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Sammandrag(

Det finns många fördelar med att ha mångfald i organisationer, men de som inte arbetar med 

mångfalden riskerar att möta dess nackdelar. Denna studie undersöker mångfald ur ett 

medarbetarperspektiv och har som syfte att ta reda på vilka tillvägagångsätt ett företag kan 

använda för att skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således 

utvinna mångfaldens fördelar. En fallstudie, uppdelad i två delar, har genomförts på Apoteket 

AB. Den första delen var en kartläggning av företagets mångfaldsarbete där vi bearbetade 

Apotekets policydokument och intervjuade fem chefer på olika nivåer. I den andra delen 

intervjuade vi sex medarbetare för att se vilka tillvägagångsätt som ligger till grund för att de 

ska börja värdera mångfalden. Vi kom fram till fem tillvägagångssätt som bidrar till en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald: en öppen företagskultur, information, 

specifika mångfaldsfaktorer, strukturerade policydokument och rekrytering av mångfald och 

personligheter som går ihop. 

 

Nyckelord: mångfald, tillvägagångssätt, värderande företagskultur, medarbetare, att erkänna 

mångfald, att värdera mångfald, att hantera mångfald 
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1.#Inledning/
Människor är olika. Vi är olika i en mängd dimensioner, bland annat arbetslivserfarenhet, 

ålder, kön, utbildningsbakgrund, etnicitet, personligheter, åsikter och intressen. Samhället går 

ständigt mot en allt mer diversifierad population på grund av de samhällsförändringar som 

sker, bland annat genom upprättandet av unioner som förenklar rörligheten och 

multinationella organisationer som knyter samman människor från världens alla hörn. Den 

alltmer diversifierade populationen innebär att olikheter har fått ett större fokus i samhället 

och för att kunna referera till alla dessa olikheter som möts har begreppet mångfald växt 

fram. Mångfald finns således överallt och vi möter ständigt personer som skiljer sig från oss 

själva på alla möjliga plan. Att vi människor är så pass olika kan vara en grund för konflikt, 

men kan även, under rätt omständigheter, leda till att vi vidgar våra perspektiv och ökar vår 

innovationskraft (Cox, 1991; Mannix & Neale, 2005). I och med de samhällsförändringar 

som sker och de fördelar olika människor kan bidra med blir det allt vanligare att tänka 

mångfald i organisationer (Falsafi, 2004). Organisationers mångfaldsarbete har länge kretsat 

kring att rekrytera in människor som är olika varandra (Roosevelt, 2005). En organisation 

som endast fokuserar på rekrytering av mångfald kommer dock aldrig att kunna ta till vara på 

mångfaldens fördelar, utan måste även arbeta med mångfalden internt efter rekryteringen 

(Fägerlind, 2012). 

 

Ett av de företag som strävar efter att ta tillvara på mångfaldens fördelar är Apoteket AB, 

som år 2016 blev utsett till Sveriges mest hållbara företag (Sustainable Brand Index, 2016). 

Att skapa ett hållbart företag innebär för Apoteket AB att bland annat arbeta med mångfald. 

De har som mål att ha en arbetskraft som speglar mångfalden i samhället och idag har de 

anställda från 87 olika länder och talar 55 olika språk internt. De arbetar även för jämnare 

könsfördelning i personalsammansättningen och ökad jämställdhet på arbetsplatsen. De vill 

nu ta sitt mångfaldsarbete till nästa nivå och en person från Human Resources (HR) -

avdelningen säger: ”När vi pratar om Apoteket [AB:s mångfaldsarbete] så handlar det 

väldigt mycket om bemanningsfrågor och rekryteringsfrågor och jag skulle önska att vi nu 

breddar oss och ser hur vi kan använda denna fantastiska mångfald bland alla våra 

medarbetare för att kunna möta och se kundernas behov och tala mer om olikheterna”. 
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1.1/Mångfaldens/motpoler/

Att mångfaldsarbetet har blivit en viktig komponent i organisationers vardagliga liv märks 

även av i den akademiska världen eftersom det finns mycket forskning i ämnet. Dock har 

forskarna i dagsläget inte enats om mångfaldens effekter på prestationen och lyfter fram att 

det finns både nackdelar och fördelar med mångfald (Cox, 1991; Friday & Friday, 2003; 

Mannix & Neale, 2005; Fägerlind, 2012; Kearney och Voelpel, 2011; Yongbeom & 

Strickland, 2015). Mannix och Neale (2005) menar att några av mångfaldens nackdelar är att 

människor tenderar att forma sociala grupperingar med de som liknar dem själva, vilket kan 

leda till dålig sammanhållning inom organisationen som i sin tur resulterar i försämrad 

prestation. Även Cox (1991) menar att det kan uppstå konflikter och kommunikations-

problem mellan människor som är olika varandra. Yongbeom och Strickland (2015) hävdar 

att dessa konflikter resulterar i låg tillfredsställelse, större skäl att säga upp sig och försämrat 

resultat. Om organisationer inte arbetar med mångfalden internt finns det således en risk att 

mångfalden endast blir en dyr rekryteringskostnad (Cox, 1991). 

 

Trots att det finns en del nackdelar med att ha en heterogen arbetskraft kan organisationer 

som arbetar aktivt med mångfalden internt utvinna flera fördelar. Både Cox (1991) och 

Kearney och Voelpel (2011) menar att mångfald leder till ökad innovation i organisationer. 

Mannix och Neale (2005) påpekar även att mångfald kan leda till ökad kreativitet, högre 

kvalitet på arbetet och vidgade perspektiv. Fägerlind (2012) menar att organisationer bör 

satsa på mångfald av rent affärsmässiga skäl; de vidgade perspektiven som kommer med 

mångfald leder till att organisationer lättare kan läsa av kundernas behov, önskemål och 

efterfrågan av olika produkter och tjänster. Dessutom ökar den organisationers möjligheter att 

kunna ge likvärdig service till konsumenterna eftersom de anställda har större förståelse för 

olika människors behov. Cox (1991) tillägger även att organisationer med mångfald kan 

utveckla en mer lyckad marknadsföringsstrategi när de exempelvis vill rikta sig mot etniska 

minoriteter eller utländska marknader. Kearney och Voelpel (2011) påpekar samtidigt att 

mångfald kan öka organisationers konkurrenskraft eftersom en heterogen arbetskraft tenderar 

att medföra bredare erfarenhet, kunskap och perspektiv när en organisation utvecklar en 

process, service eller produkt.  
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1.1.1#Kritik#mot#mångfaldens#motpoler 
I litteraturen kring mångfald finns det antaganden kring mångfaldens effekter som är 

grundade på tidigare undersökningar vilka främst har fokuserat på etnisk mångfald. Trots 

detta har vissa forskare utgått från dessa antaganden men definierat mångfald som olikheter. 

De har därmed ändrat begreppet utan att göra en klar analys kring huruvida det går att 

överföra den etniska mångfaldens effekter till andra faktorer. Den litteratur vi har utgått ifrån 

inför den här studien har haft en bred definition av mångfaldsbegreppet och lämpar sig därför 

för vår undersökning. Vi ifrågasätter dock avsaknaden av en diskussion om begreppets 

föränderlighet och efterlyser en kritisk litteraturgenomgång som reder ut begreppsdefinitioner 

och analyserar överförbarheten mellan de olika studierna. 

 

1.2/Forskningslucka/

Tidigare forskning om mångfald har haft ett starkt fokus på chefer och ledarskap, och hur 

dessa på ett strategiskt sätt ska arbeta med mångfald (Cox, 1991; Roosevelt, 2005; Buttner et 

al., 2006; Davis et al., 2016). Däremot har inte lika mycket forskning gjorts ur ett 

medarbetarperspektiv och redan 1999 påpekar Tsui och Gutek (1999) att framtida forskning 

kring mångfald måste ha ett större fokus på medarbetarna. Över ett decennium senare, år 

2014, lyfter även D’Netto et al. (2014) fram att det finns en avsaknad av medarbetarnas 

perspektiv i forskningen. Några som fokuserar på medarbetarnas roll för att utvinna 

mångfaldens fördelar är Friday och Friday (2003) och de menar att en organisation måste 

skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. Däremot ger de inte konkreta 

exempel på hur organisationer ska gå tillväga för att skapa denna kultur. Det finns således 

behov av både ett medarbetarperspektiv och av konkreta tillvägagångsätt för hur 

organisationer kan skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. 

 

1.3/Syfte/och/frågeställning/

Vi vill generera ny förståelse och få nya perspektiv av ett fenomen i sin kontext samt bidra 

till att minska den ovannämnda forskningsluckan genom att utforska mångfald ur ett 

medarbetarperspektiv. Syftet med den här undersökningen är att genom en fallstudie på 

Apoteket AB ta reda på vilka konkreta tillvägagångssätt som bidrar till att de kan skapa en 
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företagskultur där medarbetarna värderar mångfald för att på så vis kunna utvinna fördelarna 

med mångfalden. Detta mynnar ut till frågeställningen: 

 

Vilka tillvägagångssätt bidrar till att Apoteket AB kan skapa en företagskultur där 

medarbetarna värderar mångfald? 

 

1.4/Uppsatsens/disposition/

Den här uppsatsen kommer inledningsvis presentera de teoretiskt relevanta utgångspunkterna 

för ämnet. En inledande diskussion kring mångfaldsbegreppets komplexitet kommer leda till 

den här uppsatsens begreppsdefinition, därefter presenteras den historiska utvecklingen av 

mångfaldsarbetets syfte och slutligen demonstreras studiens teoretiska ramverk. 

Metoddiskussionen inleds med de etiska överväganden vi har tagit hänsyn till vilket efterföljs 

av studiens forskningsansats. Därefter redogör vi för de metodologiska valen som gjorts för 

studien och hur vi har operationaliserat teorin och kodat vår insamlade data. Avslutningsvis 

diskuterar vi studiens tillförlitlighet. Sedan presenteras det empiriska resultatet uppdelat i de 

nio olika kategorierna som framkommit under studiens gång. Därefter analyseras empirin 

med utgångspunkt i det teoretiska ramverket vilket i sin tur efterföljs av studiens slutsats och 

en sammanställande figur. Avslutningsvis lyfter vi fram begränsningar och förslag till 

framtida forskning.  
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2.#Teoretisk#utgångpunkt/
Begreppet mångfald är komplext och att hitta de rätta tillvägagångssätten för att utvinna 

mångfaldens fördelar är en utmaning som många organisationer möter. För att få ut de 

positiva effekterna med mångfald behöver de anställda ta sig igenom mångfaldens kontinuum 

och således skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald (Friday & Friday, 

2003). 

