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Syftet med studien är att förstå hur den utvalda organisationen arbetar 
mångfaldsfrämjande vid rekrytering och tar tillvara på de egenskaper mångfalden 
bidrar till. Studien baseras på en empirisk undersökning där en kvalitativ metod i 
form av informantintervjuer i kombination med en dokumentstudie ligger till 
grund. De teoretiska utgångspunkterna för studien baseras kring två stora 
huvudområden för studien: rekrytering och mångfald. Där författarna Lindelöw 
(2008) och Fägerlinds (2012) tankar och teorier till största del har använts i 
bakgrunden och resonemangen. Studien visar att organisationen har verktyg och 
metoder för att främja mångfald i organisationen vid rekrytering, men att cheferna 
har kommit olika långt i sina verksamheter med mångfalden. Detta kan bero på 
personliga faktorer hos cheferna, storleken på organisationen men även avsaknad 
av resurser såsom tid, tydliga mål, direktiv och budget för mångfaldsarbetet. 
Sammanlagt kan alltså dessa faktorer ha påverkat resultatet av mångfalden i 
organisationen. 
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INTRODUKTION 

Mångfald i arbetslivet har på sistone blivit ett högaktuellt ämne och lär bli mer aktuellt i 
framtiden på grund av att vi står inför nya utmaningar bland annat på grund av ökad 
globalisering, organisationsförändringar, ökade krav på jämställdhet etcetera. Samhället 
förändras och befolkningen är inte längre så homogen i fråga om bakgrund, 
erfarenheter, kunskaper, värderingar och liknande som den historiskt sett varit. För att 
kunna främja mångfald i arbetslivet och använda den som en resurs har det visat sig 
kräva kunskap om vilka faktorer som påverkar främjandet av mångfald. Det är inte 
endast den enskilda gruppens eller personens egenskaper som ska tas hänsyn till, utan 
det bör även reflekteras över organisationens attityd till olikheter och vikten av en 
tillåtande arbetsmiljö där oliktänkande blir en naturlig del av vardagen (Singh, Winkel 
& Selvarajan, 2013). För att organisationen ska lyckas rekrytera en mångfald krävs det 
även ett intresse för olikheter hos människor och en definition av egenskaper som 
organisationen anser vara mångfald. Organisationen bör även ha verktyg och metoder 
som verkar icke-diskriminerande och som främjar mångfald vid rekrytering (Lindelöw, 
2008). Men det finns fortfarande utmaningar i att rekrytera en mångfald, att tillvarata 
och utveckla den kompetens som finns i våra organisationer (Fägerlind, 2012). Mot 
denna bakgrund är det av intresse att undersöka den utvalda organisationens 
mångfaldsarbete i dess rekryteringsprocess. Dessutom har studien som syfte att studera 
hur organisationen tar till vara på de egenskaper mångfalden bidrar till.  
Denna studie kan vara intressant och upplysande för oss som blivande personalvetare 
som redan är aktiva i arbetslivet, eller som snart ska börja arbeta med att rekrytera och 
kompetensutveckla personal på våra arbetsplatser runtom i landet.  

Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet är tanken att ge en teoretisk grund för de aktuella ämnesområden 
studien handlar om. Just denna studie har rekrytering och mångfald som de två största 
områdena men även andra begrepp och teorier är nödvändiga att få en inblick i.  
Studien har en kombination av ledarskapsperspektiv och medarbetarperspektiv. 
Ledarskapsperspektivet utgår från att det är ledarna som rekryterar. Dessa ledare är även 
medarbetare i den utvalda organisationen och studien baseras även på deras egna 
upplevelser av mångfald i organisationen. 

Rekrytering 

Rekrytering historiskt sett 
Ordet rekrytering kommer från början från det militära. När soldater skulle hittas till 
armén ville de ha rätt man på rätt plats och av den anledningen började arbetet med 
något som kallades rekrytering. Rekrytering har sedan dess utvecklats enormt mycket 
och det finns många olika teorier och metoder som beskriver vad som kan anses vara 
det bästa sättet att som organisation lyckas med sin rekrytering. Redan tidigt fanns det 
en vilja att inom rekryteringsområdet ha vetenskaplig grund i rekryteringen. 
Forskningen kom att handla om psykologi och olika psykologiska tester började tas 
fram för att med hjälp av dem kunna urskilja vem eller vilka som passade bäst för en 
viss tjänst. På de arbetsplatser som inte hade särskilt utvecklade rekryteringsrutiner 
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kunde arbetslösa arbetssökande stå utanför porten på morgonen när produktion eller 
liknande skulle sätta igång och fråga om de kunde få arbete. Även rekrytering genom att 
någon som redan arbetade på en arbetsplats rekommenderade någon som de kände var 
vanligt. Under 1960-talet började de ganska nya företeelserna, personalavdelningarna, 
utforma mer standardiserade program och rutiner för hur rekryteringen skulle ske. Nu 
fanns det en vetskap om omfattningen av de negativa konsekvenser som ofta följde en 
felrekrytering (Bergström, 1998). 

De psykologiska tester som hittills varit väldigt populära inom rekryteringen blev under 
slutet av 60-talet starkt ifrågasatta under tiden som den humanistiska politiska vågen 
började dra in över Sverige. Nu lades mer och mer fokus på att motivera medarbetare 
som fanns i organisationen och mindre fokus på att anställa rätt från början. Man 
menade helt enkelt att arbete är så komplext att det inte genom texter går att förutse hur 
personer kommer att agera och prestera i en viss roll. 1977 ansågs arbetsgivarens totala 
makt över anställningsförfarandet minskas i och med Medbestämmandelagen (MBL) 
som infördes då. Det är även då, under 70-talet, som rekrytering även börjar ses som ett 
verktyg för att minska diskriminering och främja jämlikhet (Bergström, 1998).  

Hur är rekrytering ett verktyg för att skapa mångfald? 
Rutiner, strategier och personalpolitik över lag som förespråkar en rättvis 
rekryteringsprocess med hänsynstagande till sådana faktorer hos arbetssökande som är 
relevanta och i förväg genomtänkta bör vara något som bidrar till att organisationer 
rekryterar en mångfald av medarbetare. Dock förutsätter detta att respektive 
organisation är intresserade av människor som är olika och som består av en mångfald, 
vad det nu innebär i just den organisationen. Det behöver inte betyda att de för 
mångfaldens skull är intresserade av en mångfald utan att de av andra, rent 
företagsmässiga, anledningar anser att det gynnar organisationen om medarbetarna inte 
består av en homogen grupp (Lindelöw, 2008).  

”Magkänslan” 
Bergström (1998) tar i sin avhandling upp exempel där personer som arbetar med 
rekrytering berättar att de i sitt arbete tar hänsyn till sina egna tolkningar av hur det 
skulle vara att arbeta med personen, huruvida den skulle passa in i arbetsgruppen och så 
vidare. Dessa utlåtanden gör att det går att dra slutsatsen att de använder sig av en 
känsla snarare än av den kravprofil som finns. Dock går det att tänka sig att det i 
kravprofilen finns önskemål om att personen som rekryteras ska uppfylla det kriteriet 
som precis nämndes. För att sådana slags egenskaper ska kunna bedömas och tas 
hänsyn till bör det vara av vikt att det finns en generell definition av organisationens 
organisationskultur och de personer som finns i organisationen eller arbetsgruppen. Om 
det inte finns eller inte tas hänsyn till är den logiska bedömningen att rekryteraren 
baserar sin bedömning av uppfyllandet av dessa kriterier på sin egen uppfattning och 
bild av organisationens kultur och medarbetare, vilket inte kan ses bidra till att 
mångfald rekryteras.  
Det har också visat sig i en studie som handlar om rekrytering av företagsledare att de 
som rekryterar lägger värde i att den som får jobbet ska vara en person de andra känner, 
trivs med och känner sig trygga med. I dessa fall vill rekryteraren anställa någon denne 
tror kommer att ”passa” att arbeta med (Holgersson, 2003).  
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Detta kan ske omedvetet eller medvetet och en orsak kan vara att chefer (som oftast i 
högre positioner är män) blir osäkra över hur de ska bedöma personens kompetens och 
erfarenheter om den sökande skiljer sig mycket från den gällande normen, om den 
sökande exempelvis är en kvinna. Det gör att många sökande sållas bort på grund av att 
de avviker från det som anses normativt i dessa positioner. Då blir det svårt att uppnå 
exempelvis jämställdhet eftersom cheferna reproducerar sig själva och ingen förändring 
kan således ske (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011). 
Viktigt att ha med i betänkande vid resonemangen och diskussionerna i denna studie är 
att det säkert kan ske undermedvetna selektioner vid rekrytering. Till exempel skulle det 
kunna vara så att en person med ett namn som uppfattas som utländskt blir bortvald vid 
rekrytering med motiveringar som inte alls tyder på att det skulle ha att göra med etnisk 
tillhörighet fastän det egentligen beror på det. Vid rekryteringen anses alltså negativa 
faktorer hittas som inte gör personen lämplig för uppdraget men om en likvärdig 
kandidat hade haft ett namn som uppfattas svenskt hade dessa faktorer inte 
uppmärksammats eller bedömts som mindre fördelaktiga. Det skulle vara väldigt 
intressant att studera sådana här undermedvetna selektioner men eftersom denna studie 
genomförs med hjälp av intervjuer kan informanterna endast svara det de är medvetna 
om att de väger in vid selektering.   
 
Karlsson (2012) skriver om fyra olika nivåer i medvetandet. Den första nivån är den 
medvetna nivån som alltså är det man är medveten om att man tänker. Den andra nivån 
kallas det undermedvetna och handlar om det vi inte alltid tänker på men som vi kan 
tänka på och vara medvetna om ifall vi riktar vår uppmärksamhet mot just det. Den 
tredje nivån, det förmedvetna, är det som är helt bortkopplat från det medvetna men som 
går att komma ihåg ganska lätt om någon tex. frågar vad man hade på sig för kläder för 
en vecka sedan. Den allra sista nivån, som också är den mest djupa och svåråtkomliga 
nivån, kallas för det omedvetna. Det omedvetna är oftast sådant som en människa inte 
vill minnas på grund av ett det är ångestframkallande eller helt enkelt jobbigt att vara 
medveten om. Det är våra försvarsmekanismer som gör att detta material göms i det 
omedvetna. Det kan däremot visa sig i drömmar eller komma fram under psykoanalys. 
Selektioner vid rekrytering skulle ju alltså kunna vara både medvetna, undermedvetna, 
förmedvetna eller omedvetna och vara olika svåra att få syn på och hantera beroende på 
vilken nivå av medvetande det handlar om.   

Kompetens 
När en rekrytering ska göras är den som rekryterar inte sällan intresserad av att anställa 
en person med rätt kompetens för uppdraget. Men vad innebär egentligen begreppet 
kompetens? Lindelöw (2008) delar upp begreppet i två underbegrepp. Kompetens består 
dels av färdigheter och dels av förhållningssätt. Färdigheter är det begrepp som vi kan 
koppla ihop med ett annat begrepp, intelligens. Det handlar om människors förmågor att 
utföra olika uppgifter. Förhållningssätt kopplar tydligare an till människors 
personlighet. Detta är ett komplement till färdigheterna och handlar om hur individen 
beter sig och reagerar. Författaren är också tydlig med att det är centralt att alla i 
organisationen är medvetna om den gemensamma definitionen och innebörden av 
kompetensbegreppet.  
 
Det är inte bara kompetensbegreppet som behöver förtydligas så att hela organisationen 
har samma definition. Bryts färdigheter och förhållningssätt ned inser man snart att det 
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finns många underbegrepp som tillhör respektive kategori och som kan uppfattas eller 
tolkas olika av olika personer. Lindelöw (2008) är av uppfattningen att de förmågor och 
färdigheter som eftersträvas i en viss tjänst faktiskt är ganska generella och är den 
samlade kompetens som organisationen söker hos de flesta medarbetare. Därför finns 
det i hennes bok ”Kompetensbaserad Personalstrategi – hur du tar reda på vad 
organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden” ett 
förslag på en generell kompetensmodell som i princip alla organisationer kan ta hjälp 
av. Modellen består av fyra kategorier; personliga förmågor, sociala färdigheter, 
ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter. Under dessa rubriker finns det sedan 
ett antal förslag på egenskaper som kan vara värdefulla att en medarbetare innehar samt 
förklaringar av vad egenskapen betyder (Lindelöw, 2008).  

Trivs man i sin roll presterar man som bäst  
Olika arbetssituationer ställer olika krav på vilken person och vilken kompetens som 
passar bäst. Lindelöw (2008) är övertygad om att medarbetare presterar bäst ifall denne 
trivs med sitt arbete och menar att där denne trivs bäst är där ens kompetens bäst 
”passar in”. Författaren framhåller att det är möjligt för en person att utge sig för att 
vara på ett visst sätt för att det ska verka som om just dennes kompetens är rätt för 
uppdraget. Men under press eller efter en längre tid visar det sig alltid vem man 
egentligen är. Med bakgrund av detta menar Lindelöw att det är av vikt att analysera de 
sociala aspekterna i tjänsten man rekryterar till för att kunna ställa krav på vilken sorts 
förhållningssätt den nya medarbetaren bör ha.  

Rekryteringsprocessen 
Lindelöw (2008) framhåller rekryteringen som ett sätt för organisationen att 
marknadsföra sig. Det är viktigt att organisationen tänker igenom vad den förmedlar 
genom rekryteringen och vilken bild som ges av organisationen. En så enkel sak som att 
sända en bekräftelse till alla sökande att deras ansökan är mottagen eller att meddela 
alla som inte gått vidare i processen att de gärna ska ansöka nästa gång, kan ge en 
positiv och professionell bild av organisationen.  
I Lindelöws bok ”Kompetensbaserad personalstrategi” (2008) går det 
sammanfattningsvis att uppfatta rekommendationer om att en rekryteringsprocess bör se 
ut ungefär som nedan: 

1. Behovsanalys görs (om bedömning görs att rekrytering ska ske; gå vidare till 
punkt 2) 

2. Kravspecifikation författas 
3. Medieval och annonsering sker 
4. Urval inför intervju 
5. Intervjuer genomförs 
6. Andra eventuella kompletterande bedömningsmetoder (till exempel 

arbetspsykologisk testning) 
7. Beslut fattas efter bedömning 

 
Behovsanalys 
De flesta organisationer är väl medvetna om hur pass omfattande de negativa 
konsekvenserna av en felrekrytering kan bli. Därför lägger många organisationer ned 
mycket tid och omfattande resurser på rekryteringsprocessen. Lindelöw (2008) menar 
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dock att det allra största felet de flesta gör när de rekryterar är att de inte lägger ned det 
arbete som krävs när det kommer till förberedelse. Författaren menar att det är av lika 
stor vikt att man gör en noggrann behovsanalys för att förstå vilken typ av tjänst som 
behövs som att man gör en bra analys av de personer som söker den. Författaren nöjer 
sig inte med att konstatera detta utan förklarar också vad som kan vara anledningarna 
till att behovsanalyser inte görs i den utsträckning de skulle behöva göras. Tidspressen 
och den höga arbetsbelastningen på de chefer eller annan personal som ska genomföra 
rekryteringen kan vara en bidragande faktor. Även kunskaper om hur man gör och 
verktyg att använda för att lyckas är för få. Det är klokt av organisationer att ta fram 
manualer för hur en behovsanalys ska genomföras. Dessutom kan det vara så att de som 
genomför rekryteringsprocesser inte anser att en sådan pass struktur och tydlighet som 
kompetensbaserad personalstrategi förespråkar är den bästa vägen att gå (Lindelöw, 
2008).  

