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Sammanfattning 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Organisation 15hp, 2FE78E, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar, VT 2017. 

 

Författare: Louise Rosenqvist och Michael Dohrnér 

 

Handledare: Hans Wessblad 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Titel: ”Där alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt” – En kvalitativ studie om mångfald och 

inkludering i organisationer 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur inkluderande organisationer uppfattar mångfald 

och inkludering, både som begrepp samt i form av praktiskt handlande. 

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från sex olika 

organisationer som arbetar med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Studien har haft en 

kvalitativ inriktning och studiens intervjufrågor har utgått från en deduktiv ansats. 

 

Slutsats: Tidigare forskning visade att det fanns en avsaknad av kvalitativ forskning kring 

mångfalds- och inkluderingsarbete. Studien visade att organisationer som syftar till att vara 

inkluderande arbetar aktivt med att minimera biaser som orsakar exkludering. Studien bekräftar 

också att faktorer såsom kultur, klimat, ledarskap och ansvar alla spelar en viktig roll när 

organisationer arbetar för att vara inkluderande.  

 

Denna studie har även visat att mycket av teorin kring inkluderande organisationer kan 

översättas till svenska sammanhang. Vi tror att fler induktiva studier om mångfalds- och 

inkluderingsarbete i organisationer skulle kunna ge ett högre förklaringsvärde och andra 

perspektiv på det arbete som bedrivs.  

 

Nyckelord: Inkludering, mångfald, exkludering, integration, organisationskultur, 

organisationsklimat, ledarskap.  



  

 

  

Abstract 

 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, School of Economics at 

Linnaeus University of Kalmar, Spring 2016. 

 

Authors: Louise Rosenqvist and Michael Dohrnér 

 

Advisor: Hans Wessblad 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Title: ”Där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt” – En kvalitativ studie om mångfald och 

inkludering i organisationer 

 

Purpose: The purpose of the study is to describe how inclusive organizations perceive 

diversity and inclusion, both as concepts and in terms of practical action. 

 

Method: Semi-structured interviews have been conducted with representatives from six 

different inclusive organizations. The study has had a qualitative focus. The study's interview 

questions have been based on a deductive approach. 

 

Conclusion: Previous research showed that there was a lack of qualitative research on diversity 

and inclusion work in organizations. The study showed that organizations that aim to be 

inclusive work actively to minimize biases that could lead to exclusion. The study also 

confirms that factors such as culture, climate, leadership and responsibility all play an 

important role when organizations work to be inclusive. 

 

This study has also shown that much of the theory surrounding inclusive organizations can be 

translated into a Swedish context. We believe that more inductive studies on diversity and 

inclusion in organizations could provide a higher level of explanation, and provide other 

perspectives, to the work being carried out. 

 

Keywords: Inclusion, diversity, exclusion, integration, organizational culture, organizational 

climate, leadership.  



  

 

  

Förord till läsaren 

Det här är en text skriven till dig som precis som vi har ett intresse för mångfald, individer och 

organisationer. Det här arbetet påbörjades till följd av två anledningar. För det första fann vi 

området teoretiskt intressant på grund av den litteratur som vi själva läst. För det andra noterade 

vi hur allt fler organisationer tycks prata om eller på andra sätt uttrycka sitt intresse för 

mångfald. 
 

Av den här texten kan du som läsare förvänta dig en möjlighet att skapa dig en bild av hur väl 

teori inom området mångfald och inkludering stämmer överrens med det som sägs och görs i 

praktiken. Du kan också finna några praktiska tips på hur mångfalds- och inkluderingsarbete 

bedrivs. 

 

Vi hoppas att du ska finna läsningen intressant. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Louise Rosenqvist & Michael Dohrnér 
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 1 

1 Inledning 

Följande kapitel består av två delar, en bakgrund och en problemdiskussion. I bakgrunden 

kommer vi introducera begreppet mångfald. Vi kommer också lyfta fram orsaker till varför 

mångfald har kommit att aktualiseras allt mer. I problemdiskussionen betonas möjligheter och 

problem med mångfald samt inkluderingens funktion. Därefter återges tidigare forskning, 

problemformuleringen samt syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Att tillvarata mångfald i organisationer anses idag vara en avgörande faktor för organisationers 

konkurrenskraft (Brodock & Massam, 2016; Deloitte, 2013; Handelskammaren, 2010; Hunt, 

Layton & Prince, 2015; Wilson Burns & Ulrich, 2016). Världen är full av mångfald och 

eftersom världen blir allt mer sammankopplad är mångfald en viktig aspekt 

(Handelskammaren, 2010; Hunt et al., 2015; Widell & Mlekov, 2013). IT-lösningar som 

möjliggjort snabbare informationsspridning samt frivillig och ofrivillig migration har resulterat 

i att samhällen och arbetsplatser blivit allt mer heterogena (Widell och Mlekov, 2013). 

Globaliseringen har gjort att ekonomiska gränser förflyttats och arbetskraftens rörlighet har 

ökat (Czaika & de Haas, 2014; Handelskammaren, 2010). Sverige, och flera andra länder, som 

tidigare inte har erfarit vad det innebär att vara ett land för emigranter har nu blivit en 

huvuddestination för en bred etnisk tillströmning (ibid.). Sveriges befolkning består idag av 

cirka 17 procent utlandsfödda och statistiken visar att Sverige även i framtiden kommer bli allt 

mer heterogent (Statistiska centralbyrån, 2016a). Ett statistiskt exempel på hur mångfald inte 

tillvaratas i Sverige kan ses i att befolkningens sammansättning inte återspeglas på 

arbetsmarknaden varken vad det gäller kön eller ursprung. Utrikes födda har 15 procentenheter 

lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda (Beijron, 2016). Kvinnors sysselsättningsgrad är fyra 

procentenheter lägre än männens (Statistiska centralbyrån, 2016b). 

 

En av Sveriges mångfaldsdebattörer, Navid Modiri, förklarar att en vanlig missuppfattning om 

mångfald är att vi tror oss kunna göra mångfald. Han menar att mångfald är något som finns 

ibland oss naturligt och just därför går det inte att göra mångfald. Modiri (u.å) uttrycker sig 

enligt följande om mångfald. 

 

Du kan inte göra mångfald. Det är inte en handling. Om mångfald var ett verb vore det lättare att 

prata om hur vi kan göra det, hur vi kan träna på det och hur vi kan bli bättre på det tillsammans. 
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Men det är det inte. Det är ett substantiv. Ett abstrakt substantiv dessutom. Ett abstrakt substantiv 

som olika människor tolkar på olika sätt (Modiri, u.å., Allmänt, stycke 1). 

 

Det är alltså ingen idé att försöka göra mångfald eftersom den redan existerar. Wilson Burns 

och Ulrich (2016) förespråkar en mer extensiv definition av mångfald. De förklarar att vad som 

avgör hur människor skiljer sig från varandra handlar om långt fler aspekter än de som 

traditionellt ingått i mångfaldsbegreppet, exempelvis vissa synliga attribut (ibid.). Guillaume et 

al. (2014) förklarar att mångfald dessutom är relationell. Attribut som finns hos en individ kan 

i en annan individs ögon framstå som annorlunda och på så vis utgöra mångfald (ibid.). 

 

Mångfaldsdiskussionen har utvecklats från att handla om lika rättigheter för tidigare 

diskriminerade grupper till att snarare handla om att hantera problem och möjligheter i 

mångfaldsgrupper, så kallad diversity management (Widell & Mlekov, 2013). På senare tid har 

inkluderingsbegreppet lagts till som en vidareutveckling av diversity management. Genom att 

bli mer inkluderande ska mångfalden kunna tillvaratas i organisationer (ibid.). Gillis (2016) 

konstaterar skillnaden mellan mångfald och inkludering så här: “After all, diversity is a fact, 

but inclusion is a choice” (ibid., 10 Steps to Create Inclusive Workplaces, stycke 1). Vi tolkar 

det som att mångfalden finns bland människor likt vilket annat substantiv som helst. Att 

inkludera däremot är en handling, ett verb, och är därför görbart. Att välja att vara inkluderande 

är ett möjligt förhållningssätt gentemot, och för att, tillvarata mångfald. 

 

Steele and Derven (2015) har undersökt sambandet mellan mångfald, inkludering och 

innovation. Grupper med en mix av olikheter är bättre på att generera innovationer än grupper 

som är homogena eller där status quo inte ifrågasätts. “A diverse mix of people can generate 

innovations in products, services, processes, or other solutions that might not be apparent to 

individuals enmeshed in the status quo or to more homogenous groups” (ibid., s. 3). Därtill 

förklaras att ledarskap har en viktig betydelse för om det arbete som bedrivs kring diversity and 

inclusion (D&I), på svenska översatt till mångfalds- och inkluderingsarbete, kommer att 

resultera i ett inkluderande klimat. “With strong headwinds, D&I and innovation require 

capable and committed leaders who foster an inclusive environment where both can flourish” 

(ibid., s. 4). Det förhåller sig alltså på det viset att heterogena grupper inte per automatik är 

överlägsna homogena grupper.  Även ledarskap och miljö påverkar resultatet av att generera 

innovativa idéer (Boekhorst, 2015; Gotsis & Grimani, 2016a; Steele & Derven, 2015). 
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En av anledningarna till att mångfald kommit att aktualiseras allt mer sägs vara den ökande 

komplexiteten i omvärlden. Page (2014) beskriver en komplex värld som mindre förutsägbar, 

med fler dimensioner och där allt fler aktörer blivit allt mer beroende av varandra. I en komplex 

värld ökar behovet av olikhet, det vill säga behovet av människor med olika kognitiv förmåga, 

för att kunna lösa komplexa problem.  Runsten och Werr (2016) beskriver att komplexiteten 

gjort att allt fler specialiseringar uppstått inom olika områden. Dessutom blir vi allt mer 

beroende av att kunna sammanföra olika kunskaper för att hitta lösningar på de komplexa 

problemen vi ställs inför (ibid.). Argumentet att mångfald behövs för att möta en komplex värld 

går också att vända på och se i ett motsatt perspektiv. Page (2014) gör en sådan distinktion och 

menar att det också kan förhålla sig så att det är mångfalden som skapar komplexiteten. 

Eftersom komplexa system skapas av sammankopplade aktörer med olika sätt att tolka världen 

bidrar dessa aktörer gemensamt till komplexiteten (ibid.). 

 

Oavsett vad det är som orsakar komplexiteten så finns den där. Boekhorst (2015) konstaterar 

att mångfalden på arbetsplatser ökar och att organisationer bör möta trenden genom att bli mer 

inkluderande. Som huvudargument för tillvaratagandet av mångfald framhålls mångfaldens 

positiva effekter på organisationers ekonomiska resultat (Bersin, 2015). En metastudie om 

mångfald och diversity management från år 2016 nyanserar bilden av att mångfald per 

automatik skulle generera lönsamhet (Mor Barak et al., 2016). Mor Barak et al. (2016) har 

genom en kartläggning av studier kunnat se att i de flesta fall stämmer utsagan om att mångfald 

leder till lönsamhet. Men de fann också motsägelsefulla resultat där fördelarna inte infann sig 

eller där resultaten var blandade. Några av de problem som kunde urskiljas var minskade 

intäkter, ökande antal konflikter i grupper och minskat samarbete (ibid.). Cox och Blake (1991) 

kunde tidigt påvisa att vissa arbetsuppgifter inte tycks påverkas positivt av mångfald i grupper. 

Arbetsuppgifter som till sin karaktär är enkla och repetitiva tycktes snarare försvåras av 

mångfald. Medan arbetsuppgifter som är komplexa, föränderliga och kräver mer 

problemlösning bättre löses när mångfald fanns i gruppen (ibid.). Senare studier som den av 

Mor Barak et al. (2016) har delvis förklarat varför det i vissa fall blir positiva utfall och i andra 

fall negativa. Det är hur mångfalden hanteras som avgör utfallet. För att öka chanserna för 

positiva effekter av mångfald och minska de negativa effekterna har diversity management 

generellt förbättrat chanserna för positiva utfall (Armstrong, Flood, Guthrie, Liu, MacCurtain 

& Mkamwa, 2010; Ashikali & Groeneveld, 2015; Handelskammaren, 2010; Hunt et al., 2015; 

Mor Barak et al., 2016). Mer specifikt har den typ av diversity management som fokuserat på 

att skapa ett inkluderande klimat visat sig vara avgörande för om mångfald resulterar i positiva 
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eller negativa effekter (Ashikali & Groeneveld, 2015; Brodock & Massam, 2016; Deloitte; 

2013; Mor Barak et al., 2016; Wilson Burns & Ulrich, 2016). Vi kopplar den ökande andelen 

komplexa arbetsuppgifter i samhället till att behovet av mångfald ökar och därmed blir 

inkludering allt viktigare. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige råder ingen enhetlig definition av begreppet inkludering (Sandström, 2014). 

Inkluderingsbegreppet är laddat och förknippas med värden som är djupt förankrade hos 

befolkningen, exempelvis jämlikhet, rättvisa och jämställdhet. Inkludering blir till följd av de 

positiva tillskrivningarna svårt att ifrågasätta och blir därtill ett sorts ideal som de flesta ställer 

sig bakom (ibid.). Dobusch (2014) har undersökt vad begreppet inkluderande organisationer 

innebär. Hon diskuterar hur begreppet inkludering kan förstås beroende på diskurs. För att 

förstå inkludering behöver begreppet kopplas till en mer specifik kontext. Dobusch (2014) 

skriver också att inkludering per definition innebär att någon exkluderas och att mer fokus 

behöver riktas till att förstå sambandet inkludering/exkludering i organisationer. Tre frågor 

uppstår till följd av det som Dobusch (2014) och Sandström (2014) diskuterar. Den första är 

huruvida organisationer faktiskt ägnar sig åt inkluderingsarbete eller enbart talar om det till 

följd av den uppmärksamhet begreppet har fått. Den andra frågan blir, till följd av en icke precis 

definition av begreppet, vilka tolkningar som görs av begreppet inkludering i organisationer. 

Slutligen blir den tredje frågan hur förhållandet inkludering och exkludering hanteras. 

 

Sandström (2014) skriver att inkludering handlar om förhållandet mellan den enskilde och 

kollektivet. Till skillnad från många engelsktalande länder har begreppen integrering och 

inkludering inte haft någon tydlig åtskillnad i den svenska översättningen vilket delvis lett till 

att begreppen har använts synonymt (ibid.). På senare tid har integrering och inkludering fått 

en något tydligare distinktion. Integrering å ena sidan handlar om att olika personer är välkomna 

in i en organisation men att verksamheten avser att förbli oförändrad. Inkludering å andra sidan 

innebär att organisationen ska möjliggöra för individers olikheter att bevaras, det vill säga att 

individerna inte ska behöva anpassa sig till organisationens normer (ibid.). Inkludering ställer 

därför i första hand krav på organisationen och inte på individen. Organisationer som avser att 

inkludera ska därför förändras på ett sådant sätt att det blir möjligt för individers olikheter att 

bevaras. Sammantaget är skillnaden mellan integrering och inkludering en fråga om huruvida 

det är individen eller verksamheten som ska förändras (ibid.). Frågan som följer av ovanstående 
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resonemang blir huruvida det är organisationen eller individen som anpassas och vilka 

möjligheter en organisation har att faktiskt anpassa sig till många olika individer. 

 

Trots närvaron av och tillgången på mångfald har det visat sig att organisationer finner vissa 

svårigheter när det kommer till att tillämpa mångfaldsarbete och skapa inkludering. 

Handelskammaren (2010) anger fyra stycken fallgropar som förekommer i mångfaldsarbete. 

Den första är att mångfald rekryteras in i företaget men att organisationskulturen motverkar 

olikheter och därför gör att mångfalden inte tillvaratas. En annan orsak till att mångfaldsarbete 

inte blir som planerat är att mångfaldsvisioner inte blir mer än policys och dokument. Om 

mångfaldsarbetet inte är väl förankrat kan motstånd uppstå bland medarbetare. Medarbetare 

kan känna sig ifrågasatta och därför motarbeta förändringen. Den sista orsaken kan vara att 

olikheter leder till samarbetssvårigheter i såväl dagligt arbete som i beslutsfattande 

(Handelskammaren, 2010). Widell & Mlekov (2013) beskriver att det i en del organisationer 

kan förekomma krav på likhet. När likhet eftersträvas blir den naturliga följden att oliktänkande 

motverkas vilket kan resultera i att medlemmar som uppfattas som annorlunda väljs bort eller 

exkluderas (ibid.). Frågan som uppstår till följd av ovanstående resonemang blir vad som 

behöver göras för att överbrygga de problem och det motstånd som kan finnas internt i 

organisationen.   

