar att lösa komplexa problem (Agrawal, 

2012). Vidare möjliggör skillnaderna i ett team att medlemmar ser på projekten från olika 

synvinklar vilket ökar chansen till att nyskapande idéer uppstår under arbetets gång 

(Agrawal, 2012). 

2.4 Analysmodell 

 

 

 

Figur 1 Egenskapad modell, redogörandes för de centrala koncepten för studiens analys 

 

 

Ovan redogörs för en sammanfattande modell Figur 1, som kommer fungera som grund för 

studiens analys. Modellen är sammanställd utifrån den litteratur och teorier som författarna 

till studien har tagit del av. I modellen redovisas centrala komponenter av företags 

mångfaldsmanagement. Den centrala komponenten Förhållningsätt till mångfald innefattar 

hur företag motiverar sin mångfald samt hur den kommer att manifesteras i företaget, utifrån 

dess motiv. Vidare innefattar komponenten Mångfaldsklimat, hur företag på individ- och 

organisationsnivå kan arbeta för att maximera dess möjlighet att välkomna och använda 

mångfald som en resurs. Modellen redogör för det samband som den existerande mångfalden 

inom organisationen har på företags mångfaldsmanagemet. Slutligen innefattar modellen det 

samband som ska undersökas, hur sambandet mellan företags mångfaldsmanagements och 

teamsammansättning ser ut. 
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 2.5 Teorikritik 
 

Det faktum att Boagert och Vloeberghs (2005) teorier är en utveckling utav tidigare forskning 

utförd på tyska av Folke Glastra (1999), är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till då den 

ursprungliga teorin skriven på tyska, och språkbarriärer lett till att den ej har undersökts. 

Konsekvenserna kan bli att Boagert och Vloeberghs (2005), har tolkat Glastras teorier, var på 

deras tolkning blir objekt för ytterligare tolkning i denna studie. De två typer av 

managementfokus som inte presenteras i teorin, hade ingen relevans för studien. Vidare så 

valde författarna att belysa att de valt bort de två managementfokusen, för att vara 

transparenta i undersökningen. Författarna av denna studie är medvetna om problematiken, 

men Boagert och Vloeberghs (2005) mer moderna och utvecklade modifiering är i högsta 

grad relevant för studiens ämne då de redogör för hur företags mångfaldsmanagement bör ta 

form. 

 

Cox (1993:5) framför att hans teorier främst fokuserar på mångfald utifrån etnicitet, 

nationalitet och kön. Författarna är medvetna om problematiken, då fokus i studien ligger på 

de osynliga aspekterna av mångfald. Dock redogör Cox (1993:5) för att hans teorier är 

applicerbara på alla typer av kulturella identiteter, vilket gör de teorier han presenterar 

relevanta för studien. 
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3. Metod 
Inledningsvis i detta avsnitt redogörs och förklaras den metod som används för att undersöka 

hur företags mångfaldsmanagement manifesteras på teamnivå. Vidare innefattar avsnittet 

motiveringar av val av företag och respondenter samt redogör för hur det teoretiska 

ramverket har operationaliserats. Avsnittet avslutas metodkritik. 

3.1 Val av metod 
 

Uppsatsens syfte ämnar belysa hur företags mångfaldsmanagement manifesteras vid arbete på 

teamnivå. Forskningsfrågorna syftar till att ge en djupare inblick och kunskap inom ämnet. 

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor fordrades att svaren var djupa och utvecklade, 

var på en kvalitativ datainsamlingsmetod valdes då den är mest lämpad för uppsatsens syfte 

(Saunders, Lewis & Thornbill, 2012:161). Då författarna ämnade beskriva hur 

mångfaldsmanagement manifesteras, samt hur sambandet mellan mångfaldsmanagement och 

teamsammansättning ser ut, är studien av både beskrivande och utforskande karaktär 

(Saunders et al., 2012:171). Vidare ger en kvalitativ metod författarna flexibilitet (Saunders 

et al., 2012:171) att adaptera studien i förhållande till den information som uppdagas vid 

datainsamling. Uppsatsen har en kombination av deduktiv och induktiv ansats vilket ger den 

en abduktiv ansats (Saunders et al., 2012:48). 

3.2 Datainsamling 
 

Den insamlingsmetod som primärt användes vid datainsamlingen för studien skedde genom 

intervjuer på företagens respektive kontor. Valet att utföra intervjuerna på respondenternas 

kontor var för att de skulle känna sig bekväma i en familjär miljö (Saunders et al.,2012:378). 

Vidare var intervjuerna av semistrukturerad karaktär, vilket betyder att författarna skapade en 

intervjuguide (Bryman & Bell, 2007:474–475) och baserade frågorna utifrån förutbestämda 

områden och begrepp som ansågs relevanta för undersökningens syfte. Forskningsfrågornas 

behov av djupgående och förklarande svar, motiverade valet att utföra semistrukturerade 

intervjuer (Saunders et al., 2012:378), då denna intervjuteknik gav respondenterna möjlighet 

att fritt angripa ämnet och fokusera på de områden de fann viktiga. Valet av 

semistrukturerade intervjuer gav även författarna möjligheten att ställa frågor som var direkt 

anknytningsbara till det teoretiska ramverket samt ställa uppföljningsfrågor vid behov 

(Saunders et al., 2012:378). Studien byggdes således upp av primärdata från utförda 

intervjuer, vilka var sex till antalet. Tre intervjuer utfördes på DDB Stockholm och en 
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intervju på resterande företag Forsman & Bodenfors, Grayling och Volt. Studiens primärdata 

kompletterades med hjälp utav sekundärdata inhämtat från företagens hemsidor. 

3.3 Urval & Avgränsning 
 

Studien utfördes genom intervjuer på fyra utvalda företag aktiva inom 

kommunikationsbranschen i form av reklam- och PR-byråer, för att undersöka hur deras 

mångfaldsmanagement tar form på teamnivå. I studien av kvalitativ karaktär undersöktes fyra 

företag, DDB Stockholm
14

, Forsman & Bodenfors och Volt som är verksamma inom 

reklambranschen samt Grayling som verkar inom PR-branschen.  Dessa två branscher går 

under det gemensamma samlingsnamnet kommunikationsbranschen. Vidare arbetar företag 

inom branschen i stor utsträckning i projektgrupper, eller team. Då forskning tyder på att 

mångfald, i synnerhet i team, är nära korrelerat med kreativitet är det av intresse att 

undersöka hur företag i en kreativ bransch arbetar med mångfald. 

Författarna var medvetna om de skillnader som fanns mellan företagen som medverkat i 

studien. Utav de fyra företagen som medverkade i studien ingår DDB och Grayling i större 

internationella koncerner medan Forsman & Bodenfors och Volt är egna företag. Forsman & 

Bodenfors är dock internationellt verksamma genom sin begränsade internationella kundbas 

och Volt har enbart svenska kunder. Författarna ser både fördelar och nackdelar med att 

företagen i studien är verksamma inom snarlika branscher och inte exakt samma bransch. 

Skillnaderna mellan branscherna försvårar möjligheten för författarna att belysa 

branschspecifika företeelser inom PR- och reklambranschen. Samtidigt, kan det faktum att 

företagen i studien representerar snarlika branscher ge studien en mer översiktlig inblick i hur 

kommunikationsbranschen som helhet arbetar med mångfald inom team. Studien motiveras 

ytterligare utav avsaknaden av empiriska fallstudier inom kommunikationsbranschen i 

Sverige. Fortsättningsvis är DDB samt Forsman & Bodenfors större byråer än Grayling.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Hädanefter hänvisas DDB Stockholm som DDB, menas DDB Worldwide skrivs det ut 
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3.3.1 Val av respondenter 

 

Författarna hade som önskemål att respondenterna från de utvalda företagen skulle kunna 

representera ledningsperspektivet samt individer som kan karaktäriseras som medarbetare. 

Detta för att få flera perspektiv och inte endast ledningens syn på ämnet. Vidare efterfrågades 

det även att personerna hade god erfarenhet av att sammansätta team, då det var av stor 

betydelse för undersökningen.  

Totalt intervjuades sex personer, varav tre personer på DDB och en person vardera på 

Forsman & Bodenfors, Grayling och Volt. Valet av samtliga respondenter på de fyra 

företagen skedde utifrån ett snöbollsurval (Saunders et al., 2012), då författarna inte hade 

kännedom om vilka i företagen som passade de tidigare presenterade önskemålen. Samtliga 

företags ledningsperspektiv och personer som sammansätter team blev representerat i studien 

till följd av respondenternas befattningar. Fortsättningsvis är även medarbetarperspektivet på 

DDB representerat av en projektledare på DDB. I tabell 4 nedan följer en sammanställning av 

studiens respondenter och intervjuer. 

