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Sammandrag 
 

Tidigare forskning gällande mångfald i näringslivet har undersökt lönsamhet och nytta med 

balans i styrelsen och en ökad mångfald. Däremot är forskning gällande hur näringslivet kan 

omsätta insikten om vikten av mångfald till förändrade beteenden och strukturer mer sällsynt. 

Denna uppsats ämnar generera kunskap om hur ett svenskt företag arbetar för att integrera 

mångfald i företagsstrukturen genom en fallstudie på ett svenskt industriföretag som profilerar 

sig som ledande inom mångfaldsfrågor. För att undersöka hur företaget arbetar strukturellt 

med mångfald har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använts. Analys 

av empiri och teori visar på behovet av att skapa en öppen och inkluderande företagskultur, 

baserad på moraliska värderingar och normer. Genom diskussion, reflektion och egna 

upplevelser kan medvetenheten och förståelsen för varandras olikheter öka hos medarbetarna. 

Detta skapar grunden för mångfaldsarbetet som kontinuerligt upprätthålls genom samspel 

mellan medarbetarna och strukturella styrmedel som rekrytering, ledarskap och socialisation.   

Fortsatt forskning kring företagets mångfaldsarbete skulle kunna visa på hur viktig 

tidsaspekten är, för att få en uppfattning om hur lång tid det tar att förändra företagskultur och 

struktur.  

 

Nyckelord: Företagskultur, förändringsarbete, inkluderande ledarskap, mångfald, 

verksamhetsstyrning.  
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1. Inledning 

Att lyfta blicken från individuella prestationer och se styrkan i en grupps samlade kompetens 

och erfarenhet blir allt mer viktigt för företag som konkurrerar på en global marknad. Den 

tekniska utvecklingen såväl som sociala förutsättningar förändras ständigt och ställer nya, 

högre krav på företag vad gäller innovation och flexibilitet (Pless & Maak, 2004:130). Ett mer 

diversifierat samhälle ställer krav på ett organiserat mångfaldsarbete, som ger långsiktiga och 

värdeskapande konkurrensfördelar för företagen (Mlekov & Widell, 2013). 

 

Forskning visar att en arbetsgrupp med individer som har olika förutsättning, erfarenhet och 

egenskaper skapar mer innovativa lösningar och kommer fram till mer genomtänkta beslut 

(Leung et al 2008, Miller et al 2009). Ändå är vissa samhällsgrupper, t.ex. medelålders män, 

överrepresenterade på ledande positioner och styrelseuppdrag (Lundeteg et al 2015). 

Företagsledare är medvetna både om vikten av att inte gå miste om den kompetens som finns 

t.ex. bland kvinnor och utrikesfödda (Statens Offentliga Utredningar 2014:80), samt den 

effekt mångfald har på varumärkesbyggnad (Miller et al, 2009). Forskare, politiker och 

näringslivsföreträdare är eniga om den företagsekonomiska kraft som finns i ett jämställt och 

mångkulturellt näringsliv och flera företagsledare vill förbättra sitt arbete med mångfald och 

frågan diskuteras flitigt i media. Varför ser vi då inte en bred mångfald i dagens näringsliv?  

 

För att arbeta långsiktigt med mångfald krävs det integrering av mångfald i strukturella 

rutiner och processer (Pitts et al, 2007). Pless & Maak (2004) framhäver vikten av att arbeta 

med moraliska värderingar och normer för att förändra företagskulturen. Ng & Sears (2011) 

lyfter fram ledarskapet som nyckeln i mångfaldsarbete. Groysberg & Connolly (2012) visar 

att ett personligt engagemang ofta ligger till grund för ett aktivt mångfaldsarbete.  Baserat på 

dessa teorier utgår vi ifrån hypotesen att mångfaldsfrågan måste lyftas från engagerade 

individer och integreras i företagets struktur, för att skapa kontinuitet och långsiktighet. 

 

Denna uppsats ämnar undersöka hur ett svenskt företag arbetar strukturellt med att öka 

mångfalden. Att vara ett företag med kvantitativ mångfald är inte tillräckligt i framtiden utan 

inkludering är avgörande för att nyttja mångfaldens fördelar och möta omvärldens krav (Pless 

& Maak, 2004). Det är därför av särskilt intresse att studera hur företag kan arbeta strukturellt 

för att skapa hållbara förändringar och förändra normer i företagets kultur.  
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Tidigare forskning gällande mångfald i näringslivet har undersökt lönsamhet och nytta med 

balans i styrelsen och en ökad mångfald (Miller et al, 2009). Däremot är forskning gällande 

hur näringslivet kan omsätta insikten om vikten av mångfald till förändrade beteenden och 

strukturer mer sällsynt. Denna uppsats ämnar generera kunskap om hur ett svenskt företag 

arbetar för att integrera mångfald i företagsstrukturen genom en studie av ett svenskt 

industriföretag som profilerar sig som ledande inom mångfaldsfrågor. Genom att intervjua 

åtta chefer inom olika delar och på olika nivåer i företaget har vi fått en insikt i hur företaget 

arbetar strukturellt med frågan och en belysning från olika individers perspektiv.  

 

För att uppfylla syftet med studien utgår vi från följande forskningsfråga: Hur kan mångfald 

integreras i företagsstrukturen? 

 

I efterföljande avsnitt görs en redogörelse av den teoretiska referensramen för studien. I 

avsnittet presenteras styrmedel som påverkar företags strukturella arbete med mångfald. Efter 

avsnittet med den teoretiska referensramen presenteras vald forskningsmetod samt en 

beskrivning av hur insamling av empiri har genomförts. Efter metodavsnittet presenteras 

empirin och resultatet av de genomförda intervjuerna. Med grund i den redovisade teorin 

analyseras empirin och sammanfattas i form av slutsatser av studien och uppslag för framtida 

studier föreslås. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Definition av mångfald 

Mångfald är för många ett brett begrepp som kan inkludera allt från jämställdhet mellan 

könen till förståelse för kollegor med andra kognitiva funktioner än en själv, t.ex. mer 

extrovert eller introvert. Vi har valt att definiera mångfald som en samling individer som har 

olika förutsättning, erfarenhet och egenskaper i enlighet med Mlekov & Widell (2013). Denna 

definition bygger på den moraliska grunduppfattningen om allas lika värde.  

2.2. Olika nivåer av mångfaldsarbete 

Mångfaldsarbete brukar delas in i tre olika nivåer, där den första nivån handlar om 

företagsstruktur i form av att följa gällande lagar och regler gällande antidiskriminering.  I 

Sverige måste företag arbeta förebyggande mot diskriminering pga. etnicitet, kön eller sexuell 

läggning. Allmänna lokaler ska vara tillgängliga (t.ex. rullstolanpassade) och företag med mer 

än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan (Rosengren, 2010:8). Den andra nivån handlar om 

företagskultur, att medvetandegöra mångfald vilket innebär t.ex. att analysera hur företaget 

bemöter och kommunicerar med människor, vilka de riktar sig till i marknadsföring och vid 

rekrytering. Den tredje och högsta nivån handlar om en kombination av struktur, kultur och 

att leda för mångfald, vilket är det vi kommer att studera (Pitts, 2007:1578). 

2.3. Varför mångfald? 

Varför väljer företag att arbeta med mångfald? Det kan finnas olika drivkrafter för ett 

förändrat eller fördjupat mångfaldsarbete. Inre drivkrafter kan vara nya personer i ledande 

befattningar som är engagerade i mångfaldsfrågan. Yttre drivkrafter rör ekonomiska vinster 

och globala påtryckningar (Alvesson & Sveningsson, 2008, Blomquist & Röding, 2010). 

Sverige har varit och kommer att vara beroende av arbetskraftinvandring vilket gör att 

öppenhet och inkludering i arbetslivet för nya medarbetare blir en viktig del för företagen. En 

stor del av svensk bruttonationalprodukt (45 % 2013, Carlgren, 2015: ekonomifakta.se) 

kommer från export till utlandet. På en global marknad ger mångfald en stark konkurrenskraft 

i att bättre förstå kunder från olika kulturer samt att kunna ta fram innovativa lösningar på 

lokala problem (Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001).  
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Även om forskningen kring effekten av mångfald inte är entydig, så visar studier av t.ex. 

Miller et al. 2009 på direkta samband mellan mångfald och ökad innovation och utveckling 

samt beslut av högre kvalitet. En annan yttre drivkraft handlar om “image”, att profilera sig 

som aktiva inom mångfald är positivt för företaget och dess varumärke hos kunder och andra 

intressenter samt för att framstå som en attraktiv arbetsgivare då fler och fler söker sig till 

värderingsstyrda företag (Ng, 2005:1196). Företag som arbetar med inkludering och mångfald 

ser vanligen ökad kreativitet och trivsel, vilket skapar ett större engagemang och 

medarbetarna attraheras att stanna kvar på arbetsplatsen (Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001). 