 

1.3 Tidigare forskning 

Ur ett forskningsperspektiv råder det generellt enighet om att mångfald och inkludering bidrar 

till affärsnytta (Ashikali & Groeneveld, 2015; Bersin, 2015; Brodock & Massam, 2016; 

Deloitte; 2013; Wilson Burns & Ulrich, 2016). Den tidiga forskningen om mångfald visar på 

fördelar medan senare forskning nyanserat bilden genom att även påvisa nackdelar (Mor Barak 

et al., 2016). Forskning om mångfald har också främst fokuserat på problemen med mångfald 

och hur de ska kunna elimineras (Shore et al., 2011). En mindre del forskning har riktat fokus 

till att försöka förstå hur mångfaldens potential ska kunna tillvaratas genom att undersöka hur 

olika arbetsprocesser och organisatoriska mekanismer påverkar mångfalden (ibid.). 

 

Huvuddelen av den forskning som gjorts är studier gjorda i USA och i dem har positiva 

samband mellan lönsamhet, prestation och mångfald kunnat konstateras (Fägerlind, 2012). 

Studierna har i huvudsak varit kvantitativt utformade. Positiva samband har kunnat urskiljas 

genom att se till olika mått av ekonomiska prestationer jämfört med hur heterogent sammansatta 

företagens personalstyrka har varit. Fokus har främst legat på den typ av mångfald som avser 
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representation i termer av könsfördelning och etnicitet (ibid.). Få studier har genomförts där 

forskarna intresserat sig för den process inom företaget som leder fram till resultatet, det vill 

säga inkludering. 

 

Eftersom inkludering är ett nytt och relativt outforskat område saknar det teoretisk exakthet, 

vilket också gör att det är svårt att tillämpa inkludering i praktiken (Shore et al., 2011). Flera 

författare har uppmanat till ytterligare forskning som inte bara beskriver vad ett inkluderande 

klimat är utan även mer på djupet undersöker hur ett inkluderande klimat skapas (Boekhorst, 

2015; Guillaume et al., 2014; Mor Barak et al., 2016; Nishii, 2013). Även om det finns en hel 

del forskning inom området är det alltså osäkert hur ett inkluderande klimat skapas. 

 

1.4 Problemformulering  

I Sverige har intresset för mångfald ökat och det är inte ovanligt att organisationer förespråkar 

mångfald och säger sig vara inkluderande eller arbeta med inkludering. Med tanke på hur 

mångfald betraktats i Sverige så finns en tradition av att se mångfalden utifrån ett 

rättviseperspektiv som innebär att få delta på arbetsmarknaden och inte diskrimineras. Synen 

på mångfald har lett till att organisationer mäter mångfalden i kvantitativa termer snarare än 

kvalitativa. Att kunna visa upp siffror på mångfald, exempelvis kön och etnicitet, har blivit ett 

självändamål i sig. Att målet handlar om kvantitativa mått har lett till att mindre fokus riktats 

till att tillvarata mångfalden genom att vara inkluderande. Tidigare forskning har även den 

fokuserat på kvantitativa mått. Till följd av generellt få svenska studier och specifikt få 

kvalitativa svenska studier samt en otydlighet kring vad som menas med begreppen mångfald 

och inkludering vill vi rikta fokus mot två saker. Dels vill vi undersöka hur begreppen mångfald 

och inkludering definieras. Därtill vill vi undersöka vilken typ av arbete som bedrivs för att 

skapa inkludering och tillvarata mångfald. 

 

1.5 Frågeställning och syfte 

Frågeställningen är: 

På vilka sätt bedrivs mångfalds- och inkluderingsarbete i organisationer?   

 

Syftet med studien är att beskriva hur inkluderande organisationer uppfattar mångfald och 

inkludering, både som begrepp samt i form av praktiskt handlande. 
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Vi har i vår studie försökt bidra till att fylla det gap som finns i gängse studier med en kvalitativ 

undersökning. Vi vill också klarlägga något av komplexiteten i hur begreppen mångfald och 

inkludering förstås i olika organisationer samt hur begreppen relateras till varandra. I första 

hand är texten skriven till en läsare utanför akademin. Målgruppen är tänkt att vara personer i 

organisationer som arbetar med eller på annat sätt har ett intresse för mångfald och inkludering.  
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2 Metod 

I följande kapitel redogörs och motiveras för de metodval vi har gjort genom att beskriva hur 

studien är genomförd och varför den utformats på ett visst sätt.   

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Organisationer utgörs av människor som samverkar för att uppnå uppställda mål. För att vi 

skulle kunna besvara vår frågeställning behövde vi få ta del av olika personers resonemang 

kring begreppen mångfald och inkludering samt deras uppfattning om hur mångfald och 

inkludering skapas i organisationer. Eftersom organisationer i sig inte är subjekt så behövde vi 

finna de individer inom organisationer som kunde förklara och beskriva hur organisationen är 

tänkt att fungera.  

 

Vi hade innan studiens genomförande en teoretisk bild av det ämne vi ville studera. Alvesson 

(2003 i Bryman & Bell, 2013, s. 59) menar att när det förhåller sig så att forskarna har en bild 

av det de vill studera så utformas datainsamlingen på ett planerat och systematiskt sätt. Den 

teoretiska referensramen ledde på så vis fram till att vi planerade vårt tillvägagångssätt för 

datainsamling systematiskt utifrån den teoretiska förkunskap referensramen gav oss.  

 

2.2 Forskningsprocessen - en deduktiv ansats 

Den här studien har en deduktiv ansats till följd av att det ämne och problem som vår studie 

handlar om har sitt ursprung i teorin. Bryman och Bell (2013) menar att när teorin utgör 

utgångspunkten för mot vilken empirin senare relateras är studien deduktiv. Det är alltså teorin 

som utgjort den ram mot vilken vi sedan prövar empirin.  Den teoretiska litteraturöversikt som 

vi har utfört har skapat en logik i from av en teoretisk referensram. En teoretisk referensram 

utgörs av flera olika teorier som ger flera förklaringar till samma fenomen (Patel & Davidsson, 

2011). Vår teoretiska referensram har utgjort utgångspunkten för utformandet av studiens 

intervjufrågor.  

 

Patel och Davidsson (2011) menar att en svaghet med den deduktiva ansatsen är att teorin kan 

begränsa möjligheten till att upptäcka nya intressanta aspekter som ligger utanför den teoretiska 

referensramen. Att ha en medvetenhet kring den deduktiva ansatsens svagheter ansåg vi vara 

viktigt. Vi tolkade det som att en svaghet med en totalt deduktiv ansats var att den kunde ge oss 

en form av tunnelseende när det kom till att inhämta och analysera empiriskt material. Loseke 
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(2016) skriver att en studie inte bör vara fixerad vid ett fullt deduktivt eller induktivt 

förhållningssätt eftersom det kan påverka studiens resultat negativt. Vi såg ett värde i att inte 

utesluta empiri som föll utanför teorin i syfte att försöka fylla de teoretiska luckor som 

eventuellt kunde finnas i studien. Den empiri som inte direkt kunde förklaras med hjälp av 

studiens teoretiska referensram har fyllt en funktion på så vis att den togs tillvara genom att bli 

en del av de förslag som getts till framtida studier.  

 

2.3 Forskningsstrategi för kvalitativ data 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det främst två olika tillvägagångssätt att använda sig 

av för att åskådliggöra forskningsfrågor, dessa är kvantitativa- och kvalitativa 

forskningsstrategier. Det är forskarens eftersträvade resultat som avgör vilket tillvägagångssätt 

som är mest tillämpningsbart i studien (ibid.). Kvale (2007) menar att kvalitativ forskning kan 

användas för att förstå meningsuppfattningar utifrån exempelvis dokument och interaktioner. 

Meningsuppfattningarna kan därefter nyttjas för att användas i ett förklarande syfte. En 

kvalitativ forskningsansats är vad som rekommenderas om frågan är komplex och om det krävs 

tolkningar av inhämtad data (ibid.). 

 

Åsberg (2000) anser däremot att det finns en generell föreställning om att exempelvis deduktiva 

studier enbart baseras på kvantifierbar data, där syftet är att förklara en forskningsfråga men att 

det inte anses vara lika viktigt att få en förståelse kring området. Åsberg (2000) menar att den 

inhämtade empirin är det som bestämmer om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie. Det är 

således inte tillvägagångssättet som empiri inhämtas på som avgör vilken typ av studie det är, 

utan det är empirins karaktär som avgör om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie (ibid.).  

 

I vår studie inhämtade vi kvalitativ empiri genom semi-strukturerade intervjuer för att se hur 

informanterna tolkar olika begrepp och hur de i praktiken arbetar med mångfald och 

inkludering. Eftersom mångfald och inkludering är komplexa fenomen ansåg vi att kvalitativ 

empiri var bäst lämpad för att kunna besvara studiens frågeställning.  

 

2.4 Undersökningsdesign – en kvalitativ intervjustudie 

För att vi skulle kunna besvara vår frågeställning behövde vi få ta del av olika personers 

resonemang kring begreppen mångfald och inkludering samt deras uppfattning om hur 

inkludering skapas i organisationer. Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ studie 

samlar in information från flertalet olika håll för att därefter kunna jämföra variationer och 
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likheter i syfte att få en djupare förståelse av olika fenomen. Vi vände oss därför till olika 

organisationer som uttalat arbetar med mångfald och inkludering oavsett bransch eller andra 

organisatoriska karakteristika för att få tillgång till olika förklaringar och på så vis förstå en del 

av komplexiteten. Slutligen blev antalet organisationer och intervjuer sex stycken. Samtliga av 

organisationerna arbetar uttalat med mångfald och inkludering vilket var viktigt för att vi skulle 

kunna få tillgång till olika förklaringar om hur de definierar och i praktiken arbetar med 

mångfald och inkludering. 

 

Enligt Bryman och Bell (2103) finns det olika etiketter avseende design i undersökningar. Vi 

bedömde att vår studie inte kan kallas en fallstudie eftersom den inte utgår från ett specifikt fall. 

En flerfallstudie, eller multipel fallstudie, ansåg vi inte heller att vi kunde kalla studien eftersom 

tyngden inte låg på de aktuella fallen och/eller någon unik kontext inom varje enskilt fall. En 

tvärsnittsstudie låg nära till hands eftersom det liknar hur den här studien är utformad men 

eftersom för få intervjuer genomfördes var det inte heller lämpligt att kalla studien för det. Kvar 

fanns då en komparativ forskningsdesign vilket inte heller fungerade eftersom vi inte jämfört 

något. Eftersom det har rått allmän begreppsförvirring om vilken undersökningsdesign studien 

bör kategoriseras som valde vi att kalla den för vad det är, en kvalitativ intervjustudie.          

 

2.5 Datainsamling – semistrukturerade intervjuer  

Enligt Loseke (2016) är intervjuer det lämpligaste sättet att undersöka hur människor förstår 

komplexa fenomen. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att inhämta data till studien. 

Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer är lämpliga att använda 

sig av när studien är delvis explorativ men samtidigt har på förhand bestämda teman som 

intervjupersonerna ska reflektera kring. Vår studie hade på förhand bestämda teman, mångfald 

och inkludering. Vi ville att personerna skulle besvara vissa specifika frågor utifrån studiens 

teoretiska referensram men samtidigt var vi explorativa på så vis att vi ville ta del av deras 

reflektioner om fenomenen mångfald och inkludering. Som hjälpmedel vid de semi-

strukturerade intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide som var uppbyggd utifrån olika 

teoretiska teman (se bilaga 1). 

 

Vanliga frågeord i semistrukturerade intervjuer är hur och vad (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Vi använde hur-frågor för att få intervjupersonerna att öppet delge sina tolkningar och vad-

frågor i de fall när vi ville undersöka just vad de avser att göra i praktiken. Genom att ställa hur-

frågor först kunde vi utifrån deras tolkningar och avsikter bygga vidare på deras svar och sedan 
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fråga kring vad som i praktiken görs. Vad-frågorna var också dels ett hjälpmedel för att vi skulle 

försäkra oss om att vi förstått rätt och även ett sätt att få intervjupersonerna att reflektera kring 

kopplingen mellan avsikter och praktiska tillämpningar. 

 

2.6 Urval  

Eftersom studien är deduktiv och därmed har ett teoretiskt ramverk som referenspunkt har det 

blivit tydligare vilka personer vi lämpligast bör vända oss till för att inhämta data. Loseke 

(2016) skriver att syftet med en kvalitativ studie inte är att göra ett urval som kan sägas 

representera en stor grupp. Istället handlar det om att anpassa urvalet så att forskarna ska kunna 

finna svar på en särskild fråga. 

 

Loseke (2016) menar att det urval som görs måste vara logiskt och adressera frågor som 

naturligt kan knytas an till problemformulering. Vi har använt oss av ett målinriktat urval (jmf. 

Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi på förhand hade definierade teman sökte vi efter 

organisationer som uttalat arbetar med mångfalds- och inkluderingsfrågor i Sverige. 

Googlesökningar tillsammans med litteraturgenomgången resulterade i att vi fick sökträffar på 

organisationer, eller personer i organisationerna, som jobbar med frågorna. Därefter togs mejl- 

och telefonkontakt med organisationerna (se Bilaga 2). Intervjupersonerna har inte alltid varit 

samma person som vi först hade kontakt med. Intervjupersonerna valdes oftast inom 

organisationen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att detta kan leda till viss 

manipulation från organisationens sida för att till exempel ge en mer positiv bild av företaget 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Loseke, 2016). 

 

Intervjupersonernas geografiska placering har styrt valet av intervjutyp. De i närheten av oss 

har vi intervjuat i person. De personer som befunnit sig långt bort har vi intervjuat via Skype 

eller telefon. Telefonintervjuer kan leda till mer formalitet än vid personliga intervjuer 

(Eriksson-Zetterquist & Arne, 2015). Vi upplevde att formaliteten inte var ett problem. De 

personerna vi intervjuade hade vana att kommunicera via telefon vilket märktes under 

intervjuerna.  

 

De sex organisationer som deltog var: Kalmar Kommun, Sandvik, Scania, Sodexo, Södra och 

Trelleborg (Sealing Solutions). Två av organisationer som studerats har avvikit från de andra 

när det gäller begreppsanvändning. De använde andra termer än exempelvis inkludering men 

med samma syfte. 
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2.7 Analys 

När empiriskt material ska analyseras uppstår ofta tre problem (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

De tre problemen är kaos-, representations- och auktoritetsproblemet. Även om problemen inte 

kan lösas helt finns god hjälp att få för att göra problemen hanterbara. Hjälpen till 

kaosproblemet är att sortera datan. Genom att sedan reducera datan blir den 

representerbart.  Genom att argumentera för materialet med hjälp av tidigare forskning löses 

auktoritetsproblemet (ibid.). 

 

I den här studien genomfördes deltranskriberingar av ljudupptagningarna från intervjuerna. 

Under varje transkribering skedde också en sortering av materialet i ett försök att lösa 

kaosproblemet. Vi förde in transkriberingsanteckningar i en tabell med tre kolumner. I första 

kolumn noterades det som intervjupersonen sa, i den andra kolumnen noterades tidpunkten för 

utsagan och i den tredje kolumnen markerades om det fanns någon koppling till det teoretiska 

ramverket eller inte. På så vis fick vi en tydligare bild av materialet. 

 

I takt med att allt fler sorteringar av empiriskt material görs kommer ett mönster börja ta form 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Mönstret beror på det analytiska perspektiv som den som 

hanterar materialet har. Det gäller därför att vara medveten om hur det egna teoretiska 

perspektivet kommer att styra sorteringen (ibid.). Vi försökte lösa problemet genom att vi 

transkriberade varje intervju i ett eget dokument och egen tabell. Vi försökte även att inte 

analysera under transkriberingen i syfte att försöka dämpa de egna förenklingarna av materialet 

till följd av mönster. 

 

När vi skulle reducera datan för att få en god representation av materialet försökte vi distansera 

oss från det teoretiska ramverket just eftersom teorin annars kan göra att de delar som bekräftar 

teorin, medvetet eller omedvetet, favoriseras. Vi tog fasta på Rennstams och Wästerfors (2015) 

tips om att se på reduceringsprocessen som en dialog mellan oss och datan. Det innebar att vi 

försökte intressera oss för materialet på ett sådant sätt att vi nyfiket utforskade vad materialet 

hade att förmedla till oss. Vi ville också se på materialet som berikande på så vis att det skulle 

kunna ifrågasätta den teoretiska referensramen. Genom att vara särskilt intresserad av de delar 

av materialet som till en början upplevdes som svårförståeligt i förhållande till teorin såg vi det 

som problematiserande och spännande. 
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2.8 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) menar att ett av de grundläggande kriterier som bör beaktas vid 

bedömning av kvalitativa studier är trovärdigheten i studien. Trovärdighet består av fyra 

kategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

2.8.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) skriver att om deltagarna innan studien publiceras får möjlighet att 

validera studien så ökar studiens trovärdighet. Att validera är särskilt viktigt när studien berör 

känsliga frågor om enskilda personers sociala verklighet (ibid.). Vi har bedömt att vår studie 

inte har haft den typ av känslighet som berör enskilda individers sociala verklighet eftersom 

fokuset är på organisationen och inte individen. Vi har valt att lämna ut arbetet till 

intervjupersonerna i efterhand. 