Kravspecifikation 
Med utgångspunkt i behovsanalysen är det sedan tid att skapa en kravspecifikation. 
Kravspecifikationen bör innehålla vilka utbildningskrav som ställs, vilka erfarenheter 
som krävs för att kvalificeras samt vilka övriga kunskaper som den sökande bör ha. 
Kunskap som begrepp går under kompetensens underrubrik färdigheter. Inom den 
kompetensbaserade personalstrategin är det viktigt att allt görs för att inte missa en 
potentiellt stark kandidat till den lediga tjänsten. För att lyckas med detta fodras att de 
krav som ställs är motiverade. Är kraven för hårda för vad som egentligen behövs 
riskerar organisationen att använda kravet endast som en möjlighet till att sortera, vilket 
i sin tur kan leda till att den bästa kandidaten sorteras bort i onödan. När det gäller 
utbildningskrav riskerar man till exempel att sortera bort personer med alternativa eller 
utländska utbildningar. När det kommer till erfarenhetskraven är det även här viktigt att 
inte ställa för snäva krav. Det är också nödvändigt att undersöka vad erfarenheten en 
sökande säger sig ha har lett till för insikter och förståelse för att den ska kunna 
värderas. Kunskapskraven är väldigt viktiga då de har rak påverkan på hur personen 
kommer att kunna prestera i sina arbetsuppgifter. Kunskap är inte bara kopplat till 
formell utbildning och erfarenhet. För att kunna hitta en person som både har genomfört 
den utbildning som krävs men som också är väldigt duktig inom de specifika områden 
som är allra viktigast i det tänkta arbetet ska kunskapskravet ställas för sig (Lindelöw, 
2008).  
 
Även Granberg (2011) lägger vikt vid att man i ett tidigt skede i processen verkligen gör 
en analys av läget när det uppstår en vakans. Kanske ska denna typ av arbete inte ens 
finnas internt i organisationen utan istället outsourcas? Eller kanske ska den vara en 
deltidstjänst? Kanske behövs inte ens denna tjänst längre? Kanske ska den bara justeras 
lite grand? Oavsett vad som organisationen kommer fram till är det viktiga analyser att 
göra innan rekryteringsprocessen drar igång och börjar arbetet med att hitta den bästa 
kandidaten för jobbet (Granberg, 2011).   

 
Medieval och annonsering 
Enligt Lindelöw (2008) är det några punkter som måste tänkas igenom innan 
annonseringen påbörjas. Till att börja med bör en analys göras över i vilka forum 
målgruppen man vill attrahera befinner sig och uppmärksammar en annons. Efter det är 
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det dags att ta ställning till huruvida det går att anta att personerna kommer att söka 
arbete aktivt eller om de behöver blir uppsökta. När detta är fastställt behöver man 
komma fram till vilken typ av annons det ska vara och vilken ton den ska förmedla. 
Slutligen tar man ställning till vad man vill förmedla om organisationen.  
 
Granberg (2011) presenterar en mängd olika tillvägagångssätt och forum en 
organisation kan använda sig av för att nå ut till de rätta sökande. Bland annat tar 
författaren upp annonsering hos arbetsförmedling och på internet. Granberg (2011) tar 
också upp alternativ och komplement till den traditionella annonseringen så som 
headhunting och nätverkande som tillvägagångssätt att överlägga.  
 

Urval & Anställningsintervju 
Dels när kandidater som ska komma på intervju ska väljas ut men också under själva 
intervjun är det av vikt att det fokuseras på det som är allra mest viktigt. För att 
bedömningen av kandidaterna ska bli så rättvis som möjligt och så lite som möjligt 
påverkas av intryck av personen som egentligen inte spelar någon roll när det kommer 
till hur bra personen passar för arbetet behövs det läggas fokus på kandidatens 
kompetens. Här är det bra att luta sig tillbaka på kravspecifikationen för att tydliggöra 
vad som är av vikt (Lindelöw, 2008).  
 
Förutom rekommendation om att internt anställda sökande alltid ska kallas till intervju 
av respekt för sin egen personal rekommenderar Granberg (2011) att det genomförs 4-7 
anställningsintervjuer.  

Andra eventuella kompletterande bedömningsmetoder 
Andra sätt att bedöma kandidater förutom anställningsintervjun är arbetspsykologiska 
tester. Exempel på sådana är kunskapstest, arbetsprover, begåvningstest, 
personlighetsformulär med mera (Lindelöw, 2008).  

Referenstagning  
Lindelöw (2008) framhåller referenstagning som en obligatorisk del i 
rekryteringsprocessen och som alltid ska göras. Referenstagning innebär att man samlar 
in information om den eller de som är aktuella för en tjänst från deras tidigare 
arbetsgivare eller annan person. Det man vill veta mer om är hur referenserna bedömer 
kandidatens/kandidaternas erfarenheter, kunskaper och kompetenser.  

Beslutsfattande 
Att göra en bra kravspecifikation är viktigt ur många perspektiv vid rekrytering. Inte 
minst när det kommer till att fatta det slutgiltiga beslutet om vem som ska erbjudas 
arbete. För att kunna motivera för sig själva, organisationen, den som blir erbjuden 
arbete och de sökande som inte blir erbjudna arbete varför beslutet blivit som det blivit 
är det bra att använda kravspecifikationen som underlag för beslutet och bedöma 
personerna gentemot den. Det finns dessutom ännu en fördel med att arbeta på detta 
sätt. Att bedöma kandidaten mot kravspecifikationen gör att det blir tydligt vilka delar 
som behöver utvecklas hos personen dels redan under introduktionen men också vidare 
i utvecklingsarbetet (Lindelöw, 2008).  
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Kompetensbaserad personalstrategi 
Lindelöws kompetensbaserade personalstrategi handlar till stor del om hur 
organisationen förhåller sig så målkoncentrerat som möjligt till rekrytering och 
organisationsutveckling för att utveckla nya tjänster, anpassade efter vad organisationen 
behöver, samt rekrytera de bäst passande personerna att fylla dem. Kopplat till 
rekrytering förmedlar författaren de verktyg hon anser bäst kommer leda till att 
rekryteringen inte landar i att man rekryterar de som liknar en själv eller som imponerar 
på sådant sätt som inte egentligen är kopplat till kravspecifikationen för tjänsten. En 
sådan rekrytering gynnar inte organisationen långsiktigt (Lindelöw, 2008).  
Lindelöw behandlar i sin bok ”Kompetensbaserad Personalstrategi” ingående ämnet 
rekrytering. Detta görs dessutom kopplat till objektivitet och rättvisa som till stor del är 
något som behövs om en organisation ska lyckas rekrytera den som har bäst kompetens 
för en viss tjänst. När fokus ligger på kompetens är det lättare att lyckas rekrytera en 
mångfald och det är anledningen till att hennes resonemang är en viktig grund för det 
här arbetet. I och med att Lindelöws tankegångar får ta en stor plats i denna uppsats är 
det extra viktigt att vi som arbetar med denna uppsats hela tiden utgår ifrån ett kritiskt 
förhållningssätt och ifrågasätter både Lindelöws och andra författares idéer.  

Outsourcing 
Outsourcing innebär att en verksamhet eller specifika arbetsuppgifter som tidigare 
funnits inom organisationen istället sköts av ett externt företag. Anledningar som kan 
finnas till att en organisation beslutar sig för att outsourca en del av sin verksamhet kan 
vara för att spara in på kortsiktiga kostnader. Det kan också vara så att man vill låta 
personalen inom en enhet eller i hela organisationen fokusera på kompetens inom 
kärnverksamheten för organisationen eller den specifika tjänsten (Granberg, 2011).  

 

Mångfald 

Begreppet mångfald 
Vi som författare av denna studie har inte för avsikt att definiera eller göra ett 
ställningstagande för vad som definierar begreppet mångfald. Det är organisationens 
och informanternas tolkning och definition av mångfald som är av intresse för studien. 
Under 1980-talet växte ”Diversity Management” fram i USA och begreppet ”diversity” 
(mångfald) nådde Sverige under 1990-talet. Diversity Management är en strategi som 
bygger på hur organisationer ska kunna leda och tillvarata den mångfald som finns i 
organisationen. Det är en affärsstrategi med fokus på att tillvaratagandet av olikheter 
ska göra organisationen mer lönsam (Mlekov & Widell, 2003). Denna strategi har sedan 
organisationer i Sverige anammat i sina mångfaldsprogram (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre, 2012). 

Mångfald kan definieras på många olika sätt. Det är vanligt att Diskrimineringslagen 
ligger till grund för hur organisationer definierar begreppet. Lagen omfattar ålder, kön, 
etnicitet, funktionshinder, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
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uttryck.  Vid rekrytering ska arbetsgivaren arbeta aktivt med vissa åtgärder enligt 
diskrimineringslagen. Detta innebär att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet och 
religion ska ges möjlighet att söka lediga anställningar. Arbetsgivaren ska arbeta 
främjande för jämn könsfördelning genom utbildning, kompetensutveckling och andra 
passande åtgärder, vilket innefattar alla typer av arbetsuppgifter och kategorier. Om 
fördelningen mellan män och kvinnor inte är jämn, ska arbetsgivaren vid 
nyanställningar försöka anställa så att det bli mer jämt fördelat. Man ska även arbeta 
främjande och eftersträva att det underrepresenterade könet ökar efter hand 
(Diskriminieringslagen 2008:567; Fägerlind, 2012).   

Mångfaldsbegreppet i organisationer utgörs även av andra faktorer såsom kompetens, 
erfarenhet, bakgrund, personlighet, livsstil, klass, position i organisationen etcetera. Alla 
faktorer som tillsammans utgör individens identitet (Eriksson-Zetterquist, Kalling, 
Styhre, 2012; Fägerlind 2012). De faktorer som tillsammans bildar individens identitet 
är det som bidrar till organisationens utveckling (Fägerlind, 2012). 

Mångfaldsarbete 

 
Figur 1. Modell över mångfaldsarbete (Fägerlind, 2012, s.22). 
Fägerlinds (2012) modell beskriver mångfaldsarbetet både internt och externt. De tre 
cirklarna till vänster beskriver det interna mångfaldsarbetet i organisationer. Den högra 
cirkeln representerar det externa mångfaldsarbetet, med organisationens kunder, 
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medborgare, brukare och medlemmar.  Den övre cirkeln till vänster beskriver 
sammansättningen i personalen. Den visar på vad som behöver eller önskas att 
förändras av organisationen för att bli mer effektiv. Exempelvis om det är en 
kvinnodominerad arbetsplats vill organisationen anställa fler män. Är det en arbetsplats 
med få utrikesfödda vill organisationen anställa fler med utländsk bakgrund. Finns det 
ingen större skillnad i ålder är det kanske önskvärt att anställa för att förändra 
åldersstrukturen. Men det räcker inte endast att fokusera och stanna på den översta 
cirkeln för att lyckas med mångfaldsarbetet. Nästa cirkel till vänster som representerar 
arbetsklimat och organisationskultur visar att organisationen behöver ett gynnande 
arbetsklimat och tillåtande organisationskultur för olikheter. Om inte även denna aspekt 
ingår i mångfaldsarbetet kommer inte kompetensen och färdigheterna bland personalen 
att kunna lyftas fram och tillvaratas. Här spelar ledarskapet och medarbetarnas 
värderingar och bemötande i organisationen stor roll. Den tredje cirkeln till vänster visar 
på hur organisationen agerar och praktiserar detta i vardagen. Även här lyfts 
ledarskapets betydelse fram, och hur processer och rutiner är utformade för att kunna 
främja mångfald. Som det även framkommer i den gråa rutan så är rekrytering en del i 
detta och har stor betydelse. Det handlar om hur styrdokument kring 
rekryteringsprocessen är utformade ur ett mångfaldsperspektiv, hur chefer och HR-
personal agerar och beter sig i rekryteringsprocessen för att främja mångfald. I 
mångfaldsarbetet bör rutiner och processer ses över och ändras då dessa dokument 
också ligger till grund för att stödja och förändra beteende hos personalen (Fägerlind, 
2012).  

Mångfald kopplat till rekrytering 
Mångfald i organisationer handlar bland annat om hur organisationer tillvaratar 
mångfalden vid rekrytering, kompetensutveckling och befordran. Att anställningen sker 
på sakliga grunder, att alla ska få samma slags förutsättning oavsett bakgrund, ålder 
etnicitet etcetera. Rekryteringsprocessen bör därför vara fritt från inslag som skulle 
kunna verka diskriminerande (Fägerlind, 2012). 
För att organisationen ska kunna tillvarata och främja mångfald vid rekrytering bör en 
rekryteringsgrupp utses. Gruppen bör bestå av en blandning av personer med olika 
åldrar, bakgrund, kön, yrke etcetera för då ökar de sökandes möjligheter till att deras 
meriter värderas mångsidigt och på sakliga grunder. Det är tänkt att gruppen ska 
fungera som ett stöd i rekryteringsprocessen för den som rekryterar, även 
personalspecialister samt andra specialister kan ingå i gruppen. Gruppen kan finnas till 
som stöd vid framtagande av kravprofil, urval och bedömning av kandidater. Det bör 
finnas kunskap hos gruppens medlemmar om diskrimineringslagen och organisationens 
planer och policys kring mångfald (Fägerlind, 2012). 

En annan aspekt som gruppen bör diskutera är den mentala bild de kanske redan har av 
vem de anser sig kunna platsa tjänsten. Detta för att inte fastna i en tankefälla och 
sortera bort lämpliga kandidater till tjänsten bara för att de exempelvis redan omedvetet 
tänkt sig att det ska vara en kvinna i receptionen, här gäller det att istället lista vilka 
kompetenser som behövs för tjänsten för att inte hamna i ”fällan” (Fägerlind, 2012).  
Genom att dokumentera alla steg i processen blir alla delaktiga som kanske inte finns 
närvarande hela tiden. Dessutom reduceras risken för diskriminering eftersom det finns 
dokumenterat varför vissa val gjordes i rekryteringen. Det finns underlag ifall någon 
ifrågasätter valet (Fägerlind, 2012). 
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När sedan arbetsbeskrivningen ska tas fram är det av stor vikt att den görs om, och att 
en gammal beskrivning inte används. För behovet och arbetsuppgifterna kan ha ändrats 
sedan organisationen rekryterade sist. När denna arbetsbeskrivning ska tas fram bör den 
ta med flera perspektiv chefens, medarbetarnas, arbetsgruppens, eventuella interna 
samarbetspartners, externa samarbetspartners, personalavdelningen, kundernas med 
flera. Även organisationens nutida behov och framtida, samt dess värderingar, visioner 
och policys. Tjänstens benämning bör vara neutral vad gäller diskrimineringsgrunderna 
kön, etnicitet, ålder etcetera (Fägerlind, 2012). 
Kravspecifikationen, bör vara väl genomarbetad då den påverkar så många olika delar, 
annonsen, urvalet, utformning av intervjuer, områden som tester ska omfatta etcetera. 
Ur ett mångfaldsperspektiv bör det tas hänsyn till gruppen som personen ska ingå i, det 
vill säga vilka kompletterande meriter skulle vara värdefulla? Kan det behövas olika 
språk- eller kulturkunskaper, annan erfarenhet eller utbildningsbakgrund? Krav på 
förmågor, färdigheter och förhållningssätt bör specificeras på ett tydligt sätt. Att bara 
skriva att tjänsten kräver ”social kompetens” säger inte så mycket, men om det 
tydliggörs att det är samarbetsförmåga, relationsskapande och muntlig kommunikation 
som efterfrågas blir det enklare för rekryteringsgruppen att veta vad det är för 
egenskaper de söker (Fägerlind, 2012).  
Sedan är det även viktigt att inte ställa omotiverade och icke-diskriminerande krav på de 
sökande. Att kräva svensk arbetslivserfarenhet eller svensk utbildning är indirekt 
diskriminerande mot den som inte arbetat eller läst sin utbildning i Sverige. Men det 
finns även yrken som kräver komplettering till utländska utbildningar såsom läkare, 
sjuksköterska, jurist, med flera. Det finns således vissa yrken som kräver utbildning som 
den sökande skaffat sig i Sverige. Även aspekten ifall någon med funktionsnedsättning 
skulle kunna vara lämplig för tjänsten med vissa hjälpmedel och om arbetsplatsen är 
utformad på så sätt att denne skulle klara av arbetet bör vägas in. Språkkunskaperna bör 
också vara relevanta för tjänsten, språkkraven varierar beroende på vilken typ av tjänst 
och vad arbetsuppgifterna kräver. Här bör organisationen tänka på att språkkraven inte 
är för höga så att det kan utesluta någon som är lämplig för tjänsten. Det är även viktigt 
att skilja på de krav som ställs, vilka som är krav och vilka som är önskvärda krav 
(Fägerlind, 2012).  