 

2.1/Mångfaldens/komplexitet/

Mångfaldsbegreppet har idag en bred betydelse och definieras som olikheter (Fägerlind, 

2012). Det kan exempelvis röra sig om de klassiska mångfaldsfaktorerna såsom kön, etnicitet 

och ålder, men det handlar även om religion, sexuell läggning, funktionshinder, 

arbetslivserfarenhet, utbildning, intressen, värderingar, erfarenheter och så vidare. Begreppet 

har dock en högre nivå av komplexitet än vad det initialt utger sig för och Williams och 

O’Reilly (1998) fångar denna komplexitet. De menar att mångfald uppstår när en individ 

identifierar attribut hos andra människor som skiljer sig åt från sina egna. Dessutom kan vissa 

situationer göra att dessa attribut blir mer eller mindre tydliga för de involverade parterna. 

 

Av Williams och O’Reillys (1998) definition går det att utläsa två saker: dels att mångfald är 

föränderligt genom att det berör individer men bara i relation till andra människor och dels att 

mångfald är situationsbaserat. Det är föränderligt genom att samma attribut som skiljer 

person A från person B kan person A ha gemensamt med person C. Mångfald kan inte heller 

uppstå när en person är ensam, men direkt då en ytterligare part tillkommer uppstår någon 

dimension av mångfald. Befinner sig dessutom person A, B och C på samma plats för att 

genomföra en aktivitet tillsammans uppstår flera olika dimensioner på mångfaldsskalan. Att 

begreppet är situationsbaserat innebär att de likheter och olikheter individen upplever 

kommer att vara mer eller mindre tydliga beroende på i vilken situation denne befinner sig, 

ett exempel på detta är en vuxen bland flera barn. Eftersom mångfald är både situations- och 

individbaserat är mångfald en individuell upplevelse vilket även det bidrar till begreppets 

komplexitet.   
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2.1.1#Definition#av#begreppet#mångfald#
I den här uppsatsen kommer mångfald definieras som olikheter, eftersom det genomgående i 

litteraturen har visat sig vara olikheterna som genererar både fördelarna och nackdelarna med 

mångfald (Friday & Friday, 2003; Mannix & Neale, 2005; Kearney & Voelpel, 2011; 

Yongbeom & Strickland, 2015). Vi kommer dels att se till kön, etnicitet och ålder, de synliga 

faktorerna, eftersom synliga attribut är ett av de vanligaste sätten för individer att identifiera 

olikheter gentemot andra individer (Williams & O’Reilly, 1998).  Dessutom kommer vi att se 

till de faktorer som är arbetsrelaterade vilka är varaktighet inom organisationen, 

arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund (Kearney & Voelpel, 2011). 

 

2.2/Mångfaldsarbetets/historiska/syfte/

Enligt Shen et al. (2009) har mångfaldsarbetet historiskt sett haft som främsta syfte att 

rättsligt kunna försvara sig mot anklagelser för diskriminering. En organisation med en 

heterogen arbetskraft kan argumentera för att de inte gjort sig skyldiga till att diskriminera 

eftersom de representerar samhällets befolkning och har underrepresenterade grupper i sin 

arbetskraft. Även Kearney & Voelpel (2011) tar upp att diskriminering och rättvisa är viktiga 

perspektiv i mångfaldsarbetet och menar att många länder har stiftat lagar för att förhindra 

diskriminering i samhället och på arbetsplatsen. Fägerlind (2012) menar att organisationer 

har haft ett starkt fokus på rekrytering av underrepresenterade grupper för att visa att de tar 

ett socialt ansvar och lever upp till dessa diskrimineringslagar. Organisationer måste dock gå 

vidare från rekryteringsarbetet och börja arbeta med mångfalden internt för att kunna utvinna 

mångfaldens fördelar. Mångfaldsarbetet har således fått ett nytt syfte och kan ses som en 

process för att utveckla en miljö som fungerar för alla anställda (Roosevelt, 2005). Shen et al. 

(2009) menar att organisationers ledning behöver skapa en företagskultur där individer får 

utrymme att vara olika, där alla är inkluderade och där mångfald värderas. Friday och Friday 

(2003) menar att en företagskultur som värderar mångfald innebär att de anställda i 

organisationen ser vikten och signifikansen av olika individers potential. De menar att 

organisationer kan skapa denna värderande företagskultur genom att medarbetarna går 

igenom mångfaldens kontinuum (eng. the diversity continuum) och på så vis börjar värdera 

mångfald. 
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2.3/Mångfaldens/kontinuum/

Mångfaldens kontinuum, som beskrivs av Friday och Friday (2003), kan användas på en 

mängd olika organisationer eftersom de definierar mångfald som olikheter. Till mångfaldens 

kontinuum hör tre stadier; att erkänna mångfald (eng. acknowledging diversity), att värdera 

mångfald (eng. valuing diversity) och att hantera mångfald (eng. mangling diversity). Att 

erkänna mångfald bygger på att individer är medvetna om att olikheter mellan individer 

existerar. Individer erkänner mångfald genom att få erfarenhet av, exponeras för, få kunskap 

om samt utveckla förståelse för den. Att värdera mångfald innebär att individer både 

respekterar och uppskattar olikheter, vilket leder till att individer når det sista stadiet, att 

hantera mångfald. För organisationer innebär att hantera mångfald att organisera och planera 

arbetet samt leda individer med olikheter för att kunna nå organisationsmålen med hjälp av 

mångfalden. Att hantera mångfald har således olika innebörd om det sägs ur ett individ- eller 

organisationsperspektiv. 

 

För att systematiskt arbeta med mångfalden menar Friday och Friday (2003) att 

organisationer behöver inleda med att göra en intern kartläggning av sitt aktuella 

mångfaldsarbete. Därefter kan organisationer börja arbeta med att skapa en företagskultur där 

medarbetarna värderar mångfald genom att individer går igenom mångfaldens kontinuums 

stadier, vilka är uppdelade i åtta olika steg. Genomgående för de åtta stegen är att de pågår 

konstant och bygger på tolerans bland individerna 

 

Stadiet att erkänna mångfald består av de fyra första stegen i kontinuumet; exponering (eng. 

exposure), erfarenhet (eng. experience), kunskap (eng. knowledge) och förståelse (eng. 

understanding). Exponering, steg ett, innebär att individer kan, får och vågar vara sig själva 

på arbetsplatsen, visar sitt sanna jag samt är mottagliga för andras kulturer. Det andra steget, 

erfarenhet, handlar om att ta till sig information genom egna upplevelser och personliga 

möten. När individer är välinformerade om och insatta i andra kulturer når de till steg tre, 

kunskap. Detta fungerar som grund för steg fyra, vilket är förståelse. Kunskapen individerna 

har gör att de får förståelse för andra kulturer och de blir därmed mottagliga för olikheter 

vilket gör att de kan dela med sig av insikter och uppfattningar med andra individer.  

 

Stadiet att värdera mångfald innehåller steg fem uppskatta (eng. appreciate) och steg sex 

respekt (eng. respect). Uppskatta innebär att individer börjar acceptera varandra eftersom de 
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värderar andra personers värderingar och kultur vilket gör det enklare för individer att 

välkomna varandra. Genom detta når individerna respekt vilket innebär att individer 

uppmärksammar, uppskattar, respekterar och tar hänsyn till de värderingar och kulturer som 

kommer med olika människor.  

 

Stadiet att hantera mångfald består av steg sju modifiera attityder och beteenden (eng. 

modify attitudes and behavior) och steg åtta hälsosamma interaktioner (eng. healthy 

interaction). Det innebär att individer ändrar sin inställning och sitt beteende mot andra 

människor och har hälsosamma interaktioner. Dessa steg följer automatiskt efter stadiet att 

värdera mångfald. 

 

Utifrån ett organisationsperspektiv innebär att hantera mångfald att organisera och planera 

arbetet genom att integrera mångfald i policydokument, rutiner och procedurer. Shen et al. 

(2009) menar även att det är viktigt att skapa ett specifikt policydokument för hanteringen av 

mångfald samt föra statistik över personalsammansättningen. Utöver detta behöver chefer på 

alla nivåer vara aktivt involverade i mångfaldsarbetet och Friday och Friday (2003) påpekar 

även vikten av att ledare, chefer och medarbetare är positivt inställda till mångfald. För att 

skapa en företagskultur som värderar mångfald behöver organisationer, enligt Shen et al. 

(2009), dessutom erbjuda utbildning för sina anställda och skapa flexibilitet i arbetet.  Friday 

& Friday (2003) menar att när de anställda erkänner och värderar mångfald samtidigt som 

organisationen hanterar mångfald uppstår en företagskultur där medarbetarna värderar 

mångfald och mångfaldens fördelar kan nås. 

2.3.1#Kritik#mot#mångfaldens#kontinuum############## #
Det finns viss kritik som kan riktas mot mångfaldens kontinuum och de åtta stegen som 

ingår.  Bland annat att det lämnar utrymme för subjektiva tolkningar av innehållet för 

respektive steg, exempelvis nås steg tre, kunskap, genom att individer är välinformerade, 

däremot specificerar inte Friday och Friday (2003) vad välinformerad innebär. Vi anser dock 

att det finns ett syfte med att lämna utrymme för dessa tolkningar eftersom 

mångfaldsbegreppet och mångfaldsarbetet är komplext och kan variera från organisation till 

organisation. Teorin är därför lämplig eftersom den kan anpassas efter Apoteket AB och 

deras mångfaldsarbete.  
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Teorin saknar dessutom konkreta tillvägagångssätt för att uppnå de olika stegen, till exempel 

innebär exponering att individer kan, får och vågar vara sig själva på arbetsplatsen men 

däremot tydliggörs inte hur organisationer ska gå tillväga för att uppnå detta. Det enda 

tillvägagångssättet Friday och Friday (2003) ger är att individer måste träffa andra individer 

med olikheter, dock utan att specificera i vilken utsträckning eller kontext detta ska ske. 

Teorin passar trots detta vår studie eftersom vi ämnar ta reda på vilka tillvägagångssätt som 

bidrar till att skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. 

 

De åtta stegen i mångfaldens kontinuum är även sekventiella vilket kan kritiseras eftersom det 

exempelvis kan vara möjligt att en individ respekterar andra människors värderingar, kulturer 

och åsikter utan att ha interagerat med dessa. Friday och Friday (2003) menar själva att de 

olika stegen pågår konstant och reproduceras hos individerna, vilket gör att vi ytterligare 

ifrågasätter deras val av en sekventiell uppdelning. I den här studien har vi därför valt att se 

stegen som en integrerad och icke-kronologisk process.  