 

2.8.2 Överförbarhet och pålitlighet 

Genom att lämna så korrekta utförliga redogörelser för vart och från vem informationen har 

inhämtats hoppas vi att läsaren själv ska kunna bedöma hur överförbar studiens resultat är. Vi 

anser att den transparensen som vi försökt uppnå, bidragit till en ökad insikt för läsaren om just 

hur överförbar studien är samt hur pålitliga alla faser i studien varit. Bryman och Bell (2013) 

menar att det är just hur pass komplett och transparent redogörelsen för alla studiens faser, från 

problemformuleringen till val av analysmetod, som avgör studiens pålitlighet. Svensson och 

Ahrne (2015) menar att i bra forskning skall det finnas möjligheter till att kritisera och diskutera. 

Genom att tydligt redovisa de val vi gjort och den processen som vår studie genomgått hoppas 

vi att det getts möjlighet att diskutera och kritisera studien. 

 

Genom att till exempel tydligt referera till källor i den löpande texten, menar Robson (2011) att 

risken för plagiering minskar och att transparensen för arbetet ökar. Vi har försökt redogöra för 

vart informationen har inhämtats genom att använda konsekvent källreferering. Vi har använt 

oss av Röda Korsets Högskolans guide till referenshantering enligt APA- systemet. 

 

För att ge läsaren en möjlighet att bedöma studien har det varit viktigt att redan från början var 

tydlig med vad som är våra tankar respektive teori och empiri. Robson (2011) menar att de egna 

etiska värderingar är viktiga då dessa avgör hur tydligt man som författare visar vad man själv 

har skrivit och vad som har inhämtats från andra källor. Läsarens möjlighet till att kunna avgöra 

vart påståenden, citat, tankar, uppfattningar har sitt ursprung leder slutligen till hur trovärdig 
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studien bedöms av vara (ibid.). Eftersom vi som författare gör egna tolkningar utifrån materialet 

har vi försökt att vara tydliga med vad som är vår röst. 

 

2.8.3 Konfirmering 

Bryman och Bell (2013) menar att konfirmering är det sätt som studiens författare kan visa sin 

egen objektivitet utifrån den inriktningen studien har tagit. Vi anser att vi inte kan vara objektiva 

i våra bedömningar och tolkningar. Det vi däremot ansett oss kunna göra är att vara uppriktiga 

med de val vi gjort. Svensson och Ahrne (2015) menar att en studies transparens har betydelse 

för hur trovärdig studien är. Genom att så noggrant som möjligt återge vad och hur vi valt, 

hoppas vi kunna ge läsaren en chans att själv bedöma studien. 

 

2.9 Forskningsetik 

Vi har från den inledande kontakten med intervjupersoner varit öppna med studiens bakgrund 

och syfte. Under intervjuerna försökte vi också förklara varför vi ställde de frågor som vi ställde 

så att intervjupersonen kunde bedöma om de ville svara eller inte. Kvale (2007) menar att hur 

mycket och när information ska delges kan vara en etisk avgörande fråga. I vissa fall kan 

intervjupersonens svar komma att påverkas av den information som delges om studien. Risken 

är att intervjupersonen anpassar sina svar till det de tror är mest korrekt att svara (Bryman & 

Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa undersökningens öppna 

frågeställningar kan leda till att intervjupersonen har svårt att förstå frågan om de inte har en 

kontext att relatera den till. 

 

I den här studie har intervjupersonerna från början informerats om de möjligheter de har till 

anonymitet samt även fått ge samtycke till inspelning av intervjuerna. Kvale (2007) menar att 

det är viktigt att intervjupersonen känner till vilka konfidentialitets möjligheter som finns samt 

vilken räckvidd den har. Vi informerade därför om att denna studie slutligen kommer publiceras 

som en offentlig handling. Kvale (2007) anser att det även är bra om intervjupersonen 

informeras om i vilket syfte frågan ställs samt hur svaren tänkts användas. Det finns så kallade 

etiska implikationer som den som håller intervjun måste förhålla sig till (Kvale, 2007). Genom 

att intervjupersonen förstår fullt ut vad personens svar eventuellt kan ha för återverkningar kan 

personen göra ett informerat beslut om sin egen medverkan (Kvale, 2007; Svensson & Ahrne, 

2015). 
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2.10 Disposition 

Uppsatsens disposition är uppbyggt utifrån fem olika teman om mångfald och inkludering som 

presenteras i kapitlen tre till sju. I varje tema återges teori varvat med empiri därefter följer en 

delslutsats där vi besvarar de frågor vi ställt inom varje tema samt sammanfattar det vi anser 

vara mest centralt i varje tema. Vi har valt att presentera teman enligt ovanstående för att göra 

texten mer tillgänglig. Genom att variera de teoretiska och praktiska resonemangen avsåg vi att 

öka tydligheten för läsaren. 

 

Temana är enligt följande: tema 1. Definition och intention, tema 2. Organisationskultur och 

klimat, tema 3. Processer och arbetssätt, tema 4. Ledning, ansvar och ledare, tema 5. Att hantera 

och förstå motstånd. Avslutningsvis i kapitel åtta presenteras en slutdiskussion som knyter 

samman samtliga teman och ger förslag till vidare forskning.   
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3 Tema 1. Definition och intention 

Inledningsvis blev samtliga personer som intervjuades ombedda att definiera begreppen 

mångfald och inkludering. Anledningen till att vi ville att de skulle definiera begreppen var för 

att få en tydlighet i hur deras definitioner stämde överens med definitionerna i teorin. 

Intervjupersonerna ombads även förklara organisationernas intentioner med att arbeta med 

mångfald och inkludering. 

 

3.1 Mångfaldsbegreppet 

Begreppet mångfald har ingen etablerad definition i Sverige (Fägerlind, 2012; Widell & 

Mlekov 2013). Mångfald kan delvis definieras utifrån etnicitet, men Fägerlind (2012) skriver 

att begreppet bör förstås ur ett bredare perspektiv. Enkelt uttryckt handlar mångfaldsbegreppet 

om alla typer av likheter och olikheter människor emellan (ibid.). Ett sätt att definiera mångfald 

är att utgå från diskrimineringslagen (Fägerlind, 2012; Widell & Mlekov, 2013). I svensk 

diskrimineringslag (SFS 2008:567) omnämns olika grunder som i stor utsträckning utgörs av 

synliga attribut såsom kön, ålder, etnicitet, etcetera. I likhet med det som Fägerlind (2012) samt 

Widell och Mlekov (2013) skriver om att mångfald kan definieras utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna angav också intervjupersonerna diskrimineringsgrunderna som 

utgångspunkt för definitionen av mångfald. Andra aspekter som utgjorde definitionen av 

mångfald kunde vara olika kompetenser, kunskap, erfarenheter och förmågor. En av 

intervjupersonerna beskrev mångfald så här. 

 

... mångfald och inkludering innebär ju alla människors lika värde. Och vi delar ju upp det inom de 

fem olika fokusområdena som är då kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etniskt ursprung 

och även då generationer. Det är de olika som omfattar allting. Men sen så är ju också inkludering 

är ju givetvis också erfarenheter, man kommer med olika erfarenheter olika utbildningsbakgrund 

och så. Det är ju alla delar för en inkluderande verksamhet och organisation. (Intervjuperson 2, 4 

maj 2017). 

 

Även om alla hade diskrimineringsgrunderna som en del i sin definition av mångfald så antog 

vissa även en mer extensiv definition. Wilson Burns och Ulrich (2016) skriver att det finns 

flertalet aspekter som är avgörande för hur människor varierar och att det är viktigt att inse att 

mångfald innefattar många delar. Genom att försöka tillvarata olika individers perspektiv i 

organisationer, exempelvis vid beslutsfattande, kommer mer välgrundade beslut möjliggöras 

(ibid.) Vissa av de personer vi intervjuat talade om det värde mångfald kan tillföra i form av 
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kognitiv diversitet. En intervjuperson förklarade att de ser till den synliga mångfalden men att 

den äkta mångfalden är den av kognitiv sort. Så här förklarar intervjupersonen den kognitiva 

mångfalden. 

 

Vi lägger mycket fokus på den kognitiva mångfalden .… och tror på att vad vi har med oss i form 

av synsätt, inlärningsstil, problemlösningsförmåga, olika typer av kompetenser, beroende på vad vi 

är skolade i för typ av utbildning, vad vi har för erfarenheter med oss, fritidsintressen som faktiskt 

kan bygga synsätt …. Det är ju vad vi har matat våra hjärnor med, så den intressantaste delen för 

oss är den kognitiva mångfalden, att vi har olika typer av hjärnor. För vi tror på att den mångfalden, 

alltså olika hjärnor rustade med olika saker det är ju det som är den sanna mångfalden i slutändan. 

Som kan ge fördelar med innovation, kreativitet och bättre problemlösning och så vidare. 

(Intervjuperson 6, 9 maj 2017).  

 

En annan intervjuperson beskrev mångfald så här: 

 

Sådant som man har med sig in som medarbetare .... tanken är ju då att det vi ska ju fånga dem. .... 

det finns ju en mångfald som vi inte kan se .... och som vi har med oss utifrån våra olika bakgrunder 

.... det är ju det som ger en mångfald i kreativitet. (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

 

Ytterligare en bidragande faktor till att jobba med mångfald angavs vara ett behov av att 

återspegla samhället eller kundgrupper. ”Vi ska spegla samhället utanför. Och det är väl 

egentligen så man har sagt. Det ska finnas en mångfald inom organisationen likväl som den 

mångfald som finns …. som i det geografiska området” (Intervjuperson 4, 8 maj 2017). 

 

Widell och Mlekov (2013) skriver att mångfald också kan innefatta mindre synliga attribut 

exempelvis språk, sexuell läggning, boendeort, civilstatus, intressen och religion. Eftersom 

mångfald i sin enklaste förklaring handlar om alla olikheter och likheter kan 

mångfaldsbegreppet också inkludera aspekter som erfarenheter genom livet, 

uppväxtförhållanden, utbildning, socioekonomisk status och värderingar (ibid.). Ibland görs en 

uppdelning mellan synliga och osynliga olikheter. De synliga och osynliga attributen benämns 

primära respektive sekundära olikheter. De primära olikheterna är mer svårföränderliga än vad 

de sekundära är. Både de primära och sekundära olikheterna har en koppling till vilka vi är som 

individer och formar vårt sätt att tänka och se på saker samt hur vi förhåller oss till världen 

(ibid.). 

 



 

 18 

Vissa av intervjupersonerna resonerade att om de bara skulle se till yttre attribut skulle det 

kunna betyda att de rekryterar någon som inte skiljer sig särskilt mycket kognitivt från övriga 

anställda, utan bara skiljer sig visuellt. En intervjuperson uttryckte att om målet är att få 

personer som ser olika ut så finns risken att en sorts falsk mångfald skapas, det vill säga att 

mångfalden inte nödvändigtvis är kognitiv. Intervjupersonen uttryckte det enligt följande: 

 

Vi kan ju ha en make-up, jag brukar säga att vi sminkar grisen så att det ser ut som att vi har 

mångfald. Men egentligen har vi rekryterat exakt samma profil från samma typ av utbildning och så 

vidare, personerna är nästan kopior av varandra men de är olika kön och kanske olika nationalitet 

.... egentligen ingen riktig mångfald .... den kognitiva mångfalden. (Intervjuperson 6, 9 maj 2017). 

 

Flera intervjupersoner uttryckte också att den synliga mångfalden så som kön, etnicitet och 

ålder är viktig. De resonerade att huruvida det finns synliga mångfalden inom organisationen 

säger något om hur accepterande organisationen är för olikheter generellt. Om inte synlig 

olikhet finns är det troligen låg acceptans mot människor som tänker olika, det vill säga kognitiv 

mångfald. Så här förklara en intervjuperson kopplingen mellan synliga och kognitiva olikheter: 

 

Vi måste även titta på hur vi ser ut, det blir som en slags mångfaldsindikatorer som vi kan se. Så ser 

alla likadana ut så tror jag att vi har svårt att få till en mångfald som vi inte kan se. Vi skulle kunna 

få det men det är ganska osannolikt. (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

 

3.2 Inkluderingsbegreppet 

Det finns också olika definitioner av inkludering. Dobusch (2014) har försökt förstå vad som 

är gemensamt för de organisationer som säger sig arbeta med inkludering. Hon menar att när 

begreppet inkluderande organisationer används är huvudfokus riktat åt att alla organisationens 

medlemmar ska kunna nå sin fulla potential utan att behöva utstå diskriminering eller 

självcensurering. Mor Barak (2015) skriver att det är viktigt att komma ihåg att mångfald och 

inkludering inte är samma sak. Mångfaldens delar bildar tillsammans en helhet. Hur de olika 

delarna skiljer sig beror på demografiska variationer, vilket betyder att mångfald kan vara 

olikheter av både visuella och icke-visuella attribut. Inkludering är individers upplevelser av 

hur deras unika bidrag till organisationen tas emot och huruvida deras deltagande i 

organisationen är önskat (ibid.). Om mångfalden inte ges rätt förutsättningar kan problem 

uppstå såsom konflikter, uppsägningar, minskad effektivitet och exkludering (Widell & 

Mlekov, 2013; Mor Barak et al., 2016). 
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När intervjupersonerna definierade inkludering talade de om ett tillvaratagande av mångfalden. 

Likt det Dobusch (2014) menar förklarar de hur inkluderingen behövs för att kunna få ut 

effekter av mångfaldens potential. “Inkluderingen är ju egentligen kärnan för att få till effekter 

och alla fördelar av mångfalden” (Intervjuperson 6, 9 maj 2017). En annan intervjuperson 

förklarar att inkludering är viktigt eftersom att om minoriteterna inte upplever att de är 

inkluderade och om klimatet inte är tillåtande kommer de inte få någon effekt av mångfalden. 

“Behovet hos människor att tillhöra en grupp gör att vi inte får .... output på den mångfalden 

helt enkelt” (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

 

Det är viktigt att inte förutsätta att alla intervjupersoner är bekanta med begrepp som 

exempelvis mångfald och inkludering. I en av intervjuerna frågade en intervjuperson “Vad 

menar man med inkludering?” (Intervjuperson 3, 8 maj 2017). Däremot framkom det senare 

under intervjun att den organisationen, trots uttalandet, arbetade utifrån flera av de 

rekommenderade arbetssätt som forskningen menar är främjande för ett inkluderande klimat. 

 

3.3 Intentionen med mångfalds- och inkluderingsarbete 

Inkludering inom diskursen för organisering kan förstås som de optimala förutsättningarna för 

att medarbetare i en organisation med stor mångfald ska kunna nå sin fulla potential (Dobusch, 

2014). Dobusch (2014) skriver också att en tydligare definition av begreppet inkludering skulle 

möjliggöra att förstå vad målet med inkludering egentligen är. Först när målet är tydligt går det 

att avgöra vilka metoder som ska användas för att skapa inkludering (ibid.). Att endast ha 

mångfald i organisationer utan att inkludera olikheterna kommer inte leda till positiva effekter 

(Guillaume et al., 2014; Mor Barak et al., 2016). Samtidigt menar Wilson Burns och Ulrich 

(2016) att det måste finnas en väl avvägd balans mellan hur mångfald och inkludering hanteras. 

Om organisationer vill tillvarata olikheter behövs inkludering för att organisationens 

medlemmar ska känna att de tillhör. Tillhörigheten får inte bli så central att den övergår till ett 

krav på likhet bland organisationens medlemmar. De menar att målet med mångfalds- och 

inkluderingsarbete är att hitta en väl avvägd balans. Balansen finns mellan å ena sidan det kaos 

som kan uppstå till följd av unmanaged diversitet och å andra sidan det grupptänkande och den 

likformning som kan uppstå när krav på likhet eller intolerans mot olikheter existerar (ibid.). 

 

Intervjupersonerna har angett olika anledningar varför organisationer ägnar sig åt mångfald och 

inkludering. Det kan exempelvis bero på moraliska värderingar, alla människors lika värde och 

social rättvisa. Gemensamt är att de tror på att mångfalden bidrar till affärsnytta och 
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organisatorisk effektivitet. Intervjupersonernas inställning att mångfald bidrar till 

organisationen på ett effektivt sätt stämmer överens med den generella syn som återgavs i 

inledningen till denna studie (jmf. kapitel 1, Inledning). En intervjuperson förklarade så här: 

”Inkludering, det skapar ju lönsamhet på olika sätt, och framgång. Där vi också tror på att ju 

mer man blandar och kompletterar varandra desto bättre lönsamhet och engagemang och trivsel 

får man” (Intervjuperson 2, 4 maj 2017). 

 

Olika ord som används för att belysa affärsnytta är kompetens och konkurrenskraft, 

medarbetarnas ökade motivation samt förbättrad kundförståelse. De talar också om att olika 

synsätt, tankar och idéer är det mest centrala för att bidra till organisationen. En intervjuperson 

uttrycker sig så här om motsatsen till mångfald: “Där alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt. 

Det blir en tanke” (Intervjuperson 1, 2 maj 2017). 