När annonsen sedan utformas kan det finnas vissa ord som är mer könsbestämda än 
andra, exempelvis ekonomiassistent lockar flertalet kvinnliga sökande än ifall tjänsten 
benämns som ekonomihandläggare. Använder organisationen sig av en bild i annonsen, 
bör det tänkas vad bilden signalerar för något. Anses det som att den endast vänder sig 
till en viss grupp människor och exkluderar andra? Om man nu är ute efter att rekrytera 
för att få en mer jämn könsfördelning är det viktigt att förklara detta i annonsen att inte 
endast skriva att ”vi ser gärna manliga sökande”.  Förklaras detta i annonsen att det är 
på grund av att organisationen eftersträvar en mer jämn könsfördelning så ger det en 
inblick i hur det ser ut på arbetsplatsen (Fägerlind, 2012). 
Att analysera hur organisationen på bästa sätt når ut till den kompetens som söks kan 
öka chansen för att få rätt person på rätt plats. Vilken eller vilka kanaler som är bäst 
lämpade, internt, arbetsförmedlingen, lokaltidningen etcetera. Vissa organisationer tar 
även in praktikanter och personal på vikariat och där är det viktigt att försöka få in en 
mångfald på samma sätt som i en vanlig rekrytering. För det är potentiella kandidater 
till framtida lediga tjänster (Fägerlind, 2012). 
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Då urvalet ska göras bland ansökningarna som inkommit bör två personer från 
rekryteringsgruppen läsa igenom handlingarna och välja ut de kandidater som de anser 
bäst lämpade. Dessa två personer bör exempelvis vara en man och en kvinna för att få 
två olika perspektiv på vilka som ska kallas till intervju eller någon med exempelvis 
utländsk bakgrund. Det är oftast en dyr process om rekryteringen måste göras om så det 
är vanligt att vi gör ett val vi känner oss bekanta med, ett tryggt val framför ett 
”osäkert”. Men här är det av stor vikt att de som ingår i rekryteringsgruppen påminner 
sig själva om varför mångfald är viktigt för organisationen och att det kan innebära en 
större risk av osäkerhet om de anställer ytterligare personer som redan finns 
representerade i organisationen. Att inte heller fastna vid det personliga brevet för 
mycket för det kan finnas risk att valet görs utifrån att personen uttrycker sig språkligt 
på ett sätt som vi själva är vana vid, vad vi anser är ”normalt”. För det är vanligt att 
personer som liknar oss själva är de som blir utvalda (Fägerlind, 2012).  

Om det ena könet är underrepresenterat bör ett urval med det underrepresenterade könet 
ingå i urvalet. Det är lagligt att positivt särbehandla ett kön vid intervju och anställning 
(Fägerlind, 2012).  

Positiv särbehandling 
Om arbetsgivaren vill få en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen eller i en grupp kan 
denne positivt särbehandla en person av det underrepresenterade könet. Detta med stöd i 
diskrimineringslagen, och positiv särbehandling avser i dagsläget endast kön. Om den 
sökande ur det underrepresenterade könet har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten, 
har arbetsgivaren rätt att låta den personen gå före andra sökande med bättre meriter. 
Detta med förutsättning att arbetsgivaren har ett underlag som styrker att positiv 
särbehandling får användas vid rekrytering (Fägerlind, 2012). 

Avidentifierade ansökningar 
För att försäkra sig om att man vid urgallringen av sökande inte diskriminerar någon 
kandidat kan det vara bra att avidentifiera ansökningarna. Det går ut på att namn, kön, 
ålder och andra personliga faktorer som inte har med formella meriter och 
kvalifikationer att göra inte framkommer för den eller de som gör urgallringen inför till 
exempel anställningsintervjuer. Ett bra sätt att göra detta på är att låta personer ansöka 
på internet. Då kan de som arbetar med urgallringen sedan välja att endast se meriter 
och kvalifikationer som inte avslöjar personliga faktorer. Detta kan också vara bra att 
göra som ett test i organisationen. Man låter en grupp rekrytera med avidentifierade 
ansökningar och en annan grupp med ansökningar där namn, ålder m.m. framkommer. 
När processerna sedan är klara kan man utvärdera och jämföra hur man arbetat och på 
så sätt få syn på vilka normer och fördomar som påverkar när man rekryterar (Roth, 
2008).  

Jämställdhet 
Organisationer med fler än 25 anställda är tvingade enligt lag att upprätta en 
jämställdhetsplan. Planen har som syfte att åtgärda osakliga löneskillnader som beror på 
kön, hänsyn ska tas till en jämn könsfördelning vid rekrytering, åtgärda och utreda 
trakasserier, ta hänsyn till föräldraskapet etcetera (Diskriminieringslagen 2008:567).  
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Enligt Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) finns det en problematik kring 
integrering av jämställdhet i organisationer och arbetet med jämställdheten har svårt för 
att få fäste i praktiken. Det är när jämställdhetsarbetet ska praktiseras av personalen i 
organisationen i dess dagliga arbete som problem uppstår, det råder en oklarhet över hur 
det ska användas. Jämställdhetsarbetet finns oftast nedskrivet i formella dokument och 
det görs insatser men det har visat sig att det inte är tillräckligt. Det behöver sättas i sitt 
sammanhang och prioriteras i det dagliga arbetet och det kan krävas att det behöver 
upprepas och aktualiseras dagligen för att få fäste i organisationen (Eriksson-Zetterquist 
& Renemark 2011) .  

Mångfaldsarbete- en förändringsprocess 
Mångfaldsarbetet bör ses som en ständigt pågående process menar Mlekov & Widell 
(2003).  Det är viktigt att organisationer inte stannar upp efter att ha implementerat 
mångfalden i organisationen. Utan det bör ses som en process utan slut, en slags 
demokrati som ständigt behöver ges plats och praktiseras i organisationens vardag för 
att överleva (Mlekov & Widell, 2003).  

För att lyckas med mångfaldsarbetet tar Mlekov & Widell (2003) upp åtta viktiga 
faktorer (Mlekov & Widell, 2003, s.60-71). 

1. En klar och tydlig vision. Visionen bör vara tydlig och vända sig till alla i 
organisationen för att alla ska känna sig berörda av arbetet. Är visionen för 
otydlig kan det istället få motsatt effekt för förändringsprocessen. 

2. Högsta ledningens stöd. Ledningen behöver vara genuint engagerade i 
mångfaldsarbetet, och även se det som att även de i ledningen behöver in-put 
från medarbetare från alla sorts positioner i organisationen. Ledningen bör 
planera inför ett mångårigt förändringsarbete. Det behövs avsättas resurser 
såsom personal, pengar, teknisk utrustning etcetera. Mångfaldsarbetet ska tas 
upp på ledningsmöten. Ledningen bör motivera och engagera HR-personal. Det 
räcker inte med en policy utan ledningen behöver även stå bakom 
mångfaldsarbetet, aktivt och kontinuerligt. 

3. Nulägesanalys. När ledningen väl bestämt sig för att genomföra 
mångfaldsarbetet bör det göras en kartläggning genom kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Kartläggningen görs över vad det är för normer och 
värderingar som gäller i hela organisationen, hur personalen är sammansatt som 
helhet och hur den ser ut på olika nivåer i organisationen.  Detta för att kunna 
sätta upp mål för mångfaldsarbetet och för att organisationen ska kunna belysa 
om det finns problem med värderingar som kan verka diskriminerande. 
Exempelvis en analys av rekryteringsprocessen, där kan det framkomma att när 
organisationen rekryterar kan ledaregenskaperna vara beskrivna som är typiska 
för män, på så sätt favoriserar den beskrivningen och hindrar andra sökande att 
bli anställda.  

4. Formulera tydliga mål. Nulägesanalysen är till hjälp när organisationen sedan 
ska fastställa sina mål. En del väljer att upprätta en mångfaldsplan medan andra 
bakar in målen i redan befintliga processer. Det viktigaste är att målen på något 
sätt kopplas till verksamhetsmålen. Genom att medarbetarna får tydliga mål att 
jobba efter som ska uppfyllas inom en viss tid, ökar chansen att målen blir 
uppfyllda. 

5. Klar ansvarsfördelning. Det räcker inte med att lägga ansvaret på 
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organisationens personal/HR-avdelning. Utan det bör finnas nyckelpersoner på 
alla nivåer i organisationen som stöttar och leder mångfaldsarbetet framåt. På så 
sätt involveras alla medarbetare på alla nivåer.  

6. Effektiv kommunikation.  Kommunikationen i organisationen är viktig under ett 
mångfaldsarbete. Alla bör få information om vad som händer, feed-back på sitt 
arbete etcetera. Det bör vara tillåtet av medarbetare att kunna uttrycka det 
motstånd och de fördomar som kommer upp till ytan, de behöver bemötas för att 
arbetet ska kunna lyckas.  Kommunikationen kan ske via intranät, 
personaltidningar, utbildningar, handlingsplaner, konferenser, möten etcetera. 

7. Samordning av aktiviteterna. Det bör utses samordnare för mångfaldsarbetet på 
alla nivåer i organisationen som fortlöpande rapporterar till ledningen. 
Mångfaldssamordnarens uppgift är även att samordna arbetet på avdelningarna 
och även utforma ett system för lärande. 

8. Utvärdering. Mångfaldsarbetet är en mångårig förändringsprocess och alla 
inblandade bör under processens gång få information och feed-back på hur 
arbetet fortlöper. Genom att kommunicera framsteg i arbetet motiveras 
personalen att fortsätta, att de får vetskap om att deras ansträngningar ger 
resultat. 

Svårigheter vid förändringsarbete 
Förändringsarbete i organisationer får många gånger inte det resultat som förväntats, 
förändringen uteblir. För att en förändring ska ske menar Eriksson-Zetterquist & 
Renemark (2011, författarna refererar till Olsen) att förändringsarbetet bör integreras i 
praktiken, det som sägs i organisationen ska även praktiskt genomföras. 
Genom uppföljning av förändringsarbetet kan organisationen lättare belysa svårigheter 
och problem som uppstått. En orsak till att resultat inte uppnås i förändringsarbetet kan 
ha sin grund i att förändringen kan ha blivit en prioriteringsfråga av medarbetarna. De 
kan exempelvis saknat resurser för att kunna genomföra vad som förväntats av dem, då 
det vardagliga arbetet inte kan ge plats åt alla förändringar som organisationen önskar 
att genomföra (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011).  
Det kan även uppstå motstånd när organisationer ska implementera frågor som 
jämställdhet och mångfald i den vardagliga praktiken. Det kan i sin tur leda till att 
organisationer varken vill eller kan lägga resurser på dessa frågor, de blir 
bortprioriterade av andra frågor. (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011). 

Arbetsklimat 
En studie som Singh m.fl. (2013) gjort, påvisar betydelsen för hur de anställdas 
agerande påverkar främjandet av mångfalden. Om de anställda bidrar med ett positivt 
synsätt och utför sina arbetsuppgifter utöver vad som förväntas av deras 
arbetsbeskrivning, påverkas även andra anställda positivt och det i slutändan gynnar 
organisationen (Singh m.fl., 2013). Fägerlind (2012) delar denna uppfattning att de 
anställdas egenskaper är en bidragande faktor till organisationers framgång.  
Singh m.fl. (2013) tar även upp arbetsmiljöns betydelse för att mångfald ska kunna 
tillvaratas. För att mångfalden ska kunna gynna organisationen positivt behövs ett 
tillåtande arbetsklimat för oliktänkande i organisationen. Deras studie handlar om att 
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människor behöver en psykologisk trygghet för att kunna vara annorlunda, tänka 
annorlunda, agera annorlunda utan att riskera bli dömda, avvisade eller ifrågasatta på 
arbetsplatsen. Det är hur medarbetarna upplever att organisationen stödjer och värderar 
mångfald i organisationen som har betydelse för hur väl mångfalden lyckas (Singh 
m.fl., 2013). På liknande sätt beskriver Fägerlind (2012) att mångfald behöver en 
organisationskultur som är öppen och tillåtande för olikheter för att mångfalden ska 
kunna utvecklas. 

Syfte och problemformulering 
I detta avsnitt beskrivs vilka utgångspunkter det finns för denna studie och vilka 
frågeställningar studien tar avstamp i.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskaper om hur organisationen arbetar med 
mångfaldsarbete i dess rekryteringsprocess. Dessutom har studien i syfte att undersöka 
hur intervjupersonerna upplever tillvaratagandet av mångfalden i organisationen. 

Problemformulering 
1. Hur ser organisationens mångfaldsarbete ut kopplat till 

rekryteringsprocessen? 
2. Vilka positiva aspekter finns gällande mångfaldsarbetet kopplat till 

rekrytering?  
3. Vilka utmaningar kan vi se i organisationen gällande mångfaldsarbetet vid 

rekrytering? 
 
 

METOD 
I detta stycke beskrivs de metodologiska aspekterna av studien. Här beskrivs hur 
studien planerats, genomförts, vilka utgångspunkter som legat till grund, vilka etiska 
överväganden som gjorts samt hur det insamlade materialet har analyserats.  

