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Förord  

 

Denna uppsats är skriven under våren 2010 vid Ekonomihögskolan i Kalmar. Ämnet är 

företagsekonomi och uppsatsen är en obligatorisk del av Magisterprogrammet i 

Ekonomistyrning.  

 

Vi vill tilldela ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid och ställt upp för intervjuer. 

Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  

 

Tack: 

 

Catharina Grundström 

Birgitta Kronudd 

Bo Falk 

Göran Lindblom 

Magnus Johansson 

Anna Johansson 

Magnus Ohlson 

Carina Ryder 

 

 

för att ni delat med er av era kunskaper! 

 

 

 

Slutligen vill vi även framföra ett tack till vår handledare Krister Bredmar som givit oss 

rekommendationer och värdefull feedback under arbetsprocessens gång.  

 

 

Kalmar 2010-05-28 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Déspina Georgiadou    Yordanos Yemane  
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Titel  Gott och blandat ska det vara! En studie om 

mångfald och dess effekter i arbetslivet.  

 

Bakgrund  Vi lever i ett samhälle med mångfald. 

Mångfaldsarbete har på senare tid blivit en alltmer 

debatterad fråga. Vi avser att få en ökad förståelse för 

mångfald och dess effekter med denna uppsats. 

 

Problemdiskussion   Den öppna företagsvärlden har bidragit till att vi 

ständigt kommer i kontakt med olika människor. Ett 

problem som på senare tid har uppmärksammats i det 

svenska samhället är fenomenet mångfald och dess 

effekter. Alla är vi olika och bemöts därför olika.  

 

Forskningsfråga Vilka effekter medför mångfalden i arbetslivet? 

Del fråga Hur kan effekterna hanteras? 

 

Syfte Syftet med vår uppsats är att analysera, studera och 

beskriva mångfaldens effekter i arbetslivet. Vidare 

vill vi skapa oss en uppfattning om hur dessa effekter 

kan hanteras. 

 

Metod  I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa 

undersökningsmetoden för att få en bättre 

uppfattning om mångfaldens effekter i arbetsplatser. 

Metoden hjälper oss att få en ökad förståelse kring 

problematiken av problemområde, då vi avser att 

åstadkomma en djupare kunskap inom ämnet genom 

djupgående intervjuer med åtta olika respondenter.  

 

Slutsats  Vi drar slutsatsen att mångfald har många effekter. 

Det är övervägande positiva effekter som skapar 

möjligheter för utveckling på individ-, organisation 

och samhällsnivå om dessa värdesätts och tillvaratas 

på ”rätt” sätt.  Riskerna som förknippas med 

mångfald är små men bör inte bortses ifrån. Dessa 

effekter hanteras bäst om det finns en ledare som 

förespråkar mångfald och arbetar för att främja den.

  

   

Nyckelord    Mångfald, diversity, möjligheter, risker, hantering   
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1. INLEDNING   

 

I det inledande kapitlet redogör vi om bakgrunden till vårt forskningsproblem. Bakgrunden 

följs av en problemdiskussion och vår forskningsfråga. Vidare i kapitlet presenteras syftet 

med studien. Kapitlet avslutas med en begreppsdefinition så att läsaren lättare kan förstå det 

vi skriver om.  

 

1.1Bakgrund  

 

 Mångfald är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Mångfaldsbegreppet innebär ett försök att 

finna nya vägar för att på ett effektivt sätt tillvara på människliga resurser. Forskning kring 

mångfald har en strävan efter att finna uppfattningar som får oss att ignorera stereotypa 

föreställningar och istället uppskatta varandra som vi är (Mlekov och Widell, 2003).  

Mångfaldsbegreppet delas in enligt Arbetsmarknadsverket i två kategorier, integration och 

antidiskrimineringsarbete. Indelningarna syftar till att respektera olikheter och ta tillvara på 

kompetens som finns på arbetsmarknaden. Oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, 

ålder eller etnicitet ska alla individer behandlas lika (Fägerlind, 2004). Vi lever i ett samhälle 

med mångfald. Alla individer är olika och bemöts därför olika. När någon skiljer sig från 

mängden finns det en risk att människor inte vet hur de ska bete sig för det som anses vara 

”annorlunda”.  Mångfald på arbetsplatser tillför en speciell rikedom men också särskilda 

utmaningar. Relationerna på arbetsplatsen är avgörande för företagets och individens 

framgång (Heathfied, 2010). 

 

Vi förmodar att de flesta människor i Sverige har sett ICA:s uppmärksammade reklamsåpa 

som sänds i tv, om ICA- handlaren Stig och hans medarbetare under de senaste åren. I en av 

de reklamerna kan vi se när butikschefen Stig presenterar den nya praktikanten Jerry för den 

ordinarie personalen
1
. I reklamen har Jerry eller skådespelaren Mats Melin 

funktionsnedsättningen Downs syndrom. Jerrys första replik i reklamen är:  

 

Arbetsledaren Stig till medarbetarna: - ”Säg hej till vår nya praktikant Jerry”  

Medarbetarna: Ser mycket förvånade ut och lyckas inte få fram ett ord 

Jerry till medarbetarna: - ”Vad glor ni på? Har ni aldrig sett en praktikant förut?”  

 

Uppmärksamheten kring reklamen har varit väldigt stor eftersom ICA valt att arbeta med 

någon som inte ser ut som de flesta människor gör. En del menar på att reklamen belyser 

fenomen som är betydelsefulla andra ser reklamen som kränkande. Faktum är att ICA, 

Samhall och Sveriges kommuner startade en gemensam rekryteringssatsning kallad ”Vi kan 

mer” 2009. Praktikanten Jerry och hans entré i reklamspån var ingen slump
2
. Syftet med 

projektet ”vi kan mer” är att se till att många människor med funktionsnedsättning ska få 

möjlighet till arbete i ICA:s svenska butiker (Grundström).  

                                                           
1
 http://www.youtube.com 

2
 www.ica.se  
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Vi uppmärksammade en studie (Heathfied 2010) som innefattade 7500 personer med 

varierande arbetsposition i olika typer av branscher. De tillfrågade fick svara på 130 frågor 

om sin arbetsplats för att se om det existerade mångfaldsmönster. Respondenterna visade sig 

vara överens om att det finns vissa faktorer som inspirerar deras engagemang gentemot sin 

arbetsgivare. Chansen att använda sina färdigheter på arbetsplatsen, stödet för företagets 

affärsplan, att belöningssystem är konkurrenskraftigt samt företagets agerande efter anställdas 

rekommendationer och idéer är de fyra faktorer som visat sig vara inspirationskällorna till 

engagemanget. (Heathfied 2010)  

Den fakta vi presenterar i bakgrunden har väckt vårt intresse för att studera mångfald och dess 

effekter i arbetslivet. Den här studien finner vi intressant och vi vill därför utföra en studie i 

mindre omfattning som har koppling till detta och har valt några få företag i Kalmar regionen 

att studera.  

1.2 Problemdiskussion 

Globaliseringen har lett till att människor reser över landsgränsen och skapar arbetsgrupper 

med stor mångfald.  Vi ser idag på tv, läser tidningar, använder oss av Internet, reser, arbetar 

och så vidare där vi ständigt lär oss och kommer i kontakt med andra kulturer. 

Globaliseringen har hjälpt den nya världsmarknaden att bli mer mottaglig för nya idéer och 

differentierade synsätt. Nya uppfattningar vad det gäller kultur, sexuell läggning, utbildning, 

ålder med mera har trots den ökade mottagligheten visat sig vara ett problem i samhället. 

Globaliseringen och diskrimineringslagstiftning har därför gjort det ofrånkomligt att handskas 

med frågor om mångfald. Mångfald är ett begrepp som länge diskuterats i USA men är ett 

relativt nytt begrepp i Sverige. Till en början associerade man mångfald med etnicitet men det 

har idag blivit ett mycket mer omdiskuterat ämne. Mångfald innefattar förutom etnicitet även 

ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, listan kan göras oändlig. Definitionen har 

dock visat sig skilja sig åt individer emellan. Innebörden varierar beroende på vem man 

frågar. Vi i det svenska samhället lever vi i en miljö där vi tror och hoppas på att 

jämställdheten är runt om hörnet, att vi accepterar alla sorters människor vare sig det gäller 

kultur, sexuell läggning ålder etcetera. Trots den ökade mottagligheten stöter många i 

samhället på svårigheter framförallt när de söker arbete, vilket gör att vi förmodar att de flesta 

människor har på ett eller annat vis upplevt diskriminering. 

 

Shore et al. (2009) förklarar i ett forskningsprojekt “Diversity in organizations: Where are we 

now and where are we going?”
3
 att dagens fördomar och diskriminering fortfarande är 

allvarliga problem i samhället.  Kommunikationen om mångfald har drunknat i det så kallade 

”negative wording”. Språk, fraser och termer är avgörande för huruvida människor tolkar 

mångfalden som något positivt eller negativt. Pati och Baily (1995) tolkad av Shore et al. 

(2009) föreslår att vi ska använda oss av ord som framhåller personer snarare än att 

exempelvis förklara dennes tillstånd.  

 

En undersökning gjord av Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet visar att allt fler 

svenskar har haft mycket goda eller ganska goda erfarenheter av invandrare (2009, 67 

procent). Trots det visar även undersökningen att 64 procent håller med påståendet att "Det 

finns grupper av invandrare som inte klarar av att integreras i vår kultur." ( Då åsyftas 

iranier, irakier, kurder, somalier, kineser, turkar, romer, chilenare, thailändare, judar, 

                                                           
3 http://www.sciencedirect.com 

 



Déspina Georgiadou och Yordanos Yemane 

Magisteruppsats i Ekonomistyrning, VT 2010 
 

 8 

ryssar, kroater, serber, bosnier, polacker och greker.) Utbildningsnivån hos det tillfrågade 

associeras starkt med de erfarenheter de deklarerat. Individer med högskoleutbildning har haft 

en större grad av positiva erfarenheter medan de med endast en grundskoleutbildning 

deklarerat mindre positiva erfarenheter. Kvinnor har visat sig ha haft mer positiva erfarenheter 

än män. Åldern har även visat sig vara en viktig faktor om erfarenheterna har varit goda eller 

dåliga. Människor i åldrarna 66-76 är de som uppvisar minst positiva attityder. Mellanåldern 

(31-65 år) ser invandrarerfarenheterna mer positivt än äldre men mindre än yngre. De yngre i 

åldrarna 18-30 är de svenskar som är de mest positiva.
4
 

 

När det kommer till mångfalden som berör jämställdheten mellan kvinnor och män är det 

enligt en undersökning
5
 som Svenskt näringsliv genomfört få kvinnliga chefer på högra 

nivåer. Statistiken från undersökningen visar även att den svenska arbetsmarknaden är 

uppdelad i två delar, en kvinnlig och en manlig del. Kvinnorna finns överrepresenterade inom 

exempelvis vården, männen finns överrepresenterade i svenska bolagsstyrelser. Utrikes födda 

är de som har mest tillfälliga jobb, deltidsjobb och okvalificerade jobb jämfört med personer 

som är födda i Sverige. Människor som kommer från Asien, Latinamerika och Afrika är de 

som har svårast att få arbeten. Individer från de nordiska länderna är de som har lättast att få 

arbeten i gruppen ”Utrikes födda”. Vidare visar undersökningen att endast 14 procent av 

individer som är 55 år eller äldre finns representerade på arbetsmarknaden.
6
 Trots att vi lever i 

ett samhälle med mångfald där organisationer försöker arbeta med begreppet finns dessa 

problem, vilket gör att vill undersöka närmare betydelsen av mångfald i arbetslivet.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Vilka möjligheter och risker medför mångfald i arbetslivet?  

 

- Hur kan dessa hanteras?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att analysera, studera och beskriva mångfaldens effekter i 

arbetslivet. Vidare vill vi med vårt forskningsprojekt skapa oss en uppfattning om hur dessa 

effekter kan hanteras. Förhoppningarna är att denna studie ska skapa en förståelse för 

problematiken kring mångfald så att det framöver leder till att företag arbetar för mångfalden 

med en positiv synvinkel.  

 

1.5 Avgränsningar 

Studien har begränsats till sin storlek och sin fördjupning till att innefatta empirisk data från 

åtta olika organisationer verksamma inom Kalmar län. Genom dessa åtta organisationer har vi 

haft möjligheten att djupare studera deras arbete och frågor kring mångfald. Organisationerna 

valdes efter behovet av att skapa en verklighetsförankring till problemområdet samt 

                                                           
4
http://www.soc.uu.se/  

5
 http://www.svensktnaringsliv.se  

6
 Ibid 
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möjligheten att få insyn i företagen genom intervjuer. Den geografiska begränsningen beror 

dels på att vi är bosatta i Kalmar och dels av intresset att studera hur de lokala företagen 

fungerar när det kommer till mångfald. Förutom detta har vår studie begränsats på grund av 

tiden och våra knappa resurser. Trots de knappa resurserna och valet av det geografiska läget 

anser vi att vår empiriska studie utgör ett bra underlag till forskningsprojektet tack vare en 

bred spridning av organisationer 

 

1.6 Begreppsdefinition 

 

Mångfald: ”Med begreppet mångfald avses ett dynamiskt utnyttjande av individers 

kompetens och resurser oavsett bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, etnicitet, utbildning, 

ålder, funktionshinder.” (Gonäs & Knocke, 2004:10) 
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2. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs den forskningsmetodiken som tillämpats vid genomförandet av denna 

uppsats. Vi redogör för de företagsekonomiska forskningsmetoder som vi valt samt hur 

intervjuerna har gått och valet av intervjupersoner.  

 

2.1 Förförståelse  

 

Efter en diskussion angående vår magisteruppsats fann vi att mångfald och dess effekter i 

arbetslivet var av intresse att undersöka och skapa djupare förstålelse kring. Vi lever i ett 

mångfaldigt och integrerat samhälle tack vare globaliseringen. Med de olika individuella 

egenskaper, olika erfarenheter och kulturella skillnader med mera möts vi på en och samma 

arbetsplats. Hur kan dessa ”olikheter” integreras och fungera ihop? Problemet kring 

mångfaldens betydelse har i stort sett någon gång påverkat oss alla. Eftersom vi båda har en 

annan etnisk bakgrund än den svenska har vi vid flertal tillfällen upplevt en rädsla för det som 

anses vara annorlunda. Vi vill därför undersöka effekterna som kan uppstå för företag vid 

anpassningen mot det nya samhället där ökad tolerans och acceptans för människors olikheter 

enligt vår mening är nyckeln till framgång.  

 

2.2  Vetenskapligt förhållningssätt  

 

En studie kan utföras på flertalet sätt, explorativa, deskriptiva och hypotesprövande 

undersökningar är de mest förekommande. När explorativ undersökning tillämpas finns det 

luckor i vår kunskap om problemområdet. Den explorativa undersökningen syftar till att nå så 

mycket kunskap som möjligt, på så vis blir undersökningen utforskande. Informationen 

inhämtas i en explorativ undersökning från flera olika tekniker. Vid deskriptiva 

undersökningar bär forskarna redan på en viss mängd kunskap om problemområdet. I 

undersökningar som är deskriptiva används oftast endast en teknik vid insamling av 

information. I hypotesprövande undersökningar besitter författaren en mängd kunskap och 

teorier har utvecklats. För att kunna härleda teori med de antaganden som har gjort från 

förhållanden i verkligheten måste det finnas tillräcklig kunskap inom problemområdet. Det 

som styr valet av undersökningsmetod är kunskapen som forskaren innehar om ett visst 

problemområde innan undersökningen startar. (Patel och Davidsson, 2003). 

Uppsatsskrivandet började med att karaktäriseras av en explorativ undersökningsmetod 

eftersom det fanns luckor i kunskapen om problemområdet. Genom litteratur läsning skaffade 

vi oss så mycket kunskap som möjligt för att kunna belysa problemområdet allsidigt. Med 

tiden växte en viss förförståelse för fenomenet mångfald fram och därför övergick 

undersökning till att likna en deskriptiv undersökningsmetod. I en deskriptiv undersökning 

begränsar forskare sig till att undersöka vissa infallsvinklar av det fenomen denne är 

intresserad av. För att fullfölja vårt syfte med denna uppsats och kunna besvara våra 

frågeställningar har vi i denna studie med hjälp av tillgängliga resurser använt oss av den 

enligt vår mening mest lämpade metodiken. Den insamlade informationen skall vara allsidig, 

relevant, preciserad och tillförlitlig (Edvsrdsson, 2003).  
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2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ forskning 

 

Efter valet av forskningsmetod, väljer forskaren en strategi att tillämpa på sin studie, 

kvantitativ respektive kvalitativ. Den kvantitativa metoden syftar till att fastställa en kvantitet, 

det vill säga hur mycket det finns av något. Forskningen medför mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder enligt Patel och Davidsson 

(2003). Kvantiteten bedöms genom insamlad data, vilket förklarar varför sambandet ser ut 

som det gör. När kvantitativ metod används testar forskaren olika hypoteser och följer 

bevisandets väg (Lundahl och Skärvad, 1999). Den kvalitativa metoden beskriver en 

företeelses kvaliteter. Denna metod söker inte svar via kvantiteter utan syftet är att finna de 

kvaliteter som tillsammans karaktäriserar företeelsen menar Eneroth (1994). Datainsamlingen 

fokuseras ofta på kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. De kvalitativa intervjuerna 

visar på hur de mänskliga aktörerna uppfattar verkligheten, vilket gör att studien byggs på 

tolkningar där man följer upptäckandets och bevisandets väg (Patel & Davidsson 2003). Den 

kvalitativa forskningen använder sig av verbal datainsamling, vilket gjort att en viss kritik 

växt fram. Kritiken menar på att frågorna kan formuleras så att de påverkar vad respondenten 

svarar och detta leder till att forskningsresultatet kan bli lidande (Bryman och Bell, 2005). 

 

Vi har i denna uppsats valt att samla in data med utgångspunkt i kvalitativ forskningsstrategi. 

Valet kom från vårt intresse i att undersöka mångfaldens effekter i arbetslivet. Vi bedömde att 

vi lämpligast skulle få svar på frågan genom personliga intervjuer med respondenter som har 

olika positioner i stora som små organisationer. vi vill fokusera på ord istället för siffror, 

därav valet av den kvalitativa metoden. Kvalitativ metod kännetecknas enligt Patel och 

Davidsson (2003) av ord istället för siffror, vilket vi finner mest lämpad för vår studie 

eftersom fenomenet mångfald är svårt att mäta i siffror. Dessutom spelar den begränsade tiden 

vi fick en viktig roll.  

2.2.2 Forskningsstrategi 

 

Vi valde forskningsstrategi efter tre förutsättningar, vilka forskningsfrågor vi hade för avsikt 

att finna svar på, den grad av kontroll vi har över den konkreta utvecklingen och om fokus 

ligger på historiska eller aktuella händelseförlopp. Våra forskningsfrågor har formulerats för 

att försöka ge svar på ”hur” den aktuella företeelsen mångfald påverkar organisationer. Vi har 

samtidigt ingen kontroll alls över detta fenomen, därför valde vi den strategi som skulle ge oss 

mest uppenbara fördelar: fallstudie (Yin, 2009). Vår önskan att förstå fenomenet mångfald 

gör att vi aktualiserar behovet av en fallstudie, även kallad ”case study”. Vi har valt att 

använda den som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder. Studien bidrar 

till ökad kunskap om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska 

företeelser. Syftet med fallstudien är att med hjälp av fallet beskriva verkligheten genom att 

forskaren berör en liten del av ett stort skeende. Forskaren tillåts representera verkligheten. 