Respondent Företag Befattning Intervjulängd Datum 

Sofia 

Björkman 

DDB Stockholm Business 

Director 

00:45:36 2015-05-07 

Maria 

Lundvall 

DDB Stockhom Business 

Director 

00:40:23 2015-05-07 

Charlotte 

Zetterström 

DDB Stockholm Account 

Director / 

Projektledare 

00:42:27 2015-05-07 

Peter Krameus Grayling Senior konsult, 

kontorsansvarig 

& HR-chef 

00:47:25 2015-04-28 

Leif Sorte Forsman & 

Bodenfors 

Senior Partner 00:45:10 2015-05-05 

Henrik Stampe Volt VD & Ägare 00:46:33 2015-05-04 

 

Tabell 4 Sammanställning av intervjuer och respondenter 
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3.4 Tillvägagångssätt 
 

Den initiala kontakten med de fyra företagen skedde via e-post. På DDB, Forsman & 

Bodenfors samt Volt hade författarna personliga kontakter sedan tidigare som underlättade 

processen med att hitta respondenter genom förmedling vidare kontakt. På Grayling saknade 

författarna en personlig kontakt och fick gå via deras allmänna kontaktadress, då det var svårt 

att utläsa från deras hemsida vem som var mest lämpad att kontakta. I den initiala kontakten 

med företagen inkluderades en kortare förklaring av studiens syfte samt vad ett potentiellt 

samarbete skulle innebära för de olika parterna. Intervjuerna med samtliga respondenter 

utfördes på respektive byråers kontor i Stockholm.  

Främst intervjuades personer i ledningsposition, men kompletterades med en person som fick 

representera perspektivet av en team-medlem. Detta för att få en djupare förståelse för de 

bådas perspektiv på ämnet. För att försäkras om att inte gå miste om något som nämndes 

under intervjuerna samt underlätta transkriberingen, spelades intervjuerna in av författarna. 

Inspelningen av intervjuerna gjorde att författarna kunde fokusera och vara mer 

uppmärksamma på respondenternas kroppsspråk under intervjuerna. 

3.5 Operationalisering 
 

De första intervjuerna på samtliga företag inleddes med personer i en ledande position för att 

utröna hur ledningen arbetar med mångfald. Intervjuerna började med generella frågor som 

respondentens roll i företaget, hur länge personen i fråga innehaft den positionen och total tid 

på företaget. Respondenterna tillfrågades även om vad som kännetecknar 

kommunikationsbranschen. Dessa frågor ställdes för att skapa en lättsam inledning och 

återfinns under rubriken allmänna frågor i bilaga 1 (frågor 1-4).  Intervjun övergick sedan till 

frågor om mångfald på företaget för att få en förståelse över ledningens syn på mångfald 

(frågor 5-12). Fråga 10 om vilka bakgrunder det finns på kontoret ämnar besvara skillnader i 

kunskaper och färdigheter, sociala skillnader samt skillnader i värderingar och övertygelser 

från tabell 1 i teoriavsnittet.  

Under rubriken teamsammansättning återfinns frågor rörande sammansättningen av team 

(frågor 13-19). Detta för att se hur företagens arbete med mångfald tillämpas i kompositionen 

av team. Fråga 13 fokuserar på Forsyths huvudfaktorer vid teamsammansättning. Fråga 15 

ämnar besvara huruvida företag tänker på de olika personlighetstyperna inom fem-faktors-

modellen vid komponering av team. Följaktligen avslutades intervjun med övriga frågor 



17 

 

(frågor 20-27) för att anknyta till teoriavsnittet om mångfaldsklimat,varav frågorna 22-24 

även ämnade besvara skillnader inom sociala och professionella nätverk i tabell 1.  

Frågorna 28-31 under rubriken om ej omfattande mångfaldspolicy ställdes sporadiskt under 

intervjuvernas gång när det passade. De olika motiven och förhållningssätten till mångfald 

som återfinns i teoriavsnittet under mångfaldsmanagement, ämnades besvaras genom en 

tolkning av samtliga frågor.   

Intervjuerna med respondenter i en ledningsposition kompletterades därefter med en intervju 

med en team-medlem för att ge en inblick i hur mångfaldsarbetet ger sig uttryck i team. 

Frågorna återfinns i bilaga 1 under rubriken team-medlem. Intervjun inleddes med generella 

frågor som respondentens roll i företaget, tiden som respondenten innehaft den rollen samt 

total tid på företaget (frågor 1-3). Även om frågorna var av allmän art och syftade till att 

skapa en lättsam inledning, ställdes de även för att se skillnader i organisatorisk- och 

samhällsstatus från tabell 1 i teoriavsnittet. Intervjun övergick sedan till mer ingående frågor 

om hur teammedlemmen uppfattar företagets syn och arbete med mångfald (frågor 4-10 

under rubrik mångfald i företaget/team). Frågorna 7-10 under samma rubrik ställdes för att få 

en bild av teamsamarbetet och i vilken utsträckning teammedlemmen känner att de 

kompletterar varandra. Intervjun avslutades med övriga frågor för att anknyta till 

teoriavsnittet om mångfaldsklimat och individuella karriärer i figur 1 (frågor 11-16). 

Frågorna 15-16 besvarar även skillnader inom sociala och professionella nätverk. 

3.6 Metodkritik  
 

Studiens kvalitativa karaktär i samband med dess omfång gör att resultatet inte kan 

generaliseras i en större utsträckning (Saunders et al., 2012:383). Författarna ämnade vara så 

neutrala i tal och kroppspråk som möjligt vid intervjutillfällena för att undvika intervjuar-bias 

i största möjliga mån (Saunders et al., 2012:382). Ytterligare åtgärder togs för att överkomma 

den intervjuar-bias som kan uppstå vid intervju, då frågorna var konstruerade med avsikt att 

vara så öppna som möjligt, även om någon enstaka kan uppfattas som ledande (Saunders et 

al., 2012:381). Vidare genom att utföra semistrukturerade intervjuer kan studiens validitet 

styrkas (Saunders et al., 2012:374), då författarna får möjligheten att vidareutveckla och 

förtydliga frågor för respondenterna. Författarna var även medvetna om att semistrukturerade 

intervjuer kan leda till påverkan från intervjuaren samt vinklade svar från respondenten 

(Saunders et al., 2012:374). 
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Mångfald kan anses vara ett känsligt ämne för företag och leda till respondent-bias då 

respondenterna vill visa upp en bra bild av sitt företag (Saunders et al., 2012:382-383). 

Författarna erbjöd respondenter och företag anonymitet innan intervjutillfällena i avsikt att 

överbrygga ämnets potentiellt känsliga karaktär. Möjligheten till anonymitet gav 

respondenterna större frihet att svara sanningsenligt på frågorna, och på så sätt inte påverka 

studiens reliabilitet negativt (Saunders et al., 2012:381). Författarna är medvetna om att det 

trots möjligheten till anonymitet, kan finnas en lojalitetskänsla till företagen och att en viss 

respondent-bias kan förekomma. Författarna hade ett kritiskt förhållningssätt gentemot att de 

initiala kontakterna på företagen var i ledningsposition varav ett företag fick välja ut 

ytterligare en person att låta intervjua, vilket enligt Saunders et al. (2012:383) kan bidra till 

en medverkande-bias.   

 

Antalet intervjuer på DDB var fler än vid resterande företag samt det enda representerade 

medarbetarperspektivet, men då syftet ej var att göra en jämförelsestudie utan undersökande 

och beskrivande, ansågs det positivt med ett utökat empiriskt underlag. Författarna är 

medvetna om att respondenterna övervägande är individer i ledande positioner, vilket leder 

till att medarbetarperspektivets representation i studien är begränsat. Respondenternas roller 

inom deras företag skiljer sig, dock har de liknande insyn i företagen mångfalds arbete samt, 

ansvar för teamsammansättning. Fortsättningsvis är studien centrerad kring ämnet 

mångfaldsmanagement och således ansågs ledningsperspektivet vara av större 

betydelse.  Författarna var medvetna om de statusskillnader som fanns i respondenternas 

befattningar grundade i de storleks- och strukturskillnader som fanns mellan företagen. 

Statusskillnaderna upplevdes inte avgöra den kunskap respondent besatt om ämnet. Då 

samtliga respondenter hade god kunskap och var lämpliga för studien påverkas inte 

reliabiliteten negativt (Saunders et al., 2012:384).  
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4. Presentation av data 
I följande kapitel presenteras datainsamlingen vilken ämnas ge underlag för analysen. 