 

3.4 Delslutsats 

I likhet med teorin som beskriver olika definitioner av mångfald återfinns även olika 

definitioner inom de organisationer som deltagit i studien. Teori och empiri stämmer alltså 

överens. Gemensamt för organisationerna är att de anser att mångfald bidrar till affärsnyttan 

och organisatorisk effektivitet, vilket även teorin framhäver som en positiv effekt av mångfald. 

 

Flera av intervjupersonerna talar om att det är den kognitiva mångfalden de vill åt och att den 

inte nödvändigtvis hänger samman med hur folk ser ut eller vart de kommer ifrån. Vissa som 

arbetat med frågorna under en längre tid poängterar att det ändå är viktigt att se till den synliga 

mångfalden eftersom den fungerar som en slags indikator som visar hur öppen organisationen 

är för mångfald. Om det inte visuellt går att se mångfald är det inte heller troligt att oliktänkande 

personer kommer göra sina röster hörda. Den synliga representativa mångfalden har alltså en 

funktion genom att den säger något om organisationens inställning till mångfald i sin helhet. 

 

När intervjupersonerna definierar inkludering talar de om att tillvarata och få ut effekter av den 

mångfald som finns. Liksom teorin säger handlar inkludering om att medlemmar inom 

organisationen ska kunna nå sin fulla potential. Teorin och empirin stämmer alltså överens vad 

gäller intentionerna med inkludering. 

 

Något som inte diskuterades i kapitlet men som vi vill belysa är att organisationerna skiljer sig 

åt genom att de har olika fokus för vilken typ av mångfald de arbetar mest med. Vilken typ av 
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mångfald som fokus riktas till beror på organisationens utgångsläge och även på den aktuella 

sammansättningen av människor. Vi ser tendenser till att de som jobbat med mångfald under 

en kortare tid ofta riktar fokus mot den sorts mångfald som handlar om jämställdhet och till viss 

del etnicitet.  
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4 Tema 2. Organisationskultur och klimat 

Enligt teorin är mångfald under rätt förutsättningar gynnsamt för organisationers affärsnytta 

och ett inkluderande klimat är ofta avgörande för om mångfalden kommer att resultera i positiva 

utfall. Även organisationskulturen påverkar hur inkluderande organisationen är. Vi frågade 

därför intervjupersonerna hur de ser på och arbetar med kulturen och klimatet inom 

organisationen utifrån ett inkluderings- och mångfaldsperspektiv. Att mäta graden av 

inkludering inom organisationer är enligt teorin svårt men samtidigt viktigt. Vi frågade därför 

också intervjupersonerna hur inkludering mäts inom organisationen. 

 

4.1 Organisationskulturens roll för inkludering  

Organisationskultur beskrivs som de gemensamma värderingar, antagande och uppfattningar 

som kommuniceras genom myter, symboler, ritualer och berättelser för att förklara varför man 

tänker eller gör på ett visst sätt inom organisationer (Forslund, 2013). En inkluderande kultur 

kan definieras som: 

 

The shared values, assumptions, and beliefs about the importance of uniqueness and belongingness 

in fostering work-place inclusion that are communicated to newcomers to explain how this has 

helped the organization address prior issues related to internal integration and external adaptation. 

(Boekhorst, 2015, s. 244). 

 

Boekhorst (2015) menar också att en organisationskultur är svårföränderlig och att det krävs 

både långsiktighet och uthållighet för att kunna förändra kulturen. Offerman och Basford (2013) 

skriver att kultur skapas uppifrån och en kulturförändring därför behöver vara väl förankrad 

samt ha stöd hos högsta ledningen. Schein (2010) ifrågasätter antagandet om att kultur skapas 

ovanifrån, men menar att vid försök till förändring är det alltid viktigt att idéer har stöd från 

ledningen. Winters (2013) skriver att det viktiga egentligen inte är vart en inkluderande kultur 

har sitt ursprung utan vart den återfinns. Det vill säga att den finns både hos ledningen samt hos 

medarbetarna. Hon menar även att organisationens kultur allt för ofta blir förbisedd när det 

gäller mångfalds- och inkluderingsarbete (ibid.). 

 

Many organizations, however, put most of their efforts into diversity, working to increase 

representation of historically underrepresenteted groups, and invest too little effort in creating a 

culture where all employees can thrive to enhance the achievement of organizational goals. (ibid., 

s. 225). 
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Vi frågade intervjupersonerna hur de anser att organisationskulturen bör vara för att kunna 

anses vara inkluderande, så här svarade en av dem: 

 

Sen tror jag att fokuset är inkluderingen. Man kan inte börja med mångfaldsbenet. Man måste börja 

med kulturen för det enda som händer om vi börjar med mångfaldsdelen är ju att vi rekryterar in 

mångfald. Men de kommer in i en organisation som inte är beredd på att man är annorlunda. Så det 

enda som vi gör då är att vi skapar konflikter och vi skapar massvis av mänskligt lidande där 

människor ger upp och lämnar organisationen. (Intervjuperson 6, 9 maj 2017). 

 

Så som intervjupersonen beskrev det och som citatet även är tänkta att belysa är inkluderingen 

central. Widell och Mlekov (2013) skriver att en inkluderande organisation bör formas av en 

kultur som präglas av individualism, acceptans och ett ifrågasättande av vedertagna normer. En 

hög grad av empati och tolerans mot olikheter, misstag och konflikt behövs eftersom mångfald 

kan leda till konflikter på grund av olika uppfattningar. Olikheter ska inte behöva döljas 

eftersom det råder en identitetstrygghet bland organisationens medlemmar (ibid.). Flera av 

intervjupersonerna säger att mångfald kan leda till konflikt om organisationen och dess 

medlemmar inte vet hur de ska hantera och förhålla sig till personer som är olika dem själva. 

 

Boekhorst (2015) skriver att inkludering handlar om hur väl olikheter hanteras och bemöts inom 

organisationen vilket i sin tur handlar om kulturen. Kulturen utgörs av de normer, värderingar 

och attityder som finns bland organisationens medlemmar (ibid.). Som flera intervjupersoner 

poängterar är det viktigt att först se till att kulturen i organisationen är inkluderande annars 

kommer personer som rekryteras in och som skiljer sig från normen inte kunna bidra med sina 

olikheter. Om kulturen inte är inkluderande kan personer komma att sig upp sig eller censurera 

sig själv för att passa in. Är kulturen inte inkluderande blir resultatet av mångfald i bästa fall 

numeriskt eller procentuellt men något bidrag i form av nytt tänkande kommer sannolikt inte 

återspelas. En person uttryckte sig så här om kulturens betydelse: 

 

Att säkerställa en rekrytering är en sak men en företagskultur, en kultur präglad av att vi tror på att 

alla människor är lika värda. Att vi har en, att den är inkluderande, det blev väldigt påtagligt att utan 

det på plats så spelar det egentligen det här väldigt lite roll. För det som det kan innebära är att vi 

säkerställer att rekryteringen är jämställd eller icke diskriminerande. Och så får vi in kvinnor som 

börjar jobba, eller män eller homosexuella eller vem som helst. Och så inser de att kulturen på 

företaget är så dålig att man kommer inte stanna kvar. Så egentligen så behöver man jobba först med 

att skapa en inkluderande kultur på företaget …. Om man inte fixar en kultur först på företaget som 
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man har kommit överens om att det är vår gemensamma kultur våra spelregler. Så kan vi liksom 

inte, allt annat blir ju väldigt svårt… (Intervjuperson 1, 2 maj 2017). 

 

Till skillnad från det Winters (2013) menar om att organisationer ofta missar att fokusera på 

kulturen och klimatet har de organisationer vi kontaktat förstått vikten av att arbeta med 

kulturen för att bättre lyckas med mångfalds- och inkluderingsarbetet. 

 

Widell och Mlekov (2013) skriver att en ömsesidig respekt för individualitet är något som 

behöver prägla hela organisationskulturen för att kunna bli mer inkluderande mot olikheter 

(ibid.). En av intervjupersonerna bekräftar betydelsen av individualitet och säger så här om hur 

de ser på den egna företagskulturens betydelse för inkludering: ” … (vi) är ganska bra, för vi 

vilar på en grund, som långt tillbaka, som bygger på en respekt för individen” (intervjuperson 

5, 9 maj 2017). 

 

4.2 Organisationsklimatets roll för inkludering  

Ett inkluderande klimat beskrivs som en avgörande faktor för att kunna lyckas tillvarata 

mångfalden inom organisationer (Boekhorst, 2015; Mor Barak, 2015; Mor Barak et al., 2016; 

Nishii, 2013; Shore et al., 2011). Ett inkluderande klimat definieras av Boekhorst (2015) som: 

 

The shared perception of the work environment including the practices, policies, and procedures 

that guide a shared understanding that inclusive behaviors, which foster belongingness and 

uniqueness, are expected, supported, and rewarded. (ibid., s. 242). 

 

Det är alltså organisationsmedlemmarnas uppfattning om sin arbetssituation som visar vilket 

arbetsklimat som råder inom organisationen. Ett inkluderande klimat kommer minska 

individuella hinder mellan medarbetare och istället öka deras förmåga att samarbeta och relatera 

till varandra (Boekhorst, 2015; Mor Barak, 2015; Mor Barak et al., 2016; Nishii, 2013; Shore 

et al., 2011.) Om ett inkluderande klimat inte finns kommer sannolikt gränserna mellan 

medarbetare att finnas kvar och/eller förstärkas ytterligare (ibid.). Mor Barak et al. (2016) 

förklarar att skillnaden mellan de som får ut positiva och inte negativa effekter av mångfalden 

beror på att de organisationerna har lyckats skapa ett klimat där personer känner att de tillhör 

och kan vara sig själva, ett så kallat inkluderande klimat. 
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Vi frågade intervjupersonerna hur de ser på betydelsen av ett inkluderande klimat samt hur de 

arbetar för att skapa ett inkluderande klimat. Så här sa en person om inkludering. ”I grund och 

botten handlar det om vilka värderingar vi har på vår arbetsplats. Inkludering skapas ju mellan 

människor” (Intervjuperson 1, 2 maj 2017). När intervjupersonerna talade om ett inkluderande 

klimat använde de ord som acceptans, tolerans, öppenhet och respekt för individen. En 

intervjuperson säger så här: “Man ska känna att man kan vara den man är. Man ska känna sig 

trygg på sin arbetsplats. Man ska känna att man ska kunna uttrycka sina åsikter. Man ska känna 

att man ska kunna bli lyssnad på” (Intervju 4, 8 maj 2017). Det intervjupersonerna uttrycker 

om inkluderande klimat kan jämföras med vad Mor Barak et al. (2016) beskriver som ett 

inkluderande klimat. Flera av intervjuperson menar att eftersom inkludering behövs för att 

tillvarata mångfalden är det viktigt att börja med att se över vilket klimat som råder i 

organisationen och vilka exkluderande mekanismer som kan finnas. 

 

Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att finna arbetssätt som faktiskt kan ge en 

förändring. När det gäller att förändra kulturen är det viktigt att visa vilken typ av klimat som 

eftersträvas och vilka beteenden som inte är acceptabla. Att vara tydlig med att organisationen 

ska vara inkluderande mot alla medlemmar kan ibland behöva kommuniceras både muntligt 

och skriftligt.  Att fastslå rutiner och arbetssätt för hur saker görs och vilka åtgärder som ska 

vidtas när saker inte blir som planerat är några av de åtgärder intervjupersonerna nämner när de 

talar om att åstadkomma förändring i kulturen och klimatet. En intervjuperson säger att det 

ibland kan behöva göras tydligt att det finns konsekvenser till följd av exempelvis kränkande 

beteenden. Intervjupersonerna säger också att det är viktigt att direkt ta tag i saker som går snett. 

Vid en konflikt kan det vara bra att flera personer lyssnar till vad som hänt för att se problemet 

ur flera perspektiv. 

 

Intervjupersonerna talar också om mindre hårda tillvägagångssätt. Genom workshops i olika 

grupper talar de inte enbart om hur minoriteter och olikheter ska ges plats i organisationen utan 

också om vad majoritetsgruppen har att vinna på ett mer inkluderande klimat. En intervjuperson 

förklarade att de brukar fråga gruppmedlemmarna om hur en person ska vara för att passa in i 

gruppen. Genom att få gruppen att själva måla upp normen och fråga om gruppmedlemmarna 

själva tycker att de passar in i normen blev det ofta tydligt att så inte är fallet. Widell och Mlekov 

(2013) skriver att det inom inkluderande organisationer är viktigt att ifrågasätta just vedertagna 

normer. 
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4.3 Att mäta inkludering och mångfald  

Att mäta inkludering och mångfald är viktigt för att veta hur väl arbetet utförs (Widell & 

Mlekov, 2013). Viss typ av mångfald är direkt mätbar och mäts då kvantitativt, exempelvis kön 

och ålder. Andra typer av mångfald är svårare att mäta eftersom den inte är synlig och därför 

inte lika lättåtkomlig (ibid.). 

 

Något som många pekade på är att det ibland är svårt att mäta eftersom det finns restriktioner i 

lag om vad som får registreras och inte. Exempelvis kan de inte mäta sexuell läggning eftersom 

det är olagligt. Så här sa en av intervjupersonerna: 

 

Vi behöver ju sätta upp mål för vart vi vill nå och enklast är ju kring generationer och kring kön för 

det är ju det vi kan mäta. För vi får ju inte mäta funktionsnedsättning, sexuell läggning och så. Så 

det kan vi ju inte ha något måltal på. (Intervjuperson 2, 4 maj 2017) 

 

Att undersöka medarbetarnas känsla av inkludering är centralt eftersom det är hos individen en 

känsla av inkludering eventuellt återfinns (Boekhorst, 2015; Mor Barak, 2015). För inkludering 

är kvantitet oviktigt eftersom det är känslan som är det centrala (ibid.). Till skillnad från 

mångfald som till viss del kan mätas kvantitativt kan inte inkludering mätas på samma sätt. 

Inkludering handlar om enskilda personers uppfattningar och det är därför svårt att mäta i vilken 

grad organisationer är inkluderande. Church, Rotolo, Schull och Tuller (2013) skriver att 

uppföljning av inkluderingsarbete via medarbetarenkäter är ett sätt att mäta hur väl arbetet 

utförs. Enkäter kan också ha positiva sidoeffekter. En sidoeffekt är att medarbetarna kan bli 

mer positivt inställda till mångfalds- och inkluderingsarbete dels för att de känner sig delaktiga, 

men även för att ledningen tydligt visar att mångfalds- och inkluderingsarbete är viktigt (ibid.). 

 

Intervjupersonerna talar om att medarbetarnas upplevelse är det avgörande, men de säger också 

att det kan vara svårt att bedöma om organisationen är inkluderande och att det är svårt att veta 

hur de ska mäta inkludering. Samtliga har medarbetarundersökningar där de bland annat ställer 

frågor om engagemang och delaktighet. Vissa har även upprättat särskilda delfrågor för att 

undersöka just mångfald och inkludering. Exempel på frågor som ställs är hur medarbetare 

upplever sina utvecklingsmöjligheter, stämningen i gruppen, gehör för sina idéer, betyg på 

närmsta chef och frågor som rör diskriminering. 
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I jämförelse med vad teorin säger om att mäta inkludering ser vi att det finns en 

överensstämmelse gentemot hur intervjupersonerna ser på betydelsen av mätningen. Boekhorst 

(2015) beskriver att det är individens upplevelse om hur arbetsplatsen tillåter medarbetaren att 

få vara sig själv som visar om det finns ett inkluderande klimat eller inte. 

 

En intervjuperson utmärkte sig genom att säga att undersökningarna i vissa avseenden är 

trubbiga. Intervjupersonen menar att det är möjligt att få en bättre bild av hur inkluderande 

organisationen är men frågorna måste i så fall vara mer precisa. Intervjupersonen säger också 

att det ibland kan vara för lite att endast fråga huruvida personer känner att de kan vara sig 

själva på arbetsplatsen. En generell fråga om att kunna vara sig själv är svår att relatera till 

eftersom det inte framgår i vilka avseenden person ska bedöma att han eller hon kan vara sig 

själv på arbetsplatsen. Intervjupersonen gav exempel på mer precisa frågor som bör ställas, 

exempelvis om personen kan vara öppen med sin sexualitet eller trosuppfattning. 

 

Intervjupersonen förklara vidare att om undersökningen dessutom ska kunna säga något om 

jargonger och attityder i olika grupper ska man även ställa frågor som kan visa på hur klimatet 

är tillåtande. Undersökningarna bör därför omfatta frågor om huruvida en person skulle kunna 

vara öppen med att personen avviker från normen om så skulle vara fallet. Genom att ställa 

hypotetiska frågor ges en bild inte bara av den enskilda individens upplevelse utan också av 

vilken jargong och klimat som råder i gruppen. Samma person resonerade att det är i homogena 

grupper som problem att mäta och förstå klimatet uppstår. Problemet ligger i att personerna är 

så lika varandra och att alla tillhör normen att de inte ser hur den egna gruppens norm är. 

Samtidigt säger intervjupersonen att det är just i de grupperna som mångfalden behövs allra 

mest, men att det är i just de grupperna som det är svårast att förändra klimatet. 