 

Trots ovannämnda brister kan teorin användas då vi har tagit hänsyn till kritiken och anpassat 

det teoretiska ramverket efter studien; vi har använt oss av tolkningsutrymmet för att teorin 

ska passa Apoteket AB och ser dessutom stegen som en integrerad process. Teorin är även 

lämplig eftersom medarbetarna är en central del för alla steg i mångfaldens kontinuum vilket 

är av vikt för studiens syfte.  

2.3.2#Sammanställning#av#teoretiskt#ramverk##
I den här studien har vi valt att utesluta begreppet tolerans på grund av att Friday och Friday 

(2003) varken förklarar begreppets innebörd eller funktion. Vi har även valt att utesluta 

individperspektivet av stadiet att hantera mångfald eftersom stegen modifiera attityder och 

beteenden och hälsosamma interaktioner kommer automatiskt. Att stegen kommer 

automatiskt innebär att organisationer inte kan arbeta aktivt för att medarbetarna ska uppnå 

dessa och de är därför inte relevanta för den här studien. Vi kommer således enbart att se till 

de första sex stegen i mångfaldens kontinuum; de fyra stegen i stadiet att erkänna mångfald 

och de två stegen i stadiet att värdera mångfald. Att vi utesluter individperspektivet innebär 

att vi hädanefter alltid refererar till organisationsperspektivet av att hantera mångfald. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt kommer därmed att innefatta de olika delarna av att erkänna 

mångfald, att värdera mångfald och att hantera mångfald eftersom alla tre leder till en 
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företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. I figur 1 har vi sammanställt det 

teoretiska ramverket som kommer att ligga till grund för studien.  !
!

Figur#1:#Sammanställning#av#teoretiskt#ramverk# #
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3.#Metoddiskussion/
Genom två delstudier och elva intervjuer har vi undersökt Apoteket AB:s mångfaldsarbete 

för att se vilka tillvägagångssätt som bidrar till att skapa en företagskultur där medarbetarna 

värderar mångfald. För att fånga detta har vi dels gjort en kartläggning av Apoteket AB:s 

mångfaldsarbete samt intervjuat medarbetarna. 

 

3.1/Etiska/överväganden/

I den här studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera respondenterna om studiens syfte 

före intervjun. I samband med att vi gav information har vi även bett om respondentens 

samtycke, vilket innebär att vi lever upp till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet var 

svårare att uppfylla eftersom cheferna var med och valde intervjupersoner och vet därför 

vilka som har intervjuats. För att ingen ska kunna koppla specifika åsikter till enstaka 

individer kopplas inga enskilda citat till specifika respondenter utan vi har refererat till 

respondenterna som medarbetarna. Vi har heller inte sparat personuppgifter eller delat med 

oss av information som gör att utomstående skulle kunna ta reda på vilka respondenterna är. 

Intervjuerna har enbart använts för den här studien och har inte utelämnats till andra parter, 

och såldes uppfyller vi även nyttjandekravet. 

 

3.2//Forskningsansats/och/forskningsdesign/

Den här studien har en abduktiv ansats eftersom teori och empiri har varit nära 

sammankopplade under hela processen (Dubois & Gadde, 2002). Vi tog avstamp i teorin 

inför studien, men har under arbetets gång analyserat det empiriska materialet och anpassat 

studiens utformning efter empirin genom att revidera det teoretiska underlaget. Studien har 

delats upp i flera steg och det insamlade materialet i ett steg har legat till grund för nästa, vår 

kodningsprocess har således pågått under hela undersökningen. 

 

Vi önskade generera ny förståelse, få nya perspektiv av ett fenomen i sin kontext och ämnade 

inte att generalisera resultatet, och vi valde därför en kvalitativ forskningsdesign för den här 
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studien (Saunders et al., 2009). Williams och O’Reilly (1998) menar att det är viktigt att 

studera mångfalden i sin faktiska kontext för att kunna få en så verklighetsförankrad bild som 

möjligt av mångfaldens effekter, betydelser och upplevelser och vi genomförde därför en 

fallstudie.  

 

Vi ämnade undersöka vilka tillvägagångssätt som bidrar till att Apoteket AB kan skapa en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. För att kunna svara på frågeställningen 

behövde vi dels se hur Apoteket AB arbetar med mångfald men vi behövde också se vilka av 

dessa tillvägagångssätt som gör att medarbetarna börjar värdera mångfald. Vi delade därför 

upp studien i två delstudier. För att ta reda på vilka tillvägagångssätt Apoteket AB använde 

sig av för att hantera mångfalden genomförde vi en inledande kartläggning av deras 

mångfaldsarbete genom att bearbeta policydokument och intervjua chefer på olika nivåer. 

Därefter intervjuade vi medarbetarna för att få deras perspektiv på tillvägagångssätten. För att 

få en bredd i det empiriska underlaget genomförde vi totalt elva intervjuer; fem intervjuer för 

kartläggningen och sex intervjuer med medarbetarna. Intervjuerna delades upp i två olika 

regioner och på två olika butiker som skiljer sig åt i antalet anställda. 

 

3.3/Val/av/företag/

Apoteket AB (som fortsättningsvis kommer att benämnas som Apoteket) passade den här 

studien eftersom de under en längre tid har arbetat med att rekrytera in människor med 

olikheter, har en heterogen arbetskraft och har en bred definition av mångfald – att spegla 

mångfalden i samhället. Apoteket arbetar även aktivt med mångfalden internt vilket är 

nödvändigt för att kunna genomföra undersökningen eftersom vi vill undersöka vilka 

tillvägagångssätt som bidrar till att skapa en företagskultur där medarbetarna värderar 

mångfald. 

 

En av uppsatsens författare har arbetat på Apoteket tidigare vilket var bra för studien 

eftersom det underlättade access och samtidigt gjorde att vi hade viss förkunskap om 

företagets utformning, branschen och fackliga termer. Vi bedömer risken för jävighet som 

liten då hon har avslutat uppdraget och inte har arbetat på någon av de undersökta butikerna 

eller tillsammans med någon av de intervjuade personerna. Den andra uppsatsförfattaren har 

ingen tidigare koppling till Apoteket. 
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3.4/Delstudie/1:/kartläggning/av/Apotekets/mångfaldsarbete/

I den första delstudien har vi genomfört en kartläggning av Apotekets mångfaldsarbete där vi 

har bearbetat policydokument samt intervjuat fem chefer på olika nivåer. Vi önskade få en 

övergripande bild av deras nuvarande situation och tillvägagångssätt, vilket Friday och 

Friday (2003) menar är ett nödvändigt första steg för att kunna påbörja arbetet med att skapa 

en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald.  

3.4.1#Policydokument#
Vi inledde kartläggningen genom att behandla både externa och interna policydokument som 

beskriver processer och rutiner relaterade till Apotekets mångfaldsarbete, eftersom Fägerlind 

(2012) menar att dessa ger en förklaring om vad företaget vill åstadkomma med 

mångfaldsarbetet. Vi har bland annat bearbetat deras jämställdhetsplan, hållbarhetspolicy och 

uppförandekod. På grund av att vissa aktiviteter kan klassas som mångfaldsarbete även om 

Apoteket själva inte benämner det som mångfaldsarbete har vi även gått igenom deras 

hemsida och mindre informella dokument som inte har direkt anknytning till arbetet med 

mångfald. Vi har behandlat dessa med syfte att identifiera vilka tillvägagångssätt Apoteket 

använder sig av för att arbeta med mångfald. 

3.4.2#Urval#av#intervjupersoner#för#kartläggning#
För kartläggningen har vi intervjuat den som är ansvarig för mångfaldsfrågor på Apoteket 

(som fortsättningsvis benämns Mångfaldsansvarig), två regionchefer och två butikschefer 

från respektive region. Vi intervjuade personer från olika led i organisationen eftersom 

Fägerlind (2012) menar att det ger en djupgående bild av arbetet. Vi inledde med att intervjua 

Mångfaldsansvarig, eftersom denne kan ge oss en bild av hur Apoteket ser på arbetet, vilka 

tillvägagångssätt de har infört och chefernas roll i mångfaldsarbetet. Därefter har vi intervjuat 

två regionchefer och två butikschefer eftersom det är dessa som utför tillvägagångssätten i 

praktiken. Eftersom Trost (2010) rekommenderar att ha få, mellan fyra och åtta stycken, men 

väl genomförda intervjuer, har vi valt att genomföra totalt fem intervjuer på chefsnivå. 

 

Vi, tillsammans med Mångfaldsansvarig och en av Apotekets HR-konsulter, har valt ut de 

intervjuade regioncheferna och dessa har i sin tur valt ut två butiker där undersökningen 

kunde genomföras. Valet av regionchefer och butikschefer baserades på våra 

mångfaldsfaktorer (kön, varaktighet i organisationen, ålder, etnicitet, arbetslivserfarenhet och 
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utbildningsbakgrund) och valet av butiker baserades på vårt önskemål om att deras storlek 

skulle skilja sig åt. Att Apoteket och regioncheferna har varit delaktiga i urvalet kan påverka 

studiens resultat eftersom vi inte vet vilka övriga beslutsvariabler som har legat till grund för 

deras val. Däremot känner Apoteket sin organisation väl och har därför kunnat göra ett 

välgrundat val om vilka chefer och butiker som lämpade sig för studien. Att de var med och 

valde butiker var också viktigt för access eftersom det är mer troligt att respondenter vill 

ställa upp på intervjuer om förfrågan kommer internt.  

3.4.3#Utformning#av#intervjufrågor#till#kartläggningen#
Vi genomförde intervjuer eftersom det är ett bra sätt för att få ökad förståelse om ett ämne 

och passar vid genomförandet av en fallstudie (Trost, 2010; Saunders et al., 2009). Under 

intervjun med Mångfaldsansvarig ställde vi inga direkta frågor, utan arbetade utifrån öppna 

teman genom en intervjuguide (Appendix 1). Detta gav Mångfaldsansvarig en möjlighet att 

berätta fritt om deras tillvägagångssätt vilket var nödvändigt för att få en övergripande bild av 

Apotekets mångfaldsarbete. Intervjufrågorna till cheferna (Appendix 2) baserade sig på 

informationen från intervjun med Mångfaldsansvarig, de bearbetade policydokumenten och 

det teoretiska ramverket. Till cheferna hade vi formulerat specifika frågor men lämnade även 

utrymme för respondenterna att svara fritt för att de skulle kunna berätta om vilka 

tillvägagångssätt de använder i sitt arbete. Intervjufrågorna gav även oss en möjlighet att 

ställa följdfrågor anpassade efter respondentens svar (Saunders et al., 2009). Vi började 

intervjuerna med att förklara syftet med undersökningen och upplägget för intervjun vilket 

Malhotra et al. (2012) menar är ett bra sätt att inleda en intervju på. För att skapa en 

avslappnad stämning fick cheferna börja med att berätta om sin roll på Apoteket vilket Trost 

(2010) menar kan ha betydelse för intervjuns utgång. 