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för forskaren att begränsa sig samtidigt som denne ger 

läsaren en uppfattning om ämnet. (Ejvegård, 2009) 

 

Det finns svårigheter med en fallstudie. Vi måste vara försiktiga med de slutsatser vi drar då 

endast ett ensamt fall inte fullt ut kan representera verkligheten. Hur väl vi väljer våra fall 

återspeglas i slutsatserna av resultatet. De slutsatser vi drar kan ses som indicier. Indicierna 
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kan uppfattas som bevisning först när det finns flera indicier som inhämtats genom andra 

forskningsmetoder och pekar åt samma håll som våra slutsatser. (Patel och Davidsson,  2003) 

Enligt Yin (2009) ska varje fall väljas med försiktighet. Det är viktigt att man inte ska kunna 

förutse resultatet. Vi har upprättat kvalitativa fallstudier som bygger på övervägande 

kvalitativ data. Fallstudien gav oss en möjlighet att beskriva verkligheten hos de 

organisationer vi valt att undersöka.  

 

2.2.3 Sambandet mellan teori och empiri 

 

”Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att det går att förklara 

och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den” 

 

( Patel & Davidsson, 2003:22) 

 

När empiri och teori skall kopplas samman finns det tre förhållningssätt forskaren kan inrikta 

sig på. Dessa förhållningssätt är deduktiv, induktiv och abduktiv. I den deduktiva ansatsen 

dras slutsatser om enskilda fall från teorin. Till skillnad från den deduktiva formuleras i den 

induktiva en teori från enskilda fall. Den abduktiva ansatsen pendlar mellan empiri och teori. 

Som ett första steg i den abduktiva ansatsen formuleras en preliminär teori från enskilda fall. 

Teorin testas på nya fall, sedan utvecklar man teorin. (Patel och Davidsson, 2003). Vi arbetar i 

denna uppsats med att utveckla teorier som skall ge en så riktig kunskap om verkligheten som 

möjligt. För att koppla samman teori och empiri på bästa sätt har vi valt att använda oss av ett 

deduktivt arbetssätt för att följa bevisandets väg.  

 

2.3 Datainsamling 

 

Det svåra enligt Friberg (2006) är att hitta det som motsvarar det egna informationsbehovet.  

Mängden informationskällor kräver vissa kunskaper av forskaren om sökteknik och 

sökanalys. Hur informationsinsamlingen sker är direkt avgörande för undersökningens utfall. 

(Friberg, 2006). Information som inte tidigare är insamlad av någon annan kallas primärdata. 

Det är information som forskaren behandlat och skrivit ned vid det tillfälle händelsen 

inträffat. Primärdata brukar ses som författarens berättelser. (Patel och Davidsson, 2009). Vår 

primära informationsinsamling är baserad på åtta intervjuer. Informationsinsamlingen erhölls 

via personliga intervjuer, vilket möjliggjorde att följdfrågor enklare kunde ställas. En av våra 

intervjuer ägde rum via e-post eftersom respondenten inte hade möjlighet att träffa oss. 

Utöver intervjutillfällena hade vi kontakt med respondenterna via telefon och e-post i de fall 

vi hade ytterligare frågor.  

 

2.3.1 Teoretisk datainsamling/sekundärdata  

 

Primärdata bör kompletteras med sekundärdata. Sekundärdata är information som samlats in 

av andra aktörer och där forskaren inte tagit del av den händelsen. Enligt Bryman och Bell 

(2005) generar sekundärdata inte lika hög kvalitet av data som primärdata, därför skall man ha 

ett kritiskt ställningstagande till sekundärdata. Vår teoretiska referensram kommer att 

kännetecknas av sekundärdata. Informationen i vårt teoretiska kapitel är insamlad via 
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litteratur, vetenskapliga artiklar samt källor från Internet som vi anser vara tillförlitliga. 

Litteratursökning genomfördes på universitetsbibliotekskatalog. För att få fram vetenskapiga 

och relevanta artiklar genomförde vi en sökning på databaserna ELIN (Electronic Library 

Information Navigator (ELIN) samt google scholar. Nyckelord användes vid litteratur och 

artikel sökning. Vi fokuserade på nyckelorden: Mångfald, diversity, ”diversity in 

organizations”, mångfaldsgrupp, tillväxt, diskriminering, multikulturell, kreativitet, 

konkurrensfördelar samt ”competitive advantage”. Vidare användes sökmotorer på Internet 

för att hitta kompletterade information relaterat till vårt problemområde.  

 

Vi är medvetna om att sekundärdata kan vara bristfällig i informationen då vi vill använda 

informationen i en annan kontext än den är framtagen för. Vi har dock valt att använda oss av 

både primär och sekundär data i vår uppsats, vilket har gett oss ett brett underlag att stödja oss 

mot. Vid användning av ett brett utbud av olika datakällor har vi jämfört och kontrollerat dem 

mot varandra för att kunna stärka trovärdigheten i informationssökandet. 

 

2.3.2 Val av företag och intervjupersoner 

 

I fallstudier väljs fallföretag oftast ut på teoretiska och inte slumpmässiga grunder (Svenning, 

2003). Vårt problemområde finns reflekterat i hela samhället. Vi valde våra fallföretag efter 

vårt behov och våra knappa resurser. Fokus riktades därför till de organisationer som är 

verksamma i Kalmar län. Företagen som vi har intervjuat är både statliga, privata, små och 

stora. Blandningen av företagens storlek och roll valdes eftersom det är vår önskan att få en 

uppfattning om hur mångfald är i verkligheten. Våra respondenter för denna uppsats som vi 

har intervjuat är: Maxi Kalmar, Polisen, Stagnelius gymnasieskola, AssistansPoolen, 

Psykiatrimottagningen, Palace Entertainment Group AB, IKEA, samt universitetslektorn 

Göran Lindblom vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

I kvalitativa studier gör man alltid ett selektivt urval av studieobjekt. Valet av 

intervjupersoner kan ske på många sätt. Intervjupersonerna har valts efter möjligheten att få 

tillräckligt och rättvisande material om vårt forskningsproblem. Det finns två urvalsprocesser 

forskare kan använda sig av när denne ska välja respondenter, strategisk urval samt 

snöbollsurval. När forskaren vill upptäcka olika kvalitéer och få en ökad förståelse för 

problemet använder denne ett taktiskt tillvägagångssätt där valet av respondenter antingen har 

likheter eller urskiljer sig från mängden. Denna process kännetecknas som den strategiska 

urvalsprocessen. I snöbollsurvalet väljs respondenter som kan ge uppslag till nya intervjuer 

(Svenning, 2003).  

 

I denna studie har vi taktiskt använt oss av respondenter som kan ge oss en ökad förståelse om 

vårt problemområde. Respondenterna är personer som är högt uppsatta i organisationerna och 

har på så vis haft en god insikt i företaget och om vårt problemområde. Vi har medvetet valt 

att intervju personer från olika delar av näringslivet. Vi valde stora, små, statliga såväl som 

privata företag. Detta för att erhålla varierad och innehållsrik information om mångfald och 

dess effekter.  Vid val av en intervju med Göran Lindblom blev vi rekommenderade av vår 

handledare eftersom denne innehar bered kunskap inom mångfald.  
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2.3.3  Intervju och intervjuteknik 

 

Vid personliga intervjuer är det viktigt att forskaren använder sig av betydelsefulla redskap 

(Svenning, 2003). Vid intervjutillfällena fick vi samtycke från samtliga respondenter att 

använda oss av en diktafon. Diktafonen säkrade oss om att vi fick med allt respondenten 

svarade på. Efter varje intervjutillfälle lyssnade vi av inspelningen och förde ned det i skrift. 

Inspelningen gjorde det möjligt för oss att citera respondenterna i empirin.  

 

En forskningsintervju kan utformas på många olika sätt. Bryman och Bell (2005) talar om 

strukturerade, ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer 

ställer forskaren specifika frågor till respondenten efter redan i förväg fastställt frågeschema. 

Denna intervjuteknik har till syfte att samtliga intervjuer skall utföras på samma sätt så att 

svaren är jämförbara. Strukturerade intervjuer förekommer i både kvalitativ och kvantitativ 

forskning. I ostrukturerade intervjuer kan respondenten associera mer fritt kring frågor 

forskaren ställer. Under tiden intervjun fortskrider kan forskaren reagera på de punkter denne 

finner intressanta och kan utefter det ställa följdfrågor. I semi-strukturerade intervjuer har 

forskaren en intervjuguide, vilket är en lista över specifika teman som skall beröras. Frågorna 

behöver inte följa en specifik ordning som i strukturerade intervjuer. Respondenten har i 

semi-strukturerade intervjuer stor frihet utforma och tolka svaren på sitt egna vis. Följdfrågor 

kan även utvecklas i denna form av intervjuteknik. Tonvikten i ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer bygger på hur respondenten uppfattar frågorna och skeenden. 

(Bryman och Bell, 2005) 

 

I denna studie har de personliga intervjuerna genomförts på ett semi- strukturerat sätt. Vi 

utformade en intervjuguide med cirka nio frågor som skulle hjälpa oss och respondenterna att 

hålla oss till ämnet. Frågorna följde inte en specifik ordning då respondenten emellanåt 

självmant kom in och berörde vissa frågor vi tänkt ställa. Vi valde därför att låta 

respondenterna tala fritt kring frågorna, vilket gjorde att även följdfrågor ställdes. I det fall där 

intervjun genomfördes via e-post liknandes den vid en strukturerad intervjuteknik. 

Respondenterna fick vår intervjuguide via e-post, vilket gjorde att respondenterna svarade på 

frågorna i turordning. Materialet insamlat via e-post intervjuerna gav oss mindre utrymme att 

ställa följdfrågor.  

 

2.3.4  Studiens bedömningskriterier  

 

För att forskningsresultatet skall vara av vetenskapligt värde är det viktigt att studien 

upprätthåller en god validitet och en hög reliabilitet menar Ejvegård (2009). Det är validiteten 

och reliabiliteten som uppvisar undersökningens kvalitet. Validiteten uppnår forskaren genom 

att mäta det som avses att mätas. Är resultatet tillförlitligt har forskaren uppnått reliabilitet 

(Svenning, 2003).  

 

För att uppnå en god validitet i undersökningen har vi valt att inte intervjua privatpersoner. Vi 

har inriktat oss på organisationer samt en universitetslektor för att få mer kunskapsinriktad 

och erfarenhetsbaserad information. Att definitionen av mångfald skiljer sig åt fick vi bevisat 

när vi genomförde de personliga intervjuerna. Intervjuerna började med att låta respondenten 

redogöra för sin definition av begreppet mångfald. Märkte vi att respondents definition skiljde 

sig från vår egen definition och lät respondenten utgå från den. En ökad tillförlitlighet skapas 
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för resultat då vi använde oss av klara definitioner och inte lät respondenten ha egna 

definitioner om begreppen vi undersöker. Utöver validiteten och objektiviteten är det viktigt 

att forskaren skiljer mellan information som beskriver faktiska förhållanden och information 

om hur någon upplever ett visst förhållande. Beskrivningar av faktiska förhållanden kallas 

objektiv information och beskrivningar om hur någon upplever ett visst förhållande kallas 

subjektiv information. (Bryman och Bell, 2005) 

 

 

Denna studie karaktäriseras som en kvalitativ forskning. För att bedöma kvaliteten i kvalitativ 

forskning krävs det enligt Bryman och Bell (2005) termer och metoder. Trovärdighet och 

äkthet är två kriterier som avgör kvaliteten i en kvalitativ undersökning. Trovärdigheten består 

av fyra delkriterier:  

 

Tillförlitlighet: För att resultatet skall vara tillförlitligt måste forskningen ha utförts i enlighet 

med de regler som finns. Forskare ska även rapportera vidare resultatet till de respondenter 

som medverkat i undersökningen för att försäkra sig om att det man uppfattat verkligheten på 

rätt sätt. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Överförbarhet: Vid bearbetning av data krävs det att forskarna är så objektiva som möjligt för 

att resultatet skall bli trovärdigt. Vidare handlar överförbarheten om i vilken utsträckning 

resultatet kan användas i andra miljöer. (Ibid.) 

 

Pålitligheten: För att skapa trovärdigt i undersökningen skall forskarna anta ett kritiskt 

synsätt. Det skall finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

forskningsprocessen. (Ibid.) 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Denna punkt förklara svårigheten att vara fullständigt 

objektiv i sin forskning. Forskaren ska vara så objektiv som det är möjligt i sin undersökning. 

Det ska tydligt framgå att forskaren verkat i god tro och att resultatet inte präglats av 

personliga åsikter eller värderingar. (Ibid.) 

 

Vi har följt de vanstående regler och vi har låtit respondenterna ta del av resultatet för att på 

så vis försäkra oss om att vi uppfattat verkligheten på rätt sätt. Vi har försökt att utföra 

undersökningen med största möjliga objektivitet samt har vi haft ett kritiskt ställningstagande. 

Resultatet av undersökningen tror vi kan användas i andra miljöer 

 

Enligt Lincoln och Guba (1985) krävs det även äkthet för att undersöka kvaliteten i en 

kvalitativ forskning. Äktheten delas likt trovärdigheten in i ett antal kategorier. Kriterierna i 

”äktheten” är frågor:  

 

Rättvisande bild: ”Ger undersökningen en tillräckligt rättvisande bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats?” ( Bryman och Bell, 

2005:309)  

 

Ontologisk autenticitet: ”Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att 

komma fram till bättre förståelse av situationen?” ( Bryman & Bell 2005 s.309)  

 

Pedagogisk autenticitet: ” Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild 

av hur andra personer i miljön upplever saker och ting?” ( Bryman & Bell 2005 s.309)  
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Katalytisk autenticitet: ” Hur undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra 

sinn situation?” ( Bryman & Bell 2005 s.309)  

 

Taktisk autenticitet: ” Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs?” ( Bryman & Bell 2005 s.309)  

 

Vi har vid intervjutillfällena använt oss av diktafon samt låtit respondenterna se över de 

material som de har givit oss. Därför anser vi att undersökningen speglar de olika åsikter och 

uppfattningar hos respondenterna. Vidare tror vi även att en ökad förståelse för problemet 

växt fram hos respondenterna. Genom att alla respondenter fått ta del av studien förmodar vi 

att deltagarna fått en bättre bild av hur de andra upplever mångfald och dess effekter. 

Respondenterna kan förbättra sin situation om de tar del av det vi kommit fram i vår analys 

och slutsats. Möjligheten för respondenterna att vidta åtgärder är helt upp till dem då vi endast 

kan formulera indicier.  

 

2.3.5 Metodkritik 

 

Det riktas en kritik från kvantitativa forskare mot användning av kvalitativ forskning. Den 

kvalitativa metoden anses för subjektiv och att vi som forskare baserar studierna med våra 

egna erfarenheter och uppfattningar, även om de djupa intervjuerna är allt för öppna kan detta 

leda till att respondenten hamnar på ämnen som inte anses relevanta för den specifika studien. 

Kritiker finner en problematik med att generalisera på grund av att vi som forskare har valt en 

viss grupp att intervjua och studera och därmed, finns det inte något som antyder på att det 

skulle överensstämma med användning i andra miljöer. Ytterligare en kritik vid kvalitativa 

studier är att det kan förekomma brister i transparensen, den här typen av studier kan vara 

oklara när det kommer till hur respondenter har valts. (Bryman och Bell, 2005) 

Vi har i studien valt att intervjua enligt vår mening relevanta personer som kunnat hjälpa oss 

besvara får forskningsfråga. Intervjutekniken vi använt oss av har varit till stor hjälp då 

minnet ibland sviker. Dock har intervjuerna varit av varierande storlek, vilket gjort det svårt 

att bearbeta materialet likvärdigt. Vi är medvetna om att det inte alltid går att vara neutral i 

forskningssituationer då den enskildes egna åsikter kommer att spela roll i det arbete som 

genomförs. Inom den deduktiva teorin måste forskaren vara kritisk mot den logiska 

ordningsföljden som processen innebär. Forskningens förutsättningar förändras vid senare 

studietillfälle, vilket medför svårigheter i att fastställa dess tillförsikt. Att hysa för stor tilltro 

på det egna arbetet är att vara naiv och det är omöjligt att finna en absolut sannig som 

konkurrerar ut alla andra.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är nackdelarna med sekundär insamlingsmetod att forskaren 

har svårigheter i att kunna sätta sig in i hur informationen till den sekundär data har blivit 

framtagen, de kan inte heller bearbeta den igen för att förstå dess innebörd. Vi känner att de 

teorier vi tagit fram från litteraturen är ofta redan av äldre sort eftersom de vid tryckning blivit 

daterade av nyare forskningsresultat som hela tiden växer fram, men forskare kan aldrig ligga 

i framkant med teorier som är uppdaterade in i minsta sekund. Detta examensarbete har haft 

en tidsbegränsning på tio veckor och upplägget har vi därför anpassats till dessa förhållanden. 

Våra respondenter bestod endast av åtta personer. En större urvalsgrupp hade lett till mindre 

risk för felaktigheter, och det hade varit önskvärt med fler inblandade men på grund av den 
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begränsade tiden lyckades vi inte få flera intervjuer. Vårt forskningsområde mångfald är ett 

brett ämne att studera. Alla människor uppfattar mångfald olika och vi inser att vi drar grova 

generaliseringar. Vi är medvetna om att denna studie inte återspeglar en exakt verklighet och 

det är inte heller vår önskan.  

2.3.6 Källkritik 

 

Vi har vid användning av källor betraktat Thurén (2009) fyra källkritiska principer. Den första 

principen är äkthet: ”Källan skall vara det den utger sig för att vara” (Thurén, 2009:13). Vi 

är medvetna om att det inte fullt ut går att bevisa en källas äkthet, vilket har gjort att vi till en 

viss grad förlitat oss på att källan är det den utger sig för att vara. När vi använt oss av 

litteratur hämtad från universitetetsbiblioteket har vi förlitat oss på att författaren samt 

litteraturen är det den utger sig för att vara. Dock har vi vart kritiska vid användningen av 

vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av tillförlitliga databaser men även där stöter vi på 

problem att undersöka äktheten fullt ut, vilket vi är medvetna om att brister kan förekomma.  

 

Den andra principen är tidssamband: ”Ju längre tid som har gått mellan en händelse och 

källans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan”(Thurén, 

2009:13). Vi är medvetna om att en del av den teori vi använt oss av är hämtad från äldre 

litteratur samt äldre publicerade vetenskapliga artiklar. Vi har därför kompletterat de äldre 

teorierna med nyare. Informationen som framkommer i empiriavsnittet är hämtad för denna 

studie och är endast ett par veckor gammal, vilket gör att det föreligger mindre skäl att tvivla 

på informationen. Dock framkommer vissa äldre exempel i källornas berättelse, vilket gör att 

tvivel kring dessa exempel kan uppstå. (Thurén, 2009) 

 

Den tredje principen är oberoende: ”Källan ska ”stå för sig själv” inte vara exempelvis en 

avskrift eller ett referat av en annan källa.”(Thurén, 2009:13). Vi inser om att viss 

information är hämtad via avskrift och referat. Avskriften och referaten är enligt vår mening 

hämtad från tillförlitliga källor. (Thurén, 2009) 

 

Den fjärde och sista principen är tendensfrihet: ”Man ska inte ha anledning att misstänka att 

källan ger falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska 

eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden.”(Thurén, T. 2009 s.13). Vi har 

medvetet försökt använda sig av oberoende forskning som präglats av tillförlitlighet och 

äkthet.  

 

Förutom att vi betraktat Thuréns (2009) fyra perspektiv är vi medvetna om att utfallet kunnat 

se annorlunda ut om andra val och tillvägagångssätt använts. Hade vi valt att undersöka 

personalens syn på mångfald hade utfallet kunnat bli annorlunda då chefer ofta har en 

annorlunda helhetsbild av verkigheten än personal längre ner i hierarkin.  
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3. REFERENSRAM  

 

I detta kapitel presenterar och redogör vi för de teorier vi finner relevanta för vår studie. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av begreppet mångfald . Vidare beskriver vi de 

möjligheter och risker som mångfalden kan medföra och hur dessa kan hanteras. Slutligen 

avslutas kapitlet med en sammanfattning.  