Heterogena grupper kan behöva längre tid för att lösa en uppgift då olika tankesätt ska mötas. 

Då börsnoterade företag ofta har en press att leverera resultat till sina ägare kan det uppfattas 

som en fördel med homogena grupper som snabbare kan fatta enhetliga beslut. Dock kan 

denna kortsiktighet riskera företagets konkurrenskraft på längre sikt (Lundeteg et al, 2015).  

2.4. Att skapa en struktur för mångfald  

Den kunskap som finns hos medarbetarna i form av erfarenheter, kompetens och 

ledningsförmåga kallas för humankapital och är i många fall det mest värdefulla hos ett 

företag. Det som kan tillskrivas företaget i sig kallas strukturkapital, d.v.s. framtagna 

processer och rutiner, databaser och patent (inre strukturkapital), varumärke och etablerade 

relationer till kunder och intressenter (yttre strukturkapital). För organisationen är det viktigt 

att föra över så mycket som möjligt av humankapitalet till strukturkapitalet för att undvika att 

förlora kunskap när t.ex. medarbetare lämnar organisationen (Robbins et al, 2010:521). 

Mångfald handlar just om att värdesätta människors olika erfarenheter, värderingar och 

perspektiv, och är egentligen ett sätt att förstärka humankapitalet. Att lyfta över 

mångfaldsfrågan från engagerade individer till ett arbetssätt integrerat i företagsstrukturen, är 

ett sätt att ge kontinuitet och skapa verklig förändring (Kandola & Fullerton, 1998:70). En 

företagsstruktur som värdesätter människors olikheter, kommer skapa mervärde för både 

humankapital och strukturkapital.  

2.4.1. Implementering kräver förståelse och diskussion 

Mångfald är en komplex fråga, vilket ställer krav på implementeringsprocessen. En 

kostnadsbesparande åtgärd har t.ex. ett tydligt och enkelt resonemang, “vi behöver spara 

pengar och därför måste vi minska våra kostnader”, vilket gör att en envägskommunikation 

från chefer är möjlig vid implementering. Mångfald, som inte har lika tydligt orsak-verkan 

samband kräver däremot en tvåvägs dialog med stort utrymme för diskussion och interaktion 
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för att kunna implementeras (Nutt et al, 1998:263). Ju tydligare sambandet är mellan att 

arbeta med mångfald och de resultat man förväntas uppnå, desto mindre blir motståndet i 

organisationen (Pitts, 2007:1582).  Att tillåta deltagande av representanter från olika grupper 

av medarbetare är ett bra sätt att snabba på implementeringen, det bör finnas ägandeskap och 

acceptans på samtliga nivåer (Pitts, 2007: 1583). Andra tekniker som att använda makt eller 

övertalning har ofta motsatt verkan (Nutt et al, 1998:235). När det gäller implementering av 

mångfaldsarbete är det viktigt att det finns tid och resurser tillgängligt, att det finns riktlinjer 

att följa samt att chefer i ledande positioner lever förändringen genom att vara förebilder och 

skapa en tydlig process för att involvera medarbetarna i förändringen (Pitts, 2007:1581-1583, 

Kandola & Fullerton, 1998:69). Förändringsarbete är tidskrävande vilket gör att ledning, 

mellanchefer och medarbetare kan befinna sig i olika faser då de fått olika mycket 

information om förändringen. Tydlig kommunikation och skapandet av en vision för att ge 

insikt om förändringen kan motverka detta (Blomquist & Röding, 2010:XX). Visionen bör 

korrelera med företagets affärsmål för att skapa målkongruens och kan formuleras explicit i 

form av en policy eller i övergripande fokusområden (Kandola & Fullerton, 1998:65). För att 

kommunikation ska vara lätt att uppfatta och förstå behöver mottagaren ha förtroende för 

källan samt nås av budskapet upprepade gånger på ett konsekvent och tydligt vis (Pitts, 

2007:1583). Det är viktigt att komma ihåg att kulturförändringar tar tid (Pless & Maak, 

2004:144).  

2.4.2. Kultur, värderingar och normer 

För att få strukturen att fungera och knyta ihop människorna med processerna behövs kultur. 

Organisationskultur har den mest avgörande interna påverkan på medarbetarnas beteende. 

Organisationskultur är uppbyggd av tre nivåer; grundläggande antaganden, värderingar och 

beteendenormer, samt artefakter (fysiska uttryck av kultur, t.ex. klädkod och verbala uttryck) 

(Schein, 2010:23-33). Kulturen fungerar vägledande genom att bidra till hur den anställda 

sorterar information och effektivt avgränsar vad som är relevant för arbetsuppgifterna utifrån 

en uppfattad kognitiv karta (Jacobsen & Thorsvik, 2014:154). En förutsättning för mångfald 

är att skapa en inkluderande kultur där alla tillåts komma till tals. Det handlar om att skapa en  

förståelse för att allas åsikter är värda att höras och skapa den öppenhet som krävs för att även 

mindre privilegierade röster kan ta plats. Om detta inte lyckas så går det inte heller att få ut 

nyttan av mångfalden, som då förblir en siffra i statistiken (Pless & Maak, 2004: 131, 134). I 

och med att mångfald innefattar just olika åsikter gäller det att bygga kulturen på 

gemensamma värderingar. Ömsesidig förståelse är inte unikt för en viss kultur eller religion 

och utgör därför en universell bas för en inkluderande kultur (Pless & Maak, 2004: 134).  
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En utmaning med en öppen och inkluderande kultur är att få balans mellan chefens två roller, 

som en del i gruppen och som ledare. I hierarkiska organisationer krävs det extra reflektion 

hos medarbetare att fundera över sitt eget ansvar för att främja mångfald och inte lämna allt 

ansvar till chefen.  En personlig förståelse lägger grunden för en långsiktig kulturförändring, 

att erbjuda utbildning för medarbetarna där de får samtala om känslor och upplevelser 

kopplade till mångfald  är därför centralt (Kandola & Fullerton, 1998:68-93, Pless & Maak, 

2004: 131, 136, 143). Enligt Edgar Schein, professor på Sloan School of Management, MIT, 

USA, är det just att det skett ett medvetet val och särskillnad mellan vad som är bra och 

dåligt, som skapar värderingar av grundläggande antaganden (Jacobsen & Thorsvik, 

2014:147). Pless & Maak anser att mångfaldsarbete måste grundas på moraliska antaganden 

om allas lika värde (Pless & Maak, 2004:131). Traditionell marknadsliberalism utgår ifrån att 

det finns en rätt metod och att de andra är felaktiga, därför är det extra viktigt att öppna upp 

och se att det kan finnas olika vägar fram (Pless & Maak, 2004:135). Att erkänna 

medarbetares olika bakgrund och att försöka förstå varandras åsikter och hitta gemensamma 

nämnare är just vad Pless & Maak menar med mångfaldsarbete:  

 

“Coping with diversity on a normative level means exactly this: recognizing difference while 

looking for the common bond.” (Pless & Maak, 2004:131) 

 

I dagens individualistiska och kompetitiva arbetslandskap med nedskärningar, varsel och 

hårda konkurrens är det en utmaning att få medarbetare att se gruppen som en helhet  (Pless & 

Maak, 2004:132).  Inom sociologin har det länge funnits en debatt kring samverkan mellan 

struktur och individ. Margaret Archer, professor i sociologi vid universitetet i Warwick, 

menar att det finns ett samspel, d.v.s. att sociala strukturer påverkar människors handlingar 

men att människans handlingar i sin tur kan påverka strukturen. I mångfaldsarbete blir detta 

tydligt då medarbetarnas attityd till varandra samspelar med t.ex. strukturella metoder vid 

rekrytering. Archer lyfter även fram vikten av att förstå strukturen för att kunna reflektera 

kring de ramar och möjligheter som strukturen erbjuder, för att sedan antingen kunna 

acceptera och arbeta efter dem eller arbeta för att förändra dem, vilket poängterar vikten av 

tydlig kommunikation (Flärd, 2008:7-8).  

  

En inkluderande organisationskultur skapar en helhetssyn där strukturer och processer är 

verktyg som förstärker möjlighet för reflektion och skapande av integritet hos både 

medarbetare och organisation (Pless & Maak, 2004:134). En stark organisationskultur 
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resulterar i ett starkare förtroende för de anställda, vilket minskar behovet av ömsesidig 

kontroll och övervakning (Jacobsen & Thorsvik, 2014:153).  

2.5. Styrmedel för mångfald 

Strukturella styrmedel och riktlinjer anpassade till mångfald (Pless & Maak, 2004:141) är 

t.ex. rekrytering, socialisation och ledarskap samt disciplinering (Jacobsen & Thorsvik, 

2014:106). 