Metodologiska utgångspunkter 
För att kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt och på bästa sätt kunna besvara de 
uppställda frågeställningarna för studien samt uppnå studiens syfte gjordes 
bedömningen att en mer djupgående empirisk undersökning var det bästa 
metodologiska alternativet. Valet att utföra en kvalitativ studie där semistrukturerade 
intervjuer utgör största delen av den empiriska undersökningen i kombination med en 
mindre dokumentstudie grundar sig i intresset av att inte behöva förklara utan snarare 
förstå det undersökta fenomenet. Hur organisationen arbetar med rekrytering för att 
främja mångfalden i organisationen ville förstås utifrån personer som befinner sig i 
organisationen och deras bild och upplevelse av detta. Dessutom var det så att 
problemet denna studie skulle undersöka inte bedömdes intressant att kunna dra 
generella slutsatser kring utan något som snarare ansågs ge uttryck för upplevelser där 
kvalitativa faktorer blev de mest intressanta och givande (Kvale och Brinkmann, 2009).  
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Studien har tagit avstamp i det hermeneutiska förhållningssättet inom forskningen. 
Detta innebär att studien haft för avsikt att tolka det undersökta problemområdet snarare 
än att förklara en total sanning vilket skulle kunna tolkas som allmängiltigt eller 
generellt (Bryman, 2008).  
Deduktiv metod går ut på att forskaren läser in sig på det område denne intresserar sig 
för och skapar utifrån den tidigare forskning och det som tidigare skrivits på området en 
problemformulering. Det går alltså ut på att ta sig en ett forskningsområde med 
bakgrund av en del av det somt tidigare gjorts på området. Inom deduktiv teori 
beskriver man hypoteser som ett viktigt fenomen. Tanken är att forskaren efter att ha 
satt sig in i ämnet skapar hypoteser som sedan ska beprövas i studien (Bryman, 2008).  
Induktiv metod är å andra sidan ett tillvägagångssätt som innebär att forskaren först går 
ut och gör empirisk insamling och försöker sedan utifrån det hitta tidigare forskning 
som berört de områden det empiriska materialet handlar om (Bryman, 2008).  

Från början gjordes bedömningen att denna studie antogs utifrån den deduktiva 
metoden. Detta eftersom problemformuleringen uppkom efter inläsande av tidigare 
forskning och litteratur på området. Dessutom lästes organisationens dokument innan 
intervjuerna genomfördes. Även intervjuguiderna baserades på stor del på det tidigare 
lästa materialet. Men i och med att det material som uppkom genom intervjuerna också 
legat till grund för vilka områden litterära fördjupningar gjorts inom och lett till att nya 
böcker och artiklar letats upp landar resonemanget i att studien har utgått ifrån en 
blandning av deduktiv och induktiv metod vilket benämns som abduktion.  

 
Planering och genomförande 

Etiska överväganden 
Kvale & Brinkmann (2009) förespråkar att forskaren redan i början av en 
intervjuundersökning tar hänsyn till de etiska riktlinjer som finns uppsatta för forskare. 
Dessa etiska krav finns till och ska följas för att ingen ska ta skada av att ha deltagit i 
studien.  
De fyra etiska principerna som forskaren ska ta hänsyn till i sin undersökning är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att informera om vad som är syftet med undersökningen, 
vilka delar som ingår samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet, att individen 
har rätt att själv bestämma om denne vill delta. Att den som ska delta i undersökningen 
när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande, utan krav på att förklara varför. 
Konfidentialitetskravet handlar om att skydda deltagarens identitet och att 
personuppgifter inte får avslöjas. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna 
får endast användas i forskningen (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann 2009). 

För att studien skulle genomsyras med hänsyn tagna till de etiska principerna, 
ifrågasattes de val som gjordes under hela studiens gång. Från planerandet av 
intervjuerna till färdig uppsats, för att försöka skydda de som deltagit i studien. 
Vid första kontakten som togs med Strateg 2 informerades denne om att deltagandet var 
frivilligt. Denne gav sedan en lista över tänkbara personer som kunde vara av intresse 
för studien. Denna lista innehöll flertalet olika befattningar och fler personer än som var 
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möjligt att ha med i denna kvalitativa studie. Strateg 2 blev inte informerad om vilka 
andra som skulle ingå i studien på grund av konfidentialitetskravet. När sedan kontakt 
togs med resterande informanter via mail och telefon informerades även de om att 
deltagandet var frivilligt och vad som var syftet med studien. För att studien skulle leva 
upp till de etiska kraven och personerna som skulle delta i intervjuerna skulle få 
information under vilka förutsättningar de intervjuades, skickades även ett mail till alla 
deltagarna ett par veckor innan intervjutillfället. I mailet bifogades ett missivbrev med 
information om de etiska principerna. Se bilaga I. För att säkerställa att inte andra 
deltagare skulle få information om vilka som skulle delta, skickades separata mail till 
var och en. Vid intervjutillfället informerades deltagarna igen att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun. De blev även informerade om 
att deras namn skulle bli fingerade i studien för att försöka skydda deras identitet. 
Materialet som samlades in under intervjuerna har förvarats på så sätt att inte 
utomstående har kunnat få tillgång till materialet, och endast använts i denna studie. 
 

Urval 

Val av organisation 
Valet av organisation att genomföra studien i gjordes baserat på ett antal olika faktorer. 
Dels behövde organisationen vara så pass stor att den hade en personalfunktion som var 
så pass bred att den bestod av personer vars arbete delvis gick ut på att arbeta med och 
tänka kring mångfaldsfrågor. Det bedömdes också viktigt att organisationen i fråga 
funnits till ett tag och därför kunnat se förändringar och utveckling över tid. Rekrytering 
behövde ske relativt ofta för att vi skulle kunna hitta flera personer som hade 
återkommande inslag av rekrytering i sina arbetsuppgifter.  

Val av informanter 
Totalt valdes 6 stycken informanter ut för att ingå i studien. Enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) är det undersökningens syfte som avgör hur många forskaren behöver intervjua. 
Eftersom syftet för studien var att ta reda på hur organisationen arbetar med 
mångfaldsarbete i dess rekryteringsprocess och även hur organisationen tar till vara på 
de egenskaper mångfalden bidrar till, ansågs det tillräckligt att intervjua 2 stycken 
personer med specialistkunskap i rekrytering och mångfald på strategisk nivå i 
organisationen, samt 4 chefer som har rekrytering som en del av dennes arbetsuppgifter. 
Något som bör eftersträvas vid en kvalitativ studie är en uppfattning om att de 
informanter som intervjuats i studien varit tillräckligt många. Tillräckligt många 
informanter har man om de tillsammans kunnat förmedla den totala uppfattning kring 
de här frågorna som personer på de befattningar vi intresserat oss för generellt har. I och 
med att denna studie endast genomförts i en organisation är målet begränsat till att de 
svar som insamlat ska vara representativa för den samlande uppfattningen bland 
motsvarande chefer och strateger i den undersökta organisationen.  
Baserat på den information som fanns på organisationens hemsida gjordes i första hand 
ett subjektivt urval av första informanten, som kallas för strateg 2 i den här studien. 
Strateg 2 är en nyckelperson inom ämnesområdet rekrytering och bidrog med värdefull 
kunskap för studien.  
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När forskaren handplockar personer till studien på grund av att denne redan har 
kännedom kring området eller personerna som ska undersökas, görs ett subjektivt urval. 
Ett subjektivt urval görs av forskaren då denne anser att vissa utvalda personer kan ge 
den allra bästa kunskapen till studien (Denscombe, 2009).   
De övriga informanterna valdes ut genom ett snöbollsurval och bekvämlighetsurval som 
är ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval är inte representativt för 
populationen eftersom urvalet inte utförts slumpmässigt och kan således inte 
generaliseras. Snöbollsurval är en forskningsstrategi som är mer användbar inom 
kvalitativ än kvantitativ forskning (Bryman, 2008). Forskaren tar kontakt med de 
personer som anses viktiga och relevanta för studien, och med hjälp av dessa personer 
försöker forskaren sedan komma i kontakt med andra personer som kan tänkas vara 
aktuella att ha med i studien. Vid ett bekvämlighetsurval tar forskaren kontakt med de 
personer som finns tillgängliga, eller när forskaren får erbjudande om tillgängliga 
personer som denne vill ha med i studien. När ett icke-sannolikhetsurval används är det 
oftast på grund av att det saknas resurser för att göra ett omfattande urval som kan 
generaliseras till populationen (Bryman 2008; Esiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012).  

Vid kontakt med strateg 2 uppkom frågan över vilka som denne kunde tänkas anse som 
relevanta för studien. Strateg 2 var den som gav ytterligare information om vilka 
personer som kunde tänkas vara relevanta för studien via en lista över personer med 
olika befattningar i organisationen. Därefter sågs listan över vilka som kunde tänkas 
ingå i studien och därefter kontaktades personer av relevans för studien. Strateg 1 valdes 
på grund av att denne ansågs kunna bidra med specialistkunskaper inom området 
mångfald.   
Resterande informanter valdes ut på grund av att rekrytering är en del av deras 
arbetsuppgifter. Dessa informanter har chefspositioner i organisationen och kommer att 
benämnas som chef 1, chef 2, chef 3 och chef 4 i studien.  

Efter valet av informanter kom frågan upp vilket urval som hade använts och det 
resulterade i en reflektion över urvalet. Efter diskussion blev resultatet att en 
kombination av snöbollsurval samt bekvämlighetsurval var det som låg till grund för 
denna studie.  

Eftersom Strateg 2 var den som valde personer som denne kunde tänkas vilja vara med i 
studien kan det ha påverkat resultatet. Urvalet kan ha bestått av personer som ansetts 
mer positivt inställda till mångfald vid rekrytering. Ifall alla chefer i organisationen 
hade funnits med i urvalet kanske dessa hade haft andra perspektiv och värderingar.  

Presentation av informanter 
Strateg 1 arbetar med strategiska frågor inom organisationen. Strateg 1 har blivit vald 
för att ge underlag till hur organisationen arbetar mångfaldsfrämjande vid rekrytering 
samt hur organisationen arbetar med mångfald. 
 
Strateg 2 har en högre ledande position i organisationen. Strateg 2 har blivit vald för att 
ge underlag till hur organisationen arbetar mångfaldsfrämjande vid rekrytering samt hur 
organisationen arbetar med mångfald. 
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Chef 1 har blivit vald på grund av att rekrytering är en del av dennes  
arbetsuppgifter. Chef 1 har en ledande position i organisationen.   
 
Chef 2 har blivit vald på grund av att rekrytering är en del av dennes  
arbetsuppgifter. Chef 2 har en ledande position i organisationen.   
 
Chef 3 har blivit vald på grund av att rekrytering är en del av dennes  
arbetsuppgifter. Chef 3 har en ledande position i organisationen.   
 
Chef 4 har blivit vald på grund av att rekrytering är en del av dennes  
arbetsuppgifter. Chef 4 har en ledande position i organisationen.   

 

Instrument 
Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet är ett begrepp som ofta är aktuellt när en studie genomförs. När en 
studie har hög validitet innebär det att studien bedöms ha mätt det studien avsåg att 
mäta (Bryman, 2011).  
För att uppnå hög validitet har studiens frågeställningar hela tiden funnits nära till hands 
i samtliga moment. Det har varit av vikt att läsa relevant forskning och litteratur för att 
ha ett bra underlag inför det som skulle undersökas. I arbetet med att ta fram 
intervjuguiden sattes hela tiden frågeställningarna i samband med intervjufrågorna för 
att säkerställa att validitet främjades. Det var av vikt att frågeställningarna var relevanta 
för intervjufrågorna och vice versa.  
Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp inom forskningen. Vissa studier som genomförs 
behöver ta större hänsyn till reliabiliteten än andra. Reliabiliteten handlar om hur pass 
tillförlitligt studiens resultat är och om det skulle gå att få samma resultat om studien 
repriserades. I en kvantitativ studie är det både lättare och mer eftersträvansvärt att 
uppnå reliabilitet än vid en kvalitativ studie vilket det här är. Den kvalitativa metoden 
används ofta för att få syn på människors tankar, åsikter och upplevelser. I och med att 
människor är komplexa individer kan det vara synnerligen svårt att få ett 
överensstämmande resultat om studien upprepas (Bryman, 2011).  
Kvale och Brinkmann (2009) skriver dock om reliabilitet vid kvalitativa intervjustudier 
som någonting uppnåeligt. Författarna menar att det beror på kvaliteten på 
intervjugenomförandet huruvida intervjupersonerna skulle svara likadant om intervjun 
upprepades. Till exempel diskuteras reliabilitet kopplat till ledande intervjufrågor. 
Även Bryman (2011) tar upp att reliabilitet och validitet som begrepp kanske främst 
riktas mot kvantitativa studier. Författaren lyfter istället fram alternativa begrepp, 
tillförlitlighet och äkthet. Dessa begrepp är mer anpassade för att bedöma kvalitén i 
kvalitativa studier. Tillförlitligheten bedöms utifrån fyra kriterier: 

• Trovärdighet - motsvarighet till intern validitet 
• Överförbarhet - motsvarighet till extern validitet 
• Pålitlighet – kan jämföras med reliabilitet 
• En möjlighet att styrka och konfirmera – motsvarar objektivitet 
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I denna studie har intervjuerna genomförts på ett sådant sätt att det finns anledning att 
tro att respondenterna skulle svara ungefär likadant om intervjuerna upprepades vilket 
gör att studiens reliabilitet eller pålitlighet bör vara god. Anledningen till att den 
bedömningen kan göras vad gäller extern reliabilitet är bland annat att intervjuguiden 
inte innehåller några direkt ledande frågor och det ställdes inte heller några ledande 
frågor under intervjuerna. Den interna reliabiliteten bedöms också vara god då studien 
genomförts av flera personer. När man är två som i detta fall har det varit bra att kunna 
ifrågasätta varandras resonemang och läsa varandras transkriberingar m.m.  
 

Forskningsintervju 
Inför intervjuerna var det viktigt att användbara, tydliga och relevanta intervjuguider 
arbetades fram. Intervjuguiden kan ses som ett slags manus som används under 
intervjun och som sedan mer eller mindre strikt följs beroende på vilken slags intervju 
man planerat att genomföra. För en semistrukturera intervju, sådana som genomfördes i 
denna studie, ska även intervjuguiden vara halvstrukturerad. Det innebär att teman och 
förslag till frågor formuleras i förväg och sedan beror det på hur den enskilda studien 
ser ut, huruvida följden och frågorna behöver följas kronologiskt eller ej. Det är bra om 
intervjufrågorna är både tematiska och dynamiska, det vill säga om frågorna både bidrar 
till att studiens frågeställningar blir besvarade samt till att intervjun flyter på smidigt 
och känns naturligt (Kvale & Brinkmann, 2009).  
Inför intervjuerna skapades två olika intervjuguider. Båda guiderna var inriktade mot 
studiens syfte och innehöll frågor kopplade till studiens frågeställningar men skiljde sig 
lite åt beroende på att två olika yrkeskategorier skulle intervjuas. Intervjuguiden som 
skulle användas under intervjuerna med strategerna i organisationen innehöll frågor ur 
ett mer övergripande perspektiv och innehöll inte specifika frågor om till exempel själva 
rekryteringsprocessen. Intervjuguiden som skulle användas vid intervjuerna med de fyra 
cheferna innehöll istället mindre övergripande frågor kopplat till det strategiska arbetet 
och med specifika frågor om det vardagliga arbetet med rekrytering och de 
verksamhetsövergripande dokument organisationen tagit fram. I denna studie var det 
inte av någon särskild vikt att frågorna ställdes i den ordning de förekom i 
intervjuguiderna. De flesta frågor i intervjuguiderna var frågor som både bidrog till det 
tematiska syftet med som också gjorde att intervjun blev dynamisk. I likhet med den 
modell som går att hitta på sidan 148 i Kvale och Brinkmanns bok ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” (2009) utformades intervjuguiderna så att vi som intervjuare ofta 
närmade oss ett samtalsämne genom att inleda med att ställa en mer öppen fråga för att 
sedan fråga om den personliga inställningen till ämnet. Detta öppnade för en dynamik i 
intervjun men gjorde det också möjligt att få frågeställningarna besvarade.  