 

3.1 Mångfald 

3.1.1 Historik  

 

I Sverige under 1900-talets första hälft började begreppet mångfald höras i det offentliga 

samtalet. Den mångfalden som åsyftades då betonade etnisk samt kulturell mångfald och var 

avsedd att motverka den diskriminering och segregering som den invandrande befolkningen 

utsattes för. Ett stort antal utredningar pekar på radikala demografiska förändringar i Sverige 

(Sveriges framtida befolkning (SCB, 1994) ). Många organisationer och deras ledare försöker 

idag öka förståelsen och anpassar sig till konsekvenserna av dessa. Den största faktorn till 

varför dagens organisationer och företag arbetar med mångfalsstrategi är troligen 

globaliseringen. Arbetskraftens mobilitet har ökat och det finns de som förmodar att 2000- 

talet kommer att bli migrationernas århundrade. (Mlekov & Widell 2003)  

 

3.1.2 Dagens definition om mångfald  

 

Mlekov och Widell (2003) menar att mångfald definieras och uppfattas olika beroende på 

erfarenheter och bakomliggande intressen. Begreppet mångfald har länge kopplats till 

integration. Med tiden har begreppet börjat inkludera allt fler kategorier som på olika sätt kan 

diskrimineras eller segregeras på arbetsmarknaden eller på arbetsplatser. Definitionen av 

begreppet har därför visat sig skilja sig åt. De kategorier som anses ha en ”naturlig” 

hemtillhörlighet under mångfaldsbegreppet är kön, etnicitet, funktionshinder samt sexuell 

läggning. Dessa täcks av de fyra (anti)diskrimineringslagarna och 

diskrimineringsombudsmännens. Mångfald i arbetskraft avser vanligtvis de olikheter 

människor innehar vad det beträffar kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, 

sexuell läggning, funktionshinder, utbildning och familjeförhållande. Vissa av dessa är 

oförändrliga exempelvis kön och etnicitet och andra är förändrliga, såsom ålder och 

utbildning
7
.  

 

Mångfaldsarbete som form av organisationsutveckling är en strävan efter att främja 

multikulturella organisationer och arbetsmiljöer där medarbetarnas olikheter uppskattas och 

tillvaratas för att utveckla organisationens mål. En organisation är inte att betrakta som 

multikulturell endast för att det finns några få medarbetare med annan etnisk härkomst eller 

ett annat kön än majoriteten om det ska förenas med de befintliga normerna och bli som 

majoriteten. (Mlekov & Widell 2003) 

                                                           
7
 www.mangfald.com 

http://www.mangfald.com/
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3.1.3 Kulturell mångfald 

 

Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle. Kultur är en uppsättning värderingar och 

övertygelser som återspeglas i en människas beteende eller en uppsättning skrivna och 

oskrivna regler. Kulturell mångfald innefattar sex ”primära dimensioner”, ålder, kön, ras, 

etnicitet, fysisk förmåga och sexuell läggning som skapar människors grundläggande 

självbild. Kulturell mångfald har även sekundära dimensioner såsom utbildning, civilstånd, 

geografisk hemvist, religion, föräldrastatus, inkomst, arbetslivserfarenhet med mera. Kulturen 

avgör, i enlighet med de värderingar vi har, hur vi ser oss själva och andra. Kulturell mångfald 

handlar om variationer i värderingar, beteenden och uttrycksmedel. Mångfald är summan av 

de resurser (värderingar, vanor, färdigheter, kunskaper, sedvänjor) som finns i en 

mångkulturell grupp. Den amerikanska forskningen indikerar att en värdesatt använd kulturell 

mångfald i företaget har positiva effekter på företagets resultat (Cox & Beale 1997; Nemeth 

1997). De individuella positiva effekterna delas in i affektiva resultat, som handlar om hur 

medarbetarna tänker, känner och anser om sitt arbete och arbetsgivaren. Uppskattning, 

handlar om den egna uppfattningen om hur uppskattad individen känner sig, detta kan vara 

associerat med exempelvis kön, ålder och etnisk härkomst. De individer som upplever 

uppskattning i arbetslivet har visat högre engagemang i sitt arbete, tillfredställelse med arbete 

och med sin karriärutveckling samt ökad identifikation med arbetsgivaren. De medarbetare 

som känner sig uppskattade och visat större engagemang i sitt arbete har åstadkommit större 

möjlighet till avancemang, högre kompensation samt ökad arbetsprestation. Detta visar 

företaget är beroende av medarbetarnas trivsel för att skapa fördel. (Broomé el at., 2001) 

 

3.1.4 Värdegrund  

 

Människor formas av värderingar som exempelvis arv, social miljö, kultur, religion och tar sig 

uttryck i de moraliska uppfattningar som vi människor har och i de handlingar som vi utför 

eller avstår från att utföra. En värdegrund skapas tidigt men tenderar att förändras under livets 

gång med de nya erfarenheter som människor får. Värdegrund kan uppfattas som normer, 

värderingar och målsättningar. Vidare sägs den innehålla etniska och moraliska 

förhållningssätt och är sammanflätat med begrepp som etik och moral, den går således 

djupare än ett företags mål och visioner. Värdegrunden består av följande fyra etniska 

principer: Autonomiprincipen, människor skall respekteras samt att människor skall ha rätt att 

bestämma över sina liv. Rättviseprincipen, personer som bedömas vara likvärdiga i relevanta 

avseenden skall också bedömas och behandlas lika. Godhetsprincipen, människor bör göra 

gott mot andra varelser, genom att försöka förhindra och förebygga fysisk som psykisk skada. 

Skadeprincipen, det är människors plikt att inte skada andra varelser. (Roth, 2007) 

 

En gemensam värdegrund kan fungera som en vägvisare in i framtiden. Det fungerar som en 

vision om vad företaget vill vara om en viss tid eller vart företaget är på väg. Värdegrund 

anses utgöra de värderingar som företaget väljer ska finnas inom företaget. Värdegrunden ska 

avse att skapa en samsyn i det dagliga arbetet och i relation till människor såväl som internt 

som externt. Många menar att värdegrund är själva hjärtat i verksamheten och utan den kan 

inte mycket annat arbete bedrivas. I vissa lägen kan det också kännas tryggt för en individ 

eller en grupp att kunna stödja sig på de gemensamma värderingar som har formulerats inom 

företaget. De kan nämligen fungera som en plattform för eget ansvar och handlande. (Ibid.)  
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3.2 Möjligheter och risker  

3.2.1 Möjligheter 

 

Allt fler organisationer börjar inse mångfaldens betydelse. Organisationer oavsett om de har 

vinstsyfte eller inte, kan de dra fördel av att tillvarata olikheter. Att arbeta med mångfald 

innebär att leda och tillvarata potential och resurser hos medarbetarna. Det handlar dessutom 

om att förstå och utnyttja den affärsmässiga och eller ”nyttomässiga” möjligheten som kan 

genereras genom en mångfaldig kund eller brukargrupp. Att satsa på mångfald är ett 

utvecklings- och förbättringsarbete. I fokus står verksamhetens mål, att bättre och mer 

effektivt nå dem. (Fägerlind, 2004) 

 

Begreppet mångfald med anknytning till arbetslivet har diskuterats, debatterats och fått 

näringslivets uppmärksamhet sedan 1900- talet. Ett av de vanligaste argumenten för etnisk 

eller kulturell mångfald är att mångfald lönar sig. En etniskt och mångfaldigt sammansatt 

arbetsstyrka anses leda till att den organisatoriska effektiviteten och produktivitet höjs samt 

att nya marknadssegment erhålls. Detta lönsamhetsargument var länge det dominerande 

argumentet, så småningom har det dock kompletterats med andra argument. Ett 

affärsargument som har tillkommit är att mångfald är ett konkurrensmedel på den lokala och 

internationella marknaden. Genom det tillskott av ”kulturkompetens” som människor med 

annan etnisk härkomst har och via en mångfaldig sammansatt arbetsstyrka anses företagen nå 

ut till en mångetnisk kundkrets alternativt knyta framgångsrika affärskontakter på den globala 

marknaden. Det är viktigt att en organisation har medarbetare som är representativa för deras 

kundkrets. Med representativa medarbetare kan man bättre förstå och tjäna sina kunder, skapa 

bättre arbetsförhållanden samt kan det hjälpa att undvika missförstånd som grundar sig i 

kulturella skillnader och okunskap om andra grupper. (Gonäs och Wuokko, 2004). Mångfald 

som begrepp är en paradox eftersom det handlar om att både se likheter i det som verkar olikt 

och att se styrkor i olikheter. Detta kan exemplifieras med att en verksamhet rekryterar en 

kvinnlig bilförsäljare för att hon är mest kompetent men också för att kvinnliga bilköpare kan 

identifiera sig med henne (Fägerlind, 2004), vilket hör ihop med att många arbetsgivare är 

idag medvetna om att ett varumärke kan stärkas och byggas genom personalen och 

personalarbetet, det så kallat Employment Branding. Hur starkt ett företags varumärke är, 

hänger bland annat ihop med hur öppet företaget är för exempelvis mångfald och förmågan att 

hantera olikheter. (Roth, 2007) 

 

Olika erfarenheter och kunskaper medför bättre beslutsunderlag inom företaget och att såväl 

kreativitet som effektivitet totalt sett ökar med blandade arbetslag. Blandade arbetslag i vid 

bemärkelse är mer lönsamma jämfört med enkönade arbetslag. Bland annat påverkas 

företagets strategiska beslut, agerande och resultat av ledningsgruppens sammanställning. 

Heterogena arbetslag har en bättre förmåga att identifiera möjligheter och hot och anses vara 

mer handlingskraftiga jämfört med homogena arbetslag som innehar begränsad kapacitet. 

(Ibid.). Mångfald ger i stort positiva effekter i en organisation. En förutsättning är dock att 

mångfalden uppskattas, värdesätts och att arbetsplatsen kännetecknas av mångfaldklimat, 

”Diversity Climate”. Arbetsplatser som är utbildade på att hantera olikheter och mångfald 

presterar betydligt bättre till skillnad från den homogena gruppen. Det är även så att de 

verkligt nyskapande idéerna föds genom möten som präglas av olikheter och skillnader. 

Effekterna av mångfald på individnivå resulterar i lägre frånvaro, ökad trivsel, bättre 

samarbetsförmåga, mer flexibla arbetsplatser och bättre befordringsmöjligheter. När det 
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kommer till effekterna på organisationsnivå kan det beskrivas som färre konflikter mellan 

grupperna, lägre personalkostnader, ökad kreativitet, högre produktivitet och effektivitet. 

Effekterna på samhällsnivå blir en högre efterfrågan på arbetskraft. (Mlekov & Widell 2003; 

Kandola & Fullerton 1999; Roth 2007; Apodaka et al. 1995; Nonaka & Takeuchi 1995)  

 

Det grundläggande argumentet för mångfald handlar om de fördelar som kommer av att 

rekrytera, behålla och befordra de bästa människorna oberoende av deras bakgrund, etnicitet, 

accent, kön, hårfärg eller andra individuella utmärkande egenskaper. Företag får en större 

potentiell arbetskraft med en mångfaldsstrategi, vilket har en stor betydelse i situationer med 

arbetskraftsbrist. Arbetsgivarna får tillgång till en större ”pool” av begåvningar och talanger 

när dessa söker sin arbetskraft i en större och mer mångskiftande befolkning utan hänsyn till 

bakgrund eller grupptillhörighet. Nya kategorier av medarbetare tillför fantasi och kreativitet i 

företagens sätt att arbeta. En förbättrad kreativitet, innovationsförmåga, problemlösning och 

beslutsfattande skapas med mångfald. Tonvikten ska här möjligen ligga mindre på ökad 

förmåga att lösa existerande problem och mer på ökad förmåga att anlägga nya och 

annorlunda synsätt. Alla människor med olika bakgrunder tänker olika och har insikt i olika 

verkligheter. Korsbefruktningar uppstår i en miljö som är präglad av mångfald och detta kan 

tänkas öppna nya tankebanor och tidigare osynliga delar av omvärlden. De företag som väljer 

att engagera människor med olika bakgrunder och åsikter blir mer mottagliga för åsiktsutbyte 

och därmed mer toleranta för bredare spektrum av åsikter. De främsta fördelarna med att 

utveckla mångfald är att organisationen blir säkrare när det kommer till att tillåta 

åsiktsskillnader och mer öppen för den typen av nya idéer som uppkommer genom oenighet 

och öppen kommunikation. (Broomé el at. (2001) 

 

När kulturskillnader uppmärksammas och hänsyn tas genom ett aktivt mångfaldsarbete, klarar 

grupper att hantera problem på ett bättre sätt. Detta resulterar i ökad produktivitet och 

olikheter mellan individerna i gruppen upplevs mer som en resurs än som ett hinder. 

(Johansson och Tedfeldt, 2005).  Ju fler människor med olika bakgrunder som blandas, desto 

fler kunskap sätts i omlopp. Detta gäller särskilt den så kallade ”tysta kunskapen” som är svår 

att överföra utan direkt kontakt med människor. Företag kan med hjälp av en arbetskraft som 

återspeglar befolkningen ge sina kunder ett ”mångkulturellt” och flerspråkigt bemötande, 

vilket eventuellt kan resultera i nöjda kunder som vill återkomma. Ett företag kan generera 

vinst genom att nöjda kunder återkommer, nya kunder tillkommer och reklam- och 

marknadsföringskostnader kan minska. Ett företag kan med hjälp av en arbetskraft som 

avspeglar befolkningen som kommer från olika delar av världen få kännedom om de behov 

och preferenser som finns på såväl hemma- som på utlandsmarknaderna. (Broomé el at., 

2001) 

 

Det är viktigt att inrikta sig på olika minoritetsmarknader som gynnar företaget positivt.  

Företagen har överexploaterat yuppie-, äldre- och kvinnomarknader men ignorerat den etniska 

marknaden som är den mest snabbast växande och mest lönsamma marknaden av alla. De 

mest framgångsrika företagen de kommande åren kommer att vara de som anstränger sig för 

att förstå etnisk och annan segmentering. Att tillfredställa olika gruppers smaker och 

preferenser är framgångsfaktorn som kommer att leda till vinst. Det finns synergieffekter att 

hämta genom att företagen skaffar sig större förståelse om preferenserna på den etniska 

hemmamarknaden. Dessa kunskaper kan sedan användas för att etablera sig utomlands och 

vise versa. (Ibid.) 
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3.2.2.1 Konkurrensfördelar  

 

De företag som förstår sina marknader har tydliga konkurrensfördelar jämfört med de företag 

som inte förstår sina marknader. Företag som har arbetsstyrkan som avspeglar marknaden har 

en tillgång när det kommer till att förutse och tillgodose kundernas behov och önskemål. Den 

gamla massmarknadens dagar är räknade och att framtiden ligger i ett flertalet nya marknader. 

För att upptäcka och nå dessa marknader ska företag börja med att lyssna på sina egna 

medarbetare. Genom att anställa människor som representerar marknaden och sedan utnyttja 

deras idéer kan företagen kommunicera mer effektivt med kunderna. (Broomé el at., 2001) 

 

En konkurrensfördel är en fördel som företaget vunnit i förhållande till sina konkurrenter 

genom att erbjuda konsumenterna och intressenterna större värde. Målet för varje verksamhet 

är att erbjuda sina kunder en nivå av värde som överstiger kostnaderna i företaget. När värdet 

överstiger kostnaderna resulterar det i vinst. Varje företag utför samling av aktiviteter för att 

utforma, tillverka, marknadsföra, leverera och stödja sin produkt. ”The Value Chain” är en 

modell som hjälper till att analysera specifika aktiviteter där företag kan skapa värde och 

konkurrensfördelar. Skillnader mellan konkurrenters värde kedjan är en viktig källa till 

konkurrensfördelar. (Porter, 2004) 

 
Figur 1: The Generic Value Chain (Porter, M. 2004 s. 37) 

 

Delarna i värde kedjan förklarar de viktiga händelsedelarna i ett företag. I Inbound Logistics 

ser man över mottagande och lagring av råvaror. Operations visar händelsekedjan i 

verksamheten där insatsvaror omvandlas till färdiga produkter och tjänster. Outbound 

Logistics omfattar lagring och distribution av färdiga varor. Marketing and Sales 

verksamheten identifierar kundbehov och uppkomsten av försäljningen. Service indikerar 

vilka aktiviteter som används för att upprätthålla och öka produktens värde. Ett exempel kan 

vara kundsupport, reparationstjänster och installation, värde. Procurement är inköpen av 

råvaror, reservdelar, byggnader, maskiner osv. Technology Development är tekniker som 

används för att stödja värde kedjan såsom design och forskning. I Human Resource 
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Management inkluderas rekrytering, utbildning, utveckling och kompensationen till 

medarbetarna. Firm Infrastructure är de administrativa bitarna, exempelvis ekonomi, 

redovisning, planering och förvaltning. (Ibid.) 

 

Det är viktigt att ett företag fokuserar på förvaltning av mänskliga resurser.  Ett företag skall 

vid rekrytering, uthyrning, utbildning och utveckling arbeta med alla typer av personal. 

Personalförvaltningen påverkar de konkurrensfördelar ett företag kan uppnå. I vissa branscher 

är personalförvaltningen nyckeln till att uppnå konkurrensfördelar. Lärande organisationer 

kan sprida sitt lärande till andra företag och branscher. Lärandet kan även sprida sig till 

intressenter likt leverantörer, konsulter och före detta anställda vilket genererar positiva 

effekter. (Ibid.)  

 

3.2.2.2 Tillväxt  

 

Kreativitet har blivit den huvudsakliga drivkraften bakom tillväxt och utveckling av städer, 

regioner och nationer. Samhället har gått från att vara en industri- och tillverkningsbaserad 

ekonomi till en ”Ideas Economy”. Förändringen innebär att flera arbetar nu i den kreativa 

klassen som omfattar affärer, konst, kultur, innovation, teknik, vetenskap och musik. Som ett 

resultat av denna idé ekonomi, tenderar den kreativa klassen att samlas i megaregioner 

(Florida, 2005). 

 

Enligt Florida (2005) är nyckel för att förstå den nya ekonomin de 3T:na, Technology, Talent 

and Tolerance. Tolerans definieras som öppenhet, delaktighet och mångfald för alla 

etniciteter, raser och livserfarenheter. Talang definieras som personer med kandidat examen 

eller högre utbildning. Teknik är en funktion av både innovation och hög teknologi 

ansamlingar i en region. Alla 3T:na är nödvändiga i den nya ekonomin men grundstenen för 

tillväxt inom i ett samhälle är mångfald och emigration. Rankningssystem som rankar städer 

efter ex ett ”Bohemian index”, ett ”Gay index”, ett ”mångfald index ”och liknande kriterier 

visar att mångfald har störst.  Betydelse. Indexen visar att ”De platser som är vinnarna är de 

som är mest öppna för de mest olika typer av människor.” Florida (2005) konstaterar att de 

städer som välkomnar homosexuallitet välkomnar alla typer av människor. Storstadsregioner 

med hög koncentration av högteknologiska arbetare, konstnärer, musiker, lesbiska och 

homosexuella män, och "hög bohemer", kombineras med en högre grad av ekonomisk 

utveckling. Den kreativa klassen främjar en öppen, dynamisk, personlig och professionell 

miljö. Denna miljö, lockar i sin tur med sig fler kreativa människor, liksom företag och 

kapital. Mångfalden har visat sig vara en källa till ökad tillväxt både för företag och för 

samhället. (Ibid.)  

 

3.2.2 Risker 

 

Simons och Zuckerman (1994) ställer frågan: 

 

”Har du någonsin tittat i ett kalejdoskop?” 