2.5.1. Rekrytering 

Rekryteringsprocessen är ett användbart verktyg för att få in mer mångfald bland personalen. 

Från företagets sida handlar det om att se till att det finns ett brett underlag att utgå ifrån vid 

nyrekrytering samt att rekryterande chefer utmanar sina egna ibland förutfattade meningar om 

vem som passar för jobbet. Mångfaldsrekrytering utgår ifrån kompetens och en analys av 

gruppen för att se vilken kompetens som saknas. Att dölja namn, kön och ålder i ansökningar 

kan vara en metod att bortse från sina fördomar i rekryteringsprocessen. (EDGE, 2015). 

Mlekov & Widell (2013) betonar vikten av rekryteringsprocesser för implementering av 

mångfaldsarbetet. Att skapa en heterogen arbetsgrupp är enligt Mlekov & Widell (2013) 

grundläggande för att ett framgångsrikt mångfaldsarbete ska kunna förverkligas.  

2.5.2. Socialisation och ledarskap 

Två förhållanden som är av särskild vikt när en enhetlig organisationskultur utvecklas är dels 

ledning och ledarens beteende samt socialisation i organisationen. När rekryteringen är 

genomförd försöker organisationer socialisera sina anställda så att de känner lojalitet och 

anpassar sig till organisationens normer, värderingar och grundläggande antaganden. Detta 

kan ske genom ledarskapsutbildningar, mentorer eller olika interna grupper. Målet med 

socialiseringen är att de anställda internaliserar organisationens kultur, vilken kan sägas gå i 

arv till nyanställda genom socialiseringsprocessen (Weber, 1971). Att leda för mångfald 

handlar om att göra mångfald till en naturlig del i arbetet och här har chefer och ledare en 

extra viktig roll, dels i själva förändringsarbetet men främst genom deras dagliga arbete med 

inkluderande ledarskap, att se varje medarbetare. Att arbeta inkluderande betyder att alla får 

göra sin röst hörd i arbetsgrupper och arbetslag. Heterogena grupper skapar kortsiktigt en 

högre grad av konflikt då olika erfarenheter och information ska delas och bearbetas i 

gruppen, men det är just i denna process som nya idéer och mer genomtänkta beslut kan fattas 

på ett långsiktigt plan (Leung et al, 2008). Utmaningar med mångfald är att det kan skapa 
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otydlig kommunikation, en ökad konfliktnivå och lägre känsla av sammanhang (Pitts, 

2007:1576). Detta ställer högre krav på cheferna att hantera konflikter, få gruppen att 

samarbeta och enas samt att anpassa sitt ledarskap efter individ och situation. Homogena 

arbetsgrupper riskerar å andra sidan att bli för samstämmiga där viljan att vara en enad grupp 

hindrar förmågan till kritiskt tänkande och ifrågasättande, s.k. grupptänk (Kor, 2003:711). För 

att som chef implementera mångfaldsarbete krävs en lyhördhet och öppenhet för att se till att 

alla medarbetare förstår varför förändringen sker. Ju större trovärdighet chefen har desto 

lättare kan medarbetarna följa efter. Det är viktigt att cheferna tar ansvar för frågan och visar 

förändringen hos sig själva så att andra kan följa efter (Kandola & Fullerton, 1998:68). Enligt 

Philip Selznick, professor i sociologi och juridik vid University of California, Berkeley, 

innebär äkta ledarskap att påverka den sociala tolkningen av organisationens värden, d.v.s. att 

fungera som en länk mellan organisationens struktur och kultur och dess medarbetare. 

Ledarna bygger på så sätt upp en legitimitet kring organisationen och dess verksamhet. Denna 

funktion hos ledarna är viktig ur mångfaldssynpunkt att förklara de rutiner och processer som 

företaget använder för att öka mångfalden. (Jacobsen & Thorsvik, 2014:504). 

 

Det värdebaserade ledarskapet är i främsta fokus i modern ledarskapslitteratur och innebär att 

ledare måste formulera, såväl som kommunicera, en vision och värderingar som skapar 

mening i organisationen och som gör att de anställda känner att det är viktigt och därför 

engagerar sig i organisationens arbete. Denna ledarstil kallas transformationellt ledarskap till 

skillnad från transaktionellt ledarskap där ledare istället genom förväntningar eller belöningar 

får medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. (Robbins et al, 2010:347). Ng & Sears visar 

2012 i en studie av 572 verkställande direktörer vid olika företag i Kanada att 

transformationellt ledarskap initialt är viktigt för att implementera mångfaldsarbete. När en 

struktur för mångfald finns på plats fungerar båda ledarskapsstilarna för att driva 

mångfaldsarbetet vidare (Ng & Sears, 2012:49). Genom att som företag strukturellt erbjuda 

ledarskapsutveckling kan chefer lära sig att arbeta med inkluderande ledarskap (Pless & 

Maak, 2004:134).  

2.5.3. Disciplinering, uppföljning och mätning 

Att följa upp, utvärdera och mäta mångfaldsarbete är viktigt då det uppmuntrar de anställda 

att handla i enlighet med organisationens vision (Jacobsen & Thorsvik, 2014:106-107). Att 

sätta mål och utvärdera chefer och medarbetare utifrån mångfald, gör också att chefer vänjer 

sig att tänka på mångfald och att se hur gruppen arbetar inkluderande och öppet.  (Pless & 

Maak, 2004:141) Samtliga berörda inom företaget bör få ta del i utvärderingsarbetet och 
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resultaten, då detta kan motivera till fortsatt arbete och engagemang i frågorna (Kandola & 

Fullerton, 1998:68-93). Trots att mångfaldsarbete kan uppfattas som svårt att mäta, då det till 

viss del handlar om individers upplevelser och invanda mönster som kan vara svåra att 

synliggöra så finns det parametrar att arbeta med.  EDGE (Economic Dividends for Gender 

Equality) är en organisation som arbetar för jämställdhet mellan könen och som har utvecklat 

ett certifieringsverktyg för jämställdhet på företag. EDGE arbetar med kvantitativa mått på 

mångfaldsarbete t.ex. att mäta hur väl olika grupper är representerade på företaget jämfört 

med befolkningen samt se om det finns några löneskillnader mellan olika grupper, lika arbete 

ska ge lika lön. I rekryteringsprocessen kan återigen representation av olika grupper 

kvantifieras för att säkerställa ett brett underlag. Andra kvantitativa mått är att se vilka 

medarbetare som lämnar organisationen och se om det finns några mönster där samt att räkna 

andelen av medarbetare som fått utbildning i mångfald. Att strukturellt mäta mångfalden kan 

göras genom medarbetarenkäter för att se om medarbetarna trivs eller om det är någon som 

känner sig åsidosatt. Kundnöjdhet är ett annat kvalitativt mått som visar hur företaget och 

dess produkter/tjänster uppfattas hos kund. Jämförelse mellan olika regioner eller länder kan 

ge en uppfattning om hur väl företaget lyckats tillgodose lokala önskemål. (EDGE 2015, 

Glans, 2010:11).  

2.6. Sammanfattning Teori 

Mångfald handlar om att se och använda människors olikheter som en tillgång. Genom att 

känna sig inkluderad trivs och presterar medarbetare ofta bättre. Att skapa en struktur för 

mångfald baseras på ett öppet implementeringsarbete för att förändra kultur, värderingar och 

normer i organisationen. Genom diskussion, utbildning och mentorskap ökar medvetenheten 

och förståelsen hos medarbetarna för varandras olikheter (Kandola & Fullerton, 1998, Pitts 

2007). Styrmedel som är viktiga i mångfaldsarbetet är rekrytering, ledarskap och uppföljning. 

Ledarskapet är viktigt, dels för att underhålla organisationskultur och värderingar, vara en 

länk mellan strukturen och medarbetarna men även genom att arbeta inkluderande och se alla 

medarbetare. (Pless & Maak, 2004). Vid implementering av mångfaldsarbete krävs, liksom i 

övrigt förändringsarbete, en tydlig vision och kommunikation för att informera, få acceptans 

och ägandeskap för frågan ut i organisationen (Kandola & Fullerton, 1998, Pitts 2007). Att 

ledningen tar ställning för frågan och ger tid och resurser samt riktlinjer för arbetet, visar att 

frågan är viktig för företaget som helhet. Implementering, kultur och strukturella processer 

bygger tillsammans en företagsstruktur som värdesätter människors olikheter, vilket skapar 

mervärde för både humankapital och strukturkapital över tid.  