 

3.5/Delstudie/2:/medarbetarundersökning/

Efter kartläggningen av Apotekets mångfaldsarbete inledde vi den andra delstudien. Vi 

intervjuade sex medarbetare för att fånga deras perspektiv av mångfald och det aktuella 

mångfaldsarbetet. Således ville vi se vilka tillvägagångssätt som bidrar till en företagskultur 

där medarbetarna värderar mångfald.  
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3.5.1#Urval#av#intervjupersoner#för#medarbetarundersökning#
För att få ett brett perspektiv av mångfaldsarbetet var det viktigt att respondenterna 

representerade den mångfald vi ville undersöka. Butikscheferna valde ut respondenterna så 

att de skiljde sig åt baserat på de faktorer vi har valt att fokusera på, det vill säga 

utbildningsbakgrund, kön, arbetslivserfarenhet, etnicitet, ålder och varaktighet inom 

organisationen. Att butikscheferna valde respondenter var nödvändigt för att 

schemaläggningen skulle fungera men det kan ha påverkat resultatet eftersom vi inte vet om 

det finns några andra grunder till deras val. Att cheferna kände till vilka medarbetare som var 

utvalda kan ha påverkat respondenternas svar genom att de kan ha känt att de inte var 

anonyma gentemot sin chef. Vi försökte dock att mildra denna eventuella känsla genom att 

berätta att de är anonyma, att vi benämner dem som medarbetarna genom hela uppsatsen och 

att inga citat kommer kopplas till en specifik respondent. Antalet intervjuer baserades på 

Trosts (2010) rekommendationer, fyra till åtta stycken, och vi har därför intervjuat totalt sex 

medarbetare. Resultatet har inte kunnat generaliseras till respektive mångfaldsfaktor. 

3.5.2#Utformning#av#intervjufrågor#till#medarbetarna#
Intervjufrågorna till medarbetarna (Appendix 3) baserade sig både på kartläggningen av 

Apotekets mångfaldsarbete och det teoretiska ramverket. Vi önskade att få en djupare 

förståelse för vilka tillvägagångssätt som bidrar till att medarbetarna värderar mångfald och 

använde oss därför av ett intervjuformulär med öppna frågor som lämnade utrymme för 

respondenterna att svara fritt. Saunders et al. (2009) menar att detta ger respondenterna en 

möjlighet att utveckla sina svar, ta upp nya aspekter av ämnet och ställa frågor om de inte 

förstår. Det gav även oss en möjlighet att anpassa frågorna utifrån respektive respondent. 

Denna typ av frågor passar vid genomförandet av en fallstudie. 

 

3.6/Operationalisering/

De teman som behandlades i intervjun med Mångfaldsansvarig var enbart ämnade att 

kartlägga Apotekets arbete och således ta reda på vilka tillvägagångssätt Apoteket använder 

sig av för att arbeta med mångfald. Intervjun hade ingen teorianknytning utan vi bad 

Mångfaldsansvarig att berätta öppet om mångfald, Apotekets definition av begreppet och 

deras mångfaldsarbete. Intervjuerna med cheferna och medarbetarna var baserade både på det 

teoretiska ramverket och på de tillvägagångssätt som Apoteket använder sig av för att arbeta 
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med mångfald. Teorin angav inga förslag på frågor som kan ställas för att undersöka ett 

företags mångfaldsarbete och vi skapade därför egna frågor baserat på det teoretiska 

ramverket. Till både chefer och medarbetare började vi med teoretiskt baserade och breda 

frågor för att undvika att leda respondenternas svar, sedan smalnade vi av och ställde mer 

specifika frågor som rörde Apotekets mångfaldsarbete.  

 

Företagskultur är kärnan av mångfaldens kontinuum och vi inledde därför med att fråga både 

chefer och medarbetare om hur de upplever denna. Vi ville ta reda på vilken typ av kultur 

Apoteket har både från ett chefs- och medarbetarperspektiv. Vi valde att byta ut ordet 

”företagskultur” mot ”arbetsmiljö” till medarbetarna då vi trodde att de skulle kunna relatera 

till ordet bättre samt för att en av Apotekets HR-konsulter rådde oss att byta ut ordet. Vi hade 

även en följdfråga om hur de upplever att det är att arbeta på Apoteket för att säkerställa att få 

svar vilken typ av kultur företaget har. Därefter ställde vi frågor till medarbetarna kring hur 

det fungerar när någon vill presentera en ny idé eller dela med sig av en åsikt. Även dessa var 

kopplade till företagskulturen men ämnade också fånga specifika steg i mångfaldens 

kontinuum. De stegen frågorna hänvisade till var exponering, förståelse, uppskatta och 

respekt. Exponering, eftersom att våga vara sig själva på arbetsplatsen också innebär att 

individer vågar dela med sig av idéer och åsikter, förståelse eftersom att dela med sig av 

insikter och uppfattningar är synonymt med att dela med sig av idéer och åsikter, samt 

uppskatta och respekt för att om medarbetare värderar, respekterar och tar hänsyn till andras 

idéer och åsikter har de uppnått dessa stegen. På det här sättet fångade vi de sex stegen i 

mångfaldens kontinuum och det var således möjligt att mäta om Apoteket har en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald.  

 

Vi inledde sedan delen där vi undersöker vilka tillvägagångssätt som bidrar till en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald, genom att ställa frågor som rör mångfald. 

Till cheferna började vi med att be dem berätta om mångfaldsarbetet, detta för att ge 

respondenten utrymme att prata fritt om de tillvägagångssätt Apoteket använder för att arbeta 

med mångfald. Frågan ämnade se till hur Apoteket arbetar med mångfald, hur de använder 

sig av policydokument och hur involverade cheferna är i arbetet. Därefter frågade vi cheferna 

om Apotekets definition av mångfaldsbegreppet för att se om det finns en samstämmighet 

inom Apoteket, men även eftersom det är av betydelse att veta vad cheferna menar när de 

säger mångfald under intervjuns gång. Av samma anledningar frågade vi medarbetarna vad 

deras definition av mångfald är. Vi fortsatte sedan genom att fråga både chefer och 
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medarbetare om mångfald finns på deras butik eller i deras region för att se om de uppnår 

steget erfarenhet som innebär att individer kommer i kontakt med människor som är olika de 

själva. 

 

Vi frågade både chefer och medarbetare om de hade fått någon information om mångfald för 

att se i vilken utsträckning Apoteket arbetade med steget kunskap, vilket innebär att individer 

är välinformerade. Vi frågade även medarbetarna om mångfalden hade någon betydelse för 

deras arbete för att se om de värderar mångfalden, och undersökte således steget uppskatta. 

Dessutom kunde frågan mäta steget respekt genom att se om medarbetarna tar hänsyn till de 

värderingar och olikheter som kommer med mångfald. För att ta reda på om det finns 

möjlighet till utbildning och flexibilitet frågade vi både chefer och medarbetare om det finns 

utvecklingsmöjligheter på Apoteket. 

 

Resterande frågor till cheferna var mer avsmalnade och ämnade att utforska specifika 

element av de tillvägagångssätt Apoteket använder sig av för att arbeta med mångfald, och 

var baserade på policydokumenten och intervjun med Mångfaldsansvarig. Övriga frågor till 

medarbetarna var helt baserade på kartläggningen av Apotekets mångfaldsarbete och ämnade 

undersöka deras perspektiv av arbetet för att se vilka tillvägagångssätt som har bidragit till att 

medarbetarna värderar mångfald. 

 

Vi ställde bara frågor som berörde de tillvägagångssätt som medarbetarna kunde relatera till 

och vi undvek att ställa frågor som kunde uppfattas som känsliga. Mångfald kan upplevas 

som ett känsligt ämne genom att det berör individers personliga egenskaper och erfarenheter. 

För att ändå kunna fånga teoretiska delar som är känslig natur frågade vi hur något fungerar 

generellt snarare än hur det upplevs för en specifik individ. Exempelvis frågade vi “Hur 

fungerar det på Apoteket när någon vill dela med sig av en åsikt?” istället för “Kan du dela 

med dig av din åsikt på Apoteket?”. Dessutom frågade vi varken chefer eller medarbetare om 

de var positivt inställda till mångfald eftersom det fanns en risk att respondenten skulle ha 

svarat i form av vad som anses vara socialt accepterat. Vi avgjorde även att deras inställning 

eventuellt skulle kunna utläsas från deras svar. 
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3.7/Kodning/av/data/

Materialet för kartläggningen har kodats utifrån två aspekter; dels vad som rent teoretiskt kan 

klassas som mångfaldsarbete och dels vad Apoteket menar är mångfaldsarbete. För att 

identifiera vad som kan klassas som mångfaldsarbete utifrån ett teoretiskt perspektiv vände vi 

oss till mångfaldens kontinuum. Vi såg även till andra faktorer som är kopplade till mångfald, 

så som flexibilitet och jämställdhet. Vi specificerade inte vår utgångspunkt för kodningen 

mer än så eftersom vi ville ha ett öppet förhållningssätt till det insamlade materialet och 

således möjliggöra att vi kunde finna nya aspekter av ämnet. Från dessa utgångspunkter 

påbörjades kodningsprocessen. 

 

Vi inledde med en råkodning av vår insamlade data, vilket enligt Dalén (2008) syftar till att 

organisera och ge en övergripande bild av materialet. Efter råkodningen kunde vi påbörja ett 

mer analyserande kodningsarbete för att identifiera mönster och hitta liknelser som sedan 

kunde delas in i olika kategorier. Apotekets mångfaldsarbete kunde delas upp i nio olika 

kategorier: mångfald, företagskultur, kompetensutveckling, etnicitet, kön, ålder, 

utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och varaktighet i organisationen. Dessa kategorier 

fungerade sedan som underlag för kodningen av medarbetarintervjuerna, där medarbetarnas 

upplevelser och utsagor har placerats i respektive kategori.  