 

(Broomé el at. 2001:50)  
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När glasbitarna bildar oändligt många mönster reflekteras de av speglar och formar 

intressanta mönster. Eftersom vi inte har något att förlora på att titta i kalejdoskopet slappnar 

vi av och fascineras av skönheten i de former vi ser. Detta illustrerar en bild av hur vacker 

mångfalden kan se ut innan vardagslivets komplikationer kommer upp till ytan. De vardagliga 

erfarenheter människor har av varandra är inte så enkla ofta, vilket gör att människor irriterar 

varandra med de olikheter de har. (Broomé el at., 2001) 

 

Några av de risker som kan förekomma i en mångkulturell miljö är etnocentrism och 

stereotypisering. Etnocentrism innebär att en individ använder den egna gruppens värderingar 

som en norm. Individer i den här gruppen bedömer andra efter de värderingar de har och anser 

sig ha bättre värderingar än andra.  Stereotypisering är när någon överför sina egna 

uppfattningar om grupper till enskilda individer i dessa grupper. Ingen kan bortse från sin 

egen bakgrund och att det är nödvändigt för oss människor att generalisera om andra för att 

kunna hantera informationen om andra. Om generaliseringarna handlar om att bilden av en 

viss grupp av människor kännetecknas av förvrängningar och överdrifter samt människor av 

en viss grupp dras över en kam handlar det om en farlig stereotypisering. När mångfalden 

ökar på en arbetsplats, ökar potentialen för stereotypisering. Samtidigt ökar möjligheten för 

att ändra sina förutfattade meningar när människor från olika kulturer träffas. När människor 

med olika kärnidentiteter möts kan konflikter lätt uppkomma om grundläggande värderingar 

de så kallade, kulturkrockar. I allmänhet utvecklas kulturkrockar när värderingar, attityder och 

beteenden hos den dominerande gruppen ifrågasätts av andra. Detta kan framkalla störningar i 

organisationen. Tre vanliga typer av kulturkrockar som kan förekomma är; hotande, 

förvirrande och stärkande. När krocken upplevs hotande handlar det om att den dominerande 

gruppen försöker att förneka problem och försvara sig. När krocken upplevs som förvirrande 

strävar majoriteten efter att få fram mer information och omdefiniera problemet. När krocken 

uppfattas som stärkande blir resultatet av detta en ökning av förväntningar, medvetenhet och 

handlingsberedskap. (Ibid.) 

 

Människor är olika beträffande kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, klass, intressen, 

sexuell läggning, familjeförhållande, utbildning med mera. Mångfald och mångfaldsarbete 

handlar om betydligt mer än dessa olikheter. Det är centralt att de olikheter som existerar på 

en arbetsplats inte hindrar medarbetarna från att utföra sitt arbete. Olikheter kan vidare vara 

ett hinder för kompetenta medarbetare som kan bidra i arbetsgruppen. Olikheter ska inte vara 

ett hinder för att kompetenta medarbetare anställs som kan bidra i arbetsgruppen. Om det 

betraktas från ett företags synvinkel ska företaget inte heller gå miste om potentiella kunder 

eller erbjuda sina kunder eller medborgare sämre service endast för att de anställda innehar 

olikheter. (Fägerlind, 2004) När människor talar olika språk kan oklarheter och 

missuppfattningar uppstå även om de behärskar ett gemensamt språk. Kommunikation 

betraktas av många som ett grundläggande och enkelt styrinstrument men det är samtidigt en 

av de mest komplexa aspekterna av att styra en diversifierad arbetsstyrka. Därför är det viktigt 

det är att använda ”korrekta” termer med rätt uttryck. (Broomé el at.2001) 

 

Mångfald resulterar inte alltid till högre prestanda. I exempelvis grupper där vissa 

gruppmedlemmar är skickliga och andra inte verkar mångfalden inte ha en positiv inverkan på 

effektiviteten. Ju större skillnad i kulturellbakgrund desto mer stress kan förekomma i 

gruppen. Ökande stressnivå leder i sin tur till att samarbetsproblem i gruppen växer. Adler 

(1991)  menar att kulturella skillnader har hämmande effekt på nystartade arbetsgrupper 

eftersom deltagarna måste anpassa sig till situationen och samtidigt handskas med 

kulturskillnader. De möjliga fördelar som är resultat av dessa skillnader får genomslag först 
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vid ett senare tillfälle. Nybildade, mångkulturella grupper kan av den anledningen inte 

förväntas fungera särskilt effektivt i sina tidiga livsfaser. Positiva effekter uppkommer oftast 

när en mångfaldsgrupp har arbetat tillsammans en tid. (Johansson och Tedfeldt, 2005) Kossek 

och Lobel (1996) har studerat hur ett aktivt mångfaldsarbete påverkar en organisations 

effektivitet. De fann få resultat som pekade på positiva effekter. De kom dock fram till att 

detta berodde på att personalpolicy som fanns hade genomförts ofullständigt och utan 

samordning i de flesta exempel. Det räcker således inte med att till exempel ha en 

rekryteringspolicy som stödjer mångfald om inte organisationskulturen har accepterat och 

integrerat mångfald. (Ibid.) 

 

Ju större mångfalden i en grupp är med avseende på kön, ålder och etnicitet desto större 

sannolikhet för en hög personalomsättning. De som upplever sig olika är de som lämnar 

gruppen. Sammanhållningen mellan gruppmedlemmarna ökar när dessa finner likheter med 

avseende på åsikter, personlighetsdrag och social bakgrund enligt Whaley (1998). Dessa 

mekanismer resulterar att arbetskraften över tid tenderar att bli mera homogen än heterogen. 

Vidare har beslutsfattare en tendens att anställa, belöna och värdera individer huruvida den 

anställde stämmer överens med beslutsfattarens egen idealbild. (Ibid.) När nya människor 

hamnar i en grupp utsätts de oftast för prövningar som kan vara ”skämtsamma”. Det är ett sätt 

för de redan etablerade att vidmakthålla sin dominans eller att testa de nyas lojalitet. Det bör 

finnas belägg för att sådana prövningar blir mer omfattande och långvariga när ”olikheten” 

bland de nya ökar och de utsätts för extra stress. Denna stressfaktor anses dock minska när 

arbetsplatsen väl har blivit mångkulturell och när de nya inte längre möts av en 

sammansvetsad majoritetskultur. (Broomé el at., 2001) 

 

En risk som förknippas med mångfald är att människor känner sig mindre trygga i ovana 

miljöer. Människor känner sig tryggare med gamla ansikten än med nya. Detta kan 

exemplifieras med att vi människor känner oss väl till mods med människor från samma 

kultur. Kottak och Kozaitis (1999)  menar att tryggheten eller förtroende beror bland annat på 

att vi lätt förstår varandras kultur, språk och reaktionsmönster. När olika grupper möts i 

arbetskraft eller i ett multinationellt företag förekommer det att alla inte har samma outtalade 

mentala språk. Det blir med andra ord svårt att läsa mellan raderna. När människor inte 

känner sig trygga med varandra leder detta till att de är mindre spontana och därmed kan det 

önskade idéflödet minska avsevärt. Tryggheten hänger samman med att det tar lång tid att 

bygga upp förtroende och tillit. (Ibid.) 

 

Utan ett effektivt ledarskap har mångfaldsgrupper tendens att ha en lägre moral, längre 

beslutsfattnings tider samt större kommunikationsproblem. Kreativitet och den interna 

kommunikationen är beroende av att olikheter som gruppmedlemmarna har accepteras och 

tillvaratas. En arbetsstyrka som kännetecknas av mångfald behöver inte alltid innebära en 

fördel för organisationen. Om företaget har en väletablerad marknad eller målgrupp som 

består av människor som är fördomsfulla eller som inte är intresserande av kulturella äventyr 

kommer den mångfaldiga och nytänkande arbetsstyrkan inte till sin rätt. Ett företag som satsar 

på mångfald där det förekommer stora motsättningar mellan olika grupper i samhället löper 

stor risk att motsättningar sprider sig in i företaget. (Broomé el at., 2001) Den negativa 

påverkan som mångfalden medför på en grupps sammanhållning avtar med tiden. När nya 

medlemmar kommer till en grupp så är den mest uppenbara skillnaderna till exempel i ålder, 

hudfärg eller kön. Dessa skillnader ligger till grund för de bilder som skapas av de nya 

medlemmarna. I takt med att gruppmedlemmarna efter en tid erhåller ny information grundad 

på interaktion och observationer, ersätts de ursprungliga antagandena som oftast är baserade 
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på stereotyper med mera nyanserade och sanna antagande. Ett resultat av detta blir en 

minskning av fördomar och konflikter och ger en ökad sammanhållning. (Johansson och 

Tedfeldt, 2005) 

3.2.3 Organisationskultur  

 

Organisationskulturer inte är statiska utan påverkas och modifieras av ny teknologi, nya 

ekonomiska förutsättningar, utbildningsinsatser och genom samspel individer och grupper 

emellan. En organisations kultur ger signaler, både implicit och explicit om vad som anses 

passande och vad som är olämpligt beteende, hur en individ ska vara för att passa in och hur 

denne inte får vara med mera. En organisations sätt att se på sina anställda är beroende av 

organisationens kultur. För att kunna hantera mångfald framgångsrikt krävs det full insikt i en 

organisations kultur. Ett problem som kan föreligga i sammanhanget är dock att en 

organisations kultur sällan är artikulerad och synliggjord för dess medlemmar. Ett företags 

kultur har karaktären av en rad olika omedvetna antaganden som styr gruppens och 

organisationens beteenden. I människors värderingar finns stereotyper som kan vara positivt 

eller negativt uttryckta men som emellanåt bygger på felaktiga generaliseringar. Stereotyper 

kan framför allt blockera förmågan att se andra människor som individer. Inom denna arena 

finns även fördomar som människor har. En av de svårigheterna som uppenbarar sig när 

fördomar ventileras på individnivå är att de flesta uppfattar sig som fördomsfria. Detta 

innebär att fördomar ytterst sällan existerar på en medveten kognitiv nivå. (Johansson och 

Tedfeldt, 2005) 

3.3 Hantering  

 

Det finns många vägar att gå mot mångfald och dessa vägar är långa och vindlande. För 

företag som går mot ökad mångfald finns en ökad potential för givande korsbefruktningar och 

ökad risk för kommunikationsproblem och ”subkulturer”. För att mångfaldens möjligheter ska 

maximeras och dess risker minimeras krävs det att utvecklingen mot mångfald hanteras på 

bästa sätt i företaget. Det räcker inte med företagsledningens entusiasm och goda avsikter. 

(Broomé el at., 2001) Mångfaldsarbete benämns ”Diversity Management” i USA och kan 

ungefär översättas som ”att leda och hantera olikheter”. Detta begrepp visar att det handlar om 

mer än bara själva blandningen, vilket kräver en aktiv handling av organisationen och dess 

medarbetare. För att en organisation ska uppnå möjligheter med mångfaldsarbete ska 

organisationen identifiera vilka drivkrafter det finns för att arbeta med mångfald.  Om en 

organisation är kommersiell ska affärsmässiga drivkrafter kartläggas. Statliga organisationer 

ska identifiera de ”nyttomässiga” drivkrafter som mångfalden skapar. Genom att identifiera 

drivkrafterna underlättas den interna kommunikationen om mångfaldssatsningen.  Den interna 

kommunikationen underlättar förankringsarbetet från högsta ledningen och nedåt, eftersom 

det blir tydligt att mångfaldssatsningen kan påverka verksamhetens utveckling positivt. 

(Fägerlind, 2004) 

 

En förekommande framgångfaktor i de flesta förändringsarbeten är ett företags förmåga att 

kommunicera med såväl interna som externa intressenter. Det är viktigt att ledningen står 

bakom ett mångfaldsarbete och att förändringar äger rum inom den strukturen som företaget 

arbetar ifrån, vilket oftast är uppifrån ned. I det motsatta fallet, nämligen nedifrån och upp kan 

arbetet upphöra genom ett enda beslut om ledningen är missnöjd med arbetet. Arbetet 

underifrån kan således vara kortvarigt, även om demokratiska principer såsom delaktighet är 



Déspina Georgiadou och Yordanos Yemane 

Magisteruppsats i Ekonomistyrning, VT 2010 
 

 27 

av stor vikt för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Ett arbete med mångfald kan upplevas 

olika mellan individer beroende på hur individerna uppfattar följderna av förändringsarbetet 

för egen del. För att lyckas med mångfaldsarbete krävs uthållighet, delaktighet, ett strategiskt 

tänkande samt kunskaper om lagstiftning och omvärlden. Vidare skall organisationen skrivna 

planer, föreskrifter, mål med mera där syftet är att visa att ledningen menar allvar med sina 

insatser och belönar beteendeförändringar som ligger i linje med dessa. Organisationen ska 

erbjuda träning för att hantera andra kulturer bättre, stödja kulturella gruppidentiteter, ska 

även peka på de överordnade målen och belöna accepterande av mångfald. (Roth, 2007) 

 

Det finns en internationell erfarenhet om att mångfaldsarbetet ska riktas mot alla i 

organisationen för att uppnå framgång med det. De flesta svenska organisationer som arbetar 

med mångfald har tendensen att fokusera på etnicitet och kön. Flera inkluderar även ålder, 

sexuell läggning samt funktionshinder. De två sistnämnda har dock oftast väldigt begränsad 

praktisk betydelse i mångfaldsarbete. Trots att alla människor har ett kön, en etnisk härkomst, 

en sexuell läggning och en ålder, finns det en risk att mångfald upplevs som en exklusiv 

satsning för kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Många åtgärder av 

mångfaldsarbetet riktar sig enbart till dessa grupper. En risk som detta resulterar är att det blir 

en grogrund för ett såväl aktivt som passivt motstånd bland de medarbetare som inte tillhör 

någon av dessa grupper och därför inte kan se värdet av själv mångfaldssatsningen. Det är 

ytterst ovanligt att kvinnor och personer med utländsk bakgrund utgör en majoritet i 

organisationen och/eller sitter på maktposition. För att frånkomma detta krävs således att 

mångfaldsarbetet riktar sig mot alla i organisationen utan att utesluta någon. (Fägerlind, 2004)  

3.3.1 Ledarskap  

 

Det finns tre olika perspektiv som är av intresse när det kommer till arbete med mångfald. Ett 

affärsmässigt perspektiv handlar bland annat om kunder, marknad, image, utveckling av 

produkter och verksamhet, varumärke, lönsamhet, hållbar utveckling samt att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Ett arbetsgivarperspektiv handlar om att skapa en inkluderande miljö som 

främjar en multikulturell organisation som ger lika möjligheter och villkor för medarbetarna. 

Organisationen ska sträva efter att kvalitetssäkra processer som exempelvis rekrytering som 

ger förutsättningar för ett gott ledarskap. Det sista perspektivet handlar om att följa lagar och 

ingångna avtal. Det finns arbetsrättsliga lagar exempelvis diskrimineringslagar samt ingångna 

kollektivavtal som måste följas. (Roth, 2007) 

 

För att tillvarata och helt utveckla varje gruppmedlems potential behöver ledaren kunskap om 

de likheter och olikheter mellan de demografiska grupperna såsom kön, ålder, etnisk härkomst 

med mera. Samtidigt bör också ledaren ha ett förhållningssätt som betraktar gruppen ur ett 

individperspektiv, vilket bland annat kan innebära att ledaren får insikt i sina egna fördomar 

och förutfattade meningar. Ledarskap i en mångfaldsgrupp är en dubbelsidig uppgift. Ledaren 

skall vara lyhörd för verkliga skillnader när de förekommer men samtidigt sträva efter att 

minska negativ inverkan av stereotyper. Till exempel om det finns en enda kvinna i en 

mansdominerad grupp skall ledaren arbeta för att minska effekten av tänkbara 

könsstereotyper. Ledarskapsstilen ”empowerment model of leadership” möjliggör och 

motiverar medarbetare att nå sin personliga potential. Ledarskapstilen förklarar att hantering 

av mångfald måste hanteras på tre olika nivåer samtidigt. Nivåerna som förespråkas är 

individnivå, interpersonell nivå och organisationsnivå. I traditionell ledarskapstil har fokus 

legat på individ- och gruppnivå. Det nya ligger i att se mångfald som en fråga för hela 

organisationen. (Ibid.) 
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Hela hanteringen av mångfald betraktas som en ledarskapsfråga. En specifik ledarskapsstil 

har sin grund i att skapa en miljö som tillåter människor att nå sin fulla potential. Det finns 

inget fastställt program för hanteringen av mångfald, det är snarare en uppsättning av 

aktiviteter som kan ”sättas in”. Det krävs en förändring av individers beteende och framför 

allt en fundamental förändring av organisationers inre liv. Implementering av detta kräver 

många års arbete. (Ibid.) 

 

3.3.2 Förändring där ute kräver förändring där inne  

 

Organisationer och även människor möter ständigt förändringar. Komplexitet och turbulens är 

nyckelord som representerar en värld av modifierade förhållanden. Medarbetarna i en 

organisation är de enda som kan hantera komplexitet och turbulens. Hanteringen kräver 

emellertid att medarbetarna blir betrodda och berättigade att ta ansvar, vilket kräver 

organisationsförändringar. Det krävs därför ”andra tanke och arbetssätt”, förmågan att 

förändra. (Sarv, 1997) 

 

”Valuing Differences Model” är en arbetsmodell som grundar sig på Cox och Beales (1997)  

defintion av mångfald. Den innehåller ett brett spektrum av olikheter och förklarar fem 

viktiga områden som ledaren och organisationen bör arbeta med. Modellen börjar med att 

förklara att stereotyper bör elimineras. Stereotyper ger upphov till fördomar och omöjliggör 

att människor betraktas som individer. Genom att angripa dem kan människor frigöras från att 

placera in andra i bestämda roller och kategorier. Att lära sig att lyssna och försöka sätta in 

sig i andras olika värderingar är viktigt. Detta genererar en möjlighet att förstå att även 

medarbetare som socialiserats på annat sätt har lika viktiga värderingar som de egna. Det är 

av stor vikt att bygga betydelsefulla relationer med människor som upplevs annorlunda. När 

det finns medarbetare som anses vara pålitliga och som någon kan vara beroende av finns det 

en tendens att man väljer de som man upplever likhet med. Det är viktigt att bryta denna vana 

för att uppnå ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Egenutveckling skall uppmuntras. Detta är 

även att betrakta som en viktig del av processen. Med tiden känner människor sig mer trygga 

att arbeta tillsammans med många, vilket leder till att den egna självbilden stärks och de blir 

mera mottagliga för andras perspektiv. Det sista området anses vara kritiskt. Steget ligger i att 

undersöka och identifiera de olika skillnader som medarbetarna innehar. Genom att identifiera 

och kartlägga skillnader kan strategier formuleras som är nödvändiga för hanteringen av 

mångfald på arbetsplatsen. Det är viktigt att inte ignorera skillnader av rädsla för stereotyper, 

eftersom en sådan ignorering kan upplevas som en nedvärdering. (Johansson och Tedfeldt, 

2005)  

 

Förändringsprocessen visar att organisationer måste fördela ut mer ansvar på sina anställda. 

Produktiviteten och lönsamheten blir allt mer beroende av fördelningen av ansvar och 

tillvaratagandet av anställdas kompetens. Ansvar leder till allt högre grad av självständighet, 

vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för att en organisation skall vara effektiv och 

konkurrenskraftig. Självtändigheten kräver att ledningen skapar realistiska och acceptabla mål 

samt att ledningen upprättat en positiv företagskultur präglad av tilltro till medarbetarnas 

engagemang och kompetens. Detta leder till en ökad betoning av humankapitalet, 

medarbetarnas kunskap kompetens, motivation och handlingsutrymme. (Rubenowitz, 2004)  

 

 



Déspina Georgiadou och Yordanos Yemane 

Magisteruppsats i Ekonomistyrning, VT 2010 
 

 29 

3.4 Intressenter i relation till företag  

Intressenter är en person, en grupp, organisation eller ett system som kan påverka och 

påverkas av ett företagets verksamhet. Det är således de aktörer som har intresse i ett företag 

eller en organisation. Dessa består bland annat av: 

 

Ägarna – i små företag har ägarna ofta bättre översikt över verksamheten än i större och 

speciellt i börsnoterade bolag där aktieägarna inte själva är aktiva i företaget. Ägarna har 

exempelvis investerat kapital i företaget och får avkastning i annan form. Anställda – dessa 

arbetar i utbyte mot lön och har intresse av rörelsens ekonomi. De vill veta om den är god 

eller om den kommer försämras för att ha kontroll och vill försäkra sig att de inte förlorar sitt 

arbete. Leverantörer och kunder – dessa levererar olika varor och tjänster mot ersättning. 