Avsnittet inleds med en beskrivning av respektive företag och övergår sedan till en 

redogörelse för mångfald inom organisationen, mångfaldsklimat samt team.   

4.1 DDB 
DDB vilket är en del av DDB Worldwide, är ett företag verksamt inom 

kommunikationsbranschen och klassificerar sig själva som en fullservicebyrå (DDB 

Stockholm, 2015). Deras fokusområde är att stödja och hjälpa organisationer och företag med 

deras kommunikation för att förbättra deras affärer. Koncernen DDB Worldwide har över 

13000 medarbetare i mer än 90 länder. Vidare har koncernen uppmärksammat mångfalden 

inom organisationen (DDB Worldwide, 2015). 

4.1.1 Mångfald inom organisationen 

 

Projektledare (Account Director) Charlotte Zetterström säger att ett förhållningssätt kring 

mångfald har blivit mer påtagligt de senaste åren. DDB Worldwide lyfter fram frågan om 

mångfald på sin hemsida (DDB Worldwide, 2015). Då DDB är en del av DDB Worldwide, 

tillfrågades Business Director Maria Lundvall om kontoret får direktiv uppifrån gällande en 

mångfaldspolicy. Lundvall svarar att det inte talas mycket om det globala nätverket, utan att 

det mer är ett initiativ av DDBs VD.  Kontorets VD vill ta in individer med varierande 

bakgrunder, gärna människor som inte har arbetat inom reklambranschen, vilket har märkts 

på kontoret enligt Zetterström (Account Director).  

 

Vidare säger Lundvall (Business Director) att VD:n uppmärksammar mångfaldsaspekter 

utifrån olika perspektiv, som jämställdhetsperspektivet. Lundvall svarar på vilka aspekter av 

mångfald som DDB fokuserar på och nämner främst kompetens och erfarenhetsbakgrund, 

men även genusperspektivet.  Lundvall skulle gärna vilja se fler kvinnor bland kreatörerna, 

men berättar att urvalet är mindre, vilket ställer till med fler utmaningar inför rekrytering. Det 

ser olika ut i olika skrån, exempelvis är en stor majoritet bland produktionsledare kvinnliga. 

Lundvall berättar att det i deras jobb ingår att spegla samhället och dess behov samt att fler 

utgångspunkter och perspektiv förbättrar processen och produkten.  
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 Vidare nämner Lundvall några fördelar med mångfald; 

 

”Olika perspektiv och infallsvinklar, är ju otroligt värdefullt i en kreativ process. Det är det 

som är kreativitet, att närma sig något på ett nytt sätt. Kreativitetens kärna.” Maria Lundvall, 

Business Director 

4.1.2 Mångfaldsklimat 

 

Samtliga respondenter upplever DDB som en stimulerande arbetsplats där inspiration och 

kunskap sprids bland medarbetare. Charlotte Zetterström, projektledare/Account Director på 

företaget, beskriver det som en ”energi boost” när man kommer in på kontoret och att det 

alltid är spännande när man kommer in på morgonen. Zetterström berättar att hon är 70-talist 

och får arbeta mycket med 80-talister och säger: 

 

”Jag tycker det är nyttigt för vi är väldigt olika. Man kan anamma deras syn att se på saker 

och ting” – Charlotte Zetterström, Account Director 

          

Företaget har ett initiativ som heter ”Trivselmiljonen” (Björkman, Lundvall & Zetterström) 

med vilket företaget har olika aktiviteter, drivna av de anställda. Exempel är en stående 

boxningstid på onsdagar eller DDB Art, en vernissage ordnad av designavdelningen.  Vidare 

är det många i företaget som går ut och tar en ”fredagsöl”. Lundvall beskriver relationen 

mellan medarbetare och ledning som öppen och säger att det är väldigt 

prestigelöst.  Projektledaren Zetterström beskriver organisationen som platt, men att hon inte 

tror att alla i organisationen känner att det är lätt att gå och prata med ledningen. Zetterström 

berättar att ledningen formellt sett kommunicerar ut öppenhet, men att det kan skilja sig med 

vad som kommuniceras formellt och informellt. Zetterström berättar att det råder en intern 

hierarki; företaget är kreatörsstyrt och därmed har kreatörerna hög status. Det är inte alltid lätt 

att fritt diskutera idéer, det kräver mod (Zetterström, Account Director). 

 

Vid en eventuell konflikt inom ett team säger Lundvall (Business Director) att det mest 

naturliga är att man vänder sig till en Business Director som har det övergripande ansvaret för 

team. Om konflikten är av känslig karaktär är det även vanligt att medarbetare vänder sig till 

sin närmsta chef. Beroende på problemets art kan man även vända sig till Human Relations 

(HR) chefen. Lundvall uppmuntrar att man vänder sig till henne i rollen som Business 

Director, om problemet är av den naturen. Vid situationer där Zetterström upplever att 

dynamiken med teamet inte fungerar, kan hon prata med sin Business Director. Vidare 



21 

 

berättar Zetterström (Account Director) att hon bör kunna ta upp problem själv med team-

medlemmarna, men att det är skönt att även kunna bolla med sin chef. Vidare finns det 

möjlighet till flexibla arbetstider på företaget, men Zetterström säger att företaget gärna ser 

att man är på kontoret och arbetar. 

 

För att utveckla de anställdas kunskaper, tillhandahåller företaget diverse utbildningar. Enligt 

Lundvall (Business Director) har DBB som vision att bli mer digitala och erbjuder 

utbildningar inom området. Vidare bjuder företaget in föreläsare inom jämställdhet och 

mångfald för att utbilda både anställda och kunder. Gudrun Schyman har föreläst om 

jämställdhet och Navid Modiri har föreläst om mångfald, öppenhet och hur man förhåller sig 

till det som är annorlunda. 

 

Lundvall berättar att företaget inte kommunicerar ut någon ”karriärtrappa”, men om man har 

idéer och en vilja, finns alla möjligheter att utvecklas. Det är mycket upp till egen drivkraft. 

Dessa saker brukar oftast tas upp i årliga utvecklingssamtal. Om man vill avancera i företaget 

säger Zetterström att det bara är att köra. ”Alla möjligheter i världen att bli en Business 

Director, som i så fall är nästa steg”.  

4.1.3 Team 

 

Vid sammansättning av team är utgångspunkten uppgiften som ska lösas och sedan behovet 

utifrån det (Lundvall, Business Director). DDB utgår från vilka kompetenser som behövs för 

projektet, till exempel om det är design eller digitalt och går sedan vidare och tittar på 

personnivå. DDB har oftast ett grundteam av kreatörer för en specifik kund. Vid ett komplext 

uppdrag kanske företaget tar in en seniorkonsult. Företaget blandar inte systematiskt personer 

med olika personlighetsdrag, men i och med att man känner varandra väl, kan det bli så 

indirekt, enligt Lundvall (Business Director). Lundvall poängterar att kompetens och 

erfarenhet går först. 

 

Grundteam består utav en Art Director och en Copy Writer, vilka utgör ett kreatörpar som tar 

fram idéerna företaget presenterar för kunden (Zetterström, Account Director). Beroende på 

storlek på projekten kan det vara flera kreatörspar. Zetterström har under en längre tid arbetat 

för en kund med två kreatörspar, varav ett par byts ut. Zetterström berättar att hon nu arbetar 

med två kreatörer som hon inte brukar arbeta med, men att de kommer in som ny energi. I det 

pågående uppdraget får de fyra arbeta tillsammans för att ta fram tre nya spår. Zetterström 
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fortsätter och säger att det inte är en tävling mellan kreatörspar då det inte blir så bra, men att 

det ibland blir så. ”Ofta när man sätter ihop sånna som inte brukar jobba med varandra, är 

man mer på tårna, ny energi. Man får skärpa till sig, inte av gammal vana. Jag kan tycka det 

är skönt när de pratar med varandra. Jag måste vara noga med att informera hela tiden. De är 

inte så benägna att dela med sig, men ibland gör de ju det.” (Zetterström, Account Director). 

 

Det är främst Business Directors och kreatörschefer som sammansätter team, men 

projektledare kan ha önskemål på team-medlemmar. Det är i slutändan kreatörschefer som 

väljer kreatörer, men att Business Directors och projektledare kan komma med önskemål och 

åsikter utifrån vad de tror passar för kunden och hur de vill sätta ihop team (Björkman). Om 

uppdraget gäller en stor kund kan det vara flera team involverade (Björkman). 

Copy Writer och Art Director blir som en presterande enhet, vilket kan vara riskfyllt att bryta. 