 

Vi delade upp materialet i vad Dalén (2008) kallar nära upplevelse (eng. experience near) 

och avlägsen upplevelse (eng. experience distant). Nära upplevelse är de konkreta utsagor 

respondenterna har delat med sig av och kan hämtas från själva transkriberingarna, eller i vårt 

fall även från policydokumenten. Avlägsen upplevelse är den tolkning och betydelse vi har 

givit till citatet eller utsagorna baserat på vår uppfattning. I figur 2 visas en mer detaljerad 

beskrivning av hur vi har kodat vår insamlade data. Figuren exemplifierar endast hur 

kodningen har skett och visar således endast utdrag av empirin. 
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Figur#2:#Kodning#av#data#

 

3.8/Tillförlitlighet/

Kvalitativ forskning är subjektiv vilket innebär att våra tolkningar har varit centrala för 

resultatet vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet och validitet. Guba och Lincoln (1994, i 

Bryman 2011, ss 352-354) menar dock att begreppen reliabilitet och validitet är starkt 
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kopplade till kvantitativa undersökningar och vi har därför använt andra kriterier för att 

granska den här studiens tillförlitlighet. De kriterier som föreslås för kvalitativa studier är 

trovärdighet (motsvarar intern validitet), överförbarhet (motsvarar extern validitet), 

pålitlighet (motsvarar reliabilitet) och en möjlighet att styrka och konfirmera (motsvarar 

objektivitet). 

 

Vi har säkerställt trovärdigheten, alltså att den sociala verkligheten vi undersökt är 

tillförlitlig, genom att vara noggrant förberedda samt genom respondentvalidering i form av 

att respondenterna fick möjlighet att kontakta oss i efterhand för eventuell vidareutveckling 

av sina svar. För att säkerställa överförbarheten, det vill säga att vårt resultat kan överföras 

till en annan situation, en annan kontext eller samma kontext vid en annan tidpunkt, har vi 

gett så täta beskrivningar som möjligt av det undersökta företaget, vilka vi har intervjuat och 

varför. Vi har säkerställt att utomstående har en möjlighet att noggrant och kritiskt granska 

undersökningen genom att vi varit transparenta och tydliga med vilken metod vi har använt, 

vilket gör kriterierna pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera är uppnått.    
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4.#Apotekets#mångfaldsarbete$och$dess$
betydelse/
Det empiriska resultatet från delstudie 1 och delstudie 2 presenteras parallellt i löpande text 

utefter kategori. I empirin hänvisar vi de intervjuade cheferna som cheferna, och de 

intervjuade medarbetarna benämns medarbetarna. En sammanställning av delstudie 1, 

kartläggningen av Apotekets mångfaldsarbete, finns i Appendix 4.  

 

4.1/Mångfald/på/Apoteket/

För att kunna representera sin breda kundgrupp har Apoteket som ambition att ha en 

personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället, en chef exemplifierar: ”Har 

jag dem framför disken så bör jag också ha dem bakom disken dels för att underlätta 

språkmässigt men också för att jag vill visa att det är ju delvis såhär samhället ser ut”. För 

att skapa denna arbetskraft arbetar Apoteket först och främst genom kompetensbaserad 

rekrytering och därefter fokuserar de flesta chefer på att rekrytera in mångfald. Har de 

exempelvis två arbetssökande med liknande kompetens och erfarenhet väljer de den som är 

underrepresenterad och kan bidra mest till ökad mångfald i företaget. En butikschef har dock 

ett starkt fokus på att rekrytera in olika personligheter som fungerar tillsammans, samtidigt 

som dennes chef har ett starkt fokus på mångfald. I den butiken påpekar en medarbetare att: 

”Chefen liksom anställer folk som går ihop och då fungerar vi ihop jättebra”, dessutom 

nämner en annan medarbetare på samma butik att: ”Vi är i väldigt bra harmoni här och 

passar ihop och är väldigt förstående till varandra”. Medarbetarna i båda butikerna upplever 

att Apoteket arbetar mycket med rekrytering av mångfald, även om kompetensen går först. 

Utöver rekryteringen vet inte medarbetarna om Apoteket arbetar med mångfald på något 

annat sätt, de tycker dock att Apotekets mångfaldsarbete är bra, en medarbetare uttrycker: 

”Alltså Apoteket står ju för mångfald [...]. Jag upplever det som att Apoteket jobbar för 

mångfald... Men hur?”. 

 

Cheferna har en positiv inställning till mångfald och en bred bild av vad som ingår i 

begreppet. Medarbetarna i båda butikerna beskrev mångfald som en variation av människor 

där de bland annat benämnde faktorer som kultur, kön, sexuell läggning, ålder, bakgrund och 

familjesituation. En av medarbetarna visste dock inte vad mångfald var. De anställda hade en 
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bred bild av begreppet men både chefer och medarbetare tog upp olika faktorer och det fanns 

en osäkerhet kring Apotekets definition av mångfald. Några chefer var dock medvetna om att 

Apoteket vill spegla mångfalden i samhället och att detta är företagets definition.  

 

Apotekets mångfaldsarbete är utspritt över flera olika policydokument. De står att de vill 

utnyttja den kompetens och de fördelar som kommer med mångfald, däremot är det endast 

faktorerna kön och etnicitet som har konkreta planer och tydliga mål. Några chefer upplever 

att de har fått viss information om mångfald men att de inte har fått någon plan om hur de ska 

arbeta med mångfalden internt efter rekryteringen. Medarbetarna har inte heller fått någon 

specifik information om vilket arbete som sker inom Apoteket, vilket en medarbetare lyfter 

fram att den önskar att få. Några medarbetare nämner dock att det kommer information om 

mångfald via olika kanaler, såsom intranätet och via olika policydokument.  

 

I Apotekets policydokument skriver de att några av de fördelar man kan utvinna med 

mångfald är innovation, konkurrenskraft, mer motiverade medarbetare och bättre 

kundbemötande. Cheferna nämner i sin tur flera fördelar med mångfald och säger att det 

bland annat skapar dynamik, ger fler angreppssätt att lösa problem, leder till högre lönsamhet 

och bättre kundbemötande. För att arbeta med mångfalden nämner chefen för den ena butiken 

att det är viktigt att kunna samarbeta och samlar även alla medarbetare på möten för att kunna 

fånga upp allas perspektiv. Medarbetarna i den butiken nämnde flera gånger att de upplevde 

att chefen tar hänsyn till deras åsikter och idéer före beslut tas. 

 

Både cheferna och medarbetarna nämner att mångfald leder till olika idéer och infallsvinklar 

internt, men de har ännu större fokus på att mångfald i personalsammansättningen resulterar i 

att de kan bemöta sina kunder på ett bättre sätt, bland annat genom att kunna prata med 

kunder på deras språk. I den ena butiken sa en medarbetare att: ”I och med att vi har en 

större mångfald så har nog våra kunder lättare att identifiera sig med oss”. 

 

4.2/Företagskultur/

Apoteket, tillsammans med cheferna, eftersträvar en inkluderande och involverande 

arbetsplats där medarbetarna kan vara öppna, ärliga samt dela med sig av idéer, åsikter och 

problem. De vill även ha en hederlig och förtroendefull kultur där de ser till människors lika 
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värde. Medarbetarna upplever att alla behandlas lika på företaget och att alla på Apoteket 

tycker att det är viktigt med acceptans för att människor är olika. Flera av cheferna nämner att 

det ska vara högt i tak, att alla ska kunna dela med sig av sina åsikter och att de ska vara 

lyhörda. En chef nämner också att det är viktigt med bra stämning i gruppen och att de i 

arbetsgruppen tillsammans har skapat regler för hur de ska bete sig mot varandra: ”Vi vill ha 

högt i tak, och att man ska tycka att det är roligt att gå till jobbet, alla ser till att man är 

trevlig mot varandra, man snackar inte skit om varandra”. Medarbetare i båda butikerna 

upplever att det är en öppen företagskultur på Apoteket, att det är högt i tak, bra stämning på 

arbetsplatsen och att alla ställer upp för varandra. De upplever även att de kan dela med sig 

av sina åsikter och idéer och att deras kollegor tar hänsyn till dessa. Medarbetarna nämner att 

alla är positiva till nya idéer och att till och med praktikanter som kommer till butikerna kan 

dela med sig av sina idéer. En medarbetare säger att: ”Det känns som att vi alla tycker att det 

är viktigt med åsikter och att man kan spinna vidare på dem”. Medarbetarna upplever att de 

kan ta upp problem och påpekar även att cheferna är duktiga på att ta till sig feedback. 

 

4.3/Kompetensutveckling/

Apoteket erbjuder möjlighet till kompetensutveckling under arbetstid baserat på yrkesmässigt 

intresse. De arbetar med individuella utvecklingsplaner och kontinuerliga utvecklingssamtal 

där anställda bland annat får möjlighet att prata om sina utvecklingsmöjligheter och önska 

utbildning. Medarbetarna och cheferna har även tillgång till chefsförberedande program och 

ledarskapsutbildningar. Utöver detta finns möjlighet för nyanställda att gå ett traineeprogram 

där de får möjlighet att vara på olika avdelningar inom Apoteket, vilket även en av de 

intervjuade medarbetarna deltog i. Möjligheterna för utveckling och utbildning är något 

medarbetarna ställer sig positiva till. Medarbetarna nämner dock att det ibland saknas tid för 

kompetensutveckling och att behov samt mån av plats kan vara avgörande för huruvida de får 

gå utbildningen. Några av medarbetarna tar även upp att de själva får lägga in sin 

kompetensutveckling i schemat och att de då inte alltid tar sig tiden för det. Chefer kan även 

rekommendera utbildningar baserat på individuella kompetenser vilket både en chef och en 

medarbetare tar upp. En av medarbetarna menar att det finns en önskan från Apoteket att de 

ska vara mångkunniga. Medarbetarna upplever dessutom att de har möjlighet till rörlighet 

inom företaget om de visar framfötterna. 
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4.4/Etnicitet/

Apoteket arbetar mycket med etnicitet och kulturell bakgrund och de ser årligen över sin 

personalsammansättning gällande dessa. De arbetar aktivt med rekrytering av människor med 

olika ursprung, språk och kultur för att kunna läsa av kundernas behov bättre och bemöta de 

kunder som varken talar svenska eller engelska. Alla medarbetare och chefer tycker att det är 

bra att kunna bemöta kunderna på olika språk. En av cheferna lyfter fram att det är 

nödvändigt att vara ett mångspråkigt företag på grund av de förändringar som sker i 

samhället: ”Vi kan inte bara klara oss med engelska, franska och tyska [...] arabiskan är ju 

på väg att bli ett väldigt stort språk i Sverige”. Alla medarbetare uppskattar att dessa språk 

finns dessa språk internt och att det hjälper kundbemötandet. Några medarbetare tar även upp 

den interna nyttan, så här uttryckte en medarbetare det: ”Jag tycker de [olika kulturerna] 

kompletterar varandra [...] för mig till exempel spelar det ingen roll om jag jobbar juletid, 

men andra svenskar vill vara lediga till exempel, det är vid sådana tillfällen det är väldigt 

bra”. Medarbetaren syftar till vad Apoteket benämner som alternativa helgdagar vilket 

innebär att medarbetare kan ansöka om ledighet andra dagar än de kristna helgdagarna. Detta 

förhåller sig även alla medarbetare och chefer positiva till och cheferna försöker alltid att 

bevilja denna typ av ledighet. 