Kunder och leverantörer har intresse och vill veta att skulderna blir betalada och kunder har 

intresse i att veta att företaget kan leverera varan eller tjänsten. Det finns även ett långsiktigt 

intresse då både leverantörer och kunder kan ha investerat i en långvarig förbindelse med 

rörelsen. Långivare – dessa består oftast av banker och kreditgivare. Dessa har ett intresse i att 

kontrollera och följa upp företagens kreditrisker. De vill veta om ett företag kan betala sina 

skulder. För att se detta granskar långivarna företagets likviditet och soliditet och bedömer 

därefter sannolikheten om företaget kan betala sina lån. Stat och myndighet – eftersom staten 

driver skatt från företagen har de ett intresse för den inkomstskatt företagen och deras ägare 

betalar. (Smith, 2006) 

3.5 Teorisammanfattning  

 

Med bakgrund av vårt problem som handlar om mångfaldens effekter på arbetsplatsen väljer 

vi nedan att sammanfatta de teorier vi valt att tillämpa i vår uppsats.  Detta för att ge en 

klarare och tydligare bild till varför vi har valt de teorier vi valt.  

 

Förr i tiden kopplades mångfald till integration men har på senare tid börjat inkludera allt fler 

kategorier som på olika sätt kan diskrimineras eller segregeras på arbetsmarknaden eller på 

arbetsplatser. Med den bakgrunden inleder vi referensramskapitlet med att förklara begreppet 

mångfald och dess innebörd eftersom att det förekommer en del oklarheter om vad begreppet 

innefattar. Olika teoretiker och forskare förklarar att mångfald definieras och uppfattas olika 

beroende på erfarenheter och bakomliggande intressen. Den definition vi har utgått från är 

den mångfald som avser de olikheter människor besitter, bland annat vad det beträffar kön, 

ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, 

utbildning samt familjeförhållande.  

 

Det samhället vi idag lever i är mångkulturellt vilket gör att organisationer måste anpassa sig 

efter hur marknaden ser ut. Mångfaldsarbete kan generera många effekter, en del positiva och 

en del negativa. De positiva är att mångfaldsarbete har visat sig skapa oändligt många 

fördelar. Genom att tillvarata de olikheter som existerar på marknaden och inom 

organisationen kan mångfaldsarbete ses som ett utvecklings- och förbättringsarbete vilket 

främjar organisationens mål. Effekter likt ett starkare varumärke, bättre beslutsunderlag, ökad 

kreativitet och produktivitet, konkurrensfördelar, lägre personalkostnader och bättre 

samarbetsförmåga är fåtal av de positiva effekter som kan skapas när en organisation 

kännetecknas av ett mångfaldsklimat. De negativa effekterna som kan uppkomma ur 

mångfaldsarbete har visat sig vara färre än de positiva. Trots att de är färre krävs det att 

organisationen betraktar dem som en potentiell risk som kan skada organisationens 
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målsträvan. Språk- och kommunikationssvårigheter, kulturkrockar och fördomar är några 

negativa effekter som kan förekomma vid mångfaldsarbete.  

 

För att de negativa effekterna skall minimeras och de positiva låtas stå i full utveckling krävs 

att organisationen hanterar effekterna på bästa möjliga sätt. Vi ser därför att mångfaldsarbete 

kräver ett bra ledarskap där ledaren är medveten om att mångfaldsarbete handlar om att leda 

och hantera olikheter. Förmågan att kommunicera med såväl externa och interna intressenter 

är av stor betydelse då mångfaldsarbete upplevs olika mellan individer beroende på hur 

individerna uppfattar följderna av förändringsarbetet för egen del. Vidare bör organisationer 

skriva planer, föreskrifter, mål med mera för att visa at de menar allvar och vet vad de håller 

på med. För att ett visst beteende inte skall gå i cirklar och ständigt återkomma är det är 

viktigt att skrifterna och mångfaldsarbetet riktar sig till alla i organisationen utan att utesluta 

någon.  
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4. EMPIRI  

 

I detta kapitel presenterar vi vår empiriska del som följer liknande struktur som 

referensramen. Vi inleder kapitlet med att ge en kort presentation av företag och 

intervjupersoner.  Våra respondenter är representanter från olika organisationer och företag 

med specifik hantering av mångfaldsfrågor.  

 

4.1 Företags- och intervjupersonspresentation  

4.1.1 Ica Maxi Kalmar - Catharina Grundström  

 

Catharina Grundström är ägare och VD för ICA Maxi i Kalmar. Hennes arbetsuppgifter består 

bland annat av ekonomisk planering & uppföljning, strategiplanering, affärsplanering, 

butiksutveckling och kundhantering. ICA Maxi i Kalmar omsätter cirka 443 miljoner kronor 

(2009). Det finns 115 medarbetare
8
.  

 

4.1.2 Polismyndigheten i Kalmar – Birgitta Kronudd  

 

På Polismyndigheten i Kalmar fick vi mjölighet att intervjua HR- chefen Birgitta Kronudd. 

Arbetsuppgifterna består av personalrelaterade områden. På Polismyndigheten arbetar 360 

poliser varav 140 civilanställda.  

 

4.1.3 Stagneliusskolan – Bo Falk 

 

På Stagneliusskolan träffade vi Bo Falk som är programrektor och platsansvarig för 

Tullbroenheten som är en del av Stagneliusskolan. Några av hans övergripande 

arbetsuppgifter är kvalitetsarbete, arbetsmiljö, lärlingsutbildning
9
.   

 

4.1.4 AssistansPoolen i Kalmar Län – Carina Ryder  

 

AssistansPoolen som har sitt säte på Öland är ett företag som erbjuder personlig assistans. 

Företaget arbetar för att ge omtanke, värme, glädje och gemenskap till både brukare och 

assistenter
10

. På AssistansPoolen har vi intervjuat personalansvarige Carina Ryder.  Ryders 

arbetsuppgifter består bland annat av personalrelaterade områden. Hon ansvarar för 

verksamhetsutveckling, assistansutbildningar, hjärt- och lungräddning, brandutbildning samt 

introduktionsutbildning.  

                                                           
8
 www.ica.se   

9
 http://www.kalmar.se 

10
 http://www.assistanspoolen.se 

http://www.kalmar.se/
http://www.assistanspoolen.se/
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4.1.5 Vuxenpsykiatrin i Kalmar – Magnus Johansson  

 

Magnus Johansson arbetar som verksamhetschef och ansvarar för den vuxna psykiatrin i 

Södra Sverige som består av 6 kommuner och cirka 200 medarbetare.  

 

4.1.6 IKEA i Kalmar – Anna Johansson  

 

På IKEA i Kalmar träffade vi Anna Johansson som är HR- administratör och har hand om 

personalfrågor. På IKEA i Kalmar finns det idag cirka 216 medarbetare.  

 

4.1.7 Palace Entertainment Group – Magnus Ohlson 

 

Verksamheten Palace Entertainment Group AB består av att bedriva restaurang och 

nattklubbsverksamhet samt diverse arrangemang i Kalmar. Basen i verksamheten är 

nattklubben Palace. Vi har varit i kontakt med Magnus Ohlson som är VD för Palace 

Entertainment Group AB 

4.1.8 Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar – Göran 

Lindblom 

 

På Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar träffade vi tidigare universitetslektor 

Göran Lindblom. Lindblom är grundaren och ägaren till konsultföretaget Artamus AB.  

Artamus specialiserar sig på Internetmarknadsföring och främst inom SEO och PPC.  

4.2 Mångfald och hur det ser ut i olika organisationer 

Mångfald är kön, ålder, härkomst, utbildning och flera olika parametrar. Mångfald finns bland 

kunder och medarbetare. När det kommer till kunder vänder sig ICA Maxi i Kalmar till alla 

människor oavsett ålder, kön eller etnisk eller kulturell härkomst. Om de hade varit 

verksamma i en större stad hade de exempelvis inriktat sig endast på barnfamiljer, men i en 

liten stad som Kalmar är det viktigt att även tillmötesgå studenternas, de ensamståendes, 

pensionärernas, de äldre parens behov. Det är av stor vikt att ha ett sortiment som 

tillfredställer de olika kundgruppernas behov. Bra priser på blöjor och välling för att attrahera 

barnfamiljer, små paket med kött, kyckling och grönsaker för att locka studenter samt ett brett 

sortiment för att tillfredställa kunder från andra kulturer med andra matvanor. Mångfalden 

bland de anställda är ganska god. Det finns medarbetare med annan etnicitet, 

funktionshindrade, äldre, kvinnor och män samt lägger de ingen tonvikt på den sexuella 

läggningen. De vill dock ha fler medarbetare som är äldre då det endast finns tre medarbetare 

som är över 50 år. Medarbetare med utländsk bakgrund och funktionshindrade är välkomna. 

Mångfalden är större i större städer. Exempelvis på ICA Maxi i Södertälje utanför Stockholm 

finns unga medarbetare från olika delar av världen. Detta är ett sätt att anpassa sig till 

kunderna. När medarbetare rekryteras finns en fokus på att de skall vara sociala, utåtriktade 

människor, och därför eftersöker de individer med personliga egenskaper som har god 
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kommunikationsförmåga när medarbetare rekryteras. Dessa ska även anamma de värderingar 

som förekommer på ICA. De som arbetar i kassan eller på golvet ska även uppfylla vissa 

språkkriterier. (Grundström)  

 

Mångfald är att ta tillvara på olika erfarenheter och kunskaper. Det finns inte särskilt många 

medarbetare med annan etnisk härkomst inom Polisen i Kalmar än den svenska och detta kan 

bland annat bero på att det inte finns många människor med invandrarbakgrund i Kalmar. Det 

finns både äldre och yngre medarbetare och vad det beträffar sexuell läggning är det svårt att 

svara på den frågan. Människor med funktionshinder välkomnas och uppmuntras att söka 

arbete hos polisen. På polismyndigheten i Kalmar har de exempelvis en blind kvinna som 

skriver ned förhör. De försöker nå ut till grupper av människor som har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. En omorganisering ska ske där Kronbergs län och Kalmar län ska slås ihop 

och skapa en kommunikationscentral. Där kommer operatörer att ta emot samtal och skicka 

poliser på inkomna uppdrag. Arbetsuppgifterna kan utföras av olika människor, exempelvis 

av en rollstolsbunden individ. Det är ett sätt att försöka skapa möjligheter för de grupper av 

människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Medelåldern varierar på 

förvaltningssidan. Det finns dock inte så många medarbetare med invandrarbakgrund, endast 

två. Detta beror till stor del på att det inte finns så många människor med invandrarbakgrund 

som söker till polisutbildningen. Ledningsgruppen består av tre män och tre kvinnor, i 

åldrarna 50-60 år. Mellanåldern i organisationen är idag 46 år, vilket har minskat sedan 

tidigare år och Kronudd anser att det behövs mångfald när det kommer till åldersfördelning. 

Många av dem som blir poliser idag har tidigare haft andra yrken bland annat som lärare och 

sjuksköterska, vilket bidrar till att det blir en hög medelålder. Det finns en åldergräns på 

polisutbildningen, vilken är 20 år men högskolorna tar inte emot så många unga eftersom de 

måste ha erfarenheter. Ytterligare ett krav som ställs är att de söker till polisutbildningen ska 

vara svenska medborgare, vilket gör det svårt att främja mångfalden. På den administrativa 

avdelningen krävs ingen utbildning vilket gör att det finns en möjlighet att få in medarbetare 

med en utländsk härkomst. Polismyndigheten i Kalmar arbetar konstant med frågor kring 

mångfald. Ett av de senaste projekten är det så kallade ”växthus” där en diskrimineringsbyrå 

var på plats och genomförde en undersökning. De satte lappar där de tror att det förekommer 

kränkningar och arbetar för att dessa ska elimineras. (Kronudd)  

 

”Mångfald är många erfarenheter, många idéer, många tankar som bryts, stöts och blöts i 

samma kastrull.” 

 

    (Falk, 2010-04-29) 

 

Rätt kompetens och psykologiska faktorer står i centrum när medarbetare anställs. Det ska 

vara en person som kan möta andra människor på ett bra sätt. Det brukar stå i arbetsannonsen 

att de på Stagneliusskolan ser gärna kvinnliga sökanden men det är inte nödvändigt eftersom 

detta är en självklarhet. Det viktigaste är att se till att de blir en bra medarbetare och en bra 

lärare. För sju år sedan var det en ålderstigen grupp av lärare men detta har jämnats ut 

eftersom det idag finns väldigt många unga lärare. Eftersom läraryrket är väldigt slitsamt 

förmodar Falk att det är många som väljer att gå i pension vid 65 årsåldern.  Det finns 

överskott på kvinnliga lärare och elever inom vissa program såsom Omvårdnadsprogrammet 

och Handelsprogrammet. Falk menar att detta återspeglar samhället som helhet, då det inom 

vården är flest kvinnor. Bland de 100 anställda i lärarkåren finns det ett tiotal individer med 

annan etnisk härkomst än svensk. Lärare med bland annat naturliga språkkunskaper och 

erfarenheter från andra källor värdesätts högt. (Falk)  
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Mångfald är etnisk härkomst, kön, handikapp med mera. Spridningen på mångfalden inom 

AssistansPoolen är blandad men relativ jämn, cirka 60 % kvinnliga och 40 % manliga 

medarbetare. Det finns få medarbetare med invandrarbakgrund och handikapp. 

Ålderspridningen är väldigt stor, det finns medarbetare från 18 år upp till 65 år. Det finns en 

medarbetare som har firat sin pension men vill fortsätta arbeta. (Ryder)  

 

Den mångfalden som vi som offentlig organisation bör eftersträva är den mångfalden som 

finns i det övriga samhället förklarar Johansson på Vuxenpsykiatrin. Inom sjukvården speglas 

inte det övriga samhället när det kommer till mångfald vilket kan bero på olika orsaker som 

exempelvis att cirka 8 av 10 som söker arbete inom vården är kvinnor. Ständiga försök görs 

för att försöka främja mångfalden när nya medarbetare rekryteras. Sjukvården är väldigt 

konkret och det efterlyses en viss kompetens vilket gör det svårt att rekrytera efter enbart 

mångfald. 25 personer av cirka 200 medarbetare har en annan etnisk härkomst än den 

svenska. Funktionshindrade medarbetare anställs om funktionshindret kan fungera på 

vuxenpsykiatrin i Kalmar. (Johansson)  

 

Mångfald på IKEA är att alla människor ska känna igen sig när det kommer dit. På IKEA är 

begreppet mångfald en av de prioriteringar som de fokuserar på. Organisationens förespråkar, 

värdesätter potentialen hos varje medarbetare och tar tillvara på de olikheter som finns hos 

medarbetarna. Mångfalden på blir verklighet när de individuella olikheterna uppmärksammas, 

värdesätts och byggs upp. Detta genom att människor med olika bakgrunder upplever trygghet 

och vågar bidra med sina olika perspektiv i sitt arbete och när dessa finns representerade på 

olika nivåer och funktioner i organisationen. IKEA strävar efter att vara ett föredöme genom 

att värdera mångfald och integrera olikheter i verksamheten samt att vara ett företag där alla 

känner sig välkomna och uppleva samhörighet. (Mångfaldsplan för IKEA Kalmar, 2010) Den 

etniska mångfalden på IKEA Kalmar är 11, 3 % bland medarbetarna. Det finns kvinnliga och 

mannliga medarbetare i alla åldrar men mestadels är det kvinnor som söker arbete. Snittåldern 

inom företaget är 26 år i Kalmar. Detta beror på att de har många studenter som kommer in 

och arbetar på helger. På ledningsnivån är det 10 % av medarbetarna som har 

invandrarbakgrund samt är det fler kvinnor än män. De anställda får utbildning inom IKEA, 

men det är de personliga egenskaperna som är viktigast. Alla växer inom IKEA och det finns 

möjligheter att utvecklas om man vill. (Johansson)  

Mångfald är bland annat, kön, etnisk härkomst, utbildning och ålder. Att få rätt 

kommunikation och service gentemot kunderna är det viktigaste. För att lyckas med det måste 

medarbetare avspegla samhällsstrukturen. Arbetsgruppen är mycket blandad och det finns en 

ganska lika fördelning när det kommer till kön och personer med utländsk bakgrund på 

Palace. De flesta medarbetarna är mellan 18-50 år samt finns det tyvärr ingen medarbetare 

med något funktionshinder. Oavsett ålder, sexuell läggning, eller härkomst välkomnas alla. 

(Ohlson)  

 

 

”Mångfald är en blandning av kompetenser, bryter man ned det så kan det vara språk, kultur 

och utbildning med mera.” 

 

    (Lindblom, 2010-05-06) 
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Lindblom inleder med att påstå att begreppet mångfald är ett politiskt begrepp som oftast blir 

utslätat och ganska ointressant och fortsätter att förklara att mångfald kan vara att människor 

besitter olika kompetenser. Oftast förknippas mångfald med kompetenser i form av språk och 

etnicitet. Om man inte bryter ned begreppet mångfald blir det ganska ointressant. (Lindblom)  

4.3 Möjligheter och risker  

Möjligheterna som kommer med mångfalden överväger eventuella risker. Det viktiga är att få 

ut så mycket positiva egenskaper från varje individ som möjligt. Det samma gäller när det 

kommer till ledningsgruppen, om alla tänker på samma sätt leder detta inte till någon 

utveckling. När medarbetarna innehar olika egenskaper och erfarenheter berikas företaget. De 

gemensamma egenskaperna blir bättre om alla är olika. Det svåra kan vara att finna 

samhörighet i arbetsgrupp om en viss person skiljer sig något avsevärt från mängden. Ett 

exempel på detta är kulturella skillnader. På ICA Maxi i Kalmar arbetar de med praktikanter 

som kommer genom Försäkringskassan och Arbetsförmedling. En lärodom som resultat av 

detta är att de som praktiserar på ICA Maxi med invandrarbakgrund måste behärska det 

svenska språket därför att kunderna ställer krav på det. Kunderna kan upplevas ”elaka” när 

praktikanterna inte klarar av språket och av den anledningen har de beslutat att endast ta emot 

praktikanter som har en viss kunskapsnivå i svenskan. Dock att detta inte är en personlig 

inställning har utan en bedömning som Grundström gjort när hon märkte att språkbristningar 

inte fungerade. En sluten arbetsplats kan möjligtvis vara att föredra för dem och inte en öppen 

arbetsplats som ICA Maxi eftersom personalen har ständigt kontakt med kunderna. 

(Grundström)  

 

Mångfald när det kommer till ålder står de för ett lugn, allvar och trygghet och genom att ha 

flera äldre medarbetare skulle mångfalden och företaget främjas. Kunderna förutsätter att de 

äldre kan mer och är bättre medan de är lite kritiska mot de yngre. Bland medarbetarna på 

arbetsplatsen blir det god stämning när det finns äldre och de yngre medarbetarna upplever 

någon slags trygghet. Genom att ha medarbetare med olika bakgrunder kan företaget främjas 

ytterligare. Bland kunderna finns det inte stort spektrum, eftersom det inte bor så många 

människor med utländsk bakgrund i Kalmar. Det samband som finns mellan tillväxt och 

mångfald, vilket enligt Grundström saknar belägg i siffror är att ICA Maxi kan attrahera flera 

kunder om dessa kan identifiera sig med de anställda. Till exempel de medarbetare som har 

sitt ursprung i Iran eller Irak känner till den matkulturen och på det sättet erhålls en nödvändig 

information. Dessa varor inkluderas i sortimentet så att kunderna finner det de söker. Likaså 

finns det äldre kunder som kan identifiera sig med de äldre medarbetarna. Det resultat som 

kan mätas är försäljningen av vissa varugrupper som kan knytas till en viss kundgrupp. De 

senaste två åren har ICA arbetat med förståndshandikappade, vilket har fått mycket 

uppmärksamhet i media. Detta har medfört att människor har fått en positiv inställning till 

ICA och det är Grundströms förhoppning att de väljer att handla på ICA. (Grundström)  

 

Det finns oändligt många möjligheter som mångfald skapar. En risk som är resultat av 

mångfalden är de språk- och kommunikationssvårigheter som kan uppstå men samtidigt är det 

inte något som är oövervinnligt, vilket i tur sin kan betraktas som en möjlighet. Det finns 

exempelvis en kvinnlig svensk medarbetare som är gift med en man som har iranskt ursprung. 