”… kreatörer får jag en känsla av att de lever på sitt senaste jobb, det är så otroligt viktigt för 

dem att de har en uppdaterad portfölj för de är så mycket deras arbete, rätt eller fel men så är 

det ju. Det gör också att de har väldigt olika sätt att jobba på, de blir väldigt mycket sin roll. 

Det gör att min känsla är att det blir lite svårare att tillgodose de delar som jag tycker kanske 

att man ska optimera i ett team” (Björkman, Business Director). Björkman upplever det som 

att företaget generellt sett önskar att ta tillvara på olika kompetenser, personligheter och 

erfarenheter, men att det är mer statiskt styrt när det gäller de fasta teamen. 

 

Zetterström säger att det är en lyx att få arbeta med kompetenta kreatörer, men att en fråga 

om tiden alltid är uppe på tapeten. Ekonomiavdelningen vill att det ska gå snabbare medan 

den kreativa sidan ofta vill ha mer tid med det kreativa arbetet (Zetterström, Business 

Director). Zetterström upplever att kommunikationen fungerar väl i hennes team men att det 

kan förbättras. Då de är färre än tidigare är det inte lika processtyrt, och det är en mer 

kontinuerlig kontakt mellan team-medlemmarna. Zetterström upplever det som en trygghet 

att alltid kunna stämma av under processens gång.  “Ibland kan man känna att man inte kan 

störa. Nu arbetar jag med kreatörer som bjuder in vilket är skönt. Kan inte bara informera 

hela tiden, de måste få sin arbetsro. Man får känna av det.” (Zetterström, Accound Director) 
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4.2 Forsman & Bodenfors 
 

Forsman & Bodenfors är en av de större reklambyråerna i Sverige. Forsman & Bodenfors är i 

grunden en reklambyrå men de har också en egen intern PR-disciplin på byrån, vilket skiljer 

dem från andra reklambyråer (Sorte, Seniorpartner).  Byrån är moderbolaget i en gruppering 

av företag och under dem finns det flera dotterbolag med olika specialistkunskaper bland 

annat design och varumärkesutveckling (Sorte, Seniorpartner). Totalt inom grupperingen är 

det ca 250 anställda och tillsammans bildar de Sveriges största kommunikations-gruppering 

(Sorte, Seniorpartner). Byråns vision är att skapa nytänkande kommunikation av världsklass. 

4.2.1 Mångfald inom organisationen 

 

Forsman & Bodenfors har ingen uttalad policy eller riktlinjer gällande mångfald, och de 

lyfter fram att det är ett område som de vill samt måste bli bättre på. Leif Sorte seniorpartner 

på byrån sedan 2002, säger att det är ett ämne som de pratar mycket om och försöker att 

utveckla, då de ser att de har en bristande mångfald. Forsman & Bodenfors definierar 

mångfald som mer än den traditionellt kulturella aspekten och tänker även på ålder, bakgrund 

och erfarenheter. Sorte redogör för att de stora reklamskolorna är kraftigt överrepresenterade 

på byrån, vilket han ser som något negativt. 

 Byrån har för några år sedan instiftat ett stipendium för individer med ett annat modersmål 

än svenska och utan reklambakgrund, som är ett uttryck för företagets vilja att öka 

mångfalden (Sorte, seniorpartner).  Det finns en grupp som arbetar med liknande frågor 

uppger Sorte, men hittills har gruppens huvudfokus varit på jämställdhetsfrågan. Byråns 

inställning är att de endast ser positiva aspekter med att ha en mångfald på arbetsplatsen 

(Sorte, Seniorpartner). Sorte lyfter sedan fram att det finns ett behov för byrån att ha personer 

med olika referensramar i deras arbete. 

4.2.2 Mångfaldsklimat 

 

Forsman & Bodenfors kultur och struktur är centrerad kring betydelsen av det arbete som 

deras team utför (Sorte, Seniorpartner). Sorte lyfter fram att de har en ovanlig inställning till 

organisationsstruktur till skillnad från andra företag i branschen. På byrån är strukturen en 

inverterad pyramid med teamstrukturen på toppen, specialistfunktioner i mitten och VD på 

botten (Sorte, Seniorpartner). På byrån premieras samarbete samt delaktighet, alla från 

receptionist till seniora kreatörer förväntas framföra sina synpunkter på uppdrag. Det är något 

som verkligen kännetecknar företagskulturens humanistiska ådra, menar Sorte. Ytterligare en 
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viktig aspekt som präglar kulturen på byrån är den vilja som finns att utveckla medarbetare 

och deras kompetenser. Det kan man se när ett projekt ska värderas innan det går ut ifrån 

byrån menar Sorte. Under kvalitetskontrollen uppstår ofta diskussioner och utbyte av tankar 

och idéer som stimulerar och utvecklar personalen (Sorte, Seniorpartner). 

”Finns inte en enda kampanj som inte inblandat, många, många fler kreatörer, då är 

förväntansbilden att kreatörer ska bidra, strukturerat och konstruktivt… Så jobbar vi mycket 

med erfarenhetsutveckling” - Leif Sorte, Seniorpartner 

Byrådagar sker några gånger per år där det diskuteras kring byråns utveckling och 

medarbetare får lyfta fram åsikter och idéer. Partnergruppen är medveten om att det är ett 

område som byrån behöver fokusera mer på samt utveckla och förbättra. Samtidigt sker det 

många egna initiativ för mer informella sätt att öka trivsel och stämningen på kontoret, som 

”fredagsöl” och andra aktiviteter (Sorte, Seniorpartner). 

4.2.3 Team 

 

Byrån har tagit ett beslut att inte sammansätta deras medarbetare i några former av fasta 

konstellationer, för att undvika att folk blir för bekväma. Forsman & Bodenfors tror att det 

bästa sättet att utveckla sina medarbetare samtidigt som det levereras en högklassig 

slutprodukt, är att blanda sina team så mycket som möjligt. På så sätt jobbar de näst intill 

aldrig med samma personer, utan det blir väldigt ombytligt (Sorte, Seniorpartner). 

När ett team ska sammansättas finns det flera aspekter som spelar in. Forsman & Bodenfors 

vill jobba i team om fyra till fem personer, vilket de ser som den optimala storleken. 

 

Enligt Leif Sorte är det först och främst uppdragets karaktär som avgör vilka som kan tänkas 

vara aktuella och lämpliga. Forsman & Bodenfors strävar efter att skapa ett så 

kompetenskraftigt team som möjligt med bra harmoni och gärna med inslag av olika 

bakgrunder. Ett vanligt exempel är att kombinera en äldre och en yngre kreatör för att vidga 

referensramen (Sorte, Seniorpartner). Vidare lyfter senior partner Sorte fram att de gärna ser 

att det är en god blandning av kvinnor och män i deras team. Den största anledningen till 

deras aktiva arbete med att använda sig av heterogena team, är att de själva anser att deras 

produkt i slutändan blir bättre. 
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4.3 Grayling 
 

Grayling är en global kommunikationsbyrå som arbetar inom kommunikationsbranschen, 

med specialisering på PR. Deras svenska kontor ligger i Stockholm, och på det kontoret sitter 

19 konsulter med varierande befattningar (Krameus, HR-chef). Grayling har kontor i över 53 

länder, nationella kontoren är självständiga delar av ett nätverk (Krameus, HR-chef). Det 

svenska kontoret arbetar främst med svensk kommunikation men arbetar även med engelska 

kanaler. 

4.3.1 Mångfald inom organisationen 

 

Peter Krameus, som innehar flera roller på Grayling där bland senior konsult, HR-ansvarig 

samt kontorsansvarig, ser på mångfald som en blandning utav erfarenheter, kön och ursprung. 

Krameus säger att Grayling inte har någon uttalad mångfaldspolicy, men ser fördelar i att ha 

en bredd i företaget och team. Desto mer enformigt ett team är i form av konsulter med lika 

kunskaper, erfarenheter och personligheter, desto mer begränsande kan det vara. Att ha en 

mångfald kan vara det bästa erbjudandet gentemot kund (Krameus, HR-chef). 

 

På kontoret har de flesta en universitetsutbildning, exempelvis i juridik, ekonomi och 

marknadsföring. Några har även utbildat sig på den kommunikationsspecialiserade högskolan 

Berghs. Krameus säger att de har flera olika bakgrunder på kontoret och att vägen in på 

Grayling och kommunikationsbranschen kanske inte har varit en helt tydlig väg för samtliga. 

Exempelvis är det en anställd som suttit i Riksdagen tidigare och en annan har varit 

marknadsdirektör på ett antal stora företag. En gemensam komponent är att personen ska 

inneha en kompetens inom kommunikation och kunna bidra med en infallsvinkel. 