Se bilaga II.  

Pilotintervjuer 
En viktig del i förberedelsearbetet inför själva intervjugenomförandet är att utföra 
pilotintervjuer. Detta ger en möjlighet att innan det är ”på riktigt” kunna justera i 
intervjuguiden och hinna inse om det är något som behöver förklaras tydligare eller 
liknande (Patel & Davidsson, 2011).  



 

20 

Pilotintervjuer genomfördes inom gruppen och intervjuguiderna testades även genom att 
andra närstående personer pilotintervjuades. Detta ledde till att intervjuguiderna 
slipades några extra gånger vilket skapade en trygghet inför de riktiga intervjuerna. 

Även om det inte var huvudsyftet med pilotintervjuerna så gjorde dessa att 
intervjuteknik även tränades på. Det är något Patel och Davidsson (2011) förespråkar 
som ett led i förberedelsearbetet.  

Intervjuerna 
De sex intervjuer som genomförts gjordes med sex olika personer anställda i 
organisationen. Fyra av dem arbetar som närmsta chef till en grupp anställda, inom 
olika yrkeskategorier i organisationen, och två av dem arbetar på en mer strategisk nivå 
i organisationen där mångfalds- och rekryteringsfrågor är en del av de frågor de möter i 
sin yrkesroll, då ur ett mer övergripande och normskapande perspektiv.  
Tanken var att båda i uppsatsgruppen skulle medverka under samtliga intervjuer. Detta 
för att bedömningen gjordes att det skulle ge en gemensam uppfattning om alla 
intervjuer och de resonemang som förts där. Att båda som arbetar med uppsatsen är 
ungefär lika insatta i alla intervjuer och respondenters svar ansågs viktigt för det 
fortsatta analysarbetet. Att detta beslut togs, trots att det ur ett tidsperspektiv skulle vara 
mer krävande, berodde dels på tidigare erfarenheter av uppsatsskrivande men också på 
Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang kring att det är lättare att förstå informantens 
och själva intervjuns komplexitet om fokus inte bara ligger på vad som sägs utan också 
hur det sägs. Det är då en förutsättning att båda medverkar vid intervjuerna för att båda 
ska kunna uppleva alla faktorer som spelar in. Nu blev det så att en av intervjuarna 
tyvärr fick personliga förhinder inför en av intervjuerna vilket alltså ledde till att en 
intervju är genomförd med endast en intervjuare.  
Det är av vikt att informanten känner sig trygg under intervjun. Det finns alltid en 
maktasymmetri i en forskningsintervju då den som utför intervjun till större delen styr 
intervjun och i vissa fall även har ett kunskapsförsprång. Den ojämna fördelningen av 
makt kan leda till att intervjupersonen undanhåller eller förvränger vissa svar (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

För att skapa en tydlighet och en trygghet för informanten i intervjusituationen delades 
huvudansvaret för intervjuerna upp. Då behövde informanten inte vara orolig för vem 
hen skulle titta på och svara till under intervjun. Dessutom blev det lättare som 
intervjuare att veta hur ansvaret var fördelat. Tre intervjuer hölls till största delen av en 
intervjuare och de tre andra hölls till största delen av den andra. När intervjuerna sedan 
genomfördes blev tanken med uppdelning av ansvaret lite utsuddad. Det blev naturligt 
att alla tre samtalade mer eller mindre tillsammans. Detta ledde till en mer avslappnad 
och naturlig känsla under intervjuerna. Kanske kan faktumet att intervjuerna blev av en 
mer samtalande och naturlig karaktär ha bidragit till att maktasymmetrin jämnades ut 
något vilket i sin tur kan ha lett till mer sanningsenliga svar från informanten.  

Varje intervju inleddes med en orientering, det vill säga att den som höll i intervjun 
berättade inledningsvis om syftet med intervjun, vilka vi är, ljudinspelningen och andra 
etiska förhållningssätt. En hel del av det som redan skickats ut i missivbrevet berättades 
alltså för respondenten. Detta föreslår Kvale och Brinkmann (2009). I enlighet med 
författarnas rekommendationer avslutades även intervjuerna med en uppföljning för att 
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stämma av respondentens känsla efter genomförd intervju och för att förstå om 
personen nu hade några frågor.  
En av respondenterna bad om att få de delar av uppsatsen som skulle komma att 
återberätta dennes svar i intervjun mailade till sig innan inlämning av uppsatsen. Detta 
gjordes i slutet av processen.  

Rollen som en god intervjuare karaktäriseras av ett antal olika faktorer. Dels behövs 
goda kunskaper inom ämnet intervjun ska handla om, dels är det önskvärt att 
intervjuaren har en bra känsla för hur ett samtal ska föras och är duktig i språkbruket. 
Det är också bra om intervjuaren är duktig på att anpassa sin samtalsteknik efter olika 
sorters respondenter. Som intervjuare är det även till fördel att snabbt, under själva 
intervjun, kunna avgöra vad som är mest intressant i det svar respondenten ger och 
ställa följdfrågor på detta (Kvale & Brinkmann, 2009).  
Inför intervjuerna har hänsyn tagits till det som omskrivs i stycket ovan. Det är inte 
självklart att man som intervjuare har alla de kvalifikationer som nämns men bara 
vetskapen om vad som utgör en god intervjuare antas bidra positivt till den prestation 
som görs. Dessutom är ändå bedömningen att båda som intervjuat i samband med denna 
studie innehar flera av de egenskaper som påstås utgöra en god intervjuare.  

Det är viktigt för att en intervju ska bli så bra som möjligt att intervjun genomförs i 
ostörd miljö som känns trygg och lugn. Buller eller annat oljud kan störa intervjun och 
därmed göra resultatet av den sämre. Dessutom är det av betydelse att den som ska 
intervjuas kan känna sig säker på att ingen annan än de som medverkar under intervjun 
kan höra vad som sägs (Bryman, 2011).  
Efter att respektive intervjuperson tackat ja till att medverka vid intervju i denna studie 
skickades ett svarsmail ut där det tackades för att personen i fråga tackat ja till att ställa 
upp och där frågan också ställdes om var respektive person föreslog att intervjun skulle 
genomföras. Samtliga intervjupersoner hade egna arbetsrum alternativt tillgång till 
konferensrum där de föreslog att intervjuerna skulle genomföras. Alla intervjuer 
genomfördes på den plats intervjupersonen föreslagit. Eftersom att alla intervjupersoner 
föreslog platser för intervjun som bedömdes vara rum där det går att stänga in sig 
ansågs risken för buller eller att någon annan skulle kunna höra intervjun som låg. 
Dessutom genomfördes samtliga intervjuer i respondenternas vardagliga arbetsmiljö 
vilket bedömdes vara en trygg miljö för dem.  

Insamling 
Dokumentstudie 
Informantintervjuer brukar vanligtvis förenas med dokumentstudier (Esaiasson m.fl., 
2012). 
I enlighet med det Esaiasson med flera (2012) skriver om att informantintervjuer kan 
förenas med dokumentstudier är en mindre del av det empiriska material som samlats in 
i samband med denna studie från dokument. Dokumenten är styrdokument och policys 
som finns i organisationen som undersökts. I och med att denna studie till större delen 
är baserad på intervjumaterial är dokumentstudien inte genomförd på ett så pass 
omfattande och detaljerat sätt som litteraturen ofta förespråkar.  
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Anledningen till att valet att till viss del se till dokumenten i organisationen som berör 
det aktuella området var att kunna bedöma i hur stor utsträckning organisationen ”tänkt” 
kring de här frågorna och ansett de så pass viktiga att man lagt tid och resurser på att 
föra in frågorna i styrdokument och policys. Det var också av intresse att studera hur väl 
förankrade dessa dokument och budskap är hos de som är tänkta att arbeta med 
dokumenten. Hur pass väl insatta personalen är i de dokument som berör problematiken 
denna studie undersöker tros vara ett gott tecken på hur mycket de här frågorna arbetas 
med och hur pass väl de prioriteras bland andra frågor.  
Dokumenten lästes och gicks igenom innan intervjuguiderna skrevs. När 
intervjuguiderna sedan skulle ta form kom vissa frågor att utgå ifrån dessa dokument 
och det som står i dem.  

Dokumenten som samlats in i denna studie har varit dokument som redan funnits i 
organisationen och som inte skapats eller tagits fram på uppdrag av oss eller i samband 
med att vi bett om att få ta del av dokument. 

Insamling och kvalitetsbedömning 
Bryman (2008) beskriver Scotts (1990) fyra kriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid 
bedömningen av dokumentens kvalitet. Till att börja med behöver dokumentens 
autenticitet bedömas. Detta innebär att en bedömning av materialet görs. Det ska 
avgöras huruvida materialet är äkta och av ett tydligt ursprung. Efter det ska 
trovärdigheten bedömas. Här ska det analyseras huruvida materialet är utan 
felaktigheter och förvrängningar. När sedan representativiteten bedöms går det ut på att 
avgöra om materialet är typiskt inom den avsedda kategorin. Till sist ska bedömning 
göras av meningsfullheten. Då bedöms helt enkelt om materialet är tydligt och 
förståeligt.  
När ovan beskrivna bedömningar skulle göras av de dokument som samlats in till denna 
studie gjordes några analyser. I samtliga dokument var det dokumenterat att 
dokumenten tillhörde den aktuella organisationen och vilken person inom 
organisationen som är dokumentansvarig för respektive dokument. Det framgick också 
tydligt vem som fastställt dokumentets giltighet och när dokumentet började gälla. 
Dessa faktorer gjorde att autenticiteten bedömdes finnas.  
När trovärdigheten skulle bedömas hittades en felaktighet i ett dokument. Dokumentet 
var så pass gammalt att hänvisningar i det görs till ”Lagen om åtgärder mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet” som började gälla 1999 och som slutade gälla i och med 
”Diskrimineringslagen” som började gälla 2008. Utöver noteringen att man skrivit ut en 
inaktuell lag bedömdes innehållet i dokumenten som trovärdiga.  

När dokumenten skulle samlas in gjordes först en undersökning på organisationens 
hemsida. Där fanns en hel del dokument och policys som till viss del kunde kopplas till 
mångfald och rekrytering. Efter detta kontaktades en person i organisationen som 
bedömdes ha ett bra helikopterperspektiv på organisationen och de dokument som finns. 
Personen blev tillfrågad att skicka och rekommendera dokument inom organisationen 
som berörde mångfald och rekrytering. När de dokument hen först rekommenderade var 
genomlästa och analyserade kontaktades personen ytterligare två gånger för förfrågan 
om kompletterande och ytterligare dokument. Det är utifrån detta de olika dokumentens 
representativitet bedömdes.  
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Meningsfullheten i dokumenten bedömdes god. Samtliga dokument som lästs och 
analyserats har uppfattats som välskrivna och tydliga. Det har inte varit några problem 
att uppfatta dokumentets syfte och innehåll.  

Mailkontakt 
Efter att intervjuerna var genomförda och dokumenten var insamlade uppstod 
ytterligare några få frågor som skickades via mail till en av strategerna. Personen hade 
redan vid intervjutillfället sagt sig vara öppen för följdfrågor via mail.  

Analys 
Forskaren bör ha i åtanke att utskriften av det inspelade materialet denne samlat in  
under intervjuerna är väldigt tidskrävande. Det är ändå bra att skriva ut intervjuerna då 
det är genom denna process som forskaren kommer nära sitt material. Denne får på nytt 
sätta sig in i vad som sades under intervjun och det är en fördel för forskaren när denne 
ska analysera materialet (Denscombe, 2009).  
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det ingen allmän modell som kan tillämpas vid 
analyser av intervjuer. Även Esiasson m.fl. (2012) talar om att det inte finns ett allmänt 
förfaringssätt för att på bästa sätt analysera det insamlade materialet. Men det finns ändå 
vissa förfaringssätt som forskaren kan ha nytta av vid analysen av materialet. Beroende 
på vad som är syftet med studien och vad som är viktigt för forskaren att fokusera på. 
Det är av stor vikt att vid analysen hela tiden ha klart för sig vad som är syftet med 
studien och vilken information som är viktig i materialet utifrån frågeställningarna 
(Esiasson, m.fl., 2012).  

När materialet ska tolkas bör forskaren läsa igenom det noggrant och reflektera över 
dess innehåll för att kunna kategorisera materialet. Allmänt vedertaget är även att 
tolkningarna som forskaren väljer använda ska redovisas tydligt, i resultatet genom citat 
(för att påvisa dess ursprung), forskarens egen sammanfattning av ursprungstexten samt 
forskarens slutsatser (Esiasson, m.fl., 2012).  
Ett bra tillvägagångssätt är att först sammanfatta materialet (detta kan göras på olika 
sätt) exempelvis genom att sammanfatta intervjuerna var för sig eller sammanfatta vissa 
delar av intervjuerna. Redan i denna process kan forskaren systematisera analysen 
genom att skapa dokument innehållande korta svar och citat från intervjupersonerna 
tillsammans med egna noteringar. Svaren bör kodas så att forskaren enkelt kan 
överblicka och koppla samman vilken intervjuperson som svarat, samt vad denne har 
svarat. Om forskaren redan i ett tidigt stadium lägger ner tid på att finna de mer 
övergripande mönstren, kan detta i slutskedet vara till hjälp. Genom att jämföra det 
slutgiltiga resultatet med vad som i början av processen ansågs som relevant 
information vid sammanfattningarna, kan forskaren vid denna jämförelse finna att det 
framkommit kunskap som inte fanns med i tidigare forskning (Esiasson, m.fl., 2012).   

Kartläggningsmetoden  
Kartläggningsmodellen går ut på att kartlägga samtliga delar av ett problemområde. 
Genom att skapa över- och underkategorier likt ett schema analyseras materialet utifrån 
svaren från informanterna i exempelvis form av citat. Det finns ingen regel som sätter 
en gräns för när analysen av kartläggningen tar slut, och kartläggningen ska hela tiden 
ha problemområdet och frågeställningarna som hjälp för gränsdragning. Väsensmetoden 
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koncentrerar sig på att hitta det som utmärker sig i de olika intervjupersonernas svar, 
den gemensamma nämnaren. Oavsett val av metod är det viktigaste att analysen sker 
systematiskt (Esiasson, m.fl., 2012).   