Hon kan emellanåt hjälpa till med tolkning. Mångfald kan leda till ”spontana” möjligheter. 

Alla språk som inte är tyska, franska och engelska välkomnas och anses värdefulla. De 

olikheter som existerar hos medarbetarna värdesätts eftersom dessa bland annat skapar 

diskussioner som anses väldigt viktiga. (Kronudd)  
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Ur mångfald kommer idéer och tankar från olika erfarenheter som leder samhällsutvecklingen 

framåt. I Sveriges utvecklingshistoria finns det många exempel på mångfaldens effekter som 

har lett till nya idéer, nya former och nya tankar. Det är lätt och falla tillbaka och fundera 

kring invandring och invandrarpolitiken när det kommer till mångfald. Enligt erfarenhet finns 

det en risk då det alltid finns grupper av människor som går emot andra grupper. Den risken 

borde man bortses ifrån eftersom den är oväsentlig. Denna risk är inte reell utan finns där som 

en sorts vulst på samhällskroppen som saknar substans. Effekterna av mångfald mäts inte 

systematiskt men om en jämförelse skulle göras mellan en spansk lärare som har spanska som 

modersmål och en svensk som har lärt sig spanska på universitet så erhålls det en mycket 

nyansrik undervisning av den som är född i Spanien och har spanska som modersmål. (Falk) 

På AssistansPoolen försöker de se till vad varje person kan tillföra företaget och brukaren. 

Exempelvis finns det en hörselskadad assistent som arbetar med en hörselskadad brukare. 

Samarbetet mellan assistenten och brukaren anses generera många fördelar. Assistenten kan 

på ett bättre sätt förstå brukarens behov än vad en assistent utan hörselskada kan göra. 

Förståelsen skapar fördelar och möjligheter. Möjligheterna med mångfald upplevs som 

många. På AssistansPoolen finns det medarbetare från andra kulturer som kan berika med en 

annan mat- och musikkultur, vilket endast är uteslutande positivt. Därför försöker de lyfta 

fram positiva egenskaper hos varje medarbetare. När det är en jämn könsfördelning skapas en 

annorlunda dialog mellan assisterna, vilket medför att det inte blir så mycket tjafs och 

tyckanden om saker. Krockar och konflikter kan uppstå på grund av att alla är olika. Ett 

exempel på detta är en incident som har inträffat med en iransk familj som ansåg att 

assistenterna skall vara hemma och vänta på att få arbeta även om det gäller enbart för en eller 

två timmar.  Det fungerar inte på det sättet i Sverige eftersom det finns en del aktiviteter 

såsom att gå ut med hunden, tvätta och umgås med vänner. När något sådant inträffar 

resulterar det i att assistenten inte finner glädjen i att åka och arbeta endast för ett fåtal 

timmar. Det är även inte lönsamt att kräva att assistenten ska arbeta ett fåtal timmar. Resan 

fram och tillbaka kan emellanåt kosta mer än vad assisten skulle få ut på de timmar denne 

skulle arbeta. Den här typen av krockar uppstår på grund av skilda kulturer. (Ryder)  

Det är av stor vikt att det ska finns en bemanning som liknar det övriga samhället eftersom det 

är den typen av patienter som behandlas inom vuxenpsykiatrin. Detta medför att patienterna 

upplever en trygghet när verksamheten återspeglar det övriga samhället. För samhället i stort 

är det bra om det finns ett värde i mångfald. Om man tänker motsatsen skulle det bli väldigt 

dåligt utfall. Det finns medarbetare i alla åldrar. Det finns de som 60 år och uppåt samt väldigt 

unga medarbetare, de anses berikar varandra väldigt bra. De medarbetare som bidrar med 

annan etnisk härkomst medför att det skapas en förståelse för den kulturella skillnaden som 

man inte kan ta del av genom en föreläsning eller något likande, vilket blir stöd i målen som 

organisationen sätter upp. Det förekommer inte ”krockar” eller konflikter på grund av att 

medarbetarna besitter olikheter dock är de yngre medarbetarna mer måna om sin arbetsmiljö 

än de äldre. (Johansson) 

Det olikheter som finns hos medarbetarna är endast att betraktas som positivt. Alla har olika 

bakgrunder och olika synsätt på arbetet. På IKEA i Kalmar finns det medarbetare från 15 

olika länder. Om det exempelvis kommer en kund med makedoniskt ursprung, finns det 

medarbetare från Makedonien som kan hjälpa kunden. Att ha anställda som pratar olika språk 

gör det lätt för kunder att kommunicera i de fall de inte behärskar svenskan så bra. Samhället 

återspeglas mycket av etnisk mångfald och det är bra om det är på samma sätt inom IKEA. 

Äldre kunder upplever trygghet när dessa får hjälp av medarbetare i deras ålder. Johansson 

ger ett exempel, en 50 åring ger förmodligen bättre råd om gardiner än en 20 åring. När 
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snabbkassorna infördes upplevde de äldre kunderna en viss osäkerhet inför att använda 

kassorna. Det placerades en medarbetare som är cirka 60 år där som fick de äldre kunderna att 

testa. De hade inte vågat göra det om det stod en 20 åring kille/tjej där. Samband mellan 

mångfald och tillväxt kan kopplas till en viss varugrupp. Till exempel om en bosnisk 

medarbetare säljer sängar kan detta leda till att många bosnier kommer och vill köpa sängar 

från IKEA.  En risk med mångfalden är de språk- och kommunikationssvårigheter som kan 

uppstå. Till följd av mångfalden kan kulturella skillnader uppkomma. Johansson ge ytterligare 

ett exempel, en man med en annan utländsk härkomst fick anvisningar från en ung kvinnlig 

medarbetare. Han ville inte ta till sig det eftersom han ansåg att endast en man skulle tilltala 

honom. (Johansson)  

Palace är ett affärsdrivande företag som avspeglar samhället och mångfald är en naturig 

förutsättning om företaget skall överleva. Det finns därför inga direkta risker som kan 

förknippas med mångfald utan snarare bara stora möjligheter som gör att företaget kan arbeta 

för att attrahera och vinna kunders förtroende. Det märks tydligt att kunderna uppskattar när 

de blir bemötta av en personal som förstår dem. Möjligheterna som framkallas av mångfalden 

är många eftersom de är ett företag som har en mycket blandad arbetsgrupp. Medarbetarna lär 

sig av varandra. Exempelvis har vissa lärt sig förstå andra språk, många blir mer accepterande 

och får förståelse för människor som skiljer sig från mängden. Fördomar minskar kraftigt med 

en mångfaldig arbetsgrupp. På Palace arbetar flera kvinnliga vakter, vilket har visat sig 

medföra positiva effekter. De har fått mycket positiv respons framförallt från kvinnliga 

besökare till nattklubben. Dessa menar att de upplever att det är lättare att gå fram och prata 

med en kvinnlig vakt än en manlig. Risker är möjligtvis de krockar och konflikter som kan 

uppstå. Dessa försöker de på Palace att lösas med samtal. De lyssnar noga och försöker förstå 

hur viktiga vissa meningar kan vara. De kan vara flexibla mot den anställde om det gäller 

praktiska frågor men inte diskriminerande då de inte tolererar diskriminering eftersom de är 

ett företag där alla medarbetare är lika viktiga. Utan allas engagemang så fungerar inte 

arbetet. (Ohlson)  

 

Med mångfald kommer oändligt många möjligheter.  En risk med mångfalden som Lindblom 

lyfter fram är att människor inte förstår varandra i alla lägen. Några av de studenter som 

Lindblom har haft som idag har toppjobb är de som har andra kompetenser till exempel de 

som talar arabiska eller portugisiska. Exportrådet anställer exempelvis endast människor som 

behärskar minimalt tre språk. En funktionsnedsättning kan betraktas som en begräsning men 

det kan även vara en kompetens som ger ökad förståelse. Lindblom påpekar dock att han inte 

har erfarenhet av den sortens mångfald utan har mer kännedom när det kommer till språk och 

kultur. Arbete med mångfald är ett sätt att utvidga marknaden. Företag anställer medarbetare 

som till exempel har språklig eller kulturell kompetens. De stora revisionsbyråerna som 

KPMG och Öhrlings PWC söker människor med annorlunda kompetens. Ett företag beläget i 

Karlskrona vid namn Roxtec AB anställer endast invandrare i Sverige. Om företaget sedan 

väljer att etablera sig i Balkan anställs till exempel en person med albansk härkomst, de lär sig 

om produkten och marknaden och kan därefter agera. När företag gör som Roxtec kan det 

emellanåt upplevas som diskriminerande. Men Lindblom anser att desto fler kompetenser en 

person har desto fler fördelar får denne. Det måste ha något som gör att individen skiljer sig 

från mängden. Om företaget och organisationer har mångfald som mål saknar det intresse, 

men ur ett företagets perspektiv som strävar efter att öka företagets marknad, volym, 

lönsamhet och utvecklingen av företaget medför detta att mångfalden främjas. Mångfalden i 

Sverige ökar, detta till följd av mobiliteten som har gjort världen mindre. För 50–100 år sedan 

var Sverige väldigt isolerat och alla såg ut på samma sätt. Svenskarna var väldigt homogena, 
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de talade samma språk och tänkte på samma sätt. Detta kan emellanåt upplevas som ett hot för 

vissa människor. I storstäderna är mångfalden total men i mindre städer såsom Kalmar är den 

inte lika absolut. Det finns en utveckling av mångfald men olika ekonomiska lägen samt 

politiska situationer göra att detta hämmas inom vissa regioner. (Lindblom)   

4.4 Hantering  

Inom ICA behövs en jämvikt. Det får inte vara en allt för homogen arbetsgrupp. För att det 

ska vara en fungerande arbetsplats måste det finnas olikheter. Det märks tydligt när det 

kommer till könsfördelning att det ska vara både män och kvinnor på en avdelning. Detta 

bidrar till att det blir ett behagligt arbetsklimat. När det kommer till ålder representerar de 

yngre energi och vilja och de äldre erfarenheter, lugn och kunskap. På ICA Maxi i Kalmar är 

det väldigt få medarbetare med invandrarbakgrunder. Detta hade Grundström velat se ändring 

på, men menar samtidigt att det inte finns några arbetssökanden med dessa karaktärsdrag. Det 

finns medarbetare som har sitt ursprung i länder såsom Indien, Sri Lanka och England som 

bidrar med att organisationen får en ökad förståelse för matkulturen från dessa länder. Varor 

från denna kultur beställs från ICA lagret och när dessa inte finns ser de till att finna andra 

leverantörer som kan leverera varorna. Ekologiska varor och mat från andra kulturer är 

ytterligare exempel på sortiment som får ökad efterfråga. De lyssnar på kunderna och försöker 

vara lyhörda inför kundernas önskemål, varefter de utökar sortimenten i den mån det finns 

möjlighet. Mångfalden främjas genom de olika erfarenheter som medarbetarna har. ICA-

koncernen har ett projekt på gång för att öka mångfalden för individer med en annan etnisk 

härkomst än den svenska. Organisationen arbetar även väldigt mycket med människor som 

har funktionsnedsättning för att integrera dem i organisationen. Grundström berättar om ”Vi 

kan mer”- projektet som går ut på att 1000 förståndshandikappade ska börja arbeta i ICA- 

butikerna. Dessa är människor som sociala och utåtriktades, vilket anses passa ICA väldigt 

bra. De kulturkrockar eller konflikter som kan förekomma på grund av de olikheter som 

individerna i arbetsgruppen besitter skall betraktas som vilka andra problem som helst. Dessa 

handskas de med genom att sätta sig ned och prata om problemen oberoende om de uppstår på 

grund av missförstånd eller okunskap. (Grundström)  

 

Enligt Kronudd kan människor bli diskriminerade på olika sätt och menar att de ständigt 

arbetar för att motverka detta. Det som kan förekomma i ett mansdominerat yrke som polis är 

krockar och konflikter mellan könsrollerna. Detta är förmodligen inte så vanligt numera men 

det fanns en tid då män inte ville arbeta med kvinnor. Männen ansåg att kvinnorna inte kunde 

ta i och så vidare, vilket medförde att kvinnorna blev ”grabbigare”. Tidigare placerades 

kvinnorna en i varje turlag, vilket i efterhand upplevdes som ”misstag” eftersom kvinnorna 

blev tvungna att bli mer som männen för att överleva. Om det var åtminstone två kvinnor i 

varje turlag hade det varit lättare för dem, eftersom två är starkare än en. Detta har 

motarbetats och anses idag som en framgångsfaktor. Exempelvis om man är den enda med en 

annan etnisk bakgrund kan man känna sig ensam men finns det däremot två stycken kan det 

kännas tryggare. Det är likaså med ålder, funktionsnedsättning med mera. De fördomar som 

finns i samhället bör arbetas bort och detta genom bland annat att rekrytera människor med 

olikheter och visa att det är positivt och föregå med ett gott exempel. För att förbättra och 

främja mångfalden måste de inom Polisen få in mer kvinnor i organisationen och människor 

med annan etnicitet. När jobbannonser utformas är det viktigt att de inte upplevs kränkande av 

någon, vilket är väldigt svårt. Till exempel kan det stå att kvinnliga medarbetare söks men det 

är svårt att nå till dem med annan etnicitet eller de med funktionsnedsättning.  Av den 

anledningen försöker Polismyndigheten att göra annonserna så öppna som möjligt. Det 
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viktigaste när medarbetare rekryteras är att dessa uppfyller kravprofilen, sedan ser de över 

behovet om det exempelvis behövs mer kvinnor eller människor med funktionsnedsättning. 

Kronudd berättar att de inte har möjlighet att påverka den centrala polisutbildningen men har 

möjlighet att påverka när de någon söker till deras myndighet. Eftersom Polisen är en statlig 

myndighet ska de vara ett bra föredöme. Det ska göras rätt för att ingen ska hamna i 

fallgroparna men människor måste även tillåta sig att göra fel. (Kronudd)  

 

Det finns en jämställdhetsplan som följs fullt ut på Stagneliusskolan. När det uppstår 

mobbning, diskriminering, trakasserier och beteende som kan uppfattas som kränkande eller 

diskriminerande hanteras detta på olika sätt och så fort som det kan ske. Det kan exempelvis 

förekomma incidenter mellan eleverna som kan ha sin bakgrund i rasism. Det är viktigt att en 

arbetsgrupp består av män och kvinnor i olika åldrar, vilket det gör på Stagneliusskolan. Det 

är en självklarhet att det ska finns olika erfarenheter i en arbetsgrupp. På Stagneliusskolan har 

de inte regler som visar hur uppdelningen ska vara, utan detta sker per automatik. Just nu 

pågår ett stort jämställighetsprojekt med en lärare från skolan som projektledare. Syftet med 

projektet är att driva jämställighetsfrågan i hela organisationen och titta på och mäta olika 

faktorer där det finns förbättringsmöjligheter. Det som är viktigt när medarbetare anställs är 

huruvida dessa kan göra ett bra arbete och hur deras idéer och tankar kan appliceras. 

Parametrar såsom ålder och kön är sekundärt. Mångfald kan handla om olika saker. Det är bra 

om människor med sina olika erfarenheter kan bryta ned idéer och tankar sinsemellan, vilket 

leder till nya synsätt. Människor flyttar runt och har möjlighet att arbeta på olika ställen. I 

kombination av en ekonomiserad värld kan det slå alldeles fel eftersom det innebär att den 

delen av världen där utgångsläget är industrialism och kapitalism tar makt och pengar över 

fullsändigt så att skillnaderna blir allt tydligare. Det är ett gissel som man måste komma ifrån. 

Enligt FN minskar fattigdomen men Falk anser att det går för sakta och blir fel på något sätt. 

Globalisering innebär att allt fler människor inkluderas och arbetar tillsammans i olika 

sammanhang och lösningar kommer att hittas på energiproblem och befolkningsproblem 

bland annat. En blandning av kapitalismen och socialismen är den rätta vägen att gå. (Falk)  

Krockar som uppkommer på grund av meningsskillnader försöker de på AssistansPoolen lösa 

med samtal. De flesta assistansbolag har en anhörig som arbetsledare för brukaren. Om en 

individ exempelvis är anhörig och dessutom chef har den personen flera roller, dels är denne 

chef och dels en del i en arbetsgrupp och ska arbeta som assistent, vilket kan skapa konflikter. 

AssistansPoolen har därför anställt två socionomer så att brukaren, assistenten samt de 

anhöriga ska kunna ha möjlighet att vända sig till en opartisk och utomstående person vid 

behov. Det är väldigt naturligt att krockar och konflikter uppstår och därför är det viktigt att 

ha ett forum där man kan prata med varandra så att man inte går och reta sig på varandra. 

Genom de konflikter som kan uppstå lär människor sig mycket om varandra. Mångfald 

diskuteras ständigt särskilt när det kommer till könsfördelningen. Diskussioner om 

könsfördelningen uppkommer på grund av att företagets ”kunder” som benämns brukare har 

sin lilla klick av assistenter som blir till en arbetsgrupp. Alla arbetsgrupper hade behövt en 

jämn könsfördelning men svårigheter uppkommer ofta eftersom brukaren har vissa tyckanden 

med de intima arbetsuppgifterna. De kvinnliga brukarna vill oftast inte ha manliga assistenter. 

Manliga brukare är oftast inte av samma uppfattning och välkomnar därför kvinnliga 

assistenter. De arbetar för att påverkar könsfördelningen men det är brukaren som i slutändan 

bestämmer eftersom det handlar om dennes integritet och självbestämmande. Detta medför att 

mångfalden kommer i skymundan och inte kan främjas eftersom företaget inte har så mycket 

att säga till om. Hanteringen av könsfördelningen är ett dilemma för företaget. De arbetar 

dock med policydokument som omfattar bland annat jämställdhet och sexuella trakasserier. 
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Dessa dokument presenteras på möten så att informationen når ut till de anställda. Vid 

rekryteringsprocessen är de rätt öppna för alla möjliga personligheter. De vill rekrytera 

personer som de anser kan berika företaget och brukaren dock är det i slutändan brukaren som 

får bestämma eftersom personkemin är A och O. (Ryder)  

För att främja mångfalden inom vuxenpsykiatrin finns det en jämställdhetsplan inom 

landstinget som efterföljs. Det är vid rekryteringen de försöker främja mångfalden. Det är 

kompetens som styr, vilket innebär att mångfald inte har företräde före kompetens. 

(Johansson)  

 

På IKEA är alla lika, vilket är en av Kamprads värderingar. Detta är en utgångspunkt som 

finns när mångfalden hanteras i organisationen. Enkla, sociala, kund- och serviceinriktade är 

några egenskaper som de medarbetare på IKEA måste besitta, vilka grundar sig på de 

värderingar som finns inom IKEA. Vid rekrytering får de arbetssökande genomgå olika 

övningar och rollspel. På så sätt får man se olika sidor som individerna har. På det sättet kan 

de lättare se om dessa passar in på IKEA. (Johansson)  

På Palace finns det en blandad arbetsstyrka. Det finns dock ingen medarbetare med någon typ 

av funktionshinder. De ser gärna funktionshindrade som söker men det kan vara svårt för dem 

att klara av arbetet eftersom det ofta kräver mycket fysisk aktivitet och ”lätta fötter” om något 

skulle hände. Alla arbetsuppgifter kräver social kompetens men vissa kräver också 

yrkeskompetens, exempelvis vakterna och administrativa uppgifter. Det är en naturlig del av 

vardagen att krockar och konflikter uppstår på en arbetsplats som Palace men detta hanteras 

genom att de sätter sig ned och pratar om det så att det inte är något som alla går och irriterar 

sig på. (Ohlson)   
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5. ANALYS 

 

I analys kapitlet kommer vi att analysera den primära och sekundära informationen som 

insamlats för att sedan sammankoppla dessa. Analys kapitlet följer samma struktur som 

referensrams- och empirikapitlet.  