 

I och med att företaget är internationellt, arbetar de även på engelska väldigt mycket och får 

förfrågningar från andra språkområden. Krameus tar upp ett exempel från ett uppdrag till 

Spanska exportrådet, där det är av stor fördel att ha konsulter med erfarenhet och kännedom 

inom området och språket. Grayling har en person på kontoret som kan spanska, vilket 

Krameus medger spelade en roll när de anställde henne. Hon har även utlandserfarenhet från 

England, Spanien och Dubai. Vidare har kontoret även ett utbyte mellan de internationella 

kontoren, dit anställda kan söka sig till. På kontoret i Stockholm hade de nyligen en 

medarbetare från Paris.  
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Förutom kommunikation i form av bild, karaktäriseras branschen i stor utsträckning av tal 

och skrift. Detta medför hinder för mångfald av andra nationaliteter och ursprung, menar 

Krameus (HR-chef), då exceptionell svenska är av stor betydelse. Vidare säger Krameus att 

PR-branschen har en relativt jämn könsfördelning till skillnad från reklambranschen som är 

mer mansdominerad.  

4.3.2 Mångfaldsklimat 

 

Grayling försöker vara så platta som möjligt (Krameus, HR-chef), där samtliga medarbetare 

inklusive VD:n, sitter i ett öppet landskap. Vid eventuellt missnöje ser Grayling gärna att 

medarbetare kommer till ledningen, men Krameus tror att personer i första hand vänder sig 

till en arbetskamrat. I och med att Grayling är en del av ett större globalt företag, har de även 

en så kallad ”whistle blowing line” som medarbetare kan ringa anonymt och påtala 

missförhållanden. Grayling erbjuder även utbildningar i form av olika webinarer kring 

planering och digitala verktyg. Gällande karriär på Grayling finns det ett globalt verktyg för 

hur de anställda ska gå tillväga. Krameus säger att det är mycket upp till varje anställd att 

berätta om sina mål.  Företaget erbjuder även flexibel arbetstid vilket innebär att de anställda 

har friheten att arbeta hemifrån. Grayling ser dock gärna att medarbetarna kommer till 

kontoret ”… det blir bättre när man samarbetar och man kommer inte på lika bra lösningar 

själv osv osv. Och är man på plats så kan man hjälpa varandra mycket mer” (Krameus, HR-

chef) 

4.3.3 Team 

 

Utan att aktivt tänka på ordet mångfald, strävar Grayling efter att få en bredd i team för att 

kunna ge bästa möjliga erbjudande till sina uppdragsgivare. Vid teamsammansättning utgår 

Grayling från uppdraget och vilka kompetenser som behövs, och sedan vilka kompetenser 

och erfarenheter som finns. Därefter tittar företaget på vilka personligheter som passar in på 

uppdraget och vilka som kompletterar varandra i ett team.  Företaget ser även till att ha en 

blandning mellan senior- och juniorkonsulter. Peter Krameus fortsätter med att säga att det 

kan komma krav från uppdragsgivare, exempelvis i form av att det ska vara en man och en 

kvinna i ett team. Grayling premierar kompetens framför kön, men medger att de har 

genusperspektivet i bakhuvudet. ”Att ställa upp fyra gubbar på ett möte kanske inte är det 

bästa nuförtiden” (Peter Krameus, HR-chef) 
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I vissa större projekt behövs det mer erfarna konsulter och vid viktiga frågor kan det vara 

önskvärt att ha en stabil och lugn person. Vid andra projekt kan det behövas en ny och mer 

ungdomlig person med andra referensramar. Krameus säger att ”ju mer man blandar desto 

bättre blir det säkert”, och Grayling ser gärna att det skulle finnas fler personer på kontoret att 

välja mellan. 

4.4 Volt 
 

Volt är ursprungligen en svensk reklambyrå som har tagit steget vidare till att vara en 

fullservicebyrå som utöver reklam, arbetar med strategi, insikter samt kommunikation (Volt, 

2015). Byrån jobbar med köpta, förtjänta och egna kanaler utifrån ett 

marknadskommunikations perspektiv (Stampe, VD).  På kontoret i Stockholm sitter det 32 

medarbetare med olika befattningar, och vid speciella projekt används utomstående konsulter 

med utvalda expertiser. Volt talar om att de har två nyckelord för verksamheten på företaget 

vilka är kreativitet och nyfikenhet (Volt, 2015). 

4.4.1 Mångfald inom organisationen 

 

Volt som företag har inga klara riktlinjer eller policys när det rör sig om synen och arbetet 

med mångfald.  Henrik Stampe ägare och VD på Volt talar om att han personligen tror på 

mångfald. Stampes perspektiv är att det är tvåsidigt mynt, det är väldigt spännande och kan 

föda nyskapande idéer, samtidigt som det är svårstyrt och krävande. Stampe menar på att 

personers olikheter gör att de skiljer sig i deras angripsätt på problem, och att det kan ge nya 

perspektiv. 

”Sitter man framför ett McDonalds M så ser jag ett M, du ett W, han ser en 3.a och den 

fjärde ser ett E” - Henrik Stampe, VD 

Vidare redogör Stampe (VD) för hur lite den kulturella och etniska mångfalden kommer till 

uttryck i företag och branschen som helhet. Stampe lyfter dock fram att den individuella 

mångfalden är mer påtaglig inom företaget och något som brukar vara ett samtalsämne på 

byrån. På Volt finns det en stor blandning av erfarenheter, utbildningsbakgrunder, 

personligheter och människotyper menar Stampe. Skillnader i bakgrund, personlighet och 

drivkrafter är något Stampe lyfter fram som positivt för Volt. På byrån är personalen väldigt 

jämnt könsfördelad och i en allmänt mansdominerad bransch är det något Stampe i form av 

ägare och VD är stolt och nöjd med. I hans ögon förändrar det hela det sociala landskapet på 

kontoret, och skänker ytterligare en dimension till byrån (Stampe, VD). Henrik Stampe 



28 

 

understryker samtidigt att Volt inte prioriterar kön vid rekrytering utan premierar kompetens 

före något annat. 

4.4.2 Mångfaldsklimat 

 

Volt har en speciell organisation i den meningen att de inte har haft en ledningsgrupp under 

de senaste fem åren (Stampe, VD). Organisationsstrukturen på Volt är väldigt platt och det 

finns inga chefer på mellannivå. Strukturen påvisas även i avsaknaden av en traditionell 

karriärstrappa och titlar som är vanliga inom konsultfirmor. Enligt Stampe, kännetecknar den 

organisatoriska strukturen även den kultur som finns på Volt. Byrån vill att alla medarbetare 

ska känna att de har chansen att bli hörda och att framföra sin åsikt. Den platta strukturen och 

öppna kulturen på Volt lyser igenom i många situationer på företaget, Stampe minns ett 

tillfälle: 

 

”En ung tjej som varit här i två omgångar sa till mig att plattheten sitter i att jag kan stå och 

prata med dig så här Henrik, och det är okej. Jag behöver inte känna att det är konstigt att 

gå till VD’n på Volt med synpunkter”. – Henrik Stampe, VD 

 

På Volt arbetas det aktivt med att försöka inkludera varandra och att personalen ska trivas på 

kontoret. Två viktiga aspekter av det arbetet som också fungerar som kulturbärare enligt 

Stampe, är de veckovisa måndagsmötena och fredagslunchen. Måndagsmötena har som 

funktion att ge en överblick över den gångna veckan samt framtida utmaningar och uppdrag 

för byrån. Det ska även vara ett tillfälle för att ge individer möjlighet att lyfta fram tankar och 

åsikter (Stampe, VD). Fredagslunchen infördes för att stärka trivseln och bli ytterligare ett 

forum för diskussion och umgänge mellan kollegor. På kontoret har Volt valt att sitta helt 

blandat oavsett yrkesroll, vilket är ovanligt i branschen, enligt Stampe. Den bakomliggande 

tanken till den blandade placeringen säger Stampe är för att öka utbytet mellan de olika 

rollerna samt skapa en gemensam ”vi-känsla”. Vidare sitter de blandat för att överbrygga 

skillnaderna i prioriteringar mellan den kreativa sidan och den säljande sidan. Stampe anser 

att ett annat tecken på kulturen, är att medarbetare tar egna initiativ och skapar olika grupper 

som bokklubb, bioklubb och ”afterworks” där alla är välkomna. 
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4.4.3 Team 

 

Henrik Stampe, VD på Volt lyfter fram att det finns många olika aspekter som spelar in hur 

de sammansätter sina team. Volt strävar efter att sammansätta ett slagkraftigt team som 

fungerar väl för både deras egen och kundens räkning (Stampe, VD). Volts primära 

utgångspunkt vid sammansättning av team är att analysera vad uppdraget har för karaktär och 

vilka kundens behov och önskemål är. Sedan undersöks vilka medarbetare som finns 

tillgängliga med rätt kompetenser och erfarenheter för att kunna utföra uppdraget (Stampe, 

VD). Erfarenheten har en väldigt stor betydelse vid sammansättningen, då kunder i stor 

utsträckning efterfrågar en lång erfarenhet, menar Stampe.  