När är då materialet färdiganalyserat? När forskaren anser att denne har fångat in alla 
aspekter i materialet utifrån frågeställningarna och utgått från den teori som ligger till 
grund för studien, kan studien på så sätt anses nått mättnad. Ett annat tecken kan vara att 
när forskaren på ett enkelt sätt kan återberätta resultatet för kurskamrater och kollegor 
(Esiasson, m.fl., 2012). I denna studie analyserades materialet utifrån syftet samt 
frågeställningarna och till hjälp kategoriserades materialet i olika ämnesområden.   
När materialet från intervjuerna skulle transkriberas påbörjades arbetet med analysen. 
Det uppkom idéer för vad som skulle kunna vara av relevans för studien under tiden 
som intervjuerna transkriberades. Här gjordes en inbördes uppdelning av intervjuerna 
eftersom att erfarenhet har visat att transkriberingen tar lång tid. För att inte riskera att 
intressera sig för saker i materialet som inte var studiens syfte, togs  hänsyn till syftet 
samt frågeställningar som låg till grund för studien vid analysen. Materialet skrevs ut 
och kodades för att systematisera och reducera texten till syftet och frågeställningarna. 
Processen med kodningen påbörjades genom att alla intervjuerna först lästes igenom av 
oss båda. Denna procedur var ett första steg för att finna samband och se helheten av 
materialet. Som hjälp i arbetet att finna teman hade redan intervjuguiden och arbetet 
delats upp i olika ämnesområden för att underlätta tematiseringen vid analysen.  
För att finna citat eller specifika definitioner och även för att finna mönster i svaren där 
informanterna hade svarat på liknande sätt skrevs alla intervjuer ut. Sedan kodades 
materialet med genomlysningspenna i fyra olika färger, en färg för varje ämnesområde: 
Mångfalden i organisationen idag, Metod, mål och visioner, Rekrytering som verktyg 
för mångfald, Tillvaratagandet av mångfalden i organisationen. 

När allt material var kodat påbörjades arbetet med att sammanfatta materialet under 
varje  tillhörande kategori. För att nå en jämn arbetsfördelning och för att 
sammanfattningarna skulle ske snabbare, gjordes en inbördes arbetsfördelning av 
materialet. När detta sedan var klart lästes sammanfattningarna av varandra för att 
försäkra att det som var av vikt togs med i studien. Det gjordes även vissa tillägg och 
korrigeringar under arbetets gång eftersom vid analysen uppkom att det saknades 
information som var av relevans, då togs kontakt med organisationen igen för 
kompletteringar.  

Analys av dokument 

De dokument som samlats in och bedömts aktuella för denna studie har analyserats för 
att bidra med en förståelse för organisationens strategiska och övergripande arbete med 
mångfaldsfrågor och rekrytering. Dels var tanken att kunna diskutera organisationens 
dokument i denna uppsats och dels fanns det också en idé om att ställa frågor om vissa 
av dokumenten och dokument inom detta område generellt i organisationen under de 
informantintervjuer som genomförts.  
Hermeneutiken som utgångspunkt vid tolkning av dokument innebär att fokus ska ligga 
på att försöka hitta textens innebörd utifrån det perspektiv dess upphovsman haft. För 
att kunna göra det krävs ett fokus på den historiska och sociala kontext dokumentet 
skapats i (Bryman, 2008).  
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Sättet att tolka de dokument som samlats in i samband med denna studie på har 
inspirerats av hermeneutiken. Vid tolkning och analys har hela tiden kunskaper om 
organisationen och om organisationsteori generellt funnits med i processen. På samma 
sätt har kunskaper om organisationens sociala roll i samhället funnits med även om det 
är svårt att presentera på grund av valet att inte skriva ut vilken organisation studien 
genomförts på.  

RESULTAT 
Under rubriken resultat presenteras det empiriska material som samlats in genom 
kvalitativa intervjuer och dokumentstudie och som är av värde för studien.  

Mångfalden i organisationen idag 

Vad är mångfald för de personer som intervjuats? 
Under samtliga intervjuer ställs frågan vad mångfald är för den personen. De olika 
informanterna tänker på flera olika begrepp när de får förklara vad mångfald är för dem. 
Dels beskrivs mångfald som att det handlar om variation, oavsett vad det är man mäter. 
Mångfald ska innebära tolerans för olikheter och att det finns ett tillåtande klimat. 
Några av informanterna nämner diskrimineringslagen och de diskrimineringsgrunder 
som finns där. Mångfald beskrivs som heterogenitet, artrikedom, mångfald i intressen 
och olika personligheter. Mångfald beskrivs kunna innefatta människors olika 
möjligheter och hinder i livet. Samtliga informanter nämner att mångfald innebär att 
man ska kunna komma från olika platser. Det kan handla om att ha olika kulturer, olika 
etnicitet och nationaliteter. Begreppet uppfattas också innehålla öppenhet för HBTQ och 
olika sexuella läggningar. Jämställdhet är också ett begrepp som kommer upp och 
dessutom nämns ålder och funktionshinder.  
Bedömningen är dock att informanterna under intervjuerna tenderade att prata om 
mångfald i termer av mestadels etnicitet och kön. 
När chef 1 ska berätta om hur mångfalden ser ut inom den verksamhet/enhet just denna 
chef har ansvar för framkommer ett resonemang där chefen blir tveksam på huruvida en 
yrkesgrupp som är anställda på grund av att de är tvåspråkiga kan räknas som ett bidrag 
till mångfalden. Chef 1 säger att personalgruppen inte består av särskilt många med 
annat etniskt ursprung förutom den här gruppen som består av tvåspråkig personal. 
Resonemanget slutar i att de inte bör räknas med som bidrag till att höja mångfalden. 
Även chef 3 har vissa anställda som är anställda just för att de kommer från ett annat 
land än Sverige och att det krävs i vissa situationer inom deras avdelning. 

Vad är organisationens officiella, medvetna eller gemensamma definition 
av mångfald? 
Chef 1 säger att det är svårt att uppfatta organisationens visioner och mål i stort, vilket 
också gäller organisationens syn på mångfald, vilket chefen tror beror på att 
organisationen är så väldigt stor. Dock nämner chefen att denne är medveten om att 
organisationen har som vision om att spegla samhället. När organisationen är så stor är 
det svårt att ta till sig organisationsövergripande policys innehållande visioner, mål och 
förhållningssätt. Dock säger chefen att det går att anta och att det finns en känsla av att 
organisationen är positiv till mångfald och strävar framåt. Även de andra cheferna håller 
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med om att de antar och tror att organisationen ställer sig positiv till ett 
mångfaldsfrämjande arbete i organisationen och att de vet att man ska ta hänsyn till 
personers olikheter vid rekrytering och följa diskrimineringslagen. Strategerna är 
däremot mer medvetna om organisationens olika insatser för att främja mångfald och 
förmedlar också en tro på att detta är integrerat hos cheferna längre ut i organisationen.  

Har organisationen en mångfald idag? 
Chef 2 tycker att det finns en mångfald i just den egna verksamheten när det kommer 
till jämställdhet. Att ha en jämn fördelning mellan könen i arbetsgruppen har varit 
viktigt och att ha nått upp till detta är något chefen är stolt över och anser är positivt för 
gruppen och verksamheten. Chef 1 berättar att deras verksamhet inte har något fokus på 
mångfald över huvud taget. Chefen säger att det är ett viktigt område men att man inte 
kan fokusera på allt, då skulle resultatet istället bli att man inte lyckas med något. Inom 
området för deras avdelning har de valt ut några få spår som de fokuserar på att 
utvecklas inom och de har prioriterat andra ämnen för de spåren än mångfald. Chef 1 
nämner dock att det är synd att de i sin personalgrupp inte kan spegla den stora 
mångfald de har, främst etniskt och då språkmässigt, bland sina kunder. 
Strateg 2 beskriver en organisation som är på god väg men som har en bra bit kvar mot 
att vara en organisation med mångfald bland sin personal. Det finns många olika 
yrkesområden inom organisationen och inom vissa kategorier är det väldigt 
könssegregerat. Man har också en variation mellan hur långt olika avdelningar har 
kommit med att skapa en större etnisk mångfald.  

Strateg 2 nämner en problematik med att man varken vill eller kan mäta vissa saker hos 
människor som har med mångfald att göra. Till exempel är det enligt strategen 
mångfald att ha människor med olika sexuella läggningar i organisationen men eftersom 
det skulle vara högst olämpligt att som arbetsgivare fråga och statistikföra sin personals 
sexuella läggningar går det inte att svara på huruvida organisationen har mångfald inom 
vissa områden. Det finns heller ingen kartläggning i dagsläget kring hur 
personalsammansättningen ser ut vad gäller anställda med annan etnicitet, men Strateg 
1 anser att det vore intressant om det fanns uppgifter på detta då denne önskar att det 
fanns en större mångfald i organisationen vad gäller etnicitet.   

Mångfalden bland cheferna 
Chefernas upplevelser av den egna mångfalden bland dem och deras kollegor varierar. 
En av cheferna upplever det som mångfald för att dennes kollegor har olika 
utbildningsbakgrund och för att de kommer från olika ställen i Sverige. Chefen har även 
lyckats uppnå en jämn könsfördelning på dennes arbetsplats. Det finns även en kollega 
som är född i ett annat land och chefen anser att denne har mycket att tillföra på grund 
av detta. Chefen definierar och upplever det som mångfald när de grundläggande 
värderingarna skiljer sig kollegor emellan och berättar att det är en stor utmaning att 
arbeta med dessa kollegor. Chefen har även en anställd som denne har ett nära 
samarbete med som nyligen gått en mångfaldsutbildning på universitetet för att få ny 
kunskap inom området. Detta är till hjälp i den anställdas dagliga arbetsuppgifter men 
även som stöd för chefen. 
 
Ett par chefer upplever att det finns grupperingar utefter arbetsgrupper. Det ser dessa 
chefer som en fördel. En chef berättar att denne ser på grupperingarna som nätverk. Ett 
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bra uppbyggt nätverk anser denne är en styrka genom att denne kan bolla sina dilemman 
med nätverken.  
 
En annan chef upplever inte så stor mångfald bland dennes kollegor, ingen har annan 
etnicitet, åldern kan skilja sig något, och de har väldigt få män anställda. 
Personligheterna kan skilja sig lite, men chefen upplever att det är inte är mer än så. En 
annan chef instämde att denne inte upplevde att mångfalden inte var speciellt stor 
överlag i organisationen.  
 

Metoder, mål och visioner 
Organisationens vision är att de ska spegla samhället. Det finns olika dokument och 
bland annat ett program som stödjer visionen. Dokumenten och programmen är till för 
att tillvarata och främja mångfald i organisationen bland annat vid rekrytering. Samtliga 
chefer och strateger som intervjuats berättar att de känner till visionen och att de vet att 
det är vad organisationen eftersträvar att uppnå. 

Dokument 
Enligt strategerna finns det framtagna dokument som är styrande och som ska användas 
av de anställda för att främja mångfald. De berättar även att cheferna har ett antal 
styrdokument de ska förhålla sig till i olika sammanhang. För att ta reda på användandet 
av dokumenten kan detta följas upp genom internrevision. Skulle det visa sig att 
dokumenten inte används eller att det behövs mer kunskap om mångfald menar 
strategerna att ledningen kan erbjuda föreläsningar, utbildning eller annan aktivitet för 
att ge mer kunskap om ämnet. 
 

Program för mångfaldsfrämjande 
Ett program framtaget år 2004 behandlar hur organisationen ska arbeta med 
mångfaldsfrågorna. Det är ett dokument över hur mångfaldsarbetet ska kunna bli 
konkret och följas upp och utvärderas. I dokumentet står de övergripande målen för 
mångfaldsarbetet och att dessa sedan ska användas ute i den egna verksamheten. Men 
dokumentet beskriver inte hur målen ska anpassas och brytas ned i den egna 
verksamheten. Målen ska sedan följas upp årligen och redovisas i årsredovisningen. I 
dokumentet står även att en förutsättning för att de ska lyckas är att organisationen 
också samverkar med andra intressenter utanför den egna organisationen såsom 
myndigheter, föreningar, organisationer och företag. 
 

Mål 
Strategerna berättar att arbetssättet för att kunna främja mångfald genom att sätta upp 
mål för att kunna mäta arbetet med mångfalden inte används. Strateg 1 säger att det är 
problematiskt för att i dagsläget hinner de inte ens arbeta som de vill med 
jämställdheten. Strateg 2 berättar att det finns indirekta mål för att få det mindre 
könssegregerat. Det finns inga tydliga mål som kan mätas men det finns en skrivning, 
uttalad ambition att organisationen vill få en jämnare könsfördelning inom de uppdelade 
yrkena berättar strateg 2.  
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Strateg 1 berättar att mål är något som följs upp väldigt noga och varje område i 
organsationen ska redogöra för målen. Enligt Strateg 1 får de en rapport flera gånger per 
år på centralnivå och sammanställer sedan det som sagts och redovisar det för cheferna.  
 
Enligt chef 4 är det enda målet kring mångfalden som denne anser sig ha fått höra av 
organisationen att organisationen ska spegla samhället. Denne anser att när det sätts mål 
ska man arbeta aktivt för att nå det. Men i dagsläget finns inget mångfaldsmål och 
därför vet chef 4 inte heller hur denne ska kunna nå dit då det inte finns några mätbara 
mål längs med vägen. Samtliga chefer berättar däremot att de är medvetna om att det 
ska tas hänsyn till kön vid rekrytering. Vissa av cheferna har nått långt vad gäller jämn 
könsfördelning på deras arbetsplats medan andra inte riktigt är där än. Men samtliga av 
de tillfrågade cheferna säger att de eftersträvar en jämn könsfördelning vid rekrytering. 
 
Dokument för att främja mångfald 
Det finns även ett äldre dokument från 1999 som har som syfte att främja mångfalden i 
organisationen. Dokumentet baseras på den gamla lagen om etnisk diskriminering i 
arbetslivet och den lagen blev 2008 ersatt med diskrimineringslagen. Trots att det nu 
finns en nyare lag är det alltså den gamla lagen som står kvar som källa i dokumentet. 
Dokumentet är uppdelat i tre huvudområden: arbetsförhållanden, rekrytering samt 
etniska trakasserier. I dokumentet framkommer även hur arbetet vid rekrytering bör se 
ut för att främja mångfalden. Dokumentet säger att organisationen vid rekrytering 
särskilt ska uppmuntra till att intresserade med olika etnisk bakgrund söker arbete. Det 
är också av vikt att annonser och kravspecifikationer inte utestänger sökande. Den 
sökande ska bedömas utifrån sina individuella förutsättningar utan hänsyn till etnisk 
bakgrund och detta kan uppnås genom avidentifierade ansökningshandlingar samt att 
organisationen ska vara generösa med att ta emot praktikanter och praoelever med olika 
etniska tillhörigheter. 
 
Det framkommer av dokumentet att det är personalenheten som är ansvariga för att de 
anställda får kunskap om innehållet. Det framgår även att ledningens förhållningssätt till 
mångfaldsarbetet är av stor vikt, samt även den allmänna inställningen hos chefer och 
kollegor. 
 

Praktik 
Enligt Strateg 1 finns det en framarbetad strategi att ha praktikanter som kommer från 
andra länder i organisationen. Genom att ta in praktikanter i organisationen med annan 
etnicitet anser Strateg 1 att det kan bidra till att öka antalet anställda med annan 
etnicitet. Strategen påpekar även att det handlar om en utvecklingsperiod innan de 
kommer se resultat av detta i organisationen. Denne arbetar med att se organisationens 
behov framåt i tiden och det handlar om långsiktiga lösningar med en framtidsplan på 
10 år framöver. Ledningen behöver enligt Strateg 1 bidra till att öka mångfalden så att 
det genomsyrar hela organisationen. Det är ledningen som beslutar vad som ska 
prioriteras. 