 

5.1 Mångfald 

 

Mångfald definieras och uppfattas olika beroende på erfarenheter och bakomliggande 

intressen. (Mlekov & Widell 2003). Definitionen har visat sig variera beroende på vem man 

frågar och dess vinstsyfte. Flertals av våra respondenter enas dock om att mångfald 

återspeglar en blandning av olikheter. En individs bakgrund och synsätt gör att vi alla är olika. 

Alla är lika mycket värda och förtjänar lika mycket respekt. (Fägerlind 2004; Grundström; 

Falk; Kronudd; Lindblom; Johansson, M) Kön, etnicitet, funktionshinder och den sexuella 

läggningen täcks av de fyra anti diskrimineringslagarna och anses vara de kategorier 

begreppet mångfald inkluderar. Trots att begreppet mångfald idag är dynamiskt visar den 

primära och sekundära informationen en klar och stark koppling till integration. Det är därför 

lätt att falla tillbaka och fundera kring invandrig och invandrarpolitiken där många väljer att 

fokusera och likna vid mångfald med integration. Lindblom anser att begreppet endast är ett 

poliskt begrepp. Kategorierna funktionshinder och sexuell läggning kommer på grund av 

associationen till integration lätt i skymundan. (Gonäs & Wuokko 2004; Fägerlind 2004; 

Ryder; Ohlsson; Falk; Lindblom; Johansson, A)  

 

Mångfaldsarbete som form av organisationsutveckling är en strävan efter att främja 

arbetsmiljöer där medarbetarna olikheter uppskattas och tillvaratas för att utveckla och uppnå 

organisationens mål.(Kronudd; Grundström; Falk; Johansson, M; Mlekov & Widell 2003) 

Mångfalden i arbetskraft är att ta tillvara på erfarenheter och kunskaper vilket kan avse bland 

annat ålder, utbildning och familjeförhållande. Alla dessa kategorier finns representerade i 

vårt samhälle. Aktörer som inte arbetar mot endast en specifik målgrupp tvingas rikta sig till 

en bredare grupp, framförallt de aktörer som bedriver en verksamhet på en liten 

marknad.(Gonäs & Wuokko 2004; Grundström; Kronudd) 

 

Kulturell mångfald handlar om variationer i värderingar, beteenden och uttrycksmedel. 

(Broomé el at. 2001). Det är viktigt att se varandra som individer och respektera varandras 

åsikter.(Kronudd; Ohlsson; Grundström; Falk) Människor är olika, men det ska inte utgöra ett 

hinder för kompetenta medarbetare att prestera. Genom att tillvarata och lyfta fram de 

egenskaper människor har skapas det fördelar. (Fägerlind 2004; Ryder) I storstäderna ser 

mångfalden bättre ut. Detta kan förklaras i att det finns oftast en större och bredare grupp av 

exempelvis personer med annan etnicitet i Stockholm än i Kalmar. Människor som sticker ut 

på en marknad väljer därför ofta att befinna sig i storstadsregioner eftersom dessa städer anses 

vara mer toleranta och öppna för olikheter. (Florida; Grundström; Johansson, M; Kronudd)  
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5.2. Möjligheter och risker 

5.2.1 Möjligheter 

 

Alla människor är olika, tänker olika och har insikt i olika verkligheter. Korsbefruktningar 

uppstår i en miljö som är präglad av mångfald och detta kan tänkas öppna nya tankebanor och 

tidigare osynliga delar av omvärlden. Medarbetare med olika egenskaper och erfarenheter 

berikar därför ett företag på många vis. ”Desto olikare vi är desto mer framgångsrika är vi”. 

 (Kandola och Fullerton 1999; Amabile; 1983; Schneider och Nortcraft; Kronudd; Johansson, 

A; Grundström) Värderingar som människor har, tar sig uttryck i de moraliska uppfattningar 

som vi människor har och i de handlingar som vi utför eller avstår från att utföra. En 

värdegrund skapas tidigt men tenderar att förändras under livets gång med de nya erfarenheter 

som människor får. Värdegrunden påverkar organisationskulturer. Organisationskulturer är 

likt värderingar inte är statiska utan påverkas och modifieras ständigt. Det svenska samhället 

är idag mångkulturellt vilket gör att organisationer allt mer arbetar med mångfald för att skapa 

mervärde för kunden vilket i sin tur genererar fördelar för företaget i form av 

vinst.(Arrendondo 1996; Roth 2007; SOU 1997/98:16; Johansson, M, Johansson, A; 

Grundström; Lindblom; Ohlsson; Kronudd) Att arbeta med mångfald kan stärka ett 

varumärke. Det är många arbetsgivare som är medvetna om det idag. (Roth 2007; Kandola & 

Fullerton 1999; Grundström) För offentliga verksamheter där vinst inte är målet skapas 

genom mångfald ett förtroende för organisationen. (Kronudd; Johansson, M; Falk) 

 

Olikheter måste finnas för att arbetsplatsen skall vara fungerande. En allt för homogen 

arbetsgrupp skapar obalans i arbetsklimatet. Mångfald bidrar till ett behagligt arbetsklimat 

vilket genererar fördelar. Vidare bidrar heterogena arbetsgrupper till kreativa, effektiva och 

innovativa idéer och handlingar vilket leder företag och samhällsutvecklingen framåt. 

Blandade arbetslag har en bättre förmåga att identifiera möjligheter och hot samt är de mer 

slagkraftiga än homogena arbetslag. Olikheterna mellan individerna i gruppen upplevs då som 

en resurs än som ett hinder. (Bento 1995; Roth; Falk; Grundström; Ryder; Kandola & 

Fullerton 1999;) Företag är beroende av medarbetarnas trivsel. De individuella effekterna 

bidrar till vad och hur bra medarbetarna presterar. När medarbetarna trivs och känner sig 

uppskattade på sin arbetsplats engagerar de sig mer i sitt arbete. Mångfald bidrar till att 

individer känner sig trygga och uppskattade vilket resulterar i effekter som lägre frånvaro, 

ökad trivsel, bättre samarbetsförmåga, mer flexibla arbetsplatser och bättre 

befordringsmöjligheter. När det kommer till effekterna på organisationsnivå kan det beskrivas 

som färre konflikter mellan grupperna, lägre personalkostnader, ökad kreativitet, högre 

produktivitet och effektivitet. Effekterna på samhällsnivå blir en högre efterfrågan på 

arbetskraft och samhällsutveckling. (Mlekov & Widell 2003; Kandola & Fullerton 1999; Roth 

2007; Apodaka et al. 1995; Nonaka & Takeuchi 1995:13; Falk) Mångfald skapar en trygget 

för kunderna när de ser att verksamheten ser ut som övriga samhället. Verksamheten kan 

attrahera flera kunder om dessa kan identifiera sig med de anställda. Mångfaldsarbete kan ses 

som ett sätt att utvidga marknaden där olikheterna medför möjligheter att nå ut till fler kunder. 

(Johansson, M; Johansson A; Grundström; Lindblom) 

 

Kategorin funktionsnedsättning som lätt kommer i skymundan kan betraktas som en 

begräsning men det kan även vara en kompetens som ger ökad förståelse. (Ryd; Grundström; 

Lindblom) Desto fler människor med olika bakgrunder som blandas, desto mer kunskap sätts i 

omlopp. Kunskap överförs när människor kommer i kontakt med varandra. Kontakten skapar 
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oändligt många möjligheter både på individ- och företagsnivå. En möjlighet som skapas är en 

ökad förståelse för varandras olikheter. När en verksamhet väljer att engagera människor med 

olika bakgrunder och åsikter blir de mer mottagliga för åsiktsbyten och mer toleranta för 

bredare spektrum av åsikter. När åsiktsskillnader tillåts uppkommer nya idéer tack vare 

oenighet och öppen kommunikation. (Cox 1994; Aguilar & Stockes 1996; Certo 1996; Ryder; 

Grundström; Johansson, M; Falk; Ohlsson; Kronudd) De olikheter som existerar hos 

medarbetarna kan bland annat skapa diskussioner som anses väldigt viktiga. Konflikter som 

uppkommer på grund av olikheter gör att man lär sig av varandra. A och O är samtalet. 

(Ryder; Kronudd; Falk) Om alla i en ledningsgrupp tänker på samma sätt leder det inte till 

någon utveckling. Olika erfarenheter och kunskaper medför därför bättre beslutsunderlag. 

(Bantel & Jackson 1989; Grundström) 

 

Storstadsregioner som är mer öppna för mångfald lockar till sig fler kreativa människor. 

Den kreativa klassen främjar en öppen, dynamisk, personlig och professionell miljö. De 3T:na 

är nödvändiga i den nya ekonomin men grundstenen för tillväxt inom i ett samhälle är 

mångfald och emigration. Grundström förklarar att de överlevt på den lilla marknaden Kalmar 

för att de vänder sig till alla, både när det gäller kunder och medarbetare. Att vända sig till alla 

är den enda möjligheten till att överleva och möjligtvis växa. (Florida, Grundström) Tack vare 

globaliseringen och mobiliteten kommer företag ständigt komma i kontakt med olikheter. Ett 

affärsperspektiv som då växer fram är att mångfald är ett konkurrensmedel på den lokala och 

internationella marknaden. Genom det tillskott av ”kulturkompetens” som människor med 

annan etnisk härkomst har och via en mångfaldig sammansatt arbetsstyrka anses företagen nå 

ut till en mångetnisk kundkrets alternativt knyta framgångsrika affärskontakter på nationell 

och internationella marknaden. Genom att ha flera medarbetare med olika bakgrunder kan 

mångfalden främjas ytterligare. (Gonäs och Wuokko 2004; Lieberman, 2002; Falk; Lindblom; 

Grundström; Ryder) De företag som välkomnar alla typer av människor skapar ett högre 

värde för kunder, medarbetare, företaget och samhället. Med hjälp av en modell kallad värde 

kedjan kan företag analysera specifika aktiviteter där företag kan skapa värde och 

konkurrensfördelar. Skillnader mellan konkurrenters värde kedja är en viktig källa till 

konkurrensfördelar. Värde kan exempelvis skapas när aktörer lyssnar på vad kunderna 

efterfrågar. Det svenska samhället är mångkulturellt vilket gör att kunderna efterfrågar viss 

förståelse och kunskap om individers olika behov. (Porter, M. 2004; Florida; Johansson, A; 

Grundström; Johansson, M) Det är viktigt att ett företag fokuserar på förvaltning av 

mänskliga resurser. Att vid rekrytering, uthyrning, utbildning och utveckling arbeta med alla 

typer av personal är i vissa branscher nyckeln till att uppnå konkurrensfördelar eftersom 

medarbetare med olika olikheter befruktar varandra väldigt bra. Företag berikas därför på 

många vis av mångfald. (Porter, M. 2004; Johansson, M) 

 

5.2.2 Risk 

 

I det vardagliga livet är det inte alltid så lätt att förstå sig på och uppskatta varandras 

olikheter. Ofta irriteras man därför av olikheter.(Simons och Zuckerman 1994; Falk; 

Grundström; Ryder) Olikheterna är många vilket gör att riskerna och problemen som kan 

uppkomma är lika många. Språk och kommunikationssvårigheter är exempel på problem som 

lätt kan uppstå med en mångfaldig arbetsgrupp. (Loden och Rosener 1996; Kronudd; 

Lindblom; Johansson, A) Det finns alltid grupper som går emot andra grupper. Grupperna kan 

ha värderingar som anses vara diskriminerande och kränkande. Individer i sådana grupper 

anser sig ha bättre värderingar än andra och bedömer andra efter de värderingar de har. Vidare 
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finns det individer som har egna uppfattningar om grupper och för över dem till enskilda 

individer i dessa grupper. När mångfalden ökar på en arbetsplats, ökar potentialen grupper går 

emot andra grupper. Möjligheten att ändra sina förutfattade meningar ökar när människor från 

olika kulturer träffas. När människor med olika kärnidentiteter möts kan konflikter lätt 

uppkomma om grundläggande värderingar så kallade, kulturkrockar. I allmänhet utvecklas 

kulturkrockar när värderingar, attityder och beteenden hos den dominerande gruppen 

ifrågasätts av andra. Värderingar som är förvrängda och överdrivna som gör att människor av 

en viss grupp dras över en kam kan framkalla störningar i organisationen. Om företaget har en 

väletablerad marknad eller målgrupp som består av människor som är fördomsfulla eller som 

inte är intresserande av kulturella äventyr kommer den mångfaldiga och nytänkande 

arbetsstyrkan inte till sin rätt.  (Cox; Loden och Rosener 1996;  Beale 1997; Morrison et al. 

1997; Simons & Zuckerman 1994; Falk; Johansson; Ryder; Grundström)  

 

När en verksamhet söker specifika medarbetare för att främja mångfalden i en verksamhet 

finns det en risk att det kan upplevas diskriminerande och kränkande. (Fägerlind 2004; 

Kronudd; Lindblom) Det kan vara svårt att finna samhörighet i arbetsgrupp om en viss person 

skiljer sig något avsevärt från mängden. Ett exempel kan vara på grund av kulturella 

skillnader. Människor känner sig väl till mods med människor från samma kultur. Tryggheten 

beror bland annat på att vi lätt förstår vår egen kultur, språk och reaktionsmönster. När då 

olika grupper möts i arbetskraft har alla inte samma outtalade mentala språk. Det blir svårare 

att läsa mellan raderna. Desto större skillnad i kulturell bakgrund desto mer stress kan skapas 

vilket i sin tur leder till att samarbetsproblem växer. När människor inte känner sig trygga 

med varandra leder detta till att de är mindre spontana och därmed kan det önskade idéflödet 

minska avsevärt. (Adler 1991; Kottak & Kozaitis 1999; Simons och Zuckerman 1994; 

Grundström; Johansson, M) 

 

När nya människor hamnar i en grupp utsätts de oftast för prövningar som kan vara 

”skämtsamma”. Det är ett sätt för de redan etablerade att vidmakthålla sin dominans eller att 

testa de nyas lojalitet. (Loden & Rosener 1999; Kronudd) Desto större mångfald i en grupp 

med avseende på kön, ålder samt etnicitet desto större sannolikhet för en hög 

personalomsättning. De som känner sig olika som lämnar gruppen. Sammanhållningen mellan 

gruppmedlemmarna ökar när dessa upplever likheter med avseende på åsikter, 

personlighetsdrag och social bakgrund. (Whaley 1998) Dessa mekanismer resulterar att 

arbetskraften över tid tenderar att bli mera homogen än heterogen. (Kossek & Lobel 1996) 

Vidare har beslutsfattare en tendens att anställa, belöna och värdera individer i termer av i 

vilken den anställde stämmer överens med beslutsfattarens egen idealbild. (Kanter 1977)  

 

5.3 Hantering  

 

Ingen kan bortse från sin egen bakgrund. Människor är olika beträffande kön, ålder, etnisk 

eller kulturell bakgrund, klass, intressen, sexuell läggning, familjeförhållande, utbildning med 

mera. Mångfald och mångfaldsarbete handlar om betydligt mer än dessa olikheter.   

Bakgrundsfaktorer påverkar den enskildes attityder och beteenden på arbetsplatsen på samma 

sätt som de påverkar förmågan att samspela och samarbeta med andra. Mångfald i stort ger 

positiva effekter i en organisation. En förutsättning är dock att mångfalden uppskattas, 

värdesätts och att arbetsplatsen kännetecknas av mångfaldklimat. Mångfaldsklimatet i en 

organisation bör återspegla den mångfald som finns i det övriga samhället. Dock finns det 
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vissa svårigheter för många organisationer trots att de är öppna för mångfald. Exempelvis 

präglas vissa yrken av kvinnliga medarbetare vilket gör det svårt att få en jämn 

könsfördelning. Detta återspeglar samhället då majoritetsgrupper förekommer i vissa yrken. 

(Cox 1994; Fägerlind 2004; Kossek & Lobel 1996; Kronudd; Falk; Grundström; Roth 2007, 

Johansson, M)  

 

Policy som genomförts fragmentariskt och utan samordning gör att viss forskning pekar på få 

positiva effekter av ett aktivt mångfaldsarbete. Det räcker således inte med att till exempel ha 

en rekryteringspolicy som stödjer mångfald om inte organisationskulturen har accepterat och 

integrerat mångfald. För att en organisation ska uppnå möjligheter med mångfaldsarbete ska 

organisationen identifiera vilka drivkrafter det finns för att arbeta med mångfald. Det är 

viktigt att ledningen står bakom ett mångfaldsarbete och att förändringar äger rum inom den 

strukturen som företaget arbetar ifrån.(Fägerlind 2004; Roth 2007; Kronudd; Falk; Johnasson 

A; Johansson, M), De problem som kan uppstå på grund av olikheter skall betraktas som vilka 

andra problem som helst. Man måste arbeta bort de fördomar som finns i företaget och det gör 

man bäst med att arbeta med olika människor. Att ständigt arbetar med frågor som kan 

förbättra attityderna kring mångfald är bra eftersom att mångfald är dynamiskt. Mångfald är 

ett utvecklings- och förbättringsarbete. Policydokument är ofta till hjälp då man vill utveckla 

och förbättra verksamheten. Dokumenten kan ses en värdegrund där värdegrunden utgör de 

värderingar som företaget väljer ska finnas inom företaget. (Fägerlind 2004; Roth 2007; 

Grundström; Falk; Kronudd; Ryder; Johansson, M; Johansson, A) 

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. För att lyckas på marknaden måste se till hur samhället 

är uppbyggt och därefter anamma det. Verksamheter belägna på en liten marknad måste 

försöka tillfärdställa och representera de kunder som finns i samhället för att överleva. En del 

av framgångskonceptet för de flesta större företag finns förklarat i att de är ett företag om 

försöker rekrytera medarbetare som återspeglar samhället. När företag rekryterar spelar 

faktorer som kompetensen är mycket viktig roll. Det primära vid rekrytering är att personen 

har rätt kompetens. Samtliga respondenter förklarar att den sociala kompetensen är oerhört 

viktig. Vissa yrken kräver även en kompetens som erhållits via utbildning. Parametrar som 

ålder, kön, etnicitet med mera skall vara sekundärt. (Florida; Grunström; Johansson, A; 

Johansson, M; Kronudd; Falk; SOU 1997/98:16) Framgångfaktor i de flesta 

förändringsarbeten är ett företags förmåga att kommunicera med såväl interna som externa 

intressenter. Kommunikation betraktas av många som ett viktigt styrmedel i en diversifierad 

arbetsstyrka. Det anses vara ett grundläggande och enkelt styrinstrument men det är samtidigt 

en av de mest komplexa aspekterna eftersom det är viktigt att använda ”korrekta” termer med 

rätt uttryck. (Loden och Rosener 1996; Roth 2007; Ryder; Falk; Grundström; Ohlsson; 

Kronudd; Johansson, A) 

 

Det är viktigt för verksamheten och dess ledare att veta att kulturella skillnader har hämmande 

effekt på nystartade arbetsgrupper eftersom deltagarna måste anpassa sig till situationen och 

samtidigt handskas med kulturskillnader. Nybildade, mångkulturella grupper kan av den 

anledningen inte förväntas fungera särskilt effektivt i sina tidiga livsfaser. De möjliga 

fördelarna får först genomslag efter vid senare tillfälle. Därför krävs det tålamod och allas 

engagemang vid mångfaldsarbete. Utan allas engagemang fungerar inte arbetet. (Watson el at. 