 

På byrån finns det en vilja att ha personer som jobbat med liknande uppdrag tidigare för att 

säkerhetsställa leveransen. Stampe lyfter fram den betydelse medarbetarnas personlighet har 

vid arbete inom team. Då många kunder baserar sina val på personkemi, är social kompetens 

en individuell färdighet som Volt ser stor betydelse i (Stampe, VD). Vidare redogörs det för 

att personlighetsaspekten är essentiell för huruvida effektivt teamarbetet blir, då 

medlemmarna måste trivas och fungera tillsammans i arbetet (Stampe, VD). När Volt finner 

en konstellation av individer som fungerar bra, ser de till att de får möjligheten att utföra flera 

uppdrag tillsammans. När ett team återanvänds blir det en trygghetskänsla genom att Volt har 

vetskap om kvalitén på slutprodukten, menar Stampe. Stampe understryker samtidigt att det 

idag blandas mellan team på företaget, vilket inte alltid har varit fallet. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den information som presenterats i den empiriska redogörelsen. 

Analysen baseras på de koncept som redogjorts för i det teoretiska ramverket. Först 

presenteras studiens analysmodell och sedan är analysen strukturerad utifrån de tre centrala 

koncepten mångfald inom organisationer, mångfaldsmanagement samt team.  

 

Figur 4 Egenskapad modell, redogörandes för de centrala koncepten för studiens analys 

 

5.1 Mångfald inom organisationer 
 

Definitionen av mångfald skiljer sig mellan företagen. Gemensamt för samtliga företag är att 

de definierar mångfald som något utöver kultur, kön, etnicitet och inkluderar osynliga 

aspekter (Mannix & Neale, 2005). Således överskrider deras definitioner av mångfald den 

traditionella definitionen (Singh & Point, 2004). I studien uppdagas spridda meningar om 

vilka effekter som en utbredd mångfald kan ha på företaget. Genomgående är lärande-och-

effektivitetsperspektivet mest framträdande, då företagen upplever att en mångfald inom 

organisationen leder till ökad kreativitet och nyskapande idéer (Cox, 2001; Thomas & Ely, 

1996). På Grayling finns tendenser av access-och-legitimitetsperspektivet då språkkunskaper 

utöver svenska och engelska premierades vid rekrytering, för att möjliggöra projekt inriktade 

på speciella marknader (Thomas & Ely, 1996). Det framgår att DDB och Volt upplever att 

det kan finnas nackdelar med mångfald i form av att det kan vara komplext att hantera 

(Bogaert & Vloeberghs, 2005).  

Det påvisas att det finns ytterst lite kulturell och etnisk mångfald på samtliga företag i 

studien. Fortsättningsvis uppdagas i resultatet att de branschaktiva uppfattar 

kommunikationsbranschen som kulturell och etniskt homogen samt mansdominerad. I 
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studiens resultat blir det tydligt att Volt skiljer sig från de andra företagen i avseende att de 

har en väldigt jämt könsfördelad personal. Studiens resultat visar att samtliga företag har en 

mer påtaglig osynlig mångfald (Mannix & Neale, 2005) än synlig. Det finns en blandning av 

bakgrunder på samtliga byråer, dock skiljer det sig i utsträckning. Det påvisas att på DDB, 

Forsman & Bodenfors samt Volt är Stockholms större reklamskolor överrepresenterade, 

främst bland dess kreatörer. Kreatörerna som skrå pekas ut som den kreativa kraften i 

projekten samt att de är betydligt mer homogena än teamen i helhet. Homogeniteten bland 

kreatörer grundas i att det finns en klar mansdominans samt att deras utbildningsbakgrunder 

är väldigt snarlika. Studien visar att genomgående för samtliga företag var att de ansåg sig ha 

en god blandning av kognitiva kvalitéer som olika personlighetstyper och egenskaper. 

5.2 Mångfaldsmanagement 
 

Cox (1993; 2001) redogörelse för ett antal komponenter av arbetsklimat som behövs för att 

främja mångfalden i en organisation, finns på alla fyra företag i olika stor utsträckning. 

anställningsprofilen inom strukturell Integration (Cox, 1993) på företaget uppträder som 

relativt homogen med hänsyn till etnicitet. Ålder och kön uppenbarar sig som mer varierande, 

dock beskrev samtliga företag kommunikationsbranschen som mansdominerad. Detta ingår 

även i Coxs (2001) identitetsprofil på organisationsnivå. Att döma av datainsamlingen är det 

inget utav företagen som har påtagliga nivåer av stereotypisering (Individnivå) (Cox, 2001). 

interngrupp- konflikter (Individnivå) (Cox, 2014) relaterade till socio-kulturella 

gruppskillnader framkommer inte i resultatet, dock visar studien på att skilda prioriteringar 

emellan arbetsgrupper, som har bildat en egen kultur, (Forsyth, 2014) kan ge upphov till 

konflikt. Detta påvisas genom kreatörernas önskan om mer tid för det kreativa arbetet och 

konsulternas prioritering om att fakturera inom en snäv tidsram. Detta överensstämmer med 

Coxs (1993) teori om att grupper har gemensamma normer, värderingar och 

målprioriteringar, som skiljer en kulturell grupp från en annan. 

Tendenser av diskrimineringsfokus (Bogaert & Vloeberghs, 2005) görs gällande 

jämställdhetsfrågan som arbetas aktivt med på DDB och Forsman & Bodenfors genom olika 

initiativ exempelvis införande av utbildningar kring jämställdhet. Studien påvisar aspekter av 

individfokus (Bogaert & Vloeberghs, 2005) på samtliga företag då de beskriver sina 

organisationer som platt där det är fritt för medarbetare att tala med ledningen, men att det på 

DDB kommenterades att det är en skillnad på vad som kommuniceras ut formellt och 

informellt. Det går att se vidare tendenser av individfokus (Bogaert & Vloeberghs, 2005) då 



32 

 

alla företag erbjuder flexibla arbetstider åt sina anställda och har utvecklingssamtal gällande 

de anställdas karriär och mål, vilket även kan härledas till personalmanagement och policys 

på organisaionsnivå. Analysen belyser även att inte alla aspekter av Individ-fokus är 

representerade på företagen då samtliga saknar en tydlig karriärväg, och att det är mycket upp 

till individen att ta initiativ om sina mål med hjälp utav företagen.  

Samtliga anställda, inklusive VD på respektive företag sitter och arbetar i ett öppet landskap. 

Analysen visar att det finns skilda meningar om att sitta i öppet landskap då det upplevs som 

både positivt och negativt att sitta väldigt tätt in på varandra.  Det kan vara trångt och lätt att 

störa varandra, samtidigt som det är bra att man kan be om hjälp och åsikter.  Detta kan 

härledas till Coxs (1993) personalmanagement och policys (organisationsnivå).  

Samtliga företag hade någon form av informella nätverk (informell integration) (Cox, 1993) 

som bokklubbar, träningstider och andra aktiviteter, vilka anordnades av de anställdas egna 

bevåg. Enligt respondenterna är de flesta anställda involverade i dessa nätverk.  

 DDB var det enda företag som bjöd in föreläsare inom jämställdhet och mångfald, vilket går 

i linje med Cox (1993) betoning på utbildning för att utveckla anställdas 

mångfaldskompetens. DDB och Grayling har möjlighet till utbyte till de internernationella 

kontoren vilket kan vara ett medel till mångfaldskompetens (Cox, 1993). Gällande 

Organisationskulturens innehåll (Organisationsnivå)har inget av företagen en tydlig vision 

huruvida mångfald går i linje med organisationens mål, men studien visar att ett av företagen 

DDB uttalar sig om en mångfaldspolicy och VD:s eftersträvan att anställa individer med 

olika bakgrunder. Kvalitet av kommunikation mellan grupper (Individnivå) (Cox, 2001) gör 

sig gällande då studien visar att det på DDB upplevs finnas kommunikationsproblem inom 

kreatörsskrået, då prestige gör att de inte vill dela med sig av sitt arbete. Analysen visar att 

kommunikationen på DDB fungerar bra i resterande delar av teamet då de andra ofta bjuder 

in och uppdaterar under arbetsprocessen. 