 14 

3. Metod 

3.1. Operationalisering 

För att undersöka hur företag arbetar strukturellt med mångfald har vi fokuserat på två 

grundläggande begrepp inom mångfald, som lyfts fram av flera studier i teorigenomgången 

(Pitts, Kandola & Fullerton, Pless & Maak m.fl.); skapande av en företagskultur som främjar 

förståelse för olikheter samt användning av strukturella styrmedel för att kontinuerligt arbeta 

med mångfald; rekrytering, ledarskap och uppföljning.  

 

Vi har valt att studera ett svenskt företag som arbetat en längre tid med mångfaldsfrågan, 

vilket innebär att riktlinjer och processer bör finnas på plats samt att förändringsarbetet 

kommit en bit på väg. Då årsrapporter, offentliga riktlinjer samt information tillgänglig på 

företagets hemsida är tänkt att visa upp en genomarbetad och i vissa fall tillrättalagd bild av 

företaget har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer med ett antal chefer inom olika områden på företaget. Då en kvalitativ metod 

försöker förstå och göra en tolkning av verkligheten (Bryman & Bell, 2005) har vi valt denna 

typ av metod för att få ett djupare perspektiv jämfört med kvantitativa metoder, t.ex. enkäter 

som ger en mer generell och statistiskt underbyggd bild. Den kvalitativa metoden är 

fördelaktig då den syftar till att skapa en insikt om respondenternas upplevelser (Alvesson & 

Sköldberg, 1994), t.ex. upplevelse av rådande kultur. Då uppsatsen ämnar undersöka 

strukturella processer ansågs chefer lämpade som respondenter då de har ett större ansvar än 

anställda för ledningen av mångfaldsarbetet, kan tänkas vara mer insatta i processer och 

rutiner samt har inflytande över olika styrmedel för mångfald. Chefer är även viktiga som 

förebilder i mångfaldsarbetet (Pitts, 2007:1581-1583). 

 

Frågemallen är uppbyggd i tre etapper för att fånga och ge olika synvinklar av respondentens 

upplevelse av företaget som helhet, arbetsgruppen och mer personliga erfarenheter. Då flera 

av de teoretiska begreppen kring struktur, kultur och ledarskap går in i varandra ger vissa 

frågor svar som kan appliceras på flera områden. För att undersöka rådande företagskultur och 

värderingar, d.v.s. hur öppna och medvetna medarbetarna är för varandras olikheter använder 

vi öppna frågor där respondenten får beskriva företagskulturen på företaget, hur företaget 

arbetar med mångfald samt vilken typ av utbildning de fått i mångfaldsfrågan (Kandola & 

Fullerton, 1998, Pitts 2007). Frågor kring den arbetsgrupp respondenterna ansvarar för ämnar 

undersöka respondentens medvetenhet av mångfald samt värderingar kring hur det är att 
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arbeta/leda i en homogen eller heterogen arbetsgrupp, vilket ger en kompletterande vinkel av 

företagskulturen (Miller et al, 2009). För att undersöka de strukturella styrmedel som 

företaget använder, ställer vi frågor kring rekryteringsprocessen, ledarskap (både 

respondentens eget samt deras överordnade) samt uppföljning och mätning av 

mångfaldsarbetet. Då själva implementeringsprocessen är intressant för att visa på hur 

företaget arbetar med mångfaldsfrågorna, samt hur detta ser ut över tid, ber vi respondenterna 

beskriva när företaget började arbeta med mångfald samt hur förändringen har sett ut över tid. 

 

3.2. Val av företag 

Företaget vi studerat har valt att vara anonymt, därav presenteras enbart en generell bild av 

företaget. Företaget är svenskt och ingår i en global industrikoncern med dotterbolag och 

verksamhet över hela världen. Företaget är över 100 år gammalt och sysselsätter mer än  

40 000 medarbetare världen över. Företagets tidigare koncernchef har uppmärksammats för 

att systematiskt arbeta med mångfald och inkludering med syftet att dra nytta av individers 

olika förutsättningar, erfarenheter och egenskaper. Företaget är särskilt intressant att studera 

av flera olika anledningar. Företaget verkar i en mansdominerad bransch där andelen kvinnor 

i styrelse såväl som ledningsgrupp generellt är låg i förhållande till andra branscher (Lundeteg 

et al, 2015:13). Vidare har företaget de senaste fyra åren systematisk arbetat med mångfald 

och inkludering och även om företaget inte har en jämställd styrelse och ledningsgrupp så har 

de under det senaste året förbättrat sin ranking med knappt 30 positioner i Allbrightrapporten 

2015, där börsbolag studeras och rankas utifrån andelen kvinnor i ledningsgruppen (%), 

andelen kvinnor i linjen (%) samt andelen kvinnor i styrelsen (%).  

Koncernen arbetar med kärnvärden, uppförandekod och varje svenskt företag har enligt lag en 

egen mångfald- och inkluderingsplan. Företaget har en tydlig vision där de arbetar aktivt med 

mångfald för att vara innovativa, uppfylla kundförväntningar samt för att kunna rekrytera 

medarbetare, vilket de anser leder till tillväxt för företaget.  

3.3. Intervjuer 

Med hjälp av en kontaktperson på företaget valdes åtta chefer inom olika delar och nivåer på 

företaget ut för intervju. Cheferna (hädanefter “respondenterna”) är mellan 35-52 år gamla, 

har arbetat på företaget mellan 9 mån - 20 år och är ansvariga för grupper på mellan 5-50 

personer. Tre kvinnliga respondenter arbetar inom human resources (HR) med lön, 

varumärkesbyggnad, rekrytering, utbildning och mångfald, fem manliga respondenter arbetar 
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på tre olika dotterbolag inom forskning, utveckling och produktion. Cheferna arbetar från 

lokal ledningsgruppnivå till första linjens chef. Studien har inget bortfall, utan samtliga 

tillfrågade respondenter ställde upp för intervju och svarade på samtliga frågor. 

 

Samtliga intervjuer som genomförts har varit semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer har ett mer flexibelt upplägg än strukturerade intervjuer som följer en intervjumall, 

utan att avvika från den. Det semistrukturerade upplägget innehåller övergripande frågor, men 

möjliggör också följdfrågor under intervjun, vilket skapar möjlighet för en djupare bild av 

ämnet genom att respondenten kan fritt berätta om det som respondenten anser viktigt (Hedin, 

1996:6). En frågemall om ca 15 frågor förbereddes och en testintervju genomfördes med 

psykolog F.D. Knaudt 7e dec, 2015, för att undersöka flödet i intervjun samt hur frågorna 

mottogs och förstods. För att spara tid och undvika missförstånd är det viktigt att 

intervjufrågor uppfattas på det sätt författarna menat, vilket testintervjun konfirmerade 

(Hedin, 1996:8). Frågemallen uppdaterades därefter och skickades ut tillsammans med ett 

följebrev till samtliga respondenter (bilaga 9.1.). Med hänsyn tagen till geografisk spridning 

av respondenter ansågs telefonintervju vara mest effektivt. Intervjuerna genomfördes under 

35-55 minuter via join.me, ett elektroniskt konferenssystem som möjliggör flerpartssamtal 

samt ljudinspelning (efter godkännande av varje respondent). Syftet med intervjuerna var att 

fånga olika chefers upplevelse av företagets mångfaldsarbete för att identifiera de kritiska 

stegen och de förutsättningar som krävs för att lyckas förankra mångfaldsarbetet i 

företagsstrukturen.  

 

Materialet från intervjuerna har analyserats genom att lyssna igenom inspelningarna och 

nedteckna relevanta delar rörande kultur, struktur och förändringsarbetet. Utgångspunkt har 

varit forskningsfrågan och materialet har sökts igenom för att hitta information som kan 

kopplas till de teoretiska begreppen: medvetenhet kring mångfald samt aktuell företagskultur 

(kodord: aktuell företagskultur, grundläggande antaganden, värderingar, artefakter).  

implementering/förändringsprocessen (kodord: förändringsprocess), strukturella styrmedel 

(kodord: rekrytering, ledarskap och uppföljning) (Hedin, 1996:9). Belysande citat har valts ut 

med interbedömarverifiering (Hedin, 1996:10), där författarna valt ut citat i de olika 

kategorierna  och sedan bett den andra personen att tematisera citaten. Detta har upprepats 

tills båda författarna varit överens.  
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3.4. Perspektiv och begränsningar 

Urvalet av respondenter kan i sig utgöra en begränsning då de valts ut på grund av ett intresse 

för mångfaldsfrågan. Det hade varit intressant att ta del av någon som inte är intresserad av 

frågan för att undersöka motsvarandes attityd till planer, policys och arbetsmetoder. Flera av 

cheferna vi intervjuat arbetar inom human resources och kan till viss del vilja visa upp en 

positiv bild av företaget och dess arbete med mångfald. Respondenterna ger en bra spridning 

vad gäller både ort och nivå/funktion vilket kan tänkas ge ett bra tvärsnitt över verksamheten. 