 

Medarbetarna i den butik där chefen rekryterade utifrån personlighet pratade mycket om att 

mångfald och olika erfarenheter utvecklar och berikar arbetsgruppen samt gör arbetet 

roligare, de nämnde även att de lär sig mycket av varandra och får större produktkunskap. En 

medarbetare berättar: ”Man blir ju mycket rikare, på något sätt då, med så många kulturer 

som det är här, och vi tar och utnyttjar det bästa utav världar”. De brukar umgås och dela 

med sig av mat från sin kultur, en medarbetare berättade: ”Vi känner varandra och vi frågar 

om varandras familjer och brukar träffas på After Work och [...] vi börjar prata om vår 

kultur och hur vi gör så och ni gör så i svenska samhället så... och det är så man skapar lite 

dynamik i gruppen”. Samma medarbetare pratade om att ha mångfald i butiken även 

påverkar samhället i stort och att kunderna utmanar sina eventuella fördomar genom att möta 

personalen: ”Men när de träffar dig [...] och upptäcker att du är en helt annan människa, det 

förändrar jättemycket [i samhället], inte bara den personen som står framför dig som kund, 

den går också tillbaka och berättar för sin familj eller sina vänner”. 
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Apoteket vill även ta vara på den kompetens som kommer med flyktingströmmen och 

erbjuder därför praktikplatser, språkträning och utbildning för de med utländsk examen inom 

branschen, en chef exemplifierar: ”Att just utifrån utvecklingen nu i samhället och den stora 

flyktingvågen i hela Europa, alltså det här är otroligt positivt för vår bransch. Att de kommer 

hit, det tror jag är positivt för alla branscher [...] Alltså det finns ju apotekare som kommer 

till Sverige och det är oerhört viktigt för oss att ta tillvara på deras kompetens och snabba 

upp byråkratin, att de får ett snabbt spår att de kan ta sig igenom de här testerna och få 

legitimation och kunna börja jobba. Så det här jobbar vi väldigt hårt med nu”. En av 

butikerna tog emot dessa utländska praktikanter, där uttryckte medarbetarna att det är bra att 

Apoteket hjälper till men att det ibland saknades tid och personal för att träna upp 

praktikanterna ordentligt. 

 

Utöver detta arbetar Apoteket med namnskyltar som visar vilket språk medarbetarna talar, 

detta är dock något som inte har implementerats i de undersökta butikerna. Det fanns 

blandade meningar bland medarbetarna angående namnskyltarna, vissa ansåg att det var för 

personligt att ha sina språk på namnskylten, medan en annan inte visste om att de fanns och 

uttryckte: ”Det vore en bra idé, det var en jättebra idé faktiskt!” Utöver detta skickar 

huvudkontoret även ut en multireligiös almanacka, vilket kommenteras på följande sätt: ”Vi 

har också gått ut till alla enheter med en multireligiös almanacka där vi pratar om de sex 

världsreligionerna, och det är egentligen för att inspirera medarbetarna [...]. Vi får mer 

kunskap kring dem [de sex världsreligionerna], men också för att kunna se kollegerna och 

lära sig lite mer om kollegerna och också kanske förstå kunderna”. Denna almanacka har 

dock inte implementerats i det praktiska arbetet och både chefer och medarbetare verkar 

osäkra på vad den har för syfte och vissa känner inte till att den finns. 

 

Apoteket har även en språkbank dit medarbetarna kan vända sig när de möter kunder vars 

språk de inte talar, dock används denna i olika grad eftersom medarbetare upplever att 

språken vanligen finns internt och att det dessutom inte finns tid att ta hand om andra butikers 

kunder och vice versa. Utöver detta är Apoteket medlemmar i Farmaceuter utan gränser, dock 

har huvudkontoret och cheferna olika uppfattning om vad det här programmet innebär och 

majoriteten av medarbetarna känner inte till det. 
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4.5/Kön/

Apoteket ser kontinuerligt över sin personalsammansättning och rekryterar aktivt för jämnare 

könsfördelning. De strävar efter att vara en jämställd arbetsplats och informerar om deras 

jämställdhetsarbete via intranätet. I huvudkontorets jämställdhetsarbete är 

jämställdhetsplanen en viktig komponent. Cheferna verkar dock inte ha fått någon 

information om planen men de arbetar, trots detta, aktivt med delar av innehållet, bland annat 

genom lika lönesättning för män och kvinnor med liknande arbete. Medarbetarna upplever att 

arbetsplatsen är jämställd och att lönerna baserar sig på kompetens samt att alla behandlas 

lika. En medarbetare nämner att det finns en fördel med att ha olika kön på arbetsplatsen 

eftersom det ger olika infallsvinklar. 

 

4.6/Ålder,/utbildningsbakgrund,/arbetslivserfarenhet/och/

varaktighet/inom/Apoteket/

Apoteket ser årligen över sin personalsammansättning gällande ålder, utbildningsbakgrund, 

och arbetslivserfarenhet. Vissa av cheferna rekryterar aktivt för jämnare åldersfördelning och 

Apoteket tar in studenter på praktik. De arbetar även till viss del för att rekrytera in 

medarbetare med olika yrkeserfarenhet, branscherfarenhet, perspektiv, kunskap, utbildning 

och bakgrund. Detta märks bland medarbetarna eftersom flera av respondenterna kommer 

från olika utbildningsbakgrunder och har olika yrkes- och branscherfarenheter. Det är dock få 

medarbetare som nämner att detta är en del av mångfalden, men en medarbetare säger: ”Man 

[Apoteket] informerar om att alla är av lika värde och är en del i kedjan liksom, att alla 

behövs. [...] alla behövs ju verkligen här, på golvet till exempel eller bakom [recepturen] för 

att allting ska funka bra, och det är vi nog alla medvetna om, allt jobb är lika, det behövs för 

att vi ska uppnå de målen vi ska”. 

 

Apoteket arbetar med varaktighet i organisationen genom att de vill vara en attraktiv 

arbetsplats för att behålla personal, bland annat genom att sträva efter och visa att de står för 

jämställdhet och mångfald samt arbetar för lika rättigheter och möjligheter. Varaktighet i 

organisationen är däremot inget som nämns som en mångfaldsfaktor av varken Apoteket eller 

chefer.  En medarbetare tycker dock att mer information om Apotekets mångfaldsarbete 

skulle göra arbetsplatsen mer attraktiv. Varken medarbetare eller chefer tar upp att det kan 
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finnas fördelar, såsom perspektiv och kunskap, med att ha både de som arbetat längre inom 

företaget och nyanställda. En medarbetare tar istället upp nackdelarna med att de har olika 

ålder och att de har arbetet olika länge i butiken och säger att det ibland kan vara svårt att 

samarbeta på grund av att de har olika arbetssätt. 

 

4.7/Sammanställning/av/empiri/

 

Figur#3:#Sammanställning#av#kartläggning#och#medarbetarintervjuer#

! /



! 28!

5.#Analys/
Mångfaldens komplexitet är ett faktum på Apoteket och flera dimensioner har visat sig spela 

roll i mångfaldsarbetet som görs, och inte görs. Apoteket önskar att bredda sitt 

mångfaldsarbete och vi har upptäckt fem tillvägagångssätt som gör det möjligt.  

 

5.1/Mångfaldens/komplexitet/består///

Mångfald är ett komplext begrepp, vilket tydligt märktes av i Apotekets policydokument och 

bland de anställda. Apoteket menar att de vill spegla mångfalden i samhället, vilket även är 

deras definition av mångfald. Redan här uppstår en del frågetecken, för vilka finns i 

samhället? Människor finns i en oändlig variation sett till arbetslivserfarenhet, ålder, kön, 

utbildningsbakgrund, etnicitet, personligheter, åsikter och intressen och så vidare. Samtliga 

intervjuade hade även en egen uppfattning om vad mångfald är och vad det innebär för 

Apoteket. Denna ovisshet bekräftar Williams och O’Reillys (1998) diskussion kring 

mångfaldens komplexitet; mångfald är både individ- och situationsbaserat vilket kan vara en 

anledning till varför det är ett svårdefinierat begreppet. När begreppet är ospecificerat kan det 

leda till att arbetet med mångfald fastnar i ett diffust landskap av okunskap, där ingen vet vad 

mångfald är, inte vet vad de ska arbeta med och inte kan se resultatet av det.  Även detta 

märks hos medarbetarna eftersom de inte vet hur Apoteket arbetar med mångfald utöver 

rekryteringen, trots att Apoteket arbetar med mångfald internt. Däremot tycker medarbetarna 

att mångfaldsarbetet på Apoteket är bra vilket de baserar på att det finns mycket mångfald i 

personalsammansättningen och att de har kollegor i sin butik som är av annat kön, ålder 

och/eller etnicitet. Enligt Williams och O’Reilly (1998) kan dessa klassas som de synliga 

faktorerna. De hade också kollegor med olika arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund och 

antal år inom Apoteket, dessa uppmärksammades dock inte på samma sätt. Hur många 

kollegor de har, som skiljer sig baserat på de synliga faktorerna, har således blivit 

medarbetarnas mått för hur bra Apoteket har lyckats i sitt mångfaldsarbete. 

5.1.1#Delslutsats#
Det är viktigt för Apoteket att specificera vilka faktorer som inkluderas i mångfaldsbegreppet 

av tre anledningar: det ska finnas en enhetlig bild om vad Apoteket ser som mångfald, 
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cheferna behöver veta vad de ska arbeta med inom mångfald och Apoteket ska kunna se 

resultatet av deras mångfaldsinitiativ.   

 

5.2/Rekrytering/för/mångfaldens/fördelar/

Mångfaldens kontinuum, av Friday och Friday (2003) har inte nämnt rekrytering som en 

viktig faktor för mångfaldsarbete. Däremot innebär steget erfarenhet i mångfaldens 

kontinuum att individer kommer i kontakt med olika människor. För att de ska komma i 

kontakt med olika människor på arbetsplatsen behöver organisationer ha en heterogen 

personalsammansättning. Apotekets mångfaldsarbete har länge handlat om att rekrytera in 

mångfald vilket kan bero på att rekrytering av mångfald, enligt bland annat Shen et al. 

(2009), historiskt sett har varit organisationers huvudsakliga fokus inom mångfaldsarbetet. 