 

Om du är normen och kanske till och med är delaktig i en jargong som du tror eller du har fått lära 

dig, ja men att det är väl ingen fara att skämta sexistiskt om kvinnor. Hur ska de ens kunna reflektera 

att jargongen är hård? För du är del av den, du är del av normen. (Intervjuperson 1, 2 maj 2017). 

 

I homogena grupper är medarbetarna nästintill likadana och känner därför att de redan är 

inkluderande. Det är först när det faktiskt finns mångfald i gruppen som det visas om ett 

inkluderande klimat finns. Även om den synliga mångfalden inte anses vara den verkliga 

mångfalden, det vill säga kognitiv mångfald, finns det en koppling mellan närvaron av synlig 

mångfald och kognitiv mångfald i organisationer. Som en av respondenterna sa så är det inte 



 

 28 

troligt att den kognitiva mångfalden får komma till uttryck eller ens existerar i en organisation 

om det inte finns acceptans och öppenhet mot mångfald, exempelvis det motsatta könet. Så här 

sa en av intervjupersonerna: ”först är man medveten om jämställdhet och etnicitet och sen 

breddar man begreppet mångfald till flera saker” (Intervjuperson 1, 2 maj 2017). 

 

4.4 Delslutsats   

Intervjupersonerna talar om kulturen och klimatet som viktiga delar för inkludering. De säger 

att det är viktigt att jobba med kulturen och klimatet på olika sätt. Genom att försöka synliggöra 

normer och förändra beteenden hoppas de kunna bli mer inkluderande. De försöker dels 

påverka människors beteenden genom att tydliggöra vad som accepteras och inte men också 

genom att diskutera normer och värderingar i olika grupper. De organisationer som vi varit i 

kontakt med har alltså insett att fokus behöver riktas till kulturen vilket Winters (2013) annars 

menar är ett vanligt problem. 

 

Intervjupersonerna menar liksom det Boekhorst (2015) säger, att det är medarbetarnas känsla 

av att vara inkluderad som avgör om klimatet kan sägas vara inkluderande.  Intervjupersonerna 

bekräftar genom sina uttalanden det teorin säger om att känslan av inkludering beror på 

individers upplevelser. 

 

Vad det gäller intervjupersonernas uppfattning av betydelsen att mäta mångfald och inkludering 

finns även här en överenstämmelse med teorin. Det finns en medvetenhet i organisationerna 

kring att det är viktigt att mäta inkludering. Intervjupersonerna bekräftar det Widell och Mlekov 

(2013) skriver om betydelsen att mäta genom att de talar om att mätresultat gör det mer 

överskådligt och lättare att följa upp inkluderingsarbetet. Organisationerna har också förstått att 

de behöver mäta känslan av inkludering hos organisationens medlemmar. En del av 

intervjupersonerna menar att de förbud som finns i lag om att mäta och registrera vissa aspekter 

av mångfald begränsar mångfaldsarbetet eftersom mätbara mål gör arbetet mer prioriterat. 

 

Det som empirin dessutom bidragit med och som inte behandlats i teorin är hur precisionen i 

de mätningarna som görs kan sägas vara bra nog eller inte. En av intervjupersonerna delgav en 

intressant reflektion, nämligen att upplevelsen av att befinna sig i ett inkluderande klimat 

egentligen blir en icke-fråga i homogena grupper. Vi tänker oss att känslan av att vara 

inkluderad självklart är viktig för varje enskild individ. Är avsikten däremot att ta reda på hur 

inkluderande organisationsklimatet är gentemot de som skiljer sig från normen så gör man klokt 
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i att se till svaren från de som inte tillhör normen snarare än de som utgör normen. Om det är 

samma personer som upplever sig inkluderade som utgör normen medan resterande som inte 

upplever sig inkluderande tillhör minoriteter så kan inte organisationsklimatet sägas vara 

inkluderande annat än mot just normen. Om målet skulle vara att ha ett klimat som avser att 

vara inkluderande mot just normen är det ett gott resultat men vill organisationen vara 

inkluderande mot olikheter och få ut positiva effekter av mångfald är det inte tillräckligt att 

endast normen upplever sig inkluderad.  
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5 Tema 3. Processer och arbetssätt 

Att öka mångfalden i organisationer och att bli mer inkluderande beskrivs i teorin som en 

dubbelverkande process. Teorin beskriver också tre olika delar som är centrala i mångfalds- 

och inkluderingsarbete. De tre delarna är rekrytering, integration av olikheter och inkludering 

vid beslutsfattande. Vi frågade intervjupersonerna hur de såg på förhållandet mellan mångfald 

och inkludering samt hur de arbetar för att öka mångfalden och skapa inkludering. 

 

5.1 En dubbelverkande process 

Enligt Mor Barak (2015) och Mor Barak et al. (2016) kan mångfald och inkludering beskrivas 

som en dubbelverkande tvåstegsprocess. Ett av stegen är ett reaktivt steg som innebär att 

organisationer rekryterar personer som skiljer sig från normen i organisationen. Det andra steget 

är proaktivt och innebär att organisationer ändrar sin interna organisering för att skapa 

inkludering (Mor Barak, 2015; Mor Barak et al., 2016). Vår första fråga till intervjupersonerna 

var hur de ser på förhållandet mellan mångfald och inkludering. De flesta av intervjupersonerna 

sa att mångfaldens potential inte kommer att komma till uttryck utan att organisationen först är 

inkluderande. Så här uttryckte sig en av intervjupersonerna om inkluderingens funktion: 

 

För mig är jämställdhet och mångfald och inkludering lite olika steg .... Det är en liten trappa på 

något sätt, inkludering är ju mycket mer komplext. Till exempel mångfald kan du rekrytera in. 

Inkludering kan du inte rekrytera in, den skapar du. Det är svårare, det tar längre tid, det är svårare 

processer att jobba med: attityder, värderingar och normer som skapar inkludering. Att få en 

organisation präglad av jämställdhet och mångfald det får du via rekrytering …. Om det är en 

inkluderande arbetsplats eller inte det säger inte det här. Det är liksom två steg (Intervjuperson 1, 2 

maj 2017). 

 

5.2 Målsättningar och fortlöpande arbete 

Widell och Mlekov (2013) skriver att inkludering bör ses som en ständigt pågående process 

och att policys och riktlinjer kring mångfalds- och inkluderingsarbete ska inte bara upprättas en 

gång utan att de också bör revideras regelbundet. Vi frågade intervjupersonerna hur 

organisationernas fortlöpande arbete med mångfald och inkludering är utformat. Många av 

intervjupersonerna uppgav att steg ett är att göra någon form av nulägesanalys av den egna 

organisationen för att sedan kunna avgöra förändringsbehovet. De pratade också om att 

situationsanpassa vilket innebär att se vilka utmaningar den specifika organisationen står inför 

och vilka utmaningar som kan finns i olika grupper inom organisationen. Genom att kartlägga 
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nuläget, sätta upp mål som är möjliga att nå och även följa upp dem säger intervjupersonerna 

att det blir tydligare vad som ska göras. Mål förenklar även utvärderingen av hur arbetet går. 

Vissa av intervjupersonerna menade att målen för mångfalds- och inkluderingsarbetet ska 

redovisas tillsammans med övriga organisatoriska mål för att arbetet ska tas på allvar. En 

intervjuperson sa också att när olika mått för mångfalds- och inkluderingsarbetet redovisas 

samtidigt som övriga organisatoriska mål och ekonomiska resultat blir det lättare att förmedla 

effekterna till verksamhetsansvariga och andra intressenter. 

 

5.3 Att medvetandegöra bias  

Nishii (2013) ser inkludering som uppbyggt utifrån olika dimensioner. Den första dimensionen 

är att motverka bias, skapa rättvisa processer och tillämpa icke diskriminerande rekrytering. En 

av frågorna vi ställde till intervjupersonerna var hur de arbetar för att motverka bias i 

organisationen. Majoriteten svarade att fokus ligger på att utbilda inom området mångfald och 

inkludering. Utbildningarnas syfte är dels att förklara varför mångfald är viktigt för affärsnyttan 

dels att organisationen behöver vara inkluderande för att få ut positiva effekter av mångfalden. 

Utbildningarna handlar om att förklara vilka fördelar som finns med mer mångfald men också 

att påvisa vad som kan utgöra hinder för att positiva effekter ska kunna uppstå. 

 

Utbildningarna inom mångfald och inkludering sker ofta i en hierarkisk ordning. Det stora 

fokuset i utbildningarna riktas till att medvetandegöra hur och varför exkludering ofta sker 

omedvetet. Intervjupersonerna talar om hur viktigt det är att skapa förståelse om att varje 

individ bär på omedvetna föreställningar och bias som gör att de agerar exkluderande. En av 

intervjupersonerna beskrev hur bias styr hjärnan på följande sätt: 

 

Eftersom våra hjärnor funkar på det här viset, att vi är bias 99,99995 procent av alla, av allt som 

händer i våra hjärnor är omedvetet. Och det går mycket mycket snabbare än våra medvetna beslut, 

vilket betyder att vi kommer aldrig vara neutrala inför någon som vi träffar. Vi har den här inbyggda 

fördomsfullheten oavsett hur goda vi intalar oss att vi är. Vi vill att cheferna ska vara medvetna om 

att det är så. Det är inget som är elakt. Det är inprogrammerat i hjärnan och om man vet att det är 

så, då kan man börja titta på processerna, på våra processer och se var tenderar vi att ge bias för stort 

utrymme.  (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

 

Nishii (2013) skriver att de åtgärder som handlar om att öka mångfalden och att bli mer rättvis 

och motverka bias, kan liknas vid det som traditionellt benämnts diversity management. 

Diversity management fokuserar på att skapa rättvisa möjligheter för alla organisationens 
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medlemmar genom att se över organisationens strukturer och processer. Nishii (2013) menar 

att diversity management är som ett förstadie till inkludering. Dobusch (2014) skriver att 

organisationer inte kan bli inkluderande utan att först veta hur de exkluderar. En fråga vi ställde 

till intervjupersonerna var hur deras organisationer arbetar för att bli mer inkluderande. 

Intervjupersonerna sa att det först behövs en förståelse inom organisationen om varför 

mångfalds- och inkluderingsarbete bedrivs. Därefter behöver organisationsmedlemmarna förstå 

hur bias fungerar och först då kan de börja reflektera över eventuella exkluderande beteenden 

samt hur processer och rutiner kan ha en exkluderande verkan. En intervjuperson beskrev det 

som att de hackade upp olika processer för att se vilka exkluderande effekter som eventuellt 

kunde finnas gömda i de organisatoriska systemen. 

 

Vi kan inte bestämma oss själva liksom, att jag ska inte diskriminera. Det vill vi ju så klart allihopa 

inte göra. Problemet är ju att hjärnan gör det åt oss och då är tanken att går vi in och hackar 

processerna och ser till att plocka undan och får till en diversity check på olika sätt inbyggt i 

processerna …. Och på det sättet hackar vi om våra hjärnor så de blir mindre bias egentligen av att 

exponeras mot mer mångfald. (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

 

Samma intervjuperson beskrev att när de exkluderande beteendena och effekterna har 

identifierats upprättas ett mångfalds- och inkluderingsprogram. Genom att använda statistik 

som visar hur mycket synlig mångfald som finns i olika grupper försöker utbildarna att få upp 

ledares och chefers blick för hur det egna arbetsområdet ser ut. Genom att visa mätparametrar 

synliggörs nuet och den egna situationen. På så vis görs arbetet aktuellt och det går inte att 

förklara bort som om det skulle handla om någon annan än den egna arbetsgruppen. Ledare och 

chefer får även reflektera kring hur de kommunicerar, hur möten utformas, vilka som bjuds in 

etcetera. En person berättade att de ändrat rekryteringen till högre chefsutbildningar inom 

organisationen genom att gå ifrån nomineringssystem till ett öppet ansökningssystem. De 

upptäckte att nomineringssystemet hade en exkluderande verkan. Genom att göra det till en 

öppen ansökan blev det mer inkluderande och risken att chefer nominerade personer som var 

lika dem själva försvann. 

 

5.4 Rekrytering 

Teorin visar att rekrytering är en viktig aspekt för att kunna tillföra mångfald i organisationen. 

Både interna och externa rekryteringsprocesser behöver ses över så att de inte är exkluderande. 
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Vi frågade därför hur organisationerna anpassar sina interna och externa rekryteringsprocesser 

för att öka mångfalden samt hur de mäter och evaluerar det arbete de utför. 

 

5.4.1 Extern rekrytering 

Organisationer som visar ett gediget mångfalds- och inkluderingsarbete både internt och externt 

kommer kunna förvänta sig ett bredare rekryteringsunderlag (Mor Barak et al., 2016), inte minst 

när det gäller nya ledare (Wilson Burns & Ulrich, 2016). Organisationer som anses vara bra 

arbetsplatser har lättare att rekrytera nya och bättre lämpade medarbetare än vad andra 

organisationer har (Hayles, 2013). 

 

För att lyckas med att rekrytera in mångfald behöver organisationer se över sina 

rekryteringsprocesser (Brodock & Massam, 2016; Mor Barak, 2015; Mor Barak et al., 2016; 

Nishii, 2013; Shore et al., 2011).  Lukensmeyer, Yao och Brown (2013) skriver att det är viktigt 

att ha en strategi riktad till att förse organisationen med den mångfald som önskas. Vi frågade 

därför hur organisationerna anpassar sina rekryteringsprocesser för att skapa mångfald i 

organisationen. Många av intervjupersonerna svarade att de mäter mångfald vid rekrytering. 

Det kan handla om allt från hur många kvinnor och män som finns med initialt vid 

rekryteringens början eller att det ska var en viss procent av någon underrepresenterad grupp 

vid rekryteringens slutskeende. Vissa organisationer hade också funderat över hur de anpassar 

sina kravspecifikationer så att de attraherar fler från underrepresenterade grupper. De ser också 

över vilka kanaler de använder för att synas med sina annonser. En av intervjupersonerna skiljde 

sig från resterande och menade att de inte försöker attrahera någon speciell utan snarare 

fokuserar på kompetens: “Vi tittar ju kanske lite mer vad man bör, och inte bör inte. Och där är 

vi väl ganska traditionella skulle jag vilja säga. Vi sätter ihop en kravspec utan några speciella 

inriktningar på det ena eller det andra” (Intervjuperson 3, 9 maj 2017). 

 

5.4.2 Intern rekrytering 

Även de interna rekryteringsprocesserna måste kontrolleras på ett sådant sätt att det inte sker 

någon form av missgynnande (Ferdman, 2013). Intervjupersonerna säger att det är viktigt att 

alla positioner utlyses så att de kommer ifrån problemet med att till exempel chefer väljer sin 

efterträdare. Vid de tillfällen när den som avslutar sin anställning väljer efterträdare blir 

processen exkluderande på så vis att den som avgår tenderar att välja någon som är lik sig 

själva. Intervjuperson 3 (9 maj 2017) säger så här “det är väldigt lätt att man tar en likadan” och 
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“Vi gör vad vi kan, vi har bestämt att alla jobb ska intern-annonseras och det gör det väl i största 

möjlig mån”. 

 

Ferdman (2013) skriver att det är viktigt att mångfalds- och inkluderingsarbetet evalueras och 

mätas för att se att det fungerar. Vi frågade därför hur de mäter och evaluerar det arbete som 

utförs. Många organisationer använder sig av kvantitativa mått för att mäta mångfald där det är 

möjligt. Intervjupersonerna säger att för den mångfald som går att mäta sker mätning ofta på 

olika nivåer. Exempelvis så mäts jämställdhet sett både till organisationen totalt, i olika 

positioner och inom olika processer. Bland annat så mäts det hur många män och kvinnor som 

finns med initialt i rekryteringsprocesser jämfört med fördelningen vid anställningsskeendet. I 

talangprogram mäts också kön, ålder och nationalitet på samma sätt mäts andelen personer i 

nyckelpositioner, högre chefspositioner och i ledande befattningar. En intervjuperson 

förklarade också att de var noga med att hålla koll på personalomsättningen i olika grupper. 

Genom att följa upp personalomsättningen per grupp fick de en indikator på vilket klimat som 

troligtvis är mer eller mindre gynnsamt beroende på grupp. 