Olika upplevelser av planer och uppföljning kan därmed bero på att respondenterna arbetar på 

olika företag (inom samma koncern), detta belyser också svårigheterna i en stor koncern att nå 

ut i alla olika delar av verksamheten. En viss begränsning uppkommer även då vi använt 

telefonintervju och därmed inte kan avläsa andra signaler som t.ex. kroppsspråk (Hedin, 

1996:7). Vi har i denna studie använt en kvalitativ metod vilket gör generaliseringar 

begränsade, en kompletterande kvantitativ undersökning, t.ex. en enkät, skulle vidare kunna 

underbygga de resultat som erhållits genom att samla in åsikter från en större grupp 

medarbetare på företaget.  Urvalet av respondenter kan inte anses vara representativt för en 

population och därför kan inte generalisering för hela företaget eller andra företag göras 

(Bryman, 2002). Genom att kombinera empiri, valda teorier och tidigare genomförd forskning 

visar denna undersökning en bild av hur ett svenskt industriföretag arbetar med 

mångfaldsfrågan i dagens näringsliv, vilket kan fungera som inspiration även inom andra  

företag och sektorer. 

 

3.5. Etiska forskningsaspekter 

Forskningsetiska aspekter som har varit grundläggande för studien har innefattat 

konfidentialitet, information och samtycke (Bryman, 2002). I skriftlig form såväl som under 

inledningen av telefonintervjun informerades samtliga respondenterna om tillvägagångssätt, 

då intervjun spelades in. Vidare informerades respondenternas om studiens syfte, att deras 

deltagande var frivilligt och att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt. För att 

bevara konfidentialitet har all data avkodats i sammanställningen av empirin. Utifrån angiven 

information accepterade samtliga respondenter att delta i studien. 
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4. Resultat och analys 

Då ett av de två grundbegreppen i mångfaldsarbete handlar om att skapa en inkluderande och 

öppen företagskultur börjar vi att titta på hur respondenterna uppfattar företagets kultur.  

4.1. Existerande företagskultur 

Respondenterna vittnar om hur företagets historia och starka traditioner fortfarande påverkar 

kulturen i företaget. Många av företagen inom koncernen finns på mindre orter i landet och 

utgör en central del av lokalsamhället då en stor del av befolkningen arbetar eller har arbetat 

på företaget. Det framgick tydligt av respondenternas svar att företagskulturen är djupt rotad 

hos medarbetarna, många har arbetat lång tid inom företaget och lojaliteten mot samt 

stoltheten över företaget och produkterna är stor. Ett par respondenter vittnar om att den stora 

mansdominansen har skapat tendenser till machokultur. Många av yrkesrollerna inom 

verkstadsindustrin har traditionellt ansetts manliga och företaget har fortfarande en stor 

mansdominans (Årsredovisningen 2014 visar att totalt inom koncernen är 80 % män och 20 % 

kvinnor). En traditionell syn på roller syns även vid jämförelse mellan affärsområden där 

vissa verkstadsgrenar har 14 % kvinnor och hos koncerngemensamma funktioner, t.ex. 

ekonomi och HR, ligger siffran på 45 % (Årsredovisning 2014). Grundläggande antaganden 

om att det krävs en fysiskt stark man för att klara vissa fysiskt tunga uppgifter har enligt en 

respondent skapat värderingar kring vem som passar för vissa roller vilket även lett till 

kulturella artefakter såsom en viss jargong, ett visst språkbruk m.m. i gruppen. Trots att 

dagens tekniska hjälpmedel omkullkastar de etablerade grundläggande antagandena, d.v.s. 

idag krävs det inte fysiskt kraft för att hantera de maskiner som utför de tunga fysiska 

uppgifterna, så finns etablerade värderingar och normer kvar i organisationen, beskriver 

respondenten. En stark kultur kan ofta bidra till minskat behov av kontroll, att medarbetarna 

har förtroende att utföra sina arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Från 

respondenterna får vi intrycket av att företaget har haft en hierarkisk kultur där medarbetarna 

väntar på chefens order, men att de sakta är på väg mot en mer platt organisationsstruktur:  

 

“Sitter djupt i väggarna att chefen styr och ställer. Medarbetarna gör som chefen säger. 

Otäckt när man får ta del av saker och tar beslut då man måste stå för dessa beslut, alltid 

skönare att ha någon att skylla på. Har man inte det blir det ett större ansvar. Är en resa som 

vi är inne på. Det tar tid. Mycket längre tid än många tror att skapa förtroende och tilliten. 

Att man vågar kliva ut och ta för sig.” 
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Intressant i detta citat är dels insikten av att förändringar tar tid men även hur respondenten 

belyser vikten av att varje medarbetare tar ansvar för sig själv och fattar ett medvetet val 

vilket Edgar Schein menar är avgörande för kulturell mognad (Jacobsen & Thorsvik, 

2014:147). I en global koncern är det en utmaning att få medarbetare att känna sig som en del 

av en större helhet och det uppkom även i intervjuerna att dotterbolag upplevs åsidosatta i 

vissa frågor. Liksom Blomqvist & Röding, 2010, beskriver att ledning, mellanchefer och 

medarbetare kan befinna sig i olika faser av förändringsarbetet upplever vi att det finns en 

större förståelse för mångfaldsarbetet hos respondenter inom HR jämfört med längre ned i 

organisationen. Genom illustrationen av organisationsschemat i figur 1 kan vi förstå 

komplexiteten med att nå ut med budskap och förändra kulturen ut i hela koncernen. Varje 

enhet har sin egen gruppsammansättning, ort och närhet till ledningen, vilket påverkar 

kulturen inom enheten. Flera respondenter beskriver kulturen som ganska öppen, högt i tak 

där folk är hjälpsamma och att det finns en kultur av att ställa upp för varandra och företagets 

gemensamma värden. Vi tolkar att en stark lokal förankring i bruksorterna kan tänkas ha legat 

till grund för den gemenskapssyn som respondenterna vittnar om. Ur ett mångfaldsperspektiv 

tolkar vi detta som både positivt och negativt då lojaliteten skapar låg rörlighet hos 

personalen, vilket gör det svårare att öka mångfalden hos medarbetarna, medan “alla-för-en” 

mentaliteten är ett inkluderande förhållningssätt som gäller för alla som har blivit accepterade 

av gruppen. Utmaningen som vi ser det, ligger i att förändra de grundläggande antaganden 

som avgör vilka som blir accepterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. En förenklad bild av organisationsschemat för företaget visar komplexiteten i en stor 

organisation med moderbolag och stödfunktioner samt olika affärsområden och dotterbolag. Att skapa 

en enhetlig kultur och struktur över funktioner, företag och orter är en utmaning.  
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4.2. Förändring av kulturen 

4.2.1. Grundläggande antaganden 

I vårt underlag framgår att alla åtta chefer generellt använde en bred definition av mångfald 

samt begreppet inklusion och inkludering vilket visar på en förståelse för frågan. Hos ett par 

chefer upplevdes en lätt motvilja till begreppet mångfald då en naturlig syn på allas lika värde 

och vikten av att se var och en av sina medarbetare gjorde begreppet onödigt. Båda dessa 

inställningar överensstämmer med Mlekov & Widells definition av mångfald som utgår från 

en grundsyn om alla människors lika värde. Detta moraliska ställningstagande om allas lika 

värde är en viktig grundpelare för att bygga vidare och internalisera mångfaldsbegreppet 

vilket Pless & Maak lyfter fram i sin studie 2004. Vi tolkar detta som att företaget lyckats 

skapa grundläggande antaganden kring mångfald hos våra respondenter. Däremot är det svårt 

att avgöra om detta är fallet för samtliga medarbetare på företaget även längre ned i 

organisationen.  

4.2.2. Värderingar och normer 

Kulturella värderingar byggs upp från grundläggande antaganden som medarbetarna sedan 

gör medvetna val kring (Pitts, 2007). För att arbeta med mångfald har respondenterna fått gå 

upplevelsebaserade utbildningar i grupp där cheferna har fått utgå ifrån egna exempel och 

applicerat teoretiska kunskaper om mångfald till insikter om den egna verksamheten och sitt 

eget ledarskap. Utbildningen har enligt respondenterna först genomförts i ledningsgrupp 

sedan för varje affärsområdes ledningsgrupp och sedan i större chefsgrupper. Respondenterna 

berättar även om att det nästa år finns mål att alla medarbetare ska genomgå denna utbildning. 