5.3 Team 
 

Studien av de olika företagen tyder på att det finns likheter såväl som skillnader i hur man 

arbetar med teamsammansättning och hanterar medlemmars olikheter. Genomgående hos 

företagen hade kundens önskemål en stor påverkan på deras arbetssätt. Samtliga företag ser 

stor betydelse vid att finna och sammansätta rätt kompetenser för uppdraget i fråga (Forsyth, 

2014). Vidare påvisas en skillnad i hur byråerna arbetar med personliga färdigheter. Grayling 
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och Volt överväger och värderar båda personliga färdigheter som socialkompetens, i deras 

arbetsprocess vid sammansättning av team (Forsyth, 2014). Det påvisades även att 

medvetenheten om betydelsen av personlighet vid teamsammansättning (Forsyth, 2014) 

delade företagen i studien. På Grayling och Volt uppfattas medvetenheten som högre, och de 

anser att personligheten är en viktig del av deras process att skapa ett framgångsrikt team. 

Resultatet redogör för att inget av företagen, trots medvetenhet om personlighetens betydelse 

tänker enligt fem-faktors-modellen (Forsyth, 2014), utan det är mer ett intuitivt 

grundläggande tankesätt vid sammansättningsprocessen. På DDB och Forsman & Bodenfors 

diskuteras personligheten men det är inte ett kriterium som prioriteras i någon större 

utsträckning  

Genomgående för studiens företag är att det finns tydliga tendenser på ambitioner att ha 

team-medlemmar med olika bakgrunder (Agrawal, 2012). Ambitionen finns men studien 

påvisade dock skillnader i hur företagen arbetar i praktiken. Forsman & Bodenfors strävar 

aktivt efter att medlemmarna ska ha skillnader i bakgrund, och står ut jämförelsevis med de 

andra företagen. Det påvisas att vid större projekt och vid problem, används det utökade 

team, främst på kreatör sidan, vilket ökar den totala kunskapen och antalet synvinklar inom 

gruppen (Agrawal, 2012). Forsman & Bodenfors urskiljer sig inom ytterligare ett område, 

vilket är frekvens av team-medlems byten.  De byter team i högre utsträckning än resterande 

företag och får ett större flöde av individer och synvinklar (Agrawal, 2012). DDB, Grayling 

och Volt arbetar alla med någon form av fasta konstellationer inom teamarbete antingen 

kreatörspar eller team i sin helhet. 
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6. Diskussion & Slutsats 
 

6.1 Diskussion 
 

Det kan finnas flera anledningar till den brist på traditionell mångfald inom företagen som 

uppdagas i undersökningen. Det kan ses som en konsekvens av kommunikationsbranschens 

karaktär. Då de arbetar med kommunikation, som i grund och botten handlar om att sprida ett 

budskap inom diverse kanaler, gäller det att medarbetares svenskkunskaper är på yttersta 

nivå. Samtidigt kan det ses som ett föråldrat hinder då mycket av det arbetet som utförs idag, 

innefattar kommunikation i andra format, som bild och ljud och inte endast språk.  Vidare 

kan en anledning vara att Stockholms reklamskolor är överrepresenterade på företagen, då 

kostnaden för att gå på dessa skolor gör att det blir en naturlig avgränsning och urvalet 

minskar.  

Den individuella mångfalden är mer påtaglig hos samtliga företag men det skiljer i hur 

slående och utbredd den är emellan företagen. De olikheter som finns i nivån av individuell 

mångfald på studiens företag kan tänkas bero på storleksskillnader. Det bör vara mer 

komplicerat för Grayling och Volt som mindre företag, att lyckas skapa en slående 

individuell mångfald inom en specialistbransch med ett begränsat antal anställda. Det finns 

även skillnader i mängden individuell mångfald mellan skrån på företag, exempelvis är 

kreatörsidan mer homogen då det är övervägande män med liknande utbildningsbakgrund. 

Det kan tyckas vara motsägelsefullt att ha säga sig tro på att mångfald leder till nyskapande 

idéer och kreativitet, men samtidigt ha en stor homogenitet och arbeta med fasta par bland 

kreatörer, som är den kreativa kärnan av verksamheten.  

Då den individuella mångfalden är mer påtaglig i samtliga företag är det ingen överraskning 

att det finns flest tendenser av individfokus som tillvägagångssätt för samtliga. Att vilja 

maximera sina anställdas potential kan kännas som en självklarhet för alla organisationer, 

dock finns det olika sätt att göra det samtidigt som man tillgodoser sina anställdas olika 

behov. Jämställdhetsarbetet som sker på både DDB och Forsman & Bodenfors tyder på 

diskrimineringsfokus inom företagen. Det uppfattas dock inte som att de kvoterar in kvinnor, 

utan att de huvudsakligen arbetar med individfokus och fokuserar på kompetens, men att det 

önskas fler kvinnor på företagen.   
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Huruvida företag stimulerar ett mångfaldsklimat, har en avgörande betydelse för hur väl 

mångfalden i ett företag hanteras. Det kan dock argumenteras för att en aktiv hantering av 

mångfaldsklimatet är av större betydelse i ett företag som har en traditionell mångfald i större 

utsträckning. Detta för att de traditionella aspekterna av mångfald är synliga, och kan löpa 

större risk för diskriminering. Dock är motverkande av diskriminering inte den enda aspekten 

som ett väl skött mångfaldsklimat ger upphov till, utan även ett sätt att proaktivt använda 

mångfald som en resurs. Då mångfaldsklimatet påverkar de individuella framgångarna som i 

sin tur påverkar organisatorisk effektivitet och produktivitet, är det av stor vikt att få varje 

individ på företaget att trivas.  

Samtliga företag i studien inkluderar personalmanagement och policys i relativt hög mån, 

vilket kan förklaras av att det är en komponent i mångfaldsklimat som företag har en direkt 

påverkan i deras management. Detta kan tyda på att företagen har som ambition att tillgodose 

de anställdas behov samt att ta tillvara på deras individuella egenskaper. Då samtliga företag 

uttrycker en positiv bild av mångfald och dess fördelar i en organisation och team, kan det 

tyckas vara förvånande att mångfald inte ingår i organisationskulturens innehåll i någon 

större utsträckning. En tydligt kommunicerad vision om hur företagen uppskattar och drar 

nytta av mångfald, kan fungera som ett marknadsföringsmedel för att få både en traditionell 

och icke-traditionell mångfald i branschen. Vidare har hälften av företagen initiativ som 

utvecklar medarbetares mångfaldskompetens i form av utlandsvistelse och utbildning om 

mångfald. Två av de fyra företagen har inga internationella kontor vilket medför att företagen 

inte kan tillhandahålla ett kunskapsutbyte mellan internationella kontor. Dock bör det inte 

finnas något hinder till att hålla utbildningar om mångfald för medarbetare på samtliga 

kontor, vilket endast ett av företagen tillhandahöll.  

Studien visar att det finns samband mellan företagens mångfaldsmanagement och hur de 

arbetar med sammansättningen av team. Sambandet gör sig främst tydligt i att det finns en 

medvetenhet om de positiva effekterna av att ha mångfald inom team, vilket påverkar 

företagens arbetssätt. Genomgående ligger huvudfokus på kunskap, färdighet och förmåga 

vid sammansättningen för att få en slagkraftig grupp. Att de vill skapa en slagkraftig grupp är 

ingen överraskning, då de arbetar för kundens räkning och verksamheten bygger på den 

produkt dess team levererar. Det uppfattas som att de försöker få in en blandning av olika 

färdigheter, dock kan det vara ett resultat av projektets karaktär, exempelvis att det krävs 

digitala kunskaper. Samtliga företag anser att blanda individer med olika bakgrunder, 

kompetenser och perspektiv som en väg att förbättra det slutliga resultatet. Forsman & 
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Bodenfors arbetar med att få en så stor blandning av bakgrunder som möjligt, vilket skiljer 

dem från de andra företagen. Forsman & Bodenfors har ett anmärkningsvärt ombytligt och 

öppet flöde av olika individer i deras sammansättningar av team och arbetar aldrig med fasta 

team vilket är mer vanligt i resterande företag. Den mer öppna och ombytliga synen på team 

som Forsman & Bodenfors har bör leda till ett större utbyte av kunskap, tankar och idéer på 

arbetsplatsen genom en ökad interaktion och integrering mellan olika individer. Medvetenhet 

om personligheters betydelse för att skapa en väl presterade grupp finns på samtliga företag, 

dock så lägger Grayling och Volt större vikt på personlighet. Vidare så var det inget kriterium 

som prioriterades, vilket kan tänkas bero på att det viktigaste för samtliga är att jobbet utförs 

och att resultatet är av bra kvalité. Volt och Grayling värderar den sociala kompetensen högt 

då det är eftertraktat när de försöker sälja in sig till en ny kund, vilket inte framkom på DDB 

och Forsman & Bodenfors. Det kan argumenteras för att mindre byråer har större behov av 

att sälja in sig själva och att större byråer kan tänkas ha större möjlighet att leva på dess rykte 

och tidigare arbeten. 