 

5.4.3 Att motverka bias vid rekrytering 

Widell och Mlekov (2013) skriver att “Multikulturell rekrytering innebär att man måste se över 

och utveckla verksamhetens rekryteringsrutiner, så att man öppnar upp för människor som 

avviker från tidigare antagna godhets-kriterier” (ibid., s. 204). Målet är att organisationer ska 

vara rättvisa i sina tillämpningar så att ingen osakligt utesluts ur rekryteringsprocessen (Mor 

Barak, 2015; Mor Barak et al., 2016; Nishii, 2013; Shore et al., 2011). Ökad mångfald kan 

skapas genom att organisationens rekryteringsprocesser ses över. Ingen diskriminering får 

förekomma vid rekrytering eller i interna processer (Nishii, 2013). Inte heller ska bias få styra 

vem som anställs (ibid.). Vi frågade därför på vilka sätt de arbetar med att motverka bias i 

rekryteringsprocesserna. Ett exempel på hur de gör för att komma bort från godtyckligheten är 

att de använder sig av tester för att kunna sålla bland kandidater. De hoppas att testerna ska 

sålla effektivt och samtidigt bedöma kandidaterna mer sakligt utifrån kompetens än om en 

person sitter och väljer vilka kandidater som får gå vidare. De flesta av intervjupersonerna 

förklarar att de försöker se över så att rekryteringsprocesser inte är exkluderande. De flesta var 

också överens om att flera personer från organisationen skulle medverka i 

rekryteringsprocessen för att få flera olika åsikter om vem eller vilka som borde rekryteras. En 

intervjuperson sa även att de i vissa fall använder rekryteringsbolag och att de då inte har någon 

möjlighet att veta hur rekryteringsbolagen arbetar med frågorna “... det ska jag nog erkänna att 
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det har vi nog inte tittat så där hur de tänker i sitt inkluderande- arbete” (Intervjuperson 3, 9 maj 

2017). 

 

5.5 Inkluderande arbetssätt 

Även om mångfalden som Page (2007; 2014) förklarar är en nyckel till att uppnå positiva 

resultat såsom innovation och kreativitet är det inte tillräckligt med endast mångfald utan det 

finns också ett behov av inkludering (Mor Barak 2015; Mor Barak et al., 2016). Cox och Blake 

(1991) menar att acceptansen gentemot olikheter leder till högre former av kreativitet och 

innovation inom organisationer. Mor Barak (2015) och Mor Barak et al. (2016) skriver att 

mångfald i en organisation inte per automatik leder till inkludering. 

 

För att åstadkomma inkludering behöver alltså mer göras än att enbart rekrytera in mångfald. 

Nishiis (2013) skriver att den centrala skillnaden mellan diversity management och inkludering 

är att inkluderande klimat avser en förändring i hur människor interagerar och inte bara 

fokuserar på att skapa rättvisa möjligheter i organisationens strukturer och processer. Nishii 

(2013) skriver att inkludering handlar om att skapa ett klimat där människor känner att deras 

bidrag till organisationen är efterfrågat och uppskattat. Människor behöver också känna att 

organisationen inte bara är utformad efter majoritetens behov utan att organisationen också 

möjliggör för andra gruppers behov (Sandström, 2014). 

 

Vi frågade intervjupersonerna hur organisationerna anpassar och bemöter varierande behov till 

följd av ökad mångfald. En intervjuperson förklarar att de jobbar mycket med att se till att 

organisationen är flexibel. Med flexibel menar de att organisationen försöker anpassa så att 

olika grupper ges goda förutsättningar för att kunna arbeta i organisationen. Genom att 

individanpassa exempelvis arbetstider efter olika medarbetares behov möjliggörs att fler ska 

kunna arbeta i organisationen. De talade också om att de hade särskilda ingångsvägar för 

nyanlända. I samband med att nya grupper kommer in i organisationen ges också extra stöd till 

chefer, ledare och medarbetare i syfte att minska rädslor och ge bättre verktyg. Att inte bara 

rekrytera in mångfald utan också anpassa organisationens strukturer och processer är ett tydligt 

exempel på det som Sandström (2014) menar är skillnaden mellan integrering och inkludering. 

Organisationen försöker inte bara få in mångfald utan också anpassa organisationen efter olika 

behov hos medarbetarna. 
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Nishii (2013) betonar att för att en känsla av inkludering ska uppstå är det viktigt att integrera 

olikheter. Nishii (2013) förklarar också att teorin om ackulturering hjälper till att förstå varför 

vissa former av interaktion ger bättre förutsättningar för inkludering än andra. När socialisering 

sker via integrering överskrider grupperna stereotypa föreställningarna om varandra och istället 

uppstår mer komplexa bilder. När människor personligen lär känna individer som är olika dem 

själva reduceras ofta eventuella negativa föreställningar och det leder därför till bättre 

samarbete och färre konflikter (Nishii, 2013). Vi frågade intervjupersonerna hur de jobbar med 

att öka interaktionen mellan olika grupper i organisationen. När det gäller exempel på hur de 

praktiskt arbetar med att öka interaktionen mellan grupper gav ungefär hälften av 

intervjupersonerna exempel på hur de gör. Exempel på vad som görs i syfte att öka interaktionen 

mellan grupper och samtidigt bidra till en känsla av inkludering är att de serverar maträtter från 

olika kulturer vid exempelvis gemensamma aktiviteter. En del organisationer har infört att de 

har dagar när de praktiserar på en annan avdelning än den egna. Många av intervjupersonerna 

svarade på frågan om praktiska arbetssätt genom att på nytt belysa liknande resonemang som 

de som återgavs när klimat och kultur diskuterades. Främst återgav de resonemang om att jobba 

för att eliminera motsättningar mellan olikheter som ofta beror på rädslor för det okända. 

 

En annan viktig del för att människor ska känna sig inkluderade är att de blir hörda och att alla 

medarbetare har lika villkor för att delta i beslutsfattande (Nishii, 2013). I ett inkluderande 

klimat efterfrågas medarbetares olika perspektiv. Medarbetarna uppmuntras till att bidra med 

sina respektive olikheter och att ifrågasätta status quo ses inte som ett hot. Inkluderande 

organisationer arbetar aktivt för att se till att hinder för delaktighet elimineras och på så vis 

antas förutsättningarna för double loop learning, det vill säga organisatoriskt lärande att öka 

(Nishii, 2013; Boekhorst, 2015). Inkluderande organisationer fungerar bättre när det finns ett 

tydligt bottom-up tänk (Widell & Mlekov, 2013). Arbetssätt som tillåter chefer och ledare att 

införskaffa perspektiv från organisationens olika nivåer och även utanför organisationen samt 

kommunikationsled riktade uppåt som alla organisationens medlemmar kan använda sig av bör 

finnas (Steele & Derven, 2015; Widell & Mlekov, 2013; Wilson Burns & Ulrich, 2016). En 

fråga som ställdes till intervjupersonerna kring inkludering var hur de ser på och möjliggör för 

att medarbetarna ska bli hörda och kunna delta i beslutsfattande. När det gäller beslutsfattande 

beskriver en av intervjupersonerna att de talar om att alla har både rättigheter och skyldigheter 

att dela med sig av vad man tycker och tänker. Att bidra med det man kan är en skyldighet som 

anställd. De försöker också ha en öppen dialog kring vad olika personer behöver för att kunna 

och vilja göra sin röst hörd. 
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En av intervjuperson berättar att det för dem är viktigt att få reda på eventuella problem i ett 

tidigt skeende. De har därför inrättat olika kanaler som medarbetare kan använda sig av för att 

föra fram sina åsikter. De har bland annat infört en whistleblower- funktion dit medarbetare kan 

vända sig anonymt. Att oegentligheter kommer fram är så pass viktigt att även medarbetares 

familjer kan höra av sig via olika kanaler för att antingen informera om en situation eller om de 

själva önskar stöd och råd. 

 

5.6 Delslutsats 

Intervjupersonerna bekräftar att det inte bara handlar om att öka mångfalden till antal i 

organisationerna. De måste även möjliggöra för mångfalden att få ta plats i organisationen, det 

vill säga inkludera. Likt det Widell och Mlekov (2013) skriver om vikten av att ständigt se över 

hur mångfalds- och inkluderingsarbetet bedrivs bekräftar intervjupersonerna att det är viktigt. 

 

I organisationerna kan vi se likheter med det som Mor Barak (2015) beskrev som en 

dubbelverkande process för mångfalds- och inkluderingsarbete. Genom att arbeta med att 

anpassa sina rekryteringsprocesser så att de inte är osakligt exkluderande arbetar 

organisationerna i likhet med det reaktiva steget i Mor Baraks (2015) tvåstegsprocess. 

Organisationerna försöker också i likhet med det proaktiva steget se över sina interna processer 

och arbetssätt i syfte att bli mer inkluderande. De försöker se över hur och vart det kan finnas 

inbyggda exkluderande mekanismer i organisationernas strukturer. Exempel som återgavs var 

hur olika vedertagna arbetssätt granskas och förändras, exempelvis rekryteringsprocesser, 

karriärvägar etcetera. Organisationernas tillvägagångsätt vad gäller rekrytering och förändring 

i processer och arbetssätt bekräftar inte bara Mor Baraks (2015) dubbelverkande 

tvåstegsprocess utan också två av Nishiis (2013) tre dimensioner. De två dimensionerna som 

beskrevs liknar Mor Baraks (2015) tvåstegsprocess och handlar om att motverka bias vid 

rekrytering samt se till att alla organisationens medlemmar behandlas lika i organisationens 

processer. Nishii (2013) jämför arbete med bias, rekrytering och fokus på rättvisa med 

traditionell diversity management. Nishiis (2013) tredje dimension är vad Nishii menar är 

verklig inkludering och handlar om hur olikheter interagerar på arbetsplatser. Även om vi fick 

en del svar från organisationerna på hur de praktiskt gör för att öka interaktionen mellan olika 

grupper var svaren inte lika självklara som när vi fråga om hur de arbetar med rekrytering och 

interna processer. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att teori och empiri till stor del stämmer överens. Anledningen 

till att vi formulerar det tveksamt är på grund av att organisationerna bekräftar att de gör det 

mesta av det som teorin tar upp vad gäller att motverka bias, anpassa rekrytering samt anpassa 

interna processer. Men det finns vissa luckor i hur de jobbar för att öka interaktionen mellan 

olika grupper i syfte att skapa inkludering. Vi vill rikta viss kritik mot vårt eget sätt att 

undersöka just interaktion, eller rättare sagt hur vi ställde frågorna kring arbetssätt för ökad 

interaktion. Dels tror vi att de arbetssätt som används för att öka interaktion mellan olika 

grupper snarare går att finna svar på i kapitel 4 under tema 2 som handlar om 

organisationskultur och klimat. De frågor som ställdes om praktiska arbetssätt för att öka 

interaktionen mellan olikheter i organisationerna ställdes utan att ge en tydlig kontext varpå det 

blev svårt för intervjupersonerna att relatera frågan. Det positiva med att vi ställde frågan om 

hur de försöker öka interaktionen och delaktigheten emellan olikheter i organisationen var att 

det resulterade i en del praktiska exempel. Några exempel som gavs var att i vissa organisationer 

praktiserar de på varandras avdelningar. Inom andra försöker de inkludera genom att servera 

mat från olika kulturer som finns representerade inom organisationen. 

 

Som tidigare beskrivits delar Nishii (2013) upp mångfalds- och inkluderingsarbete i tre 

dimensioner där hon också gör en skillnad mellan vad som liknas vid traditionell diversity 

management och det som benämns inkluderingsarbete. Skillnaden är att inkludering handlar 

om att öka interaktionen mellan olika grupper medan resterande handlar om att öka mångfalden 

och eliminera bias samt säkerställa rättvisa i organisationens processer. Om vi jämföra vart 

merparten av organisationerna i den här studien riktar sitt fokus så är det på det som Nishii 

(2013) menar är traditionell diversity management. Vi ser att den traditionella diversity 

managment är viktig för att organisationen senare ska kunna jobba med mer integration av 

olikheter etc. Eftersom diversity management- praktiker delvis handlar om att eliminera 

problem med bias etcetera bland organisationens medlemmar är det logiskt att börja med att 

jobba bort motsättningarna innan olikheterna ska inkluderas. Utifrån det Nishii (2013) skriver 

om att integration av olikheter är viktigt för att minska bias anser vi att organisationer behöver 

jobba från två håll. Organisationer behöver dels gör mycket av det de gör med avseende på 

diversity management men också aktivt se till att de olikheter som finns inom organisationen 

blandas så att det möjliggörs för dem att interagera i syfte att minska stereotypa föreställningar 

om varandra. 
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Slutligen kan sägas att när teorin beskriver att organisationer bör se över sina interna processer 

och arbetssätt ger empirin en bild av vad de konkret gör. För många organisationer handlar det 

om att jobba med att via utbildningar och workshops medvetandegöra människors bias för att 

sedan kunna analysera beteenden och processer för att därefter vidta åtgärder. Vi tänker oss att 

teorins allmänt hållna beskrivning om vad som bör göras hör samman med att varje organisation 

är unik och att det därför inte kan ges någon exakthet kring vad som faktiskt bör göras. Till 

följd av att studiens empiri visat sig ha ett större djup än vad som kan förklaras av den teorin 

som är vald för denna studie uppmuntrar vi till induktiva studier inom området.  
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6 Tema 4. Ledning, ansvar och ledare 

Ledningens inställning till och delaktighet i mångfalds- och inkluderingsarbete i organisationer 

spelar en viktig roll enligt teorin. Ansvarsfördelning av arbetet samt ledares och chefers 

betydelse är andra centrala delar i mångfalds- och inkluderingsarbetet. Vi frågade därför hur 

roll- och ansvarsfördelningen ser ut för mångfalds- och inkluderingsarbetet inom 

organisationerna. 

 

6.1 Ledning och ansvarsfördelning 
Organisationens mångfalds- och inkluderingsarbetet ska vara prioriterat hos ledningen och 

finna stöd genom hela organisationen (Boekhorst, 2015; Ferdman, 2013; Offerman & Basford, 

2013). Ledningens roll är inte enbart att statuera ett gott exempel utan även att se till att det 

finns resurser till att bedriva ett mångfalds- och inkluderingsarbete och att arbetet prioriteras. 

Ansvaret för arbetet ska inte enbart tillfalla organisationens personalavdelning (ibid.). 

Offerman och Basford (2013) menar att även om det är viktigt att någon har huvudansvaret för 

mångfaldsarbetet så fungerar det bättre om ansvaret fördelas ut i organisationens alla delar. 

Flertalet av de organisationer som misslyckas med sitt mångfalds- och inkluderingsarbete gör 

det på grund av att ingen hålls ansvarig (ibid.). 

 

Intervjupersonerna säger att ledningen har en avgörande roll både när det gäller att vara 

initiativtagare till att påbörja ett mångfalds- och inkluderingsarbete men också genom att stödja 

och avsätta resurser till det fortlöpande arbetet. Så här uttryckte sig en av intervjupersonerna: 

“Om det inte kommer centralt, så kommer det bli ett HR-flum” (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

Även om flera intervjupersoner berättar hur HR spelar en viktig roll i mångfalds- och 

inkluderingsarbetet så förklarar en av intervjupersonerna att det är från ledningen initiativet bör 

komma: “... jag är inte intresserad av att veta från HR, jag är intresserad av att veta från 

ledningen. Det är där frågan skall ligga. Ägandeskapet. Man städar trappan uppifrån och ner” 

(Intervjuperson 1, 2 maj 2017). 

 

Intervjupersonerna säger att ledningen har haft en avgörande roll för mångfalds- och 

inkluderingsarbetet. Det är inte ovanligt att den högsta chefen varit en frontfigur och en 

ambassadör för arbetet inom organisationen. I intervjuerna framkom exempel på hur högsta 

chefen deltagit i informations- och utbildningsmaterial för det mångfalds- och 

inkluderingsarbete som bedrivs. För att kunna driva frågorna behövs ett genuint intresse och en 
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tro på att mångfald och inkludering är till fördel för organisationen. Tidsaspekten är en annan 

avgörande faktor. För att lyckas behöver ledningen avsätta resurser som kan bygga kompetens 

inom området. Flera respondenter säger att det är viktigt att kompetensen byggs inom 

organisationen och att den spridas till alla organisationens delar. 

 

Man måste ha tillsatta resurser i organisationen som bygger den här kompetensen och förstår. Så att 

man kan vara rådgivande till högsta ledningen och även rulla ut en plan för vart ska vi göra, hur ska 

vi göra det. Så att det finns lite armar och ben i organisationen (Intervjuperson 6, 9 maj 2017). 

 

Att finna och utse nyckelpersoner i organisationens olika delar är något som intervjupersonerna 

talar om. En person beskriver att det på varje avdelning finns en person som ansvarar för att 

följa upp mångfaldsplanen. HR-avdelningens roll och ansvar är att koordinera arbetet och 

utbilda chefer och ledare i frågorna. En intervjuperson säger att de tror att deras arbete har haft 

mycket att vinna på att HR själva fått en gedigen utbildning inom området. HRs höga 

kunskapsnivå har sedan gjort att de kunnat utbilda chefer på ett trovärdigt sätt. “... HR har blivit 

utbildade så att vi har en ganska hög kunskapsnivå inom ämnet. Som gör att vi kan föra ut det 

på ett sätt, till cheferna, som känns trovärdigt” (Intervjuperson 5, 9 maj 2017). 