Det framgick i intervjuerna att personliga erfarenheter är av stor vikt för att ta till sig frågan 

och förstå vikten av det komplexa arbetet som mångfald innebär. En respondent nämnde att 

under utbildningen fick cheferna uppleva skillnaden i att lösa en uppgift i en homogen eller en 

heterogen grupp vilket gav en direkt, konkret förståelse för att heterogena grupper når fram 

till bättre resultat. Under utbildningen fick respondenterna även diskutera kring sina egna 

fördomar och vilka typer av situationer som kan uppkomma i deras egna arbetsgrupper. För 

att följa upp arbetet ska cheferna sedan skriva ned punkter att arbeta med specifikt i sina 

respektive grupper som ska följas upp efter sex månader. Enligt studier av Kandola & 

Fullerton (1998) samt Pitts (2007) är det just genom diskussion, utbildning och mentorskap 

som den kulturella medvetenheten och förståelsen ökar hos medarbetarna för varandras 

olikheter.  
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För att analysera hur stor förståelsen för mångfald var bland respondenterna diskuterades för 

och nackdelar med en heterogen arbetsgrupp. Alla respondenter var samstämmiga om 

fördelarna med att ha mångfald i sina arbetsgrupper och arbetade aktivt för det. En respondent 

beskrev följande: 

 

“Jag springer på allt och tänker sedan, andra är mer analytiska. Om alla var lika - skulle vi 

alla springa på allt. “ 

 

En respondent lyfte att heterogena grupper kan lösa frågor som inte kan lösas idag, vilket är 

viktigt då framtiden är mer komplex och kommer ställa högre krav. Att få in fler språk i 

företaget samt att arbetsklimatet blir ett annat med fler kvinnor var andra exempel från 

respondenterna. Dessa värderingar av mångfald kan härledas dels till respondenternas 

deltagande i utbildning och ökade kunskap om mångfald, vilket resulterat i egna slutsatser av 

grundläggande antaganden kring mångfald, men kan även bero på kulturella artefakter, t.ex. 

det språkbruk och argument som företaget använt vid implementering.  

4.2.3. Artefakter 

Gemensamt språk och konsekvent kommunikation kring frågan är viktigt för att förändra 

kulturen. För att nå fram till medarbetarna och få dem att själva skapa sig en förståelse för 

behovet av förändrad kultur och vanor är det viktigt att företaget använder det språk 

medarbetarna talar (Pitts 2007).  Respondenterna upplevde att de flesta pratar om mångfald i 

mjuka termer, d.v.s. känslo- och upplevelsebaserat. En respondent inom HR berättade dock 

att det finns konkreta exempel där heterogena grupper inom forskning och utveckling visat på 

större innovation och bättre lösningar jämfört med mer homogena grupper. Detta hade 

konfirmerats i både uppfyllelse av projektmål samt kundnöjdhet. I ett tekniskt företag som 

detta ansåg ett par respondenter att det kan vara bra att lyfta fram fler konkreta exempel och 

visa på siffror för att skapa en tydlig korrelation mellan handling (mångfaldsarbete) och 

resultat (bättre lönsamhet).  

4.3. Förändringsprocessen  

Intervjuerna bekräftar att företaget gjort ett aktivt val att profilera sig som ett värderingsstyrt 

företag och strukturellt och aktivt arbetar med mångfald och inkludering. Respondenterna 

vittnar om att en förändring skett inom företaget de senaste fyra åren då koncernchefen 

prioriterade frågan om mångfald och började med att förändrade sin egen homogena 
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ledningsgrupp samt tillsatte en tjänst med ansvar för mångfald. Att initiativet kom från 

koncernchefen kan tänkas ha haft positiva effekter för implementeringen i enlighet med 

tidigare studier av Pitts 2007. Som högsta chef har koncernchefen en hög trovärdighet, 

speciellt i en traditionellt hierarkisk organisation. Att visa förändring i sin egen ledningsgrupp 

ger också en tydlig signal till organisationen och visar att koncernchefen tar ansvar för frågan 

(Kandola & Fullerton, 1998:68). Det är svårt att avgöra om initiativet till förändringen kom 

från ett personligt engagemang hos koncernchefen eller om det var en nödvändig åtgärd för 

att leda företaget i en förändringsprocess mot ett mer modernt företag. D.v.s. om det var den 

aktuella strukturen som påverkade den nya koncernchefen (individen) att förändra strukturen 

för att nå sina mål och att det behövdes mångfald och nya influenser för att kunna förändra 

rådande struktur. Troligtvis var det en kombination av individuellt engagemang och rådande 

struktur som påverkade beslutet, i enlighet med Archers teori om samspel mellan individ och 

struktur. 

4.4. Användning av styrmedel för mångfald 

För att bibehålla ett aktivt mångfaldsarbete krävs strukturella styrmedel som främjar 

inkludering och mångfald. Nedan ser vi hur det studerade företaget arbetar med rekrytering, 

ledarskap och uppföljning för att öka mångfalden i företaget.  

4.4.1. Rekryteringsprocessen 

Rekrytering är ett av de viktigaste styrmedel företaget arbetar med för ökad mångfald enligt 

respondenterna. Enligt respondenterna är det ansvarig chef som styr processen och bestämmer 

hur mycket stöd hen vill ha av HR. En strategisk HR funktion hjälper till med att se över 

gruppsammansättningen och se vilka egenskaper och erfarenheter som gruppen behöver 

kompletteras med i den nya rollen. Här syns att företaget har utvecklats i mångfaldsarbetet då 

en respondent berättade att tanken att se över gruppsammansättningen var främmande och 

ifrågasatt av många chefer vid nyrekrytering för sju år sedan. Det är ju en ny person som ska 

anställas vad har det med gruppen att göra? Det framkom i intervjuerna att det även finns en 

HR-resurs som finns med som både bollplank och administrativt stöd under hela processen. 

Processen beskrevs av en respondent som traditionell och formell.  

 

Vi kan skönja två uppfattningar kring rekrytering som styrmedel. Från företagets sida och 

HR-avdelningen är detta ett av de främsta verktygen för att främja mångfald inom företaget. 

För rekryterande chef är främsta verktyget för mångfald sitt eget ledarskap och förmåga att 
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arbeta inkluderande, mångfald upplevs mer som ett synsätt än något som berör det dagliga 

arbetet. För HR är rekrytering ett dagligt verktyg. Det finns även skilda upplevelser kring 

riktlinjer för rekrytering, vissa anser sig inte känna till några riktlinjer. Detta skulle kunna 

bero på att i detta skede av mångfaldsimplementeringen har fokus legat på chefsrekryteringar 

och att riktlinjer inte nått ända ut i organisationen. Det kan även vara så att respondenterna 

haft olika stort behov av rekrytering under den senaste tiden och inte kommit i kontakt med de 

riktlinjer som finns. En annan avgörande faktor är till vilken del HR-resursen haft inflytande 

på processen och lyckats utmana tankemönstren hos rekryterande chef. 

 

Enligt HR finns det tydliga riktlinjer kring rekrytering, t.ex. fick ingen avsluta en rekrytering 

under 2014 utan att presentera en likvärdig kvinnlig kandidat till tjänsten. Trots att resultatet 

blev magert, enbart ett fåtal fler kvinnor anställdes, så upplevs insatsen ha påverkat 

mentaliteten hos medarbetarna, enligt respondenten. Ökningen av antalet kvinnor har fortsatt 

under 2015 vilket tyder på att det kan ha skett en bearbetningsprocess hos vissa av de tidigare 

motståndarna att tänka i nya banor berättar respondenten.  

 

Att få acceptans för denna ganska kraftiga strukturella styrmekanism, att reglera 

rekryteringsprocessen, kräver tydlig kommunikation av syftet (Nutt et al, 1998). En 

respondent förtydligade att det inte handlar om att välja bort någon utan att istället titta på 

grupper som företaget inte har tittat på tidigare.  

 

“Det är viktigt att arbeta med medvetenheten kring frågan, att förstå varför detta är viktigt 

och att det handlar om mer än att uppfylla en kvot. Att låta chefer bolla upplevelser och idéer 

med andra chefer och ledare för att lära sig av andra. Det är en process som inte går att 

forcera och att det blir naturligt ju fler nya medarbetare som börjar på företaget.” 

 

Respondenterna vittnar om att det inneburit en nyskapande process hos HR att ta fram 

kreativa lösningar i att hitta kvinnliga kandidater och beskriver följande exempel. Genom att 

analysera vilka tidningar och webbsidor som företaget annonserar på kan underlaget påverkas 

genom att t.ex. välja platser där fler kvinnor håller till. Att titta på hur företaget formulerar sig 

i annonser kan också påverka mottagargruppen. Ett problem med rekrytering är att underlaget 

inte är jämställt, som exempel kan sägas att inom kemi- och materialteknik inriktning på 

Kungliga Tekniska Högskolan går det 30 % kvinnor och bland personer som arbetar och har 

utbildning inom svetsning är ca 95 % män. För att komma till rätta med det är företaget 

engagerat i olika initiativ t.ex. att nå ut till tjejer på gymnasiet och berätta om tekniska 
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ingenjörsutbildningar, olika näringslivssatsningar för ökad jämställdhet samt kvinnliga 

nätverk internt på företaget. Vad gäller etnisk mångfald drivs projekt med arbetsförmedlingen 

för att ta tillvara på kompetens hos t.ex. nyanlända som erbjuds praktikplats för att praktiskt 

validera intyg m.m.  