Strateg 2 berättar att det bland annat finns två interna dokument som är framtagna för 
personer i organisationen som har rekrytering som en del av dennes arbetsuppgifter, 
“objektiv rekrytering” samt “rekryteringsprocessen”. 
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Objektiv rekrytering 
I det interna dokumentet objektiv rekrytering framgår det att syftet med objektiv 
rekrytering är att den som är bäst lämpad för arbetet ska anställas. Att den som söker 
inte ska riskera att bli diskriminerad. Enligt dokumentet ökar detta förfaringssätt 
sannolikheten att hitta den som är bäst lämpad för tjänsten. Detta bör enligt dokumentet 
genomföras av en rekryteringsgrupp med kunskap om icke-diskriminerande 
rekryterings- och urvalsmetoder och förmåga att tänka kritiskt och genomskåda 
slentriantänkande och fördomar. Dessutom ska gruppen helst vara heterogent 
sammansatt. Detta genom att lyfta fram kärnuppgifterna i arbetet, använda könsneutrala 
benämningar på arbetet, samt att färdigheterna och egenskaperna som krävs ska ha 
samband med arbetsuppgifterna för att minimera risken för diskriminering. Det tas även 
upp hur begrepp ska definieras och tydliggöras i annonsering. 
 

Dokumentet “rekryteringsprocessen” 
I det interna dokumentet som beskriver rekryteringsprocessen är syftet att beskriva 
arbetssättet vid rekrytering.  

Målet med rekryteringsprocessen är bland annat att nå bästa möjliga överensstämmelse 
mellan arbetsgivarens krav och den sökandes kompetens och förväntningar. Det 
övergripande målet är att utifrån de krav och förutsättningar som ställs, rekrytera rätt  
person med rätt kompetens till rätt tjänst. En processkarta över rekryteringen tar upp de 
steg som ska följas med en beskrivning över vad varje process i kartan innebär. Detta 
genom att först görs en behovsanalys över om behovet behöver fyllas genom att göra en 
rekrytering, eller om behovet kan lösas på annat sätt. Sedan ska samverkansgruppen 
informeras. Ansvarig chef och de personer som medverkar vid rekrytering såsom 
fackliga representanter, personal från personalavdelningen som benämns som 
samverkansgrupp i dokumentet, har ansvar för att rekryteringsprocessen och 
organisationens planer angående jämställdhet och mångfald följs i rekryteringen enligt 
dokumentet. Kravspecifikation och tidsplan utformas, sedan ska det kontrolleras om det 
finns personer med förtur. Sedan annonseras tjänsten och nästa steg blir då att hantera 
ansökningar. Det görs ett urval och kandidater kallas till intervju. Det finns möjlighet 
att utför tester och andra urvalsmetoder kan komma att användas. Sedan tas det 
referenser och en slutbedömning görs. Förslag redovisas och ett anställningsbeslut tas 
och rekryteringsprocessen är avslutad. Rekryteringen följs även upp genom årlig 
mätning av antal utannonserade tjänster, tjänster som har tillsats av nya medarbetare 
samt antal tvister och diskrimineringsärenden som rör rekrytering. Dokumentet har även 
en lista över kompetensbegrepp, en så kallad kompetensmodell. Dessa definitioner är 
till stöd vid framtagandet av personliga kompetenser till kravprofilen. 
 

Kommunikationskanaler 
Strateg 2 berättar även att cheferna får gå olika internutbildningar där det talas om 
regler och förhållningssätt. Men ingen specifik utbildning i mångfald. Det finns även en 
personaltidning i organisationen som bland annat tar upp aktuella frågor. Strategerna 
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berättar att det även har funnits tillfällen då alla i hela organisationen fått gå på 
föreläsningar. Dessa föreläsningar har bland annat haft som syfte att försöka väcka 
tankar kring fördomar vad gäller bland annat etnicitet och sexuell läggning, sedan har 
de anställda fått diskussionsfrågor i arbetsgrupperna som handlar om hur de ser på dessa 
frågor i sin dagliga verksamhet.  
 
Ingen av de tillfrågade cheferna har gått någon specifik intern utbildning i 
mångfaldsarbete. Däremot berättar samtliga chefer att de fått information eller 
utbildning i jämställdhet för några år sedan.  
 

Möten och medarbetarsamtal 
En annan kanal för att informera sina anställda är när det kommer nya direktiv via 
gruppmöten eller medarbetarsamtal. I medarbetarsamtalen tas det bland annat upp saker 
som behöver förbättras, det hänger ihop med trivselnivån enligt Strateg 2. 
 

Rekrytering som verktyg för mångfald 

Rekryteringsprocessen 
Samtliga chefer fick under intervjuerna berätta hur en vanlig rekryteringsprocess brukar 
se ut hos dem i deras verksamhet. Svaren var ganska samstämmiga och visade att 
rekryteringsprocessen brukar se ut såhär: 

1. Ett behov uppstår (av olika anledningar) 
När man inser att ett behov har uppstått nämner Chef 2 att man behöver beskriva 
vilken ”någon” det är man behöver. Strateg 2 går djupare in på punkt ett i 
processen och säger att det är viktigt att göra en behovsanalys och verkligen se 
till att man vet vilken typ av kompetens man behöver. Strategen menar att det 
kanske inte alls är samma typ av person eller roll som ska ersättas rakt av utan 
nu finns det chans att utvärdera och omarbeta.  
 

2. Letar efter interna alternativ (LAS, övertalighet m.m.) 
Samtliga chefer nämner samverkansgruppen eller de fackliga organisationerna 
som delaktiga i rekryteringsprocesserna och tycker att det brukar vara ett positivt 
inslag.  
 

3. Annons skickas ut  
Punkt tre som handlar om att annons skickas ut är en punkt i processen som 
alltid sker men som sker lite olika. Vissa chefer tar hjälp av de experter som 
finns till förfogande på personalavdelningen och vissa kopierar bara en gammal 
annons och ändrar den lite så den passar den tjänst man rekryterar till. Exakt när 
i processen annonsen skickas ut skiljer sig också lite inom organisationen. Vissa 
annonserar så fort som möjligt innan man riktigt vet om man kommer behöva 
rekrytera någon externt eller om man löser det internt, detta på grund av 
beräknad tidsbrist. Andra avvaktar bedömningen gällande internrekrytering 
innan annonser för extern rekrytering går ut. Det är utbildning som är det 
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främsta kravet i annonserna när det gäller de yrkeskategorier cheferna som 
intervjuats i denna studie har personalansvar för.  
Chef 1 beskriver att det ibland skulle kunna vara en idé att ringa upp någon eller 
några som man på förhand tror skulle passa bra i jobbet och helt enkelt be denna 
person söka. Här framkommer alltså ett kompletterande sätt till annonsering att 
nå ut till sökande 
 

4. Urval 
Kopplat till punkt fyra säger cheferna att kompetensen, och då verkar de syfta på 
den formella kompetensen i form av utbildning, alltid väger tyngst vid urval 
inför intervjuer.  
 

5. Intervjuer 
Chef 1 och Strateg 2 beskriver att ett lämpligt antal intervjuer är mellan tre och 
fem stycken. Fler klarar man inte av att intervjua och det är inte heller någon idé 
att göra det, säger Chef 1.  
 

6. Beslut (eventuell referenstagning) 
Chef 2 säger att den formella kompetensen i form av utbildning är avgörande 
men om två kandidater är likvärdiga kan beslutet fattas på grund av mjukare 
värden så som exempelvis hur trygg man upplevs vara i sig själv under 
anställningsintervjun. Denna chef berättar också att lönekriterierna som chefen 
själv tagit fram kan ligga till grund för vem som får ett jobb.  

Huruvida chefen tar referenser innan beslut ska fattas skiljer sig också mellan 
cheferna. Vissa har som rutin att alltid ta referenser på dem det står mellan, 
medan vissa bara tar referenser om man verkligen inte kan avgöra vem som är 
mest lämpad av två kandidater. Det framgår också att referensen ibland används 
för att få reda på lite ”mjukare” kvalifikationer hos de sökande. Till exempel 
kanske man vill ha reda på hur social en person är på jobbet, då fungerar 
referenser bra.  

Ont om tid 
Chef 1 säger att det alltid är ont om tid. Dels är det tidspress generellt i rollen som chef 
men särskilt när en rekrytering ska ske. Tidspressen gör att vissa prioriteringar behöver 
göras under processens gång.  

Kravspecifikationen 
En av cheferna framhåller att kravspecifikationen är viktig men att den ofta mer får 
funktionen av en önskelista än en kravspecifikation. Denne menar att man helst av allt 
skulle vilja tacka nej till alla om ingen lever upp till alla kraven i kravspecifikationen 
men eftersom de behöver någon som gör jobbet måste de tacka ja till någon ändå. Andra 
chefer håller med om att det är väldigt viktigt att kravspecifikationen efterföljs.  

Magkänslan 
Samtidigt som Chef 1 framhåller att magkänsla inte bör användas vid rekrytering i den 
bästa av världar hävdar vissa andra chefer att magkänslan är ett viktigt verktyg när det 
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kommer till urval och beslut i rekryteringsprocessen. Chef 2 anser att det är mer befogat 
att använda sig av magkänslan vid rekrytering på grund av dennes höga ålder. 

Outsourcing 
Chef 1 säger under intervjun att det kan vara intressant att fråga sig om det ens bör ligga 
inom ramen för deras verksamhet att sköta rekryteringen. Denne uttrycker att det skulle 
vara skönt om någon annan kunde sköta all rekrytering.  

Avidentifierade ansökningar 
Chef 3 berättar att man i dagsläget inte arbetar med avidentifierade ansökningar men 
tycker att det skulle kunna vara ett lämpligt sätt att arbeta för att i första hand 
uppmärksamma vilka kompetenser en sökande har. Chefen nämner att människor lägger 
vikt vid olika saker så som till exempel namn och ålder och det kan man ju inte ta med i 
värderingarna om man arbetar med avidentifiering. Ingen annan av informanterna 
nämner begreppet avidentifierade ansökningar. 

I efterhand, via mail, informerar Strateg 2 om att avidentifierade ansökningar testats vid 
tidigare rekryteringsprocesser i organisationen men bekräftar det Chef 3 berättar, 
nämligen att man inte arbetar på det sättet idag. Anledningen till att man inte arbetar 
med det längre beror dels på att det upplevdes resurskrävande då en extra assistent 
behövdes i arbetet för att vara den som avidentifierade ansökningarna. Dessutom anser 
man att det webbaserade ansökningsprogram som organisationen tillhandahåller och 
använder sig av idag är så pass kompetensbaserat att det inte är nödvändigt med 
avidentifierade ansökningar. Den första sorteringen som görs i systemet är enligt Strateg 
2 alltid baserat på kompetens, vilket ju är målet även när man arbetar med 
avidentifiering.  

 

Tillvaratagandet av mångfalden i organisationen 
Strategerna berättar att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom 
mångfaldsarbetet. Strateg 1 uttrycker följande “jag skulle önska att vi hade flera 
handläggare med utländsk bakgrund”. Strategen anser att det finns mycket kompetens 
som de skulle ha nytta av att anställa till organisationen. 
 
Det är en stor organisation och Strateg 2 berättar att det på grund av detta kan se olika ut 
i organisationen av tillvaratagandet av mångfalden bland de anställda. Det beror även på 
hur man diskuterar sådana här frågor i det vardagliga arbetet. Strateg 2 berättar om en 
mångfaldssatsning som har lyckats inom ett visst arbetsområde i organisationen, där 
organisationen gjorde aktiva val och utbildade människor som krävdes för arbetet med 
syfte att anställa människor från andra länder. Strateg 2 ser att det finns en vilja i 
organisationen att komma längre i den här frågan och säger att för att lyckas handlar det 
bland annat om chefens ledarperspektiv, det vill säga vilken inställning chefen har till 
mångfald. Strategen berättar att det är chefen som behöver ställa upp och driva dessa 
frågor framåt som det är tänkt. Men att målsättningen inte är att få personer att byta 
åsikt utan skapa en högre förståelse och tolerans för personer som är annorlunda mot en 
själv. Därav har ett syfte med föreläsningarna för de anställda varit att bryta barriärer 
och få folk förstå sina fördomar. Strateg 2 berättar att det kan handla om att man är ovan 
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vid att träffa människor som är annorlunda, att då få gå på en föreläsning och se att även 
fast personer är olik en själv så är det en helt vanlig person.  
 
Cheferna berättar överlag att mångfalden tillför, både kompetensmässigt och 
erfarenhetsmässigt. En chef anser att de anställdas sexuella läggning eller bakgrund inte 
har någon betydelse för arbetet. Det som chefen istället anser är viktigt att få veta är ifall 
de anställda får problem i privalivet som kan komma att påverka deras arbete. En annan 
chefs upplevelse är att tillvaratagandet av mångfalden i organisationen sker när det 
anställs yngre i organisationen som har nyare utbildning. Även att organisationen är bra 
på att tillvarata den kompetens och erfarenhet som de som arbetat länge i organisationen 
har. Chefen upplever dock ändå att organisationen skulle kunna ta tillvara på 
mångfalden bättre.  
 
En chef anser att för att ta tillvara på mångfalden behöver man arbeta aktivt med det, för 
det kommer inte av sig självt. Chefen berättar att det är enklare och lättare i det korta 
perspektivet om denne ber om ett råd eller bollar med en kollega som är liktänkande. 
Det är rätt så naturligt att göra det. Men menar att man där kan göra ett aktivt val. Att 
istället gå och rådfråga en kollega som man vet brukar tänka på ett annat sätt. För att det 
ska bli så tror chefen att det krävs aktiva val av människor och denne är inte så säker på 
att alla är medvetna om detta och agerar på detta sätt. Det handlar om att bygga 
relationer, så medvetenhet och aktiva val tror chefen är en förutsättning. Ju mer 
heterogent, ju mer olika, desto mer får man ut av en arbetsgrupp anser chefen. Men 
påpekar att det inte är det enklaste i första skedet, men att det utvecklar. En homogen 
arbetgrupp kan vara enkelt för där tänker de likadant, men en sådan arbetsgrupp 
kommer inte så långt berättar chefen. 
 

Oliktänkande vid beslutsfattande 
Alla de tillfrågade cheferna upplever att det finns en öppenhet bland sina kollegor, att 
alla fritt kan uttrycka sin åsikt. Samtliga chefer anser även att oliktänkande vid 
beslutsfattande är bra, det gör att nya infallsvinklar kring problem lyfts. Det blir bra 
diskussioner om man inte tänker likadant och då blir det ett bättre beslut om alla tänkt 
till kring ämnet berättar Chef 2. Strateg 1 instämmer med cheferna och anser att 
mångfald bidrar till bättre diskussioner i personalgrupperna. Strateg 1 berättar att denne 
anser att ifall personalen även består av personer med annan etnicitet så berikar det 
gruppen med dennes tankesätt och den som är född här kan berika med sitt tankesätt. 
Det är även viktigt att arbetsgruppen har en blandning av unga, äldre, män och kvinnor. 
Steget att få komma in i gruppen och vara en del av den berikar gruppen berättar Strateg 
1. Både för den som är ny i gruppen och för dem som varit med i gruppen länge. 
 

Utmaningar med att tillvarata mångfalden i organisationen 
När frågan ställdes ifall det finns några utmaningar med att tillvarata mångfalden i 
organisationen berättar en chef att en utmaning kan vara att organisationen är så stor att 
det kan vara svårt att tillvarata den kompetens som finns.  