 

Även om ledningens roll är avgörande för att starta och bedriva ett aktivt och medvetet 

mångfalds- och inkluderingsarbete, så behöver flera personer ansvara för förankringen av 

arbetet (Boekhorst, 2015; Ferdman, 2013; Offerman & Basford, 2013). En person säger att det 

inte är en god idé att ta in konsulter eftersom det är i den ordinarie organisationen kompetensen 

behövs både på kort sikt men också på lång sikt. En annan intervjuperson säger att som med 

mycket annat så kommer ingen göra något om det inte är efterfrågat. Det måste finnas en tydlig 

plan om hur arbetet ska bedrivas och de uppföljningar som görs måste mätas gentemot tydligt 

uppsatta mål. Trots att intervjupersonerna säger att det är allas ansvar så skiljer det sig hur 

tydligt ansvars- och rollfördelning för mångfalds- och inkluderingsfrågor är i organisationer. 

Det är som det Offerman och Basford (2013) menar när de skriver att det är organisationens 

förutsättningar som dikterar villkoren. Viktigast är att det finns personer som hålls ansvariga 

för mångfalds- och inkluderingsarbetet (ibid). 

 

6.2 Inkluderande ledare 
Ledarskap och inkludering ska inte ses eller behandlas som två separata områden (Offerman & 

Basford, 2013). För att ett inkluderande klimat ska kunna skapas är det viktigt att ledaren delar 
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organisationens värderingar och har samma mål med mångfalds- och inkluderingsarbetet 

(Boekhorst, 2015). En ledare som uppfattas representera hela organisationen får lättare med sig 

medarbetarna (Widell & Mlekov, 2013). Nishii och Mayer (2009) skriver att inkluderande 

ledarskap i mångfaldsrika organisationer är motivationshöjande och leder till lägre 

personalomsättning. Den typ av ledarskap som återfinns inom inkluderande organisationer 

benämns i termer av; autentisk (Boekhorst, 2015), tjänande (Gotsis & Grimani, 2016a), 

relationsbaserat (Sugiyama, Cavanagh, van Esch, Bilimoria & Brown, 2016) och etiskt (Gotsis 

& Grimani 2016b). Enligt Ferdman (2013) bör en inkluderande ledares beteende utgå från sex 

olika delar. Ledaren ska tillsammans med andra vara ansvarig för att skapa en inkluderande 

kultur. Ledaren har en viktig funktion som informationsspridare och meningsskapare i 

mångfalds- och inkluderingsarbetet. Genom att ledaren kommunicerar de värden som 

organisationen bör präglas av förmedlar ledaren en bild och en idé om organisationen som i sin 

tur påverkar medarbetarna förståelse av hur de bör agera (Ferdman 2013; Randel, Dean, 

Holcombe Ehrhart, Chung, & Shore, 2016). Ledaren ska uppmuntra engagemang och dialog. 

Ledaren ska även vara sig själv till fullo och uppmuntra andra att vara sig själva, samtidigt som 

han eller hon behöver förstå och kunna hantera det motstånd som uppstår. Slutligen är det även 

viktigt att ledaren förstår hur inkludering är kopplat till och bidrar till organisationens mål och 

visioner (ibid.). 

 

När vi frågar intervjupersonerna om ledares och chefers roll talar de om hur deras betydelse är 

central för att skapa ett inkluderande klimat (jfr 4. Tema 2. Organisationskultur och klimat). En 

intervjuperson uttrycker sig så här. “Ledaren och chefen är ju kulturskaparen och kulturbäraren 

i en organisation” (Intervjuperson 6, 9 maj 2017). Uttalandet kan jämföras med det som flera 

skriver om att ledaren har ansvar eftersom de är förebilder, kulturbärare och därmed är en starkt 

bidragande faktor till vilken sorts kultur som skapas (Ferdman, 2013; Gallegos, 2013; Offerman 

& Basford, 2013). 

 

En intervjuperson nämner att diskussionen om vilket klimat som eftersträvas är viktigt. När 

problem uppstår behöver ledarna kunna hantera dem och omgående ta tag i frågorna. Därtill 

nämner många att ledarna behöver ha en hög grad av självmedvetenhet, vara mogen och känna 

sig trygg. Ledarna behöver därtill ha särskild insikt om hur de mekanismer som kan motverka 

inkludering fungerar. 
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Shore et al. (2011) skriver att den viktigaste faktorn är att ledaren är rättvis. När medarbetarna 

uppfattar att alla behandlas rättvist och med respekt ökar känslan av tillhörighet till gruppen 

och organisationen. Omvänt kommer medarbetares upplevelse av att vara orättvist behandlad 

att minska deras identifikation med gruppen och engagemanget kommer därmed att bli lägre. 

Ferdman och Roberts (2013) skriver att medvetenhet kring sina egna bias och en förmåga att 

kunna reflektera över sitt eget beteende är viktigt för att kunna agera rättvist. När ledaren kan 

ta in flera perspektiv vid beslutsfattandet antas besluten blir mer rättvisa (Boekhorst 2015; 

Walumbwa et al., 2008). 

 

En intervjuperson menar att genom att agera inkluderande kan ledaren tillvarata olikheter och 

kunna leda genom andra snarare än att vilja framhäva sig själv. En viktig del är att ledarna 

försöker skapa delaktighet bland medarbetarna. Ledarna behöver vara goda föredömen genom 

att visa omtanke, uppmuntra till öppen dialog och arbeta för att alla kommer till tals och 

uttrycker sin åsikt. 

 

6.3 Delslutsats 
Vad det gäller ledningens roll, ansvarsfördelning och ledarskapets betydelse för mångfalds- och 

inkluderingsarbete ges en entydig bild. Det finns likheter i det som beskrivs i teorin jämfört 

med intervjupersonernas svar. 

 

Mycket av ansvaret för mångfalds- och inkluderingsarbetets verkar tillfalla organisationens 

HR-stab. Fördelarna med att samla frågor hos HR är att det finns större chans att de inkorporeras 

i fler av organisationens processer och arbetssätt, såsom rekrytering, utbildning, lönesättning, 

etcetera. Högsta ledningen samt övriga ledare och chefer har också en betydelsefull roll. 

Samtliga behöver agera som förebilder för inkludering. En något hierarkisk bild beskrivs och 

det framstår som om utan ledningens engagemang skulle varken mellanchefer eller medarbetare 

i övriga led acceptera eller arbeta för att vara inkluderande. 

 

Ett stort ansvar för genomförandet tycks tillfalla chefer och ledare. Även om det är allas ansvar 

att bidra till ett inkluderande klimat så tolkar vi det som att intervjupersonerna tycker att 

ledarskapet är en nyckel till att lyckas. Vi förhåller oss kritiska till om det som teorin beskriver 

som särskilda ledarskapskarakteristika för inkluderande ledarskap kan sägas vara unika 

egenskaper för just inkludering. Vi menar att det lika gärna kan vara så att de egenskaper som 

framhålls som extra viktiga för att skapa inkludering egentligen är egenskaper som är önskvärda 
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i de flesta typer av ledarskap. Vi förhåller oss också kritiska till att ledningens roll skulle vara 

extra viktig för mångfalds- och inkluderingsarbete jämfört med andra prioriterade frågor. Likt 

det Schein (2010) påstår om kultur och förändringar (se 4.1 Organisationskulturens roll för 

inkludering) så menar vi att ledningens roll alltid är viktig för att kunna möjliggöra ett fokuserat 

arbete oavsett fråga. Resurser disponeras av ledningen och resurser underlättar för att kunna 

genomföra förändringar. På samma sätt beslutas officiella verksamhetsmål på ledningsnivå. 

Trots vår egen kritiska ståndpunkt mot teorin om att ledarskapet eller att ledningens roll skulle 

vara något unikt som behövs särskilt i frågan om mångfald och inkludering bekräftar studiens 

empiri det som teorin säger.  
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7 Tema 5. Att hantera och förstå motstånd 

Teorin beskriver att mångfalds- och inkluderingsarbete inte alltid sker friktionsfritt. Personer 

inom organisationen kan uppleva att deras identiteter hotas till följd av mångfalds- och 

inkluderingsarbete. Vi frågade därför intervjupersonerna om det upplevt motstånd och vilka 

motsättningar de ser med att bedriva mångfalds- och inkluderingsarbete. 

 

7.1 Identitet och tillhörighet 

De problem som är associerade med mångfald kan vanligen förklaras utifrån 

socialpsykologiska teorier. Mor Barak et al. (2016) tar upp en rad olika socialpsykologiska 

teorier för att beskriva fenomenen bakom de problem som kan uppstå i grupper till följd av 

mångfald. Teorierna ger förklaringar till hur människor skapar sina identiteter och hur 

avgörande identiteten och grupptillhörighet är för människors beteenden (ibid.). 

 

Något förenklat säger de socialpsykologiska teorierna att det hos människan finns motstridiga 

behov av att tillhöra gruppen och att samtidigt vara unik. Människor tenderar att identifiera sig 

med och känna sig bekväma tillsammans med personer som har en liknande identitet som dem 

själva (Mor Barak et al., 2016; Shore et al., 2011). Människor tenderar även att se på den egna 

gruppen, in-group, som komplex medan andra gruppers, out-groups, egenskaper förenklas eller 

stereotypiseras (Nishii, 2013). Individer som upplever sig tillhöra en grupp med en viss status 

accepterar och inkluderar andra personer som de uppfattar har likvärdig eller högre status än 

vad de själva har, men exkluderar i sin tur personer som de upplever ha lägre status än vad de 

själva har (Mor Barak et al., 2016). 

 

När vi frågade vilka utmaningar intervjupersonerna ser med att bedriva mångfalds- och 

inkluderingsarbete svarar de flesta att det kan finnas motstånd. En del av intervjupersonerna 

säger att det motstånd som uppstår kan komma från organisationens majoritetsgrupp eller från 

homogena grupper inom organisationen. Majoritetsgruppen kan uppleva att de fråntas 

rättigheter när organisationens struktur förändras till förmån för andra. Intervjupersonerna 

förklarar att personerna från majoritetsgruppen kan känna sig hotade till följd av att 

organisationen ändras så att personer från andra grupper ges mer utrymme och fler möjligheter 

samtidigt som de själva får mindre utrymme och färre möjligheter. I homogena grupper kan det 

dels handla om rädsla för olikheter, men även att de vill bevara sin norm och inte behöva 
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anpassa sig. Så här sa en av intervjupersonerna om vilka reaktioner som kan uppstå till följd av 

mångfalds- och inkluderingsarbete. 

 

Vem kan känna sig mest hotad av det hära arbetet, om man inte har insikt kring varför vi gör det, 

vad är det, och varför gör vi det och vad finns det för vinster med att jobba med mångfald och 

inkludering. Så finns det ju en grupp och det är ju den vita medelålders mannen som kan känna sig 

hotad. För de har ju haft möjligheten att ha hela buffébordet för sig själva. Och nu ska de på något 

sätt, känner de att de måste dela med sig och det minskar ju deras chanser till både löneutvecklingen 

och karriärmöjligheter och så vidare. Så där har jag väl kunnat sett att är det någon som reagerar så 

är det den grupperingen. (Intervjuperson 6, 9 maj 2017) . 

 

Shore et al. (2011) skriver att den socialpsykologiska teorin optimal distinctiveness theory 

tjänar väl för att förstå varför inkludering är så centralt för en individ. Teorin beskriver att 

individer har ett behov av att tillhöra och accepteras i gruppen men samtidigt ett behov av att 

vara unika. Individen strävar efter att upprätthålla en balans mellan de motsägelsefulla behoven. 

När balansen mellan behoven finns uppstår många av de fördelar som gör individen mer villig 

att till exempel bidra till gruppen och att individen ser mer positivt på andra människor (ibid.). 

Å andra sidan, när behoven är i obalans försöker individen återställa balansen och det är då inte 

ovanligt att personen kategoriserar människor och tillskriver vissa sociala identiteter ett högre 

värde. Motsättningar och grupperingar i vi och dem blir starkare när balansen mellan att känna 

sig unik och att känna tillhörighet rubbas (ibid.). Flera forskare delar Shores inställning om att 

dessa känslor av att tillhör och vara unik är centrala för inkludering (Boekhorst, 2015; Ferdman, 

2013; Gotsis & Grimani, 2016a; Sugiyama et al., 2016). 

 

En intervjuperson förklarade att de också noterat motstånd i minoritetsgrupper. Minoriteter som 

potentiellt gynnas av ett mer inkluderande klimat kan också göra motstånd vid försök att skapa 

en mer inkluderande struktur och ett mer inkluderande klimat. Att minoritetsgrupperna ibland 

gör motstånd förklarar intervjupersonerna beror på att de vill höra till normen och inte bli sedda 

som mer avvikande från majoriteten än de redan är. Är någon i minoritet vill de personerna 

oftast inte bli sedda som mer annorlunda än vad de redan framstår som. Så här sa en av 

intervjupersonerna: 

 
För man vill ju inte vara annorlunda, man vill ju vara en av karlarna, förstår du, man vill ju vara, för 

i och med att det här är en mansdominant arbetsplats så vill man ju inte,man är ju redan udda om 

man är en minoritet genom att man är kvinna. Då vill man ju inte utmärka sig genom att föra väsen 
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av sig dessutom. Man vill ju bli behandlad som en av grabbarna om man säger så. Och att lyfta de 

här frågorna kan ju anses lite hotfullt, att nu särskiljer du mig med mitt kön men jag vill ju inte vara 

mitt kön säger en del kvinnor (Intervjuperson 6, 9 maj 2017). 

 

Synliggörandet menar intervjupersonerna kan leda till att personer ur minoritetsgruppen känner 

sig utpekade som orsaken till att en förändring behövs. Minoriteterna hamnar därmed i en utsatt 

situation. 

 

Endast en av de som blev intervjuade sa att de inte såg några svårigheter med att jobba med 

mångfald och inkludering. Intervjupersonen förklarade att de under lång tid arbetat för att ha 

mångfald i alla team. Intervjupersonen säger också att det inte ger någon effekt om 

organisationen har en mångfald totalt om det sedan ändå bildas homogena grupperingar inom 

organisationen. Mångfalden bör mixas så att arbetsgrupper blir heterogena säger 

intervjupersonen. 

 

7.2 Delslutsats 

Inkluderingen är alltså viktig för att få ut effekter av mångfalden. Om organisationer inte är 

inkluderande kommer minoriteterna istället anpassa sig till majoriteten. Anpassningen sker 

eftersom människor vill känna att de tillhör gruppen. Det som intervjupersonerna berättar om 

människors behov av att få tillhöra stämmer väl överens med teorin. Vi var först förvånade över 

att minoriteter motsatte sig strukturella förändringar som kunde möjliggöra bättre villkor för 

dem. Teorin hjälper till att förstå varför det kan bli så. Minoriteternas behov av att vara unika 

är uppfyllt genom att de redan skiljer sig från normen och eller majoritetsgruppen. Därför blir 

det extra fokus som eventuellt riktas mot dem vid inkluderingsarbete problematiskt. 

Minoriteterna strävar efter att öka sin känsla av tillhörighet men vid mångfalds- och 

inkluderingsarbete finns risk att de ses som en orsak till att förändringen görs och därmed 

särskiljs minoriteter ytterligare.  
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8 Slutdiskussion 

Vi inledde det här arbetet med att beskriva hur mångfald i organisationer har kommit att 

aktualiseras allt mer främst till följd av globaliseringen och ökande komplexitet i omvärlden. 

Vi argumenterade också med stöd av Page (2014) att kognitiv mångfald i grupper ökar 

chanserna för att lösa komplexa problem samt för att kreativiten ska öka i grupper. Både 

problemlösning och kreativitet är enligt oss något som de flesta organisationer tänkbart är 

intresserade av. Eftersom studier bland annat av (Cox & Blake, 1991) visat att mångfald i 

grupper kan leda till problem och motsättningar på grund av olikheter fann vi det intressant att 

studera området. En lösning på problemen i mångfaldsgrupper är enligt bland annat Mor Barak 

et al. (2016) att skapa ett inkluderande klimat. 

 

Till följd av intresset för både mångfald och inkludering var syftet med studien att identifiera 

vad begreppen mångfald och inkludering står för inom organisationer som jobbar med 

inkludering. För att kunna besvara syftet ställde vi oss frågan: på vilka sätt bedrivs mångfalds- 

och inkluderingsarbete i organisationer. Vi kan nu efter studiens genomförande konstatera att 

mycket av det som teorin beskriver kan bekräftas av den empiri som inhämtats i denna studie. 

 

8.1 Breda definitioner och varierande arbetssätt 

För det första kan sägas att organisationernas definition av mångfaldsbegreppet i likhet med 

teorin varierar. De flesta antar i likhet med exempelvis Widell och Mlekow (2013), Fägerlind 

(2012) samt Wilson Burns och Ulrich (2016) en vid definition av mångfald och menar att 

mångfald kan utgöras av alla de olikheter som finns människor emellan. Även 

organisationernas definition av inkludering stämmer väl överens med den som återgavs i teorin 

och som Dobusch (2014) menar innebär att målet är att vara inkluderande mot alla 

organisationens medlemmar. 

 

När det kommer till att utveckla arbetssätt för att praktiskt veta hur inkludering ska göras sker, 

som vi ser det, en sorts avsmalning av mångfaldsdefinitionen i organisationer. Avsmalningen 

innebär att inkluderande insatser riktas till en eller flera specifika grupper och därmed även 

exkluderar andra. Dobusch (2014) skriver att inkludering av vissa alltid går hand i hand med 

exkludering av andra, så även i de organisationer som vi inhämtat empiri ifrån. 