4.4.2. Inkluderande ledarskap 

Respondenterna är samstämmiga kring att en heterogen grupp har fler fördelar men att detta 

också ställer fler krav på chefen. Respondenterna nämner inte bara att medarbetarna kan 

variera i genus, etnicitet och funktionshinder utan även kognitiva egenskaper som att vara mer 

eftertänksam eller mer snabb till handling, samt mer eller mindre förändringsbenägen. Ålder 

kan också påverka vilket typ av ledarskap som behövs och vilka förväntningar som finns. 

Utmaningar som cheferna upplever med sitt ledarskap är att öppna sina sinnen för att utmana 

sina egna tankemönster, vilket kan vara jobbigt. Att få ut det bästa av alla när det behövs och 

att skapa rätt förutsättningar för alla, ha tålamod att låta det komma är viktigt. En heterogen 

grupp kan också behöva mer tid att arbeta tillsammans, men belöningen är stor då det ger mer 

resultat i det långa loppet. Några av respondenterna menar också att det är lättare att leda en 

heterogen grupp eftersom det inte finns någon stark subkultur, som är mer sannolik i 

homogena grupper. I en heterogengrupp tvingas medlemmarna att utmana sina egna tankesätt 

och åsikter, genom att de möter andra. Vikten av egna upplevelser återkom upprepade gånger, 

en respondent nämnde t.ex. att uppleva känslan av att inte bli kallad till ett möte gör att en 

tänker till när en själv kallar medarbetare till ett möte för att se till att alla får en möjlighet att 

bli lyssnad på.  

 

“Det är viktigt att vara lyhörd mot medarbetarna för att uppfatta hur snacket går och att 

kunna gå in och markera om det är något som kan upplevas som kränkande. Det är alltid 

mottagaren som avgör och inte sändaren. “ 

 

Vad gäller ansvarsfrågan upplever vi att respondenterna känner ansvar för att vara en bra chef 

och se till allas behov, men att ansvaret för t.ex. se till att alla medarbetare får utbildning i 

mångfaldsfrågor är HR-avdelningens ansvar. För jämförelse diskuterades ansvarsfrågan kring 

en nyligen genomdriven kostnadsreducering igenom på delar av företaget, då ligger ansvaret 

för verkställande på chefen till skillnad mot mångfaldsfrågan där ansvaret finns hos HR.  
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4.4.3. Uppföljning och mätning 

Företaget arbetar med sociala nyckeltal som presenteras i årsredovisningen, främst med fokus 

på mångfald i form av antal kvinnor och män. Personalomsättningen mäts årligen och bryts 

ned i kategorier, generellt är omsättningen låg på ca 10 % och ingen större skillnad mellan 

män och kvinnor (Årsredovisning 2014). Kvalitativa mått som företaget arbetar med är 

medarbetarenkäter vartannat år enligt respondenterna, men då frågor om inkludering först 

tillkommit på den senaste enkäten har endast ett grundläge erhållits och utvecklingen kan 

först analyseras efter nästa enkättillfälle. Kundnöjdhet nämndes också i intervjuerna och mäts 

också i undersökningar som ett indirekt mått på trivsel på företaget. Det finns samstämmighet 

hos respondenterna kring att det finns mycket material och exempel att tillgå på intranätet 

samt att det bästa är att hämta exempel i den specifika gruppen på positiva effekter av 

mångfald. Varje enhet har uppföljningar en gång i kvartalet och varje mål har graderats. HR 

som driver detta arbete har utbildat alla chefer. Det finns globala mål för koncernen, t.ex. att 

2025 ha 30 % kvinnor, men ingen chef upplever sig ha specifika mål för sin verksamhet. 

Gemensamma mål handlar även om att skapa medvetenheten kring frågan samt att alla 

medarbetare under nästa år ska ha genomgått utbildning.  

4.5. En bit på väg 

“Under ett möte visades HeForShe kampanjens Emma Watsons tal på storbildsskärm vilket 

blev emotionellt för många män i publiken som reste sig upp och sa att så här får det inte 

vara, den känslan, det är det som avgör”. 

 

Om vi återkommer till de tre nivåerna i mångfaldsarbete kan vi konkludera att företaget 

befinner sig på god väg in i steg 3 i mångfaldsarbetet, att leda för mångfald (managing 

diversity). Liksom de flesta företag i Sverige följer företaget gällande lagar och regler (nivå 1) 

och som empirin visar pågår ett aktivt arbete med att medvetandegöra mångfalden hos 

medarbetarna. Företaget har fokuserat implementeringen uppifrån och ned, från högsta 

ledningen ner genom olika nivåer av chefer för att under nästa år fortsätta spridas ut i 

organisationen. Företaget arbetar strukturellt med att via utbildning skapa nya grundläggande 

antaganden och värderingar (socialisation), via ledarskapsutbildning utveckla normer kring 

beteende (disciplinering) och genom kreativitet och reglering av rekryteringsprocessen 

(rekrytering) arbeta för en ökad mångfald i företaget. Respondenternas svar tyder på att 

företaget arbetar i enlighet med David Pitts regler för implementering av mångfald, tid och 

resurser finns tillgängligt, riktlinjer finns att följa, kopplingen mellan mångfald och resultatet 
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att hantera framtidens utmaningar har kommunicerats med ett konsekvent budskap från 

trovärdiga källor, koncernchefen. Den del som är under arbete är ägandeskap på alla nivåer. 

Det framgick att det för vissa kan vara svårt att förstå vad mångfald handlar om och vad det 

innebär i praktiken, vilket gör att alla inte känner ägandeskap. Längre ned i organisationen 

finns utmaningar med att förstå hur en individ kan påverka hur det går för hela företaget, att 

känna sig delaktig. Utbildning kan råda bot på detta, vilket är planerat under nästa år. Figur 2 

visar en schematisk tidslinje över utvecklingen på företaget samt samhällsutvecklingen i 

Sverige med avseende på mångfald. Illustrationen ger en överblick över tidsaspekten som 

flera respondenter tagit upp i intervjuerna, kulturella förändringar tar tid (Blomquist & 

Röding, 2010, Pless & Maak, 2004).  

 

Respondenterna visar på ett gemensamt språkbruk för mångfald och inkludering samt en 

personlig övertygelse på att mångfald är bra och bör implementeras. Alla chefer har kommit i 

kontakt och arbetat tillsammans med sina utländska kollegor inom koncernen, något som flera 

chefer lyfte fram som givande att se att trots att kultur, språk och geografier skiljer dem åt så 

tänker och arbetar de ofta väldigt lika inom sina respektive kompetensområden. Detta 

återkopplar till Pless & Maaks grundbult för normativt mångfaldsarbete, att se olikheter men 

ändå hitta gemensamma nämnare och tyder på att respondenterna internaliserat den nya 

mångfaldskulturen. Utifrån respondenternas svar kan vi se att företaget arbetat med kulturen i 

företaget och påbörjat en tradition kring hur medarbetarna ska tänka och agera i frågor 

gällande mångfald och inkludering. Scheins definition av organisationskultur påpekar att 

kultur bygger på lärande. Utifrån respondenternas svar tydliggörs att denna nya 

organisationskultur resulterat i att individer såväl som företag befinner sig i en lärprocess där 

medarbetare och chefer kommit olika långt. En respondent menade att arbetet med mångfald 

är väldigt spritt och att det är upp till den individuella chefen att arbeta med frågan efter eget 

intresse. Andra instämde i att det pratas mycket om mångfald men att det inte är så mycket 

som har förändrats ännu, men poängterar samtidigt att processen tar lång tid:  

 

“Det krävs att fler vågar lyssna och prata om frågan vilket kräver mod. Man måste känna sig 

trygg med vart man själv står. Det tar tid. “ 

 

Flera av respondenterna är eniga om att frågan är mer uppmärksammad på detta företag än 

hos tidigare arbetsgivare.  Utmaningen framöver anser vi ligger i att få alla medarbetare att 

internalisera och förstå den nya kulturen. Trots den påbörjade mångfaldsstrukturen i företaget 

finns det också ett stort utrymme för egna initiativ och därav har cheferna en avgörande roll 
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för hur engagemanget och ledarskapet ser ut. Schein understryker också att kulturen 

upprätthålls bara så länge den uppfattas som riktig och här fungerar cheferna som verktyg att 

förklara och upprätthålla kultur och struktur i företaget (Selznick; Jacobsen & Thorsvik, 

2014:504). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Schematisk illustration av hur mångfaldsarbetet utvecklats på företaget (under tidslinjen) och 

övergripande i Sverige (över tidslinjen). Denna illustration är på inget vis komplett utan återger enbart 

den bild som författarna skapat baserat på material från intervjuerna samt de händelser/initiativ som 

kan tänkas varit tongivande i den svenska mångfaldsdebatten. Ungefär 10-15 år efter att begreppet 

“diversity management” (att leda för mångfald) kom till Sverige startade flertalet initiativ för ökad 

mångfald; Diversity Charter Sverige, Allbright, Battle of The Numbers.  
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5. Diskussion 

I denna uppsats har vi undersökt hur ett svenskt företag arbetar för ökad mångfald genom 

förändring av grundläggande värderingar och normer i företagskulturen med hjälp av 

strukturella styrmedel såsom rekrytering och socialisation. Vår inledande hypotes att 

mångfaldsfrågan bör lyftas från engagerade individer för att istället integreras i företagets 

struktur har både konfirmerats och dementerats.  