Apotekets rekryteringsfokus märks tydligt i chefernas sätt att resonera kring arbetet genom 

att de flertalet gånger nämner att rekrytering är deras sätt att arbeta med mångfald och 

liknande resonemang kan vi finna bland medarbetarna. På Apoteket har rekrytering av 

mångfald cirkulerat kring kön, etnicitet och ålder, men i ett fåtal fall ligger även fokus på 

yrkesbakgrund. Även här kan anledningen vara att det historiskt sett har varit stort fokus på 

att organisationer ska ta ett socialt ansvar och anställa underrepresenterade grupper. En annan 

anledning kan vara att dessa faktorer, kön, ålder och etnicitet, klassas som synliga faktorer 

och är det enklaste sättet att identifiera olikheter. I dagsläget har Apoteket desto mer gått mot 

att de också vill rekrytera människor med olika erfarenheter och utbildningar, detta är dock 

inte är lika väl implementerat bland cheferna. 

 

Det var dock en butikschef som inte fokuserade på att rekrytera in mångfald i butiken, utan sa 

att hon snarare hade ett starkt fokus på att personligheter skulle fungera bra ihop. Trots detta 

fanns mångfald bland medarbetarna i butiken vilket skulle kunna bero på att regionchefen 

hade ett mångfaldsfokus i sin rekrytering. I denna butik nämnde medarbetarna flertalet 

gånger att de trivdes tillsammans och brukade umgås regelbundet. De delade med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter och fick således information om varandra, vilket är nödvändigt 

för att de ska uppnå steget kunskap och kunna ta sig vidare längs kontinuumet. Det är viktigt 

att poängtera att det inte handlar om att rekrytera in personligheter som är lika varandra 

(eftersom det skulle innebära att gruppen blir mindre mångfaldig) utan det handlar om att 

rekrytera in personligheter som är olika men fungerar bra tillsammans. 
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5.2.1#Delslutsats#
För Apoteket kan rekrytering vara ett verktyg för att deras medarbetare ska komma i kontakt 

med olikheter. Det räcker dock inte att rekrytera in mångfald utan för att medarbetarna ska 

umgås, dela med sig av information och få ökad kunskap om varandra, måste 

personligheterna fungera tillsammans. Detta öppnar upp för möjligheten att skapa en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. 

 

5.3/En/företagskultur/med/potential/

Medarbetarna upplever att Apoteket har en öppen företagskultur där det är högt i tak och att 

alla kan uttrycka sina åsikter och idéer. De kan således dela med sig av sina insikter och 

upplevelser och det finns en generell öppenhet för att individer tycker och tänker olika. 

Medarbetarna nämner även att det finns en acceptans för att alla ska få vara olika. Att det 

finns en acceptans för att alla är olika i kombination med att de vågar säga vad de tycker 

innebär att medarbetarna har utrymme att vara sig själva, vilket betyder att medarbetarna har 

uppnått steget exponering i mångfaldens kontinuum. De har därmed en öppen företagskultur 

där alla får vara olika, vilket Shen et al. (2009) säger är av vikt för att kunna skapa en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. Att de dessutom erbjuder utbildning och 

flexibilitet till sina anställda gynnar, enligt Shen et al. (2009), en kultur som värderar 

mångfald. Medarbetarna upplevde att det finns många möjligheter till utbildning men att 

tiden saknas. Det gick därför inte att bedöma till vilken grad kompetensutveckling skulle ha 

påverkat en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. Däremot verkar det vara 

nödvändigt att schemalägga specifik tid för utbildning om det ska vara möjligt att få ut 

fördelarna med utbildning. 

5.3.1#Delslutsats#
Apoteket har en öppen företagskultur där alla får vara olika och där alla kan dela med sig av 

sina idéer och åsikter, vilket innebär att det finns potential att skapa en företagskultur där 

medarbetarna värderar mångfald, och således kunna nå mångfaldens fördelar. 
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5.4/Informationens/innebörd//

I den butik där medarbetarna brukade umgås berättade de att de delade med sig av sin kultur 

genom mat och berättelser under sociala event. När de delade med sig av information om sig 

själva och sina kulturer fick medarbetarna ökad kunskap om varandra. Medarbetarna i den 

butiken nämnde flera gånger att deras olika kulturer berikar arbetsplatsen, både genom att de 

kunde bemöta sina kunder bättre men även genom att de lär sig mycket av varandra, vilket 

visar att de uppnått stegen förståelse, uppskatta och respekt. I den butiken har information 

om varandras kulturer resulterat i att medarbetarna uppnått fyra steg i mångfaldens 

kontinuum men eftersom de även uppnått exponering genom företagskulturen och erfarenhet 

genom rekryteringen har de nått alla sex stegen i kontinuumet. Således har de en 

företagskultur där medarbetarna värderar etnicitet. 

 

Apoteket har ett generellt kundfokus och de har bland annat en språkbank och namnskyltar 

med flaggor på för att underlätta för sina kunder. Språkbanken och namnskyltarna kan 

således ses som två sätt att informera om att ha olika språk internt är positivt för kunden. 

Detta kundfokus märks även av bland medarbetarna i den andra butiken då de främst ser till 

kundnyttan med att ha olika etniciteter i butiken. Dessa initiativ gör att medarbetarna 

uppskattar etnicitet när det gäller kundbemötandet, däremot finns en avsaknad i stegen 

uppskatta och respekt för att olika etniciteter kan bidra på andra sätt. Det kan bero på att de 

inte umgås lika mycket som i den andra butiken och således inte utbyter information om 

varandra.  

 

I båda butikerna tenderar det att finnas luckor när det gäller andra mångfaldsfaktorer i och 

med att de inte ser till nyttan med dessa, dessutom lyfte ingen medarbetare fram varaktighet 

inom Apoteket som mångfald. När det gäller kön visade medarbetarna förståelse och 

uppskattning till att det fanns både män och kvinnor på arbetsplatsen vilket kan bero på att 

Apoteket arbetar aktivt för jämställdhet och har information om detta på sitt intranät. När det 

gäller ålder, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet var det få medarbetare som tog upp 

att dessa kunde klassas som mångfald. En medarbetare uppmärksammade däremot vikten av 

att ha människor med olika utbildningsnivå (apotekare, receptarier och tekniker) i butiken, 

och att alla behövs för att kunna nå organisationsmålen. Samma medarbetare tog upp att det 

var Apoteket som hade informerat om varför alla behövs. Detta visar återigen att när 

information har getts ut skapas förståelse, uppskattning och respekt bland medarbetarna. 
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Friday och Friday (2003) menar att information är nödvändigt för att individer ska kunna nå 

steget kunskap och därmed skapa förståelse för andra. Vi ser även att information är viktigt 

för att kunna nå stegen uppskatta och respekt.  

5.4.1#Delslutsats#
Det verkar finnas ett samband mellan mängden information och antal steg medarbetarna har 

uppnått för respektive mångfaldsfaktor i mångfaldens kontinuum. Information är därmed en 

viktig komponent för att bidra till en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. 

Denna information kan antingen spridas genom att medarbetarna umgås och/eller genom att 

Apoteket informerar om mångfalden och dess fördelar.   

 

5.5/Att/hantera/mångfald/

Apoteket, cheferna och medarbetarna verkade positivt inställda till mångfald vilket även 

Friday och Friday (2003) menar är nödvändigt för att organisationer ska kunna skapa en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. Det kan dock vara svårt att säkerställa 

eftersom vi avläste detta utifrån deras svar. Cheferna är, i och med deras rekrytering, även 

involverade i mångfaldsarbetet, vilket, enligt Shen et al. (2009), är nödvändigt för att 

Apoteket ska kunna uppnå en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. Apoteket 

för årlig statistik över personalen på flera olika mångfaldsfaktorer, vilket är av vikt för att få 

en övergripande bild över personalsammansättningen och således kunna rekrytera in 

underrepresenterade grupper menar Shen et al. (2009). 

 

Apoteket skriver i sina policydokument att de strävar efter att ta vara på kompetensen som 

kommer med mångfald. Trots detta har de enbart konkreta mål och planer för hur de ska gå 

tillväga gällande kön och etnicitet, vilket kan vara en anledning till varför cheferna har 

arbetat mer med dessa i förhållande till andra mångfaldsfaktorer. Deras dokument är 

dessutom ostrukturerade genom att mångfaldsarbetet finns utspritt i flera olika dokument, och 

Shen et al. (2009) menar att det är av vikt att ha ett strukturerat policydokument för 

mångfald. Friday och Friday (2003) menar även att det är viktigt att sätta upp tydliga mål och 

planer för allt mångfaldsarbete för att skapa en företagskultur där medarbetarna värderar 

mångfald. Vissa av de mångfaldsinitiativ som fanns i policydokumenten på ett strukturerat 

sätt nådde dock inte ut till alla anställda. Att endast informera via policydokument verkar 
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således inte alltid vara tillräckligt utan det kan vara nödvändigt att ge information på andra 

sätt, exempelvis via intranätet och på möten.  

5.5.1#Delslutsats#
I och med att Apoteket för statisk över sin personalsammansättning, att de anställda är 

positivt inställda till mångfald och att cheferna är involverande i mångfaldsarbetet har de en 

bra grund för fortsatt mångfaldsarbete. För att utveckla sitt mångfaldsarbete och skapa en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald bör de dock strukturera upp sitt 

mångfaldsarbete i ett och samma policydokument. De behöver även sätta tydliga mål och 

planer samt hitta fler vägar för att få ut informationen till sina chefer och medarbetare. 
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6.#Slutsats/
Ökad innovation, ökad kreativitet, högre kvalitet på arbetet, vidgade perspektiv, bredare 

erfarenhet, mer kunskap, ökad kundnytta och bättre marknadsföringsstrategier, är bara några 

av de fördelar som Apoteket kan utvinna om de arbetar med de fem tillvägagångsätten som 

den här studien har funnit.   

 

6.1/De/fem/tillvägagångssätten/

Den här studien ämnade undersöka mångfald ur ett medarbetarperspektiv för att fylla ut den 

nämnda forskningsluckan genom att undersöka vilka tillvägagångssätt som bidrar till att 

Apoteket kan skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således kan 

utvinna mångfaldens fördelar. Vår frågeställning löd: 

 

Vilka tillvägagångssätt bidrar till att Apoteket AB kan skapa en företagskultur där 

medarbetarna värderar mångfald? 

 

Apoteket har en bra grund att stå på eftersom de redan har en öppen företagskultur som 

välkomnar åsikter och idéer och där alla kan vara sig själva, vilket är av vikt för att kunna 

skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. De arbetar redan aktivt med 

rekrytering av människor som är olika, det visade sig dock att medarbetarna värderade 

varandra mer när chefen främst hade fokuserat på att rekrytera in personer som går ihop. 