6.2 Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och öka förståelsen för hur företags 

mångfaldsmanagement manifesterar sig på teamnivå. För att utröna syftade ämnade 

uppsatsen att besvara tre forskningsfrågor: Hur företags mångfaldsmanagement manifesteras 

på teamnivå, hur företag tar tillvara på den existerande mångfalden samt hur sambandet ser ut 

mellan företags mångfaldsmanagement och sammansättningen av team. För att besvara 

studiens syfte undersöktes företags förhållningssätt till mångfald, mångfaldsklimat, samt 

deras arbete vid teamsammansättning. Studien utfördes på fyra företag inom 

kommunikationsbranschen: DDB, Forsman & Bodenfors, Grayling och Volt. 

Resultatet visar att traditionell mångfald inte är representerad i större utsträckning inom 

företagen och att det kan vara genomgående för hela kommunikationsbranschen. Studien 

påvisar skillnader inom könsfördelningen på företagen, samt att det är en övervägande 

mansdominans inom branschen. Vidare påvisar resultatet att de osynliga aspekterna av 

mångfald är mer påtaglig i studien, då samtliga företag har medarbetare med olika 

personligheter, bakgrunder och erfarenheter. 
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 Företagen motiverar sin mångfald likt lärande-och-effektivitetsperspektivet och ser det som 

en potentiell resurs. Karaktären av samtliga företags mångfaldsmanagement är övervägande 

individfokus och individers skillnader uppmärksammas och anses betydelsefulla. Med hänsyn 

till den existerande mångfalden på företagen, uppträder mångfaldsklimatet på respektive 

företag som positivt. Vidare har samtliga företag en relativt hög grad av personalmanagement 

och policys, där fokus är på individen och dennes utveckling.  

Studiens resultat har belyst hur sambandet mellan företags mångfaldsmanagement och 

sammansättning av team ser ut. Det skiljde sig mellan företag hur påtagligt sambandet. 

Gemensamt var att samtliga företag arbetar med att försöka tillgodose mångfalden och 

sammansätta så olika team som det är möjligt för tillfället. Det uppdagades att samtliga 

företag strävar efter att ha en god blandning av erfarenhet, bakgrund och kompetens i sina 

team. 

Sammanfattningsvis har studien påvisat att samtliga företag upplever att en väl hanterad 

mångfald leder till kreativitet och nyskapande idéer. Resultatet har belyst hur företags 

mångfaldsmanagement manifesteras på teamnivå, hur man tar tillvara på den existerande 

mångfalden och hur sambandet mellan mångfaldsmanagement och sammansättning av team 

ser ut. Slutligen har studien har gett en djupare inblick i hur företag inom 

kommunikationsbranschen arbetar med mångfald.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Studiens begränsningar har tidigare presenterats i avsnittet metodkritik. I metodkritiken lyftes 

resultatets avsaknad av generaliserbarhet fram, som följd av studiens omfång. Studiens 

kvalitativa karaktär leder till att det skulle vara av intresse att med denna undersökning som 

grund, utföra en kvantitativ studie inom samma område för att möjligtvis ge en mer 

övergripande bild. Fortsättningsvis utfördes undersökningen på företag inom 

kommunikationsbranschen. Det gör att det skulle vara intressant med framtida forskning 

utförd på andra branscher, för att undersöka såväl likheter som skillnader mellan branscher. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Ledningen 

Allmänna frågor 

1. Vilken är din roll i företaget, ansvarsområden, dagliga uppgifter osv? 

2. Hur länge du haft den rollen i företaget? 

3. Hur länge har du arbetat på företaget? (om, innehaft andra roller i företaget) 

4. Hur skulle du beskriva Reklam/PR-branschen? (Kommunikationsbranschen) 

Mångfald i företaget 

5. Hur skulle du definiera mångfald? 

6. Hur ser mångfalden ut hos er i dagsläget? 

7. Hur arbetar ni med mångfald? 

8. Hur ser ni på individuell mångfald? 

- Personlighet 

- Utbildning 

- Erfarenheter 

9. Vilka fördelar/nackdelar tror ni att ha en mångfald (i organisation/team) ger? 

10. Vad har ni för bakgrunder på ert kontor? 

- Utbildning, olika lärosäten? 

- Arbetslivs erfarenheter? 

- Bott i andra länder? 

11. Har ni kunskapsutbyte mellan de internationella kontoren? (DBB och Grayling) 

- I vilken utsträckning? Hur ofta? 

- Hur känner ni att det fungerat? 

- Positiva/Negativa effekter? Bestående? 

12.  Känner ni till att det finns forskning som påvisar att mångfald är positivt korrelerat 

med kreativitet och bättre problemlösning? 

 

Teamsammansättning 

 

13. Hur sammansätts teams/projektgrupper? 

- Vad är huvudtanken/huvudmotivet bakom? 

- Kriterier 

- Personlighet 

- Kunskap, Färdighet och Förmåga 

14. Det finns fem personlighetsdrag vars betydelse kartlagts vid arbete i team, är det 

något ni är medvetna om? 

- Fem-faktors-modell, öppenhet, extroverta, medgörlighet, arbetsmedvetenhet, 

neurotisk 

15.  Finns det vissa sammansättningar som ni undviker? 
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16. Har det skett någon förändring i hur ni sammansätter teams? 

17. Används samma “uppsättning” i stor utsträckning eller skiljer det sig från projekt till 

projekt? 

- Hur kommer det sig? Vissa personer som fungerar bättre med varandra? 

- Inte oroliga för groupthink? 

18. Hur upplever ni att teamarbetet fungerar i dagsläget? 

19. Upplever ni att blandningen av individer i era team ger upphov till bättre kreativitet 

och problemlösning? 

 

Övriga frågor 

 

20. Hur sprider ni kunskap i företaget/medarbetare emellan? 

- I team-samarbete? 

- Brukar ni ha anställda med en viss expertis som undervisar? 

21. Vad gör ni för att skapa en stimulerande miljö? 

- Vad gör medarbetare vid en eventuell(t) konflikt/missnöje? 

22.  Burkar ni ha after-works? 

23. Har ni någon form av social nätverk på er arbetsplats? 

24. Hur skulle du beskriva relationer mellan ledningsgruppen och medarbetare? 

25. Brukar företaget tillhandahålla någon form av utbildningsprogram? 

26. Finns det en tydlig karriärväg i företaget? 

27. Erbjuder ni flextid och liknande? 

 

Om ej omfattande mångfaldspolicy 

 

28. Är mångfaldsarbete något som dykt upp på agendan tidigare? 

29. Är mångfaldsarbete något som dykt upp på agendan tidigare? 

30. Varför tror du att ni inte arbetar med mångfald eller försöker att få blandade 

team/anställda på kontoret? 

31. Vad ser ni för problem med att arbeta med mångfald? 

 

Teammedlem 

 

Allmänna frågor 

 

1. Vilken är din roll i företaget? 

2. Vilken roll har du i projektgruppen? 

3. Hur länge har du arbetat på företaget (om innehaft andra roller i företaget) 

 

Mångfald i företag/team 

 

4. Hur upplever du företagets syn på mångfald? 

5. Hur upplever du att företaget arbetar med mångfald? 

6. Upplever du att ledningen sammansätter projektgrupper för att få ett mångsidigt 

team? 

7. Upplever du att ni i ert team kompletterar varandra? 

8. Upplever du mångfalden i ert team bidrar till kreativitet och bättre problemlösning? 

9. Upplever du att kommunikationen fungerar väl i ert team? 

10. Upplever du att skillnader i ert team kan upphov till konflikter? 
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Övriga frågor 

 

11. Upplever du att det är en stimulerande och motiverande miljö på företaget? 

12. Känner du att det är fritt att komma med och diskutera idéer? 

13. Upplever du att du kan utnyttja dina talanger fullt ut? 

14. Upplever du att det finns en tydlig karriärväg i företaget? 

15. Hur skulle du beskriva relationer mellan ledningsgruppen och medarbetare? 

16. Har ni någon form av sociala nätverk på er arbetsplats? 
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