1993; Roth 2007; Harrison et al. 1998; Johansson et al. 2005; Ohlson; Grundström; Kronudd ) 

När nya människor hamnar i en grupp utsätts de oftast för prövningar som kan vara 

”skämtsamma”. Det är ett sätt för de redan etablerade att vidmakthålla sin dominans och testa 

de nyas lojalitet. Grupperna har ofta egna värderingar som de vill föra vidare till de nya 
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medarbetarna. All prövning och överföring av värderingar skapar stress. Med tiden erhåller 

gruppmedlemmarna ny information grundad på interaktion och observationer, ersätts de 

ursprungliga antagandena med mera nyanserade och sanna antagande. Ett resultat av detta blir 

en minskning av fördomar och konflikter och ger en ökad sammanhållning. (Loden & 

Rosener 1999; Harisson et al. 1998; Cox; Kronudd; Falk; Grundström)  

 

Vid mångfaldsarbete är det viktigt att inte utesluta någon. De flesta svenska organisationer 

som arbetar med mångfald har tendensen att fokusera på etnicitet och kön. Flera inkluderar 

även ålder, sexuell läggning samt funktionshinder. Organisationer lägger dock allt för liten 

vikt de två sistnämnda vid mångfaldsarbete. Därför finns det en risk att mångfald upplevs som 

en exklusiv satsning för kvinnor och människor med utländsk bakgrund vilket kan skapa ett 

motstånd bland medarbetare som inte tillhör någon av dessa grupper. Det är viktigt att de 

olikheter som existerar på en arbetsplats inte hindrar medarbetare från att utföra sitt arbete. Ett 

arbete med mångfald kan upplevas olika mellan individer beroende på hur individerna 

uppfattar följderna av förändringsarbetet för egen del. (Fägerlind 2004; Roth 2007; Kronudd)  

Mångfaldsarbete förklaras med ”att leda och hantera olikheter”. Detta visar att det handlar om 

mer än bara själva blandningen av människor vilket kräver en aktiv handling av 

organisationen och dess medarbetare. För att tillvarata och helt utveckla varje gruppmedlems 

potential behövs en engagerad ledare som har kunskap om de likheter och olikheter mellan de 

demografiska grupperna. Ledaren skall vara lyhörd för verkliga skillnader när de förekommer 

och samtidigt sträva efter att minska negativ inverkan på grund av fördomar. Vidare bör 

ledaren ha ett förhållningssätt som betraktar gruppen ur ett individperspektiv, vilket bland 

annat kan innebära att ledaren får insikt i sina egna fördomar och förutfattade meningar. Detta 

skapar en miljö som främjar en multikulturell organisation och ger lika möjligheter och 

villkor för alla medarbetare. (Arredondo 1996; Fägerlind 2004; Chemers och Murphy 1995; 

Roth 2007; Ohlsson; Grundström; Falk; Kronudd; Ryder) Vid mångfaldsarbete kan 

organisationer ta hjälp av ” värde kedjan”. Modellen hjälper till att analysera specifika 

aktiviteter där företag kan skapa värde och konkurrensfördelar. Skillnader mellan 

konkurrenters värde kedjan är en viktig källa till konkurrensfördelar. Värde kedjan kan därför 

bidra med idéer om vart och varför mångfald bör användas. (Porter 2004; respondet) 

 

Sammanfattningsvis för att lyckas med mångfaldsarbete krävs uthållighet, delaktighet, ett 

strategiskt tänkande samt kunskaper om lagstiftning och omvärlden. Vidare skall 

organisationen skrivna planer, föreskrifter, mål med mera där syftet är att visa att ledningen 

menar allvar med sina insatser och belönar beteendeförändringar som ligger i linje med dessa. 

Organisationen ska erbjuda träning för att hantera andra kulturer bättre, stödja kulturella 

gruppidentiteter, ska även peka på de överordnade målen och belöna accepterande av 

mångfald. De fördomar som finns i organisationen bör arbetas bort och detta genom bland 

annat att rekrytera människor med olikheter och visa att det är positivt med mångfald. På så 

vis föregår verksamheten med gott exempel. Vidare lär sig företag av varandra. En lärande 

verksamhet kan därför sprida sitt lärande om mångfald till andra företag och branscher, 

intressenter likt leverantörer, konsulter och före detta anställda vilket genererar positiva 

effekter. (Ferdman 1992; Roth 2007; Kossek & Lobel 1996; Porter 2004; Kronudd; 

Grundstöm; Falk; Johasson, A)  
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6. SLUTSATS 

 

Med den information som insamlats för denna studie skall vi i slutsatsen försöka besvara får 

forskningsfråga. 

 

Studien inleddes med en förhoppning om att få en ökad förståelse om fenomenet mångfald. 

Mångfald omfattar många infallsvinklar, vilket gör att vi som forskare vill se vad mångfald 

innefattar samt vilka eventuella effekter som kommer därav.   

 

Vi ska besvara vår forskningsfråga som lyder:  

 

Vilka effekter medför mångfald i arbetslivet?  

- Hur kan effekterna hanteras?  

 

Med denna studie kan vi konstatera att mångfald har visat sig generera oändligt många 

effekter allt från kreativitet, effektivitet till kulturkrockar samt konflikter. Flertalet av våra 

respondenter har dock bekräftat att dessa effekter är svåra att mäta i siffror.  Vi har från både 

teorin och våra respondenter lärt oss att mångfald skapar möjligheter och risker.  

Möjligheterna kan ses i korsbefruktningar som uppstår i en miljö präglad av mångfald och 

detta kan tänkas öppna nya tankebanor som tidigare varit osynliga för delar av omvärlden. Det 

som kan uppstå i kulturskillnader är att språk- och kommunikationssvårigheter kommer till 

ytan.   

 

Vi uppfattar kunden som den viktigaste intressenten för ett företag. När ett företag återspeglar 

det övriga samhället resulterar detta att kunder känner sig välkomna och kan identifiera sig 

med verksamheten och dess medarbetare, vilket gör att företaget erhåller gott anseende från 

samhället. Detta leder i sin tur till kundtillfredställelse som gör att kunderna vill återkomma. 

Övriga intressenter kan även relatera och uppleva samhörighet till organisationen när den 

återspeglar det övriga samhället. Vi förmodar att de företag som lyckas se olikheter som 

möjlighet kan dra stor nytta av de olika kompetenser, erfarenheter med mera som 

medarbetarna har. De flesta av våra respondenter bekräftar detta och menar att det är väldigt 

viktigt att kunderna kan relatera till företaget och dess medarbetare. Vi anser att genom att en 

mångfaldig arbetsgrupp kan företag få möjlighet att överleva och eventuellt växa. Detta kan 

resultera i ett starkare varumärke. Vi ser när ett företag får en legitimitet kan ett värde skapas 

för företaget och dess intressenter. När ett företagets värde är bättre än konkurrenternas 

uppnås konkurrensfördelar. En effektiv hantering av mångfald i ett företag kan åstadkomma 

ökad trivsel bland medarbetarna, lägre frånvaro, bättre samarbetsförmåga och minskade 

fördomar. Av de olikheter som existerar på en arbetsplats kan effektivitet, produktivitet, 

innovativa idéer och lägre personalkostnader åstadkommas. Effekterna på samhällsnivå blir 

en högre efterfråga på en arbetsplats och samhällsutveckling. Vår studie har föranlett oss till 

att när människor med sina olikheter blandas uppstår i början en viss osäkerhet för det som 

anses annorlunda. Efter en viss tid skapas en förståelse för varandras olikheter, vilket leder till 

att människor berikas med nya erfarenheter samt blir mer toleranta för meningsskillnader. 

Globaliseringen resulterar i att människor har möjlighet att flytta runt och arbeta, vilket skapar 

en kulturkompetens. Samtliga respondenter menar organisationer berikas att den 

kulturkompetens som deras medarbetare innehar. Det anses skapa en ökad förståelse om de 
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kunderna som har samma härkomst som medarbetarna, och på det sättet tillfredställa deras 

behov bättre.  

 

Genom den denna studie har vi lärt oss att det i vardagliga livet inte alltid är så lätt att 

uppskatta varandras likheter och olikheter, vilket gör att kulturkrockar och konflikter kan 

uppstå. Med en mångfaldig arbetsstyrka kan språk- och kommunikationssvårigheter 

förekomma. I brist på kunskap kan fördomar uppstå som gör att grupper av människor går 

emot varandra. När en verksamhet strävar efter eller består av en mångfaldig arbetsstyrka kan 

vi se att det föreligger en risk för diskriminering. Med detta menar vi exempelvis om en 

kvinna rekryteras före en man på en arbetsplats kan det för båda parterna upplevas 

diskriminerande då man valts och valts bort på grund av olikheten, könstillhörighet. Det som 

betraktas som en fördel kan vara en nackdel för någon annan. Det är således viktigt att vara 

tydlig med det man vill åstadkomma som ett företag eller en ledare. En av våra respondenter 

bekräftar detta när denne förklarade att det var svårt att annonsera utan att uppfattas 

kränkande. När en individ på en arbetsplats skiljer sig något avsevärt från majoriteten kan 

denne ha svårigheter att samarbeta och finna samhörighet i arbetsgruppen. Detta kan resultera 

i att personen väljer att lämna arbetsplatsen. Ingen kan bortse från sin bakgrund, vilket gör att 

organisationerna förr eller senare måste se över och hantera effekterna som uppkommer på 

grund av att vi alla är olika. För hantera effekterna på ett framgångsrikt sätt krävs det till en 

början med att olikheterna tillvaratas, uppskattas och värdesätts. Vi har från våra respondenter 

kunnat förstå att ett sätt att hantera detta är genom de olika jämställighetsplaner som de 

arbetar ifrån samt genom de olika samtal som finns för att lösa problem som eventuellt kan 

förekomma. Med policydokument kan företag på ett strategiskt sätt hantera mångfald och dess 

effekter. En policy som stödjer mångfald men inte anammat och arbetat med det fullt ut kan 

inte betraktas som att företaget främjar mångfald.  

 

En framgångsfaktor i ett mångfaldsarbete är företagets förmåga att kommunicera med interna 

och externa intressenter. Det är viktigt att använda ”korrekta” termer med rätt uttryck så att 

missförstånd inte uppstår. De problem som kan uppstå på grund av att människor är olika ska 

ses som vilka problem som helst. Med en fungerande kommunikation kan dessa problem 

lösas effektivt. Avsikten med denna kommunikation är bland annat att organisationer kan 

genom samtal lösa sina problem. Vi ser att samtalen kräver opartiska medlare samt ett forum 

för diskussioner. Vidare ska mångfaldsarbetet inte exkludera någon. Organisationer har en 

tendens att fokusera på vissa kategorier av mångfald, vilket gör att vissa kategorier får mindre 

fokus. För att lyckas hantera effekterna av mångfald krävs det att företagen rekryterar 

medarbetare som representerar samhället. Dock ligger en primär fokus på att rekrytera 

medarbetare med ”rätt” kompetens för aktuell arbetsuppgift. Nystartade grupper där olikheter 

finns representerade kan uppleva hinder i samarbete. Det är vikigt att ledningen har 

överseende med detta eftersom sådana problem avtar med tiden. Vi ser gärna att 

ledningsgruppen innehar olika erfarenheter och kunskaper så att företaget kan arbeta mot 

utveckling då en heterogen ledningsgrupp bidrar med bättre beslutsunderlag och nya idéer 

som inte liknar de gamla.  

 

Vi anser att effekterna av mångfald kräver en aktiv handling av organisationer och dess 

medarbetare. En engagerad ledare som tillvaratar de positiva effekter som genereras och 

försöker arbeta för att minimera riskerna är att föredra. Medarbetarna uppskattar en sådan 

ledare, vilket leder till att dessa strävar mot samma mål som ledaren och organisationen. Vi 

menar för att lyckas med ett mångfalsarbete krävs det att alla i organisationen har samma 

målsättningar och samma förståelse vad det beträffar mångfalden. Det är av stor vikt att 
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ledningen står bakom och stödjer varje beslut. Det även mycket viktigt att 

beteendeförändringar belönas och uppmärksammas så att toleransen och förståelsen för 

människors olikheter ökar. Respondenterna har dock inte förklarat att de belönar 

beteendeförändringar dock har vi fått uppfattningen om att beteendeförändringar mot det 

positiva ger belöningar i sig.  

  

Vi drar slutsatsen att mångfald har många effekter. Det är övervägande positiva effekter som 

skapar möjligheter för utveckling på individ-, organisation och samhällsnivå om dessa 

värdesätts och tillvaratas på ”rätt” sätt.  Riskera som förknippas med mångfald är små men 

bör inte bortses ifrån. Dessa effekter hanteras bäst om det finns en ledare som förespråkar 

mångfald och vill främja den.  

 



Déspina Georgiadou och Yordanos Yemane 

Magisteruppsats i Ekonomistyrning, VT 2010 
 

 50 

7. DISKUSSION  

 

I uppsatsens avslutande kapitlet diskuterar vi den information vi erhållit och ger våra egna 

uppfattningar och synvinklar kring vårt problemområde. Kapitlet inleds med en egenutformad 

modell som vi diskuterar kring. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

ALL KINDS OF SHAPES AND SIZES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill med vår egenutformade modell ”All kinds of shapes and sizes” illustrera och 

sammanfatta hur individerna i samhället ser ut idag och hur dessa individer påverkar företag. 

Den blåa ringen representerar samhället och alla dess olika invånare. Den röda ringen 

representerar ett företag. Pilen i mitten förklarar att samhällets individer påverkar företaget 

och företag påverkar samhället.  

Vi kommer alla i kontakt med främmande kulturer, språk, utseenden och allt som inte 

representerar majoritetsgrupper i samhället. Studien har lärt oss att mångfald generar oändligt 

många fördelar och ett fåtal risker som kan försvinna om man hanterar dem på rätt sätt. 

Fördelarna på organisationsnivå för vinstdrivande företag är en chans till ökad lönsamhet och 

för icke-vinstdrivande organisationer ett ökat värde hos intressenter. Ökad lönsamhet och 

värde är något de flesta organisationer strävar efter. Detta gör att intressenterna efterfrågar att 

organisationen utvecklas i takt med övriga samhället. Vi ser därför att företag vid 

förbättringsåtgärder skall fokusera på mångfaldsarbete. Vid mångfaldsarbete kan 

 

 

 FTG 
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konkurrensfördelar uppnås som förklarar att företaget lyckats bättre med något än resterande 

konkurrenter. Mångfaldsarbete kan se som en strategi för företag att uppnå de mål företaget 

vill åstadkomma.  

 

Att det inte finns en klar definition om begreppet mångfald finner vi lite oroväckande. 

Mångfald har på senare tid börjat inkludera allt fler områden vilket gör att organisationer och 

dess medarbetare inte kan få en riktig uppfattning om vad mångfald faktisk innebär. När 

skilda åsikter existerar om begreppet kan vi se att företag väljer att fokusera på endast de 

kategorierna de finner att mångfald innefattar. Detta kan resultera i att vissa kategorier som 

inkluderas i vår definition av mångfald faller bort vid organisationers mångfaldsarbete. Därför 

anser vi att företag skall se över hur de definierar mångfald och om det överrensstämmer med 

medarbetarnas definition. Vi tolkar likt andra forskare att mångfaldsarbete handlar om ”att 

leda och hantera olikheter”. Fördomar och åsikter har vi alla och för att mångfaldsarbetet skall 

uppfattas som positivt anser vi att en stor och tung utmaning ligger framför ledningens fötter. 

Det är viktigt att ledningen hanterar mångfaldens effekter på bästa möjliga sätt så 

möjligheterna får blomstra och att riskerna hämmas. Vidare anser vi det viktigt att ledarna ser 

medarbetarna som individer med olika erfarenheter som kan berika företaget. Fokus bör 

därför riktas på individers uppfattning om mångfald och förklara hur och varför företaget 

väljer att använda sig av vissa åtgärder. Motsättningar som finns, kan tack vare en positiv syn 

på mångfald minska eller helt elimineras vilket tillåter individer att vara dem själva. När 

individer uppskattas för deras personlighet anser vi att det skapas en trygghet vilket gör att 

medarbetarna presterar bättre vilket gynnar företaget.  

 

Rädslan för nya synsätt kan vara en orsak till varför vissa väljer att inte arbeta med mångfald. 

Men rädslan ska inte behöva stoppa någon. När datorerna kom fasade många över att de 

skulle ta över allt för mycket, nu finns det knappt ett hushåll utan en dator. Rädslan om hur 

man skall hantera nya synsätt finner vi som en utmaning. Utmana rädslan så kan du uppleva 

fördelarna med mångfald. Alla är vi trots allt olika. Varför skall någon anses inte passa in för 

att de skiljer sig från mängden? De individer som tänker och agerar på ett annat vis än 

majoriteten har vi kommit till att förstå befruktar nytänkande vilket kan leda organisationen 

framåt. Vi har tack vare denna studie lärt oss att mångfald ofta kan ses som något positivt 

samt finner vi inga gränser för de möjligheter som mångfald kan åstadkomma. Tänk om alla 

vore lika och tänkte lika, då hade varken individer, företag eller samhället utvecklats.  

 

Vi inledde studien med en definition av mångfald som tryckte mest på kön, etnicitet, sexuell 

läggning, ålder och funktionshinder. Under de tio veckor vi arbetat med denna uppsats har vi 

skapat oss en annan uppfattning om mångfald. När företag använder sig av mångfaldsarbete 

kan det lätt uppfattas som att man arbetar med en grupp som tidigare inte varit representerad i 

företaget. Vi finner att detta inte alls är rättvisande bild då alla är olika och befinner vi oss 

ständigt runt mångfald, sen kan olikheterna delas upp i olika grader. Vill vi nya avsluta denna 

studie med vår nya definition om mångfald: ”Mångfald är en blandning av olikheter, 

olikheter finns representerade i oss alla men med olika grader på grund av samhälls- och 

kulturuppfattningar ”.  
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Avslutande ord 

Organisationer bör tillsammans med sina anställda fokusera på att hålla företaget effektivt, 

vinnande och på rätt spår. De ska hjälpa de anställda att använda sina talanger och färdigheter 

för att nå organisationens mål. De ska respektera och värdera människor samt ska de erkänna 

och agera efter deras bidrag. Organisationer och dess anställda ska skapa en miljö där 

anställda har ett intressant arbete och tycker om sina arbetskamrater. Om du startar med att 

erkänna de sätt du liknar dina medarbetare kommer du acceptera och förstå andra människor 

när skillnaderna dyker upp.  

Förslag till vidare forskning  

Uppsatsens har berört hur mångfaldens existens skapar effekter. Efter tankar och 

observationer finner vi att det saknas en del forskning inom området vilket gör att vi vill ge 

förslag på vidare forskning: 

 Hur kan mångfald mätas i kronor och ören. 

 Hur kan mångfaldsarbete inkluderas i strategiutformning 

 Vi och många andra forskare har gjort kvalitativa studier. För att få en bredare 

uppfattning som inkluderar allt fler organisationer bör en kvantitativ forskning göras 

med fokus på mångfald och dess effekter.  
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Bilaga 1 

Intervju med chef/ledare 

1. Hur definierar du mångfald?  

2. Vad har ni för kriterier när ni anställer folk? Något speciellt som ni söker hos en viss 

person? 

3. Hur ser ni på ”olikheter” som de anställda har?  

4. Vilka möjligheter och risker som ni ser med mångfald? 

5. Hur arbetar ni när ”kulturkrockar” eller konflikter förekommer pga. att människor är 

olika?  

6. Vad tycker att ni skulle kunna förbättra för att främja mångfalden i ert företag?  

7. Hur mäter ni resultatet av mångfald?  

8. Vad har för kriterier när ni anställer folk? Något speciellt som ni söker hos en viss 

person?  

9. Om ni jobbar för att främja mångfalden, varför gör ni det?  

10. Vilket samband finns det mellan mångfald och tillväxt? 
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Bilaga 2 

Intervju med Göran Lindblom  

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

2. Hur definierar du mångfald? 

 

3. Hur ser mångfalden ut i Sverige? 

 

4. Varför tror du att företag vill eller behöver arbeta med mångfald? 

 

5. Varför tror du att mångfald behövs? 

 

6. Hur anser du att man ska arbeta med för att främja mångfald i Sverige? 

 

7. Varför tror du att företag vill eller behöver arbeta med mångfald? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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