Rekrytering av mångfald och personligheter som går ihop är således ett tillvägagångssätt som 

Apoteket borde arbeta mer med. Att Apoteket har ett brett mångfaldsbegrepp utan specifika 

faktorer gör att de anställda har olika uppfattningar av vad begreppet innebär. För att de ska 

kunna gå vidare med sitt mångfaldsarbete behöver de specificera vilka faktorer som ingår i 

deras begrepp. Förutom att de behöver specificera vilka faktorer som ingår behöver de även 

sätta upp tydliga mål och planer för hur de ska arbeta med dessa i ett samlat policydokument. 

Utöver detta behöver de informera om mångfalden och dess effekter för att öka 

medvetenheten kring varför människor med olikheter behövs inom företaget.  
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6.1.1#Sammanställning#av#de#fem#tillvägagångssätten#
Vår studie visar att det finns fem tillvägagångssätt som bidrar till att Apoteket kan skapa en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar; 

en öppen företagskultur, rekrytering av mångfald och personligheter som går ihop, specifika 

mångfaldsfaktorer, ett strukturerat policydokument för mångfald och information. 

  
Figur#4:#Tillvägagångssätt#för#att#skapa#en#företagskultur#där#medarbetarna#värderar#mångfald#
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6.2/Begränsningar/och/förslag/för/framtida/forskning/

Denna undersökning var kvalitativ och går därför inte att generalisera utan resultatet kan 

främst kopplas till fallföretaget Apoteket. Det kan därför vara intressant för framtida 

forskning att undersöka om de fem tillvägagångssätten är generaliserbara. Utöver detta har 

studien inte kunnat testa kausala samband utan har enbart lyft fram möjliga samband. Ett 

andra förslag för framtida forskning är därför att göra en longitudinell studie för att testa om 

de funna tillvägagångssätten, över lång tid, resulterar i att organisationer skapar en 

företagskultur där medarbetarna värderar mångfald. Vidare kan vi inte med säkerhet säga hur 

information har påverkat mångfaldsarbetet eftersom resultatet baserar sig på avsaknaden av 

information snarare än tillgängligheten av information. Information verkade dock vara av 

vikt och det är därför relevant att fortsätta undersöka hur stor påverkan information har för 

mångfaldsarbetet. 

 

 

! /
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Appendix/
Appendix/1/H/Intervjuguide/för/intervju/med/

Mångfaldsansvarig/

Syftet med intervjun är att få en övergripande bild av Apotekets mångfaldsarbete, för att 

kunna kartlägga arbetet. Vi kommer att prata om öppna ämnen och inte ställa några specifika 

frågor. Vi ser gärna att du pratar fritt kring ämnena. 

 

Vi kommer inte att nämna ditt namn i uppsatsen. Den här intervjun är frivillig och du kan 

avbryta när du vill. Det du säger i intervjun kommer enbart att användas för att skriva vår 

uppsats. Den här intervjun kommer att spelas in, är det okej för dig? (Om svaret är ja) Vi 

kommer ställa samma fråga en gång till av formella skäl nu när vi startar ljudinspelningen. 

 

Ger du ditt samtycke till den här intervjun? 

 

Ger du ditt samtycke till att den här intervjun spelas in? 

 

Berätta om din roll på Apoteket 

 

Berätta om Apotekets definition av mångfald 

 

Berätta vad mångfald innebär för Apoteket 

 

Berätta om Apotekets mångfaldsarbete 

 

Berätta hur regioncheferna förväntas arbeta med mångfald 

 

Berätta hur butikscheferna förväntas arbeta med mångfald 

 

Berätta om butiksmedarbetarnas roll i mångfaldsarbetet 

 

Tack för att du medverkade, det betyder väldigt mycket för oss och får vår uppsats. 
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Appendix/2/H/Intervjufrågor/för/intervju/med/regionchef/och/

butikschef/

Syftet med intervjun är att få en övergripande bild av Apotekets mångfaldsarbete, för att 

kunna kartlägga arbetet. Vi kommer därför att ställa ett par frågor kring ämnet mångfald, 

svara utifrån din individuella uppfattning. 

 

Vi kommer inte att nämna ditt namn i uppsatsen. Den här intervjun är frivillig och du kan 

avbryta när du vill. Det du säger i intervjun kommer enbart att användas för att skriva vår 

uppsats. Den här intervjun kommer att spelas in, är det okej för dig? (Om svaret är ja) Vi 

kommer ställa samma fråga en gång till av formella skäl nu när vi startar ljudinspelningen. 

 

Ger du ditt samtycke till den här intervjun? 

 

Ger du ditt samtycke till att den här intervjun spelas in? 

 

Berätta om din roll på Apoteket 

 

Vilken typ av företagskultur eftersträvar Apoteket? 

- Hur arbetar ni för att skapa den här företagskulturen? 

- Vad vill ni ha för arbetsklimat? Hur skapar ni det? 

 

Berätta om hur ni på Apoteket arbetar med mångfald? 

- Vad innefattas i mångfaldsbegreppet? 

- Berätta vilken information du fått om hur Apoteket ska arbeta med mångfald? 

- Har du fått någon information om hur du ska arbeta med mångfald? 

- Har du fått någon information, eller vet du, vilka effekter ett aktivt mångfaldsarbete 

kan ha? 

- Arbetar Apoteket aktivt med rekrytering av mångfald? 

- Hur ser personalsammansättningen ut bland butiksmedarbetarna? 

- Vad är viktigt i den? 

 

Berätta om hur ni på Apoteket arbetar med jämställdhet 



! 42!

- Vad känner du till om Apotekets jämställdhetsplan? / Kan du berätta mer om 

Apotekets jämställdhetsplan? 

 

Berätta om hur ni på Apoteket arbetar med olika kulturer 

- Berätta lite om hur Apoteket arbetar med multireligiösa almanackan? 

- Berätta lite om hur Apoteket arbetar med alternativa helgdagar 

(Standardalmanackan)? 

- Berätta lite om hur Apoteket arbetar med språkbanken? 

- Berätta lite om hur Apoteket arbetar med praktikplatser för människor med utländsk 

examen? 

- Berätta lite om hur Apoteket arbetar med farmaceuter utan gränser? 

 

Berätta om vilka utvecklingsmöjligheter som finns för anställda på Apoteket 

- Har ni chefer några utvecklingsmöjligheter 

- Apoteket har ett ledarskapsprogram, är det något du har deltagit i? Om ja: berätta lite 

mer! 

- Har butiksmedarbetarna några möjligheter till kompetensutveckling? 

- Arbetar ni med individuella utvecklingsplaner för butiksmedarbetarna? 

 

Vad tycker du om mångfaldsarbetet på Apoteket? 

- Vad tycker du fungerar bra? 

- Vad tycker du kan bli bättre? 

- Finns det något du önskar att Apoteket arbetade mer med när det kommer till 

mångfaldsarbetet? 

 

Finns det något att berätta om Apotekets mångfaldsarbete som vi inte har berört? 

 

Tack för att du medverkade, det betyder väldigt mycket för oss och får vår uppsats. 
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Appendix/3/H/Intervjufrågor/för/intervju/med/medarbetare/

Syftet med intervjun är att få en idé om hur ni medarbetare upplever Apotekets 

mångfaldsarbete. Vi kommer därför att ställa ett par frågor kring ämnet mångfald, svara 

utifrån din individuella uppfattning och utifrån din personliga upplevelse. 

 

Vi kommer inte att nämna ditt namn i uppsatsen, och vi kommer inte lämna ut några 

uppgifter till dina chefer eller kollegor om vad just du har sagt, intervjun är helt anonym. Den 

här intervjun är frivillig och du kan avbryta när du vill, eller passa på en fråga om du inte vill 

svara på den. Det du säger i intervjun kommer enbart att användas för att skriva vår uppsats. 

Är det okej att vi spelar in intervjun? (Om svaret är ja) Vi kommer ställa samma fråga en 

gång till av formella skäl nu när vi startar ljudinspelningen. 

 

Ger du ditt samtycke till den här intervjun? 

 

Ger du ditt samtycke till att den här intervjun spelas in? 

 

Berätta lite om dig själv 

- Vad är din titel? 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på Apoteket? 

- Vad gjorde du innan du började arbeta på det här Apoteket? 

 

Hur upplever du Apotekets arbetsmiljö? 

- Hur upplever du att det är att arbeta på Apoteket? 

 

Hur fungerar det på Apoteket när någon vill presentera en ny idé? Kan du ge exempel? 

 

Hur fungerar det på Apoteket när någon vill dela med sig av sin åsikt? Kan du ge exempel? 

 

Berätta vad mångfald innebär för dig 

- Finns det mångfald bland medarbetarna i den här butiken? På vilket sätt? 

- Har den här mångfalden någon betydelse i ert arbete? Kan du ge exempel? 

- Har den här mångfalden någon betydelse för kunderna? Kan du ge exempel? 
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Berätta hur du upplever att Apoteket arbetar med mångfald 

- Har du fått någon information? 

 

Berätta hur du upplever att Apoteket arbetar med olika kulturer 

- Känner du till den multireligiösa almanackan som finns på Apoteket? 

- Hur används den? 

- Vad tycker du om den? 

- Hur tycker du att det fungerar med alternativa helgdagar (möjlighet att byta ut de 

kristna röda dagarna mot andra valfria dagar)? 

- Hur arbetar ni med språk? 

- Hur tycker du att det fungerar med språkbanken? 

- Har ni namnskyltar med flaggor som visar vilket språk ni talar? 

- Hur tycker du att det fungerar med praktikplatser för nyanlända? 

- Hur tycker du att det fungerar med Farmaceuter utan gränser? 

 

Berätta hur du upplever att Apoteket arbetar med jämställdhet 

 

Upplever du att det finns utvecklingsmöjligheter för medarbetarna på Apoteket? 

- Vilken typ av utveckling är det som uppmuntras? 

- Hur fungerar det med utbildning på Apoteket? 

- Vilka möjligheter för kompetensutveckling finns det? 

- Får ni möjlighet att specialisera er inom ett visst område? 

- Berätta hur ni arbetar med individuella utvecklingsplaner? 

 

Vad tycker du om mångfaldsarbetet på Apoteket? 

- Vad tycker du fungerar bra? 

- Vad tycker du kan bli bättre? 

- Finns det något du önskar att Apoteket arbetade mer med när det kommer till 

mångfaldsarbetet? 

 

Finns det något att berätta om Apotekets mångfaldsarbete som vi inte har berört? 

 

Tack för att du medverkade, det betyder väldigt mycket för oss och får vår uppsats. 



! 45!

Appendix/4/H/Kartläggning/av/Apotekets/mångfaldsarbete/

Nedan har vi sammanställt resultatet av delstudie 1, kartläggningen av Apotekets 

mångfaldsarbete, som är grundad i policydokument, intervju med mångfaldsansvarig och 

chefer. 