Avsmalningen för vilken typ av mångfald som ska inkluderas i organisationen blir framför allt 

tydlig när det gäller att extern- och internrekrytera. När det gäller att öka mångfalden in i 
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organisationen blir fokus ofta på den synliga mångfalden så som kön och etnicitet. Likaså när 

det gäller representation på olika positioner inom företagen är det den synlig mångfalden som 

mäts och som är avsedd att främjas. 

 

Liksom vi poängterade inledningsvis i uppsatsen har många studier gjorts som visar på att 

synlig mångfald hänger samman med förbättrade ekonomiska resultat. Eftersom mätning är en 

annan central del för att bedriva ett målinriktat inkluderingsarbete (Church et al., 2013; Widell 

& Mlekov, 2013) ser vi det som en bidragande faktor till att fokus och åtgärder riktas till det 

som faktiskt går att mäta. Att öka mångfalden in i organisationen och skapa rättvisa möjligheter 

är två tillvägagångssätt för att bedriva mångfaldsarbete. Tillvägagångssätten kan jämföras med 

Mor Baraks reaktiva åtgärder (Mor Barak, 2015; Mor Barak et al., 2016) eller det Nishii (2013) 

benämner som traditionell diversity management. 

 

8.2 Fokus på att mäta 

Det är inte ovanligt att organisationer sätter upp numeriska eller procentuella mål för att kunna 

mäta och evaluera hur väl de lyckas med sitt mångfalds- och inkluderingsarbete. Att mäta 

representationen av personer från underrepresenterade grupper blir därmed ett tydligt mål. Vi 

anser att mål av dessa slag på ett sätt är väl motiverat om vi antar att personer från vissa grupper 

har samma kvalifikationer som andra men trots det inte återfinns på vissa positioner eller inom 

vissa områden av organisationen. Det vi däremot kan se som ett problem med mål av denna typ 

är att måluppfyllelsen blir ett självändamål på så vis att enstaka personerna från 

underrepresenterade grupper mer eller mindre placeras på positioner för att statistiskt kunna 

visa att målet har uppnåtts. Mål som syftar till att fylla en kvot av representation kan riskera att 

det målet blir så pass viktigt att målen för den verkliga inkluderingen förbises. Det vi skriver 

ska inte på något sätt tolkas som att det är fel att en kompetent person från en underrepresenterad 

grupp intar en position som traditionellt fyllts av någon från normen. Det vi däremot vill belysa 

är att inkludering handlar om mer än att visa upp siffror. Så som Sandström (2014) poängterar 

handlar inkludering om att organisationen ska anpassas till individen och inte tvärtom. Personer 

ska därför kunna ta en plats i organisationen utan att behöva förändra varken sig själv eller att 

någon annan ska ge tillträde till en viss position. Inkludering handlar snarare om att förändra 

strukturer och processer så att de passar fler personer med andra behov än enbart behoven hos 

den norm som strukturen tidigare varit anpassad till eller rentav byggd av. 
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8.3 Att skapa inkluderande strukturer och processer 

Förutom att organisationerna försöker öka mångfalden in i organisationen riktas också fokus 

till att skapa ett inkluderande klimat inom organisationen. Ett av de problem som vi tog upp 

inledningsvis i uppsatsen vara att även om det finns enighet om vad ett inkluderande klimat 

utgörs av så råder det osäkerhet om hur ett inkluderande klimat skapas (Boekhorst, 2015; 

Guillaume et al., 2014; Mor Barak et al., 2016; Nishii, 2013). Vi ville försöka bidra till 

forskningen genom att klargöra hur organisationer försöker skapa inkludering. Vad vi fann är 

att det i likhet med teorin finns en enighet om vad ett inkluderande klimat är och att det är 

individens känsla av att både kunna känna sig unik och samtidigt känna tillhörighet till gruppen 

som avgör huruvida ett inkluderande klimat finns i organisationen eller inte.  Mer problematiskt 

blir det att återge praktiska tillvägagångssätt för hur denna känsla ska kunna uppstå hos 

organisationens medlemmar. Som vi ser det är de reaktiva åtgärderna, som går ut på att skapa 

rättvisa förutsättningar i organisationens processer, en självklart nödvändig del för att skapa ett 

inkluderande klimat. Vi menar att om personen inte upplever att de genom organisationens 

processer behandlas rättvist kommer de troligtvis inte heller känna sig värdesatta och 

uppskattade. 

 

I de fall när exkluderingen sker strukturellt, det vill säga att exkluderingen finns inbyggd i 

processer och arbetssätt försöker organisationerna angripa problemet genom att medvetandegör 

och synliggöra med hjälp av utbildningar för de personer som ofta har stort inflytande över 

systemen, företrädesvis chefer och ledare. 

 

8.4 Att skapa inkludering genom interaktion 

Teorin menar också att ett inkluderande klimat inte bara behöver finnas i strukturerna och 

processerna utan också behöver återfinnas i direkt interaktion mellan människor. Vikten av 

interaktion för inkludering går att utläsa ur Mor Baraks (2015) proaktiva steg och Nishiis (2013) 

dimensioner om att integrera olikheter samt att medarbetare möjliggörs att kunna delge sina 

tankar och åsikter. Om vi återknyter till att olikheter i interaktion med varandra har större 

potential att lösa komplexa problem och skapa innovativa idéer (Page, 2007; 2014) så är 

troligtvis inkludering via interaktion medarbetare emellan den mest centrala aspekten för att 

kunna få ut effekter såsom innovation och ökad problemlösning. 

 

Även om teorin beskriver målen med inkludering gav empirin också en tydligare bild av 

problemen. Problemen handlade främst om hur omedveten exkludering utgör hinder för att 
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skapa inkludering. Om vi utgår från merparten av de svar och exempel på hur organisationerna 

i den här studien jobbar med inkludering handlar merparten av det jobb som görs om att inte 

exkludera. Organisationer försöker förändra exkluderande beteenden hos medarbetare genom 

att dels påtala hur organisationen bör vara men också genom att utbilda inom områdena 

mångfald och inkludering. 

 

Det resultat vi fann om hur organisationer jobbar med denna mellanmänskliga typ av 

inkludering bygger även den till största del på att motverka exkludering. Delvis handlar det om 

att inom organisationen kommunicera vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen och hur 

personer förväntas agera gentemot varandra. Att vara tydlig med att organisationen ska vara 

inkluderande mot alla medarbetare är ett viktigt fokusområde enligt samtliga intervjupersoner. 

 

8.5 Teoretiska och praktiska implikationer 

Inledningsvis så påpekade vi hur flertalet studier om mångfald som genomförts varit 

kvantitativa och inte direkt undersökt processen inkludering. Genom att genomföra en 

kvalitativ studie anser vi att vi bidragit till forskningen genom att delvis bekräfta mycket av det 

litteraturen påstått är inkluderande. Studien har även lett till att vi funnit nya områden som kan 

vara av intresse för fortsatt forskning. Genom att undersöka hur inkluderande organisationer 

arbetar har vi kunnat identifiera ett område som inte behandlats explicit inom mångfalds- och 

inkluderingslitteraturen, det vill säga exkludering. 

 

Även uppdagandet av exkludering kan fylla en praktisk funktion. Genom att förstå hur 

inkludering och exkludering hör samman kan organisationer redan från start förbereda sig på 

vilka reaktioner som kan uppstå inom organisationen till följd av mångfalds- och 

inkluderingsarbete. Genom att först kartlägga problemområden där exkludering sker möjliggörs 

för att veta vilka åtgärder som behövs för att kunna inkludera. 

 

8.6 Förslag till vidare forskning 

Vi skulle gärna se fler induktiva studier som med andra teoretiska förklaringar kan ge ett 

djupare förklaringsvärde kring fenomenen men som också möjliggör att finna andra perspektiv 

på fenomenen. Vi ser även att det hade varit intressant att utför en liknande studie i 

organisationer som inte uttryckligen arbetar med mångfald och inkludering för att se om 

resultatet skulle ha blivit annorlunda. Vi tänker oss att liknande synsätt och arbetssätt mycket 
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väl kan förekomma även i organisationer där teoretiska begrepp och tillvägagångssätt inte är 

lika välkända. 

 

8.7 En kritisk röst 

I den här studien har många av de svar som erhållits från merparten av intervjupersonerna varit 

snarlika varandra. Vi har funderat en del kring vad det kan bero på och har kommit fram till 

följande möjliga förklaringar. För det första kan likheten i svar bero på att organisationerna är 

snarlika till sin karaktär. Med det menar vi att organisationerna är stora, har avsatta resurser till 

det specifika området och dessutom använder sig explicit av begreppen mångfald och 

inkludering. Att de använder sig av samma begrepp tycker vi pekar på en liknande teoretisk 

förståelse inom området och därmed antas också att perspektiv och arbetssätt blir snarlika. 

 

Att urvalet resulterade i en snarlik representation beror på de val vi gjorde vid tidpunkten för 

val av organisationer. Vi sökte aktivt efter organisationer som uttryckligen sa att de jobbade 

med mångfald och inkludering. På så vis gjordes en sållning redan då. Dessutom efterfrågade 

vi personer som ansvarade för frågorna och då skedde en andra sållning. 

 

Anledning till att vi tar upp detta nu beror på att vi kan tänka oss att betydligt fler organisationer 

arbetar med frågorna om än utan att ha etiketter eller marknadsfört sig med begreppen. Det kan 

också vara så att just de organisationer som använder begreppen har resurser nog att avsätta för 

att möjliggöra ett aktivt och prioriterat arbete i frågorna. Det kan också bero på ett större behov 

av att aktivt jobba med frågorna. Behoven kan bero på flertalet aspekter men vi ser främst två 

förklaringar. Det är förmodligen så, vilket de själva också säger, att de tror på mångfalden och 

ser ett mervärde för affärsnyttan eller med annat avseende på organisatorisk effektivitet. Det 

kan också vara så att dessa organisationer upplever större problem med att kunna vara 

inkluderande än vissa andra. Indirekt är det också det de säger när de talar om att exkluderande 

mekanismer behöver elimineras. 

 

Endast en av intervjupersonerna urskilde sig något från resten. Den specifika intervjupersonen 

har för oss kommit att bli lite av en ögonöppnare. Genom intervjupersonens uppriktiga 

påtalande av sin egen okunskap om begreppet inkludering förstod vi att begreppsanvändning i 

sig inte alltid behöver höra samman med om organisationen faktiskt bedriver vad som kan 

benämnas ett inkluderingsarbete. Det visade sig att organisationen faktiskt hade reflekterat 

kring exkluderande mekanismer i organisationen likväl som de ägnade sig åt många av 
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arbetssätten teorin beskriver som viktiga för inkludering. Det de i jämförelse med övriga 

organisationer inte fokuserar lika mycket på var pratat kring och utbildningar om mångfald och 

inkludering/exkludering. 

 

Med risk för att vara väl kritisk vill vi också poängtera att vi ställer oss något kritiska till att 

arbetssätten som förespråkas för att skapa inkludering skulle vara något specifikt för just 

inkluderande organisationer. Vi ser det snarare som att arbetssätten och det klimat som 

uppmanas till är något som de flesta organisationer förmodligen skulle se som önskvärt. 

 

8.8 En sista kommentar 

Trots att utgångspunkten för arbetet var att fokusera på inkludering så kan vi nu efter studiens 

genomförande se att arbetet snarare kommit att handla om de mekanismer som begränsar 

inkludering. Vi menar att åtgärderna i organisationer riktas till att identifiera och eliminera de 

exkluderande effekter som kan finnas i organisationer. 

 

Slutligen vill vi återkoppla till diskussionen om mångfald och olikheters betydelse i en allt mer 

globaliserad värld. Eftersom det sägs att världen blir allt mer komplex, rätt eller fel låter vi vara 

osagt, finns i så fall ett motiverat behov av att tillvarata olikheters perspektiv. Det är därför 

viktigt att de som avser att få ut kognitiva effekter av mångfalden inte bara möjliggör närvaro 

av mångfald. Tyst representativ mångfald kommer inte leda till någon innovation eller bättre 

problemlösning. Olikheter har olika behov och därför behöver det inte bara göras plats för 

mångfalden utan strukturerna och processerna inom organisationerna måste också förändras. 

För även om det är så som vi har diskuterat i studien, att vi människor har ett behov av att få 

tillhöra, så finns det också ett behov av att få vara unik, att få vara sig själv. Vi tror att det är 

just i den sista delen som vi kan hitta potentialen. När människor tillåts vara sig själva det är då 

deras potential och skapandekraft kommer fram. Därför behövs inte bara olikheter välkomnas 

utan det ställer också krav på andra som redan har sin plats att vilja formas i mötet med andra. 
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 A 

10 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema Huvudfråga Följdfrågor/utvecklingsmöjligheter 

Kontrollfrågor Vilken position i organisationen 

(titel) har intervjupersonen? 

Hur länge de arbetat inom 

organisationen/med mångfald och inkl. 

frågor? 

   

Tema 1 Varför har ni (organisationen) 

valt att arbeta med mångfald och 

inkludering? 

 

 Hur definieras mångfald inom 

organisationen? 

 

 Hur definieras inkludering inom 

organisationen? 

 

 Hur arbetar ni med mångfald? Vad gör ni praktiskt? 

 Hur arbetar ni för att vara 

inkluderande?  

Vad gör ni praktiskt? 

    

Tema 2 Hur skall organisationens kultur 

vara för att tillåta inkluderande? 

Varför? 

 Hur arbetar ni med kulturen i 

organisationen utifrån en 

inkluderings och 

mångfaldsperspektiv? 

Vad gör ni praktiskt? 

 Hur arbetar ni för att skapa en 

inkluderande klimat? 

Exempel? 

 Hur vet ni att ni är 

inkluderande/allt. Hur mäter ni 

inkludering? 

 

    

Tema 3 Hur ser ni på förhållandet mellan 

mångfald och inkludering? 

 

 Hur anpassar organisationen sina 

rekryteringsprocesser för att 

skapa mångfald i organisationer? 

 



 

 B 

 Hur arbetar ni för att motverka 

bias i rekryteringsprocessen samt 

andra interna processer? 

Praktiska exempel? 

 Hur kontrollerar ni era 

rekryteringsprocesser/ allt. mäter/ 

allt evaluerar? 

 

 Hur viktigt är det för 

inkluderande att medarbetare är 

delaktiga i de dagliga besluten? 

Praktiska exempel? 

 Hur gör ni för att öka delaktighet 

vid beslutsfattande? 

Eventuella exempel? 

 Hur bemöter ni de varierande 

behov som kan uppstå vid ökat 

mångfald? 

Eventuella exempel? 

 Hur arbetar ni så att alla får 

komma till tals? 

Eventuella exempel? 

    

Tema 4 Hur ser ansvarsfördelningen ut 

för mångfalds- och 

inkluderingsarbetet inom 

organisationen? 

Hur hålls dessa ansvariga? 

 Vilken roll har ledningen i 

mångfalds- och 

inkluderingsarbetet? 

Eventuella exempel? 

 Vilken roll har era chefer och 

ledare i mångfalds- och 

inkluderingsarbetet? 

Hur utvecklas ledare utifrån inkl. 

perspektiv? 

    

Tema 5 Vilka utmaningar ser ni till följd 

av att bedriva mångfalds och 

inkluderingsarbete? 

Vad har detta lett till? 

 Vilka reaktioner har ni fått från 

medarbetare till följd av att ni 

arbetar med mångfald och 

inkludering? 

Eventuella exempel? 

 

  



 

 C 

Bilaga 2. Utskicks e-mail 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Louise Rosenqvist och Michael Dohrnér som skriver 

examensarbete om mångfald och inkludering i organisationer. Vi kontaktar er därför att vi 

söker respondenter till studien. Vi önskar att komma i kontakt med personer som ansvarar för 

mångfalds- och inkluderingsfrågor på ett övergripande plan i er organisation. Förslagsvis är 

det en person inom HR vi önskar att intervjua men det mest centrala är att personen har 

kännedom om hur organisationens mångfaldsarbete är tänkt att fungera. 

 

Studien kommer genomföras via intervjuer. Intervjutiden beräknas till cirka 30-45 minuter.  Vi 

planerar att genomföra intervjuerna under vecka 18 (2 maj - 5 maj) och vecka 19 (8 maj - 11 

maj). Intervjupersoner kommer att behandlas anonymt i studien. Intervjun genomförs helst på 

plats hos er men ett alternativ är också via Skype eller telefon. 

                

Studien syftar till att undersöka hur organisationer valt att, dels tolka mångfald/inkludering 

samt vilka tillvägagångssätt som valts för att nå organisations specifika mål. Har ni möjlighet 

att delta i studien är vi tacksam om ni hör av er så snart som möjligt så att vi kan boka in ett 

intervjudatum. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Louise Rosenqvist & Michael Dohrnér 

Linnéuniversitetet i Kalmar   



 

 

 