 

Denna fallstudie har visat att ett företag inte är större än sina delar, d.v.s. människorna, 

individerna är det som bygger upp företaget och skapar beteendet för organisationen. Till att 

börja med har vi sett att det krävs en engagerad individ för att sätta mångfald på agendan och 

starta hela implementeringsprocessen. Oavsett om drivkraften är ett moraliskt 

ställningstagande eller helt enkelt ett arbetssätt mot ökad lönsamhet så behövs det en person 

som driver frågan. Om denna person enbart dikterade strukturella styrmedel och regler för hur 

företaget bör arbeta med mångfald hade inte mycket hänt i praktiken. Nyckeln för att nå ut i 

hela organisationen ligger i att skapa en kulturell förståelse som hjälper medarbetarna att 

internalisera och reflektera över de strukturer och regler som finns i överensstämmelse med 

både Archer och Pitts (Flärd, 2008, Pitts, 2007). Denna kultur bör bygga på moraliska 

ställningstaganden om människans lika värde enligt Pless & Maak samt Mlekov & Widell.   

 

Fallstudien har tydligt visat på behovet av en personlig, gärna självupplevd erfarenhet som 

personen kan gå tillbaka till för att landa i förståelsen av mångfald. Denna kulturella 

förståelse är svår att uppnå utan engagerade individer som leder utbildning och 

socialisationsprocesser. Tillsammans skapar individer och struktur en bas för förändrade 

värderingar och normer som leder till en ökad mångfald under längre tid. Inte att förglömma 

är vikten av engagerade chefer som underhåller företagskulturen genom inkluderande 

ledarskap och genom att fungera som förmedlare och förklarare av företagsstrukturen som på 

så sätt uppehålls över tid. Utan engagerade individer skulle mångfaldsfrågan inte överleva 

även om strukturen fanns på plats.  
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6. Slutsats 

Forskningsfrågan i vår uppsats lyder: Hur kan mångfald integreras i företagsstrukturen?  

 

Denna studie tillsammans med presenterad teori visar på följande svar på frågan: För att 

integrera mångfald i företagsstrukturen krävs det en engagerad individ som inleder och driver 

förändring av företagets kultur, värderingar och normer. Detta görs i form av utbildning där 

reflektion och egna upplevelser är viktiga för förståelse och internalisering av de kulturella 

värderingar som bör grundas i moraliska ställningstaganden om allas lika värde. Vidare krävs 

ett inkluderande ledarskap för att stödja medarbetarna i att tolka organisationens struktur och 

kultur samt säkerställa att allas röster blir hörda. Mångfalden upprätthålls genom strukturella 

styrmedel i form av rekrytering, ledarskap och socialisation (se figur 3 för en schematisk 

illustration över samverkan mellan dessa delar).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. En schematisk modell över de viktiga delarna som ingår i ett strukturellt mångfaldsarbete, enligt 

författarna. 
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Denna uppsats har med hjälp av intervjuer av åtta medarbetare undersökt ett företag i en 

mansdominerad bransch som aktivt arbetar med mångfald. Respondenterna representerar tre 

olika företag inom koncernen samt olika orter och avdelningar, vilket har givit en bild av 

företagets mångfaldsarbete utifrån från olika perspektiv. Dock är det svårt att avgöra om den 

skapade bilden är representativ för hela företagets mångfaldsarbete samt om generaliseringar 

till andra företag och branscher är möjliga. Studien har bekräftat flera viktiga aspekter ur 

teorin som lyfts av olika mångfaldsinitiativ i samhället (t.ex. Allbright, EDGE och Battle of 

the Numbers) tordes vi ändå konstatera vikten av att arbeta strukturellt med kultur och 

värderingar i mångfaldsarbetet för att skapa kontinuitet och långsiktighet. Vi anser att studien 

är relevant då många företag kämpar med att se resultat i sitt mångfaldsarbete och har 

utmaningar med att omsätta insikten om vikten av mångfald till förändrade beteenden och 

strukturer.  
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7. Framtida studier 

Denna studie visar hur ett företag arbetar med mångfald idag. Det skulle vara intressant att 

följa företaget över tid för att se hur arbetet utvecklar sig och få en uppfattning om hur lång 

tid det tar att förändra företagskultur och struktur. Även intressant att se om arbetet kommer 

att ändra riktning, dels med tanke på att den tongivande koncernchefen slutat samt att 

företaget skär ned i delar av verksamheten. En jämförande studie med ett företag inom t.ex. en 

kvinnodominerad bransch skulle kunna belysa eventuella skillnader och likheter i 

implementeringsprocessen.  
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9. Bilagor 

9.1. Följebrev till intervjupersoner 

 

Uppsala 2015-12-02 

Hej! 

 

Vi heter Gabriella Edfeldt och Linda Wallberg och skriver C-uppsats i Företagsekonomi, 

Management and Control, på Uppsala Universitet. Gabriella är civilingenjör med erfarenhet 

från life science industrin och Linda arbetar på Sveriges ambassad i Kosovo. Vi är 

intresserade av mångfaldsarbete och kommer att titta på hur svenska företag arbetar med 

mångfald, speciellt hur mångfald kan bli mer av en strukturfråga och inte enbart bero på ett 

fåtal engagerade individer. Vår arbetstitel på uppsatsen är ”Hur kan mångfald integreras i 

företagsstrukturen?” 

 

Vi har valt att använda en bred definition av mångfald innefattande ett varierande antal 

individer som har olika förutsättningar, erfarenheter och egenskaper. 

 

Vi kommer att genomföra ett antal telefonintervjuer med medarbetare med personalansvar. 

Varje intervju beräknas ta ca 45-60 min och kommer att spelas in. Namn och företag kommer 

att hållas konfidentiellt i uppsatsen. Ni kommer att få en elektronisk kopia på uppsatsen när 

den är klar i januari. 

 

Om ni har några frågor kontakta oss gärna på gabriella.a.edfeldt@gmail.com eller 

linda.wallberg@gmail.com 

 

Vi är mycket tacksamma för Ert bidrag! 

 

Gabriella och Linda 
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9.2. Intervjufrågor: Uppsats om Mångfald 

 

Inledning: 

 1. Berätta kort om din bakgrund, vem är du? 

 

Om företaget:  

 2. Hur skulle du beskriva företagskulturen på ditt företag? 

 3. Hur ser arbetet med mångfald ut på din arbetsplats? 

4. När började ni arbeta med mångfaldsfrågor? Har det skett någon förändring 

    över tid? 

 5. Hur ser uppföljning och mätning av mångfaldsarbetet ut? 

 6. Beskriv rekryteringsprocessen på ditt företag? 

 

Arbetsgruppen:   

 7. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

8. Leder du en homogen eller heterogen grupp medarbetare? Vad upplever du 

    som för- och nackdelar med arbetet i gruppen? 

 9. Finns det några utmaningar för dig som chef när det gäller mångfald? 

 10. Har du/dina medarbetare fått utbildning i mångfald? 

 

Individen:  

 11. Hur upplever du att din chef arbetar med mångfald? 

 12. Vad skulle ditt företag kunna göra ännu mer av för att öka mångfalden? 

 13. Enligt din åsikt, hur ser företagets ledning på mångfald? 

14. Kan du berätta om en händelse där du blivit personligt berörd kopplad till    

     mångfald, positiv eller negativ? 

15. Om du skulle få sätta företaget på en mångfaldsskala, 1-ej mångfald till 10 – 

      mycket mångfald. Var skulle din arbetsgivare hamna? Motivering. 

 

 

 

 

 

 

 