Det framgår att en del chefer anser att det är svårt att jobba med något om det saknas 
mål. En chef anser bland annat att det borde finnas tydligare mål med mångfalden så att 
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denne vet vad denne ska fokusera på vid rekrytering, om det är så att organisationen vill 
att den ska främja vissa, men att det inte finns något uttalat. Chefen berättar att det även 
blir en utmaning att tillvarata mångfalden genom att det blir ännu en sak att rätta sig 
efter vid rekrytering. Denne efterfrågar att organisationen borde precisera mer vad som 
menas med mångfald. Exempelvis om det är tänkt att det ska vara lika många kvinnor 
som män? Problemet som finns enligt chefen är att det är svårt att jobba mot ett mål 
som inte finns, och att det är upp till ledningen att ge direktiv om mål.   

 
Nackdelen som nämns om man inte tänker lika vid beslutsfattande är att alla inte agerar 
som man bestämt ibland efter att ett beslut är taget. De flesta cheferna föredrar ändå 
oliktänkande för de anser att det utvecklar vid beslutsfattande.  

En chef ser svårigheter med att det finns motsättningar mellan ledningen och cheferna 
då cheferna ser att det innebär en kostnad för att lösa frågan med mångfald och 
uttrycker sig på följande sätt: 

Det är ett helt annat fokus på resultat nu än för tio år sedan. På gott 
och ont. Det är ju nästan läskigt hur lite tid vi lägger på 
övergripande frågor som är viktigt för vårt samhälle som mångfald, 
jämställdhet och sådant (Chef 1). 

Enligt chefen ser ledningen det som att frågan ska lösas utan en budget, medan chefen 
upplever att det finns för lite pengar i systemet för ändamålet, att det istället ger ökade 
kostnader. Även Strateg 1 berättar att mångfaldssatsningen saknar budget och ser det 
som ett problem med satsningen.  
Strateg 1 anser att alla måste ha ett öppet sinne för att mångfalden ska kunna få ta plats. 
Exempelvis om någon precis kommit till Sverige behöver denne få mycket förklarat på 
den nya arbetsplatsen. Detta ställer höga krav på kollegor. De behöver vara 
samarbetsvilliga och förklara för den nyanställda. Strateg 1 berättar att det kan finnas 
svårigheter med detta då de anställda redan har många krav på sig och inte alltid hinner 
med sina ordinarie arbetsuppgifter. Ett annat problem som skulle kunna uppstå enligt 
Strateg 1 är gentemot kunderna, då vissa av kunderna inte är vana vid personal med 
annan etnicitet. Exempelvis om den nyanställda bär slöja läggs det mycket ansvar på 
kollegorna att de är samarbetsvilliga och klarar av att förklara för kunder med annat 
synsätt. 
Såsom Strateg 2 tidigare berättat ser denne storleken på organisationen som en 
utmaning med mångfaldsarbetet. Ledningen ska vara ett föredöme och det finns många 
chefer och det är inte alltid lätt med tanke på att det handlar om mänskliga rättigheter, 
demokrati och så vidare. Strateg 2 berättar att det skulle kunna uppstå problem om det 
finns personer i organisationen som inte ställer upp på de värdena, och då behöver dessa 
problem hanteras. Strategen uttrycker sig på följande sätt: 

Vi har aldrig haft något diskrimineringsärende mot oss vad jag vet  
och det känns ändå väldigt bra tycker jag. Därmed inte sagt att vi inte  
diskriminerar någon men vi har aldrig varit med i någon process  
(Strateg 2).  

Problemet med tillvaratagandet handlar även om att hitta kompetent personal berättar 



 

35 

Strateg 2. Att det är svårt att hitta personal med annan bakgrund när utbildning är ett 
krav. Det är något som organisationen inte kan styra men Strateg 2 tror att det är en 
tidsfråga, att problemet kommer att minska över tid. Detta ser även cheferna som ett 
problem i dagsläget då de är så styrda av att man måste ha en utbildning. 
Chef 4 berättar att utmaningen med tillvaratagandet handlar om att våga stå upp för sina 
åsikter och värderingar och visa att man faktiskt vill ha mångfald på arbetsplatsen. Att 
man måste våga utsätta sig för kritik, det behövs lite skinn på näsan när det dyker upp 
motstånd. Chefen upplever att denne inte alltid blir omtyckt för sina beslut men att 
denne tar vissa beslut för att det är viktigt för alla att känna sig välkomna, trygga och 
delaktiga på arbetsplatsen. Det är viktigt för arbetet att alla känner sig trygga med att 
kunna uttrycka sin åsikt. Annars gör man inte ett bra jobb anser Chef 4. 

 

DISKUSSION 
I diskussionen analyseras studiens resultat. Resonemang förs utifrån den i uppsatsens 
inledning beskrivna teoretiska bakgrunden och paralleller dras mellan studiens 
upptäckter och andra intressanta infallsvinklar. Dessutom diskuteras metoder som 
använts i studien och hur arbetet påverkats av dem. I slutet av avsnittet sammanfattas 
studien i de slutsatser studien resulterar i.  

Metoddiskussion 

Metodologiska utgångspunkter 
Det hermeneutiska perspektivet har passat bra för ändamålet och intriktningen på denna 
studie. Studien har delvis bidragit med en förklarande bild av hur arbetet med att 
rekrytera och tillvarata en mångfald i organisationen ser ut. Men studien har också på ett 
mer fördjupat sätt kunnat bidra med en förståelse för varför det ser ut som det gör, vad 
som är positivt med det samt vilka utvecklingsområden organisationen står inför.  
Att arbeta utifrån en abduktion där viss tidigare forskning och litteratur lade grund för 
studiens frågeställningar och gav insikt i vilka områden som är intressanta att studera 
och fråga om under intervjuer men samtidigt använda ny litteratur för att koppla an till 
de empiriska fynd som gjorts under informantintervjuerna har varit ett passande sätt att 
arbeta. Det var bra att öppna upp till området genom att läsa mer generell litteratur 
inledningsvis i arbetsprocessen. Sedan var det även bra att utefter de ämnesområden 
som dök upp under arbetets gång kunna fördjupa kunskaperna och smalna av uppsatsen.  

Planering och genomförande 
Etiska överväganden 
Något vi är nöjda med när det kommer till de etiska övervägandena är att vi var 
noggranna med att be de medarbetare inom organisationen som skulle uppge en grupp 
av personer som stämde in på den typen av medarbetare vi var intresserade av att 
intervjua att ge oss en lång lista med medarbetare. Detta gjorde att vi och de som blivit 
intervjuade kunde känna sig relativt trygga i att det var svårt för en läsare och för någon 
annan inom organisationen att lista ut vilka som ställt upp på intervjuer. En av de 
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forskningsetiska principerna är ju konfidentialitet vilket vi tycker att vi lyckades ta 
hänsyn till genom just denna åtgärd.  

Urval 
När det kommer till de personer som arbetar strategiskt med bland annat 
mångfaldsfrågor i organisationen bedömer vi att det finns en risk att de som vet vilken 
organisation vi genomfört studien i, det vill säga åtminstone de vi intervjuat, har 
möjlighet att lista ut vilka personer vi intervjuat i och med att det med stor sannolikhet 
inte finns ett särskilt stort antal personer som arbetar på strategisk nivå med dessa 
specifika frågor. Ett övervägande vi gjort i samband med att vi uppmärksammat detta 
problem är huruvida det är viktigt för studien att det framgår att två av de personer vi 
intervjuat arbetar med mångfaldsfrågor på strategisk nivå. Vår bedömning har varit att 
det är viktigt att läsarna av studien förstår vilken insikt och vilken roll personerna har 
när det kommer till mångfaldsfrågor och även rekryteringsfrågor och av den 
anledningen har vi valt att skriva ut detta trots de risker kring konfidentialitet det 
innebär.  

Instrument 
Precis som alla organisationer så hade den organisation där undersökningen 
genomfördes en huvudverksamhet. Något vi märkte under intervjuerna var att det var 
väldigt svårt att lyfta infomanternas fokus från deras verksamhet utåt och titta inåt i 
organisationen. Vi upplevde att man fick arbeta väldigt mycket under intervjuerna med 
att försöka flytta fokus från deras kunder och mottagare till den egna organisationen och 
personalen. Detta gjorde att vi fick mycket insamlat material som handlade om sådant 
som inte var av intresse för just vår studie. Det tog tid att transkribera, sortera bort och 
tog även onödig taltid under intervjuerna. Vi gör analysen att detta kanske hade gått att 
undvika i högre utsträckning om vi gjort fler pilotintervjuer och om vi hade tagit deras 
verksamhet i mer beaktande från början. Kanske borde vi intervjuat andra typer av 
personer i organisationen, kanske borde vi utformat intervjuguiden annorlunda eller 
kanske skulle vi valt att göra studien i en annan typ av organisation.  

Beslut fattades ganska tidigt i processen att ljudinspelning var det verktyg som skulle 
passa denna studie bäst under intervjuerna. Ljudinspelningen gjorde att tillgång sedan 
fanns till respondenternas exakta svar och bidrog dessutom till att vi som intervjuade 
inte behövde ta anteckningar under tiden som intervjun fortgick, vilket gav ett bättre 
fokus på samtalet under intervjun. Dock var vi medvetna om, efter att ha läst Patel och 
Davidsson (2011), att faktumet att ljudinspelare fanns med under intervjun kunde 
riskera att påverka respondenternas svar. Detta bedömde vi dock som en risk värd att ta 
då ett knappande på datorn för att ta anteckningar kan uppfattas som störande och för att 
vi tror att antecknandet i sig också kan få respondenten att vilja framstå på ett visst sätt.  
En annan nackdel med ljudinspelning i jämförelse med antecknande under intervjun är 
att det tar väldigt mycket längre tid. Vi är medvetna om att tiden det tog för oss att 
transkribera var tid vi kunde lagt på kvalitativt arbete med vår studie vilket skulle kunna 
ha gjort att resultatet blivit någorlunda mer genomarbetat vilket i sin tur skulle kunna ha 
lett till att vi hittat något mer samband, kunnat göra någon mer analys och kunnat dra 
någon mer slutsats. Detta var dock en övervägning och vi valde att göra 
ljudinspelningen då vi inte kände oss helt säkra i tekniken att få med allting som sägs 
under en intervju med hjälp av anteckningar. Vi ville dessutom lägga allt fokus på själva 
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intervjun under tiden vi träffade respondenterna då vi trodde att det skulle göra intervjun 
bättre.   
Bedömning innan intervjuerna och det som också meddelades i missivbreven var att 
intervjuerna skulle ta mellan 1-1,5 h per intervju. När intervjuerna sedan genomfördes 
blev det tydligt att vissa informanter var mer pratglada än andra. Den bedömning som 
nu kan göras är att hur tidsmässigt lång en intervju blev förmodligen berodde på flera 
olika faktorer. Dels berodde det på oss som intervjuade och vår förmåga att hålla oss till 
intervjuguiderna och ”styra upp” intervjun så att den som blev intervjuad inte fick 
möjlighet att sväva ut allt för mycket. Något som också kan ha spelat in är 
respondentens personlighet, inställning till ämnet och hur mycket personen redan 
tidigare funderat kring liknande frågor och på så sätt hade mer att delge som svar på 
frågorna. Trots att intervjuerna varierade i tid anser vi att vår bedömning att intervjuerna 
skulle ta 1-1,5 h var en rimlig bedömning och var en tidsram som hölls.  
Chefernas schema och vår tidspress under kursen gjorde att vi fick genomföra tre 
intervjuer under en och samma dag. Detta ledde till att vi under sista intervjun den 
dagen var ganska trötta och presterade nog inte en så pass bra intervju som vi kunde 
gjort om vi spritt ut intervjuerna under fler dagar. 
Faktumet att en av informanterna ville ha sina uttalanden som kom med i uppsatsen 
skickade till sig innan uppsatsen lämnades in och blev bedömd måste tas med som en 
aspekt i vilka faktorer som kan ha påverkat innehållet och slutsatserna i denna uppsats. 
Bedömningen är dock att materialet som publiceras i denna uppsats inte kan bedömas 
vara kontroversiellt och därför är risken för att studien skulle ha påverkats liten.  

Insamling 
I den dokumentstudie som gjordes skulle hänsyn tas till de fyra kvalitetskriterier som 
omskrivs i Bryman (2008). Ett av de kriterierna var representativitet. Här skulle alltså 
bedömning göras angående hur typiskt materialet vi samlat in var inom den kategorin. I 
och med att det lagts ned begränsat med tid på insamlingen och stor vikt dessutom lagts 
vid en informants rekommendationer kring vilka dokument som kunde vara av intresse 
för denna studie skulle det kunna vara så att vissa dokument som kunde varit av vikt har 
missats. Detta är spekulationer och det är inte fastslaget vilka dokument som skulle 
kunna vara missade men det bedöms ändå vara så pass stor risk att något missats att det 
bör tas upp i detta diskussionsavsnitt.  
 

Analys 
Analysen var ett fortlöpande arbete under hela studiens gång. Eftersom vi redan vid 
utformandet av intervjuguiderna kom på fyra olika ämnesområden (Mångfalden i 
organisationen idag, Metod, mål och visioner, Rekrytering som verktyg för mångfald, 
Tillvaratagandet av mångfalden i organisationen) som skulle genomsyra hela arbetet, la 
detta en grund som underlättade analysarbetet vid kodningen. Genom att kategorisera 
materialet i de fyra färdiga ämnesområdena förenklades processen med att finna 
mönster och samband i det transkriberade materialet. 
Eftersom en inbördes uppdelning gjordes av transkriberingarna av intervjuerna kan vi 
inte bortse från att det kan ha påverkat analysen. Men såsom Denscombe (2009) tar upp 
är utskriften av det inspelade materialet tidskrävande och det är i denna process som 
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forskaren kommer nära sitt material. Det kan således vara så att vi fick större kunskap 
om de intervjuer vi själva transkriberade, än om vi båda hade transkriberat materialet 
tillsammans. Men eftersom vi båda sedan läste igenom transkriberingarna och dessutom 
deltog tillsammans vid vid fem av sex intervjuer tror vi att denna påverkan reducerats. 
 

Resultatdiskussion 

Mångfald i organisationen idag 
Redan inledningsvis i arbetet med denna studie blev mångfaldsbegreppet ifrågasatt av 
dels oss som författare men också av handledare, intervjupersoner och kursare. Något 
som tidigt blev tydligt var att en av våra största utmaningar skulle bli huruvida vi skulle 
kunna hitta en någorlunda allmängiltig definition av begreppet eller om vi skulle behöva 
släppa begreppet löst och istället försöka fokusera på de olika nyanser begreppet 
innefattar. Mångfald som begrepp är inte ifrågasatt utifrån dess existens, utan snarare ett 
begrepp som är så pass använt att det blivit otydligt vad det egentligen syftar till. Vi har 
gått mellan resonemang om att vi kanske ska välja några av de diskrimineringsgrunder 
som går att hitta i diskrimineringslagen från 2009 till att låta mångfaldsbegreppet vara 
ett begrepp som innefattar människors olikheter oavsett om de går att se på ytan av en 
människa. Men som går att läsa tidigare i denna uppsats bestämde vi oss för att det är 
informanternas tolkning och definition av mångfald som är av intresse för studien. För 
att kunna förstå organisationens samlade uppfattning av vad begreppet innebär kom vi 
fram till att vi som författare inte vill bestämma vilken definition som ska vara 
utgångspunkten.  

Vad är mångfald för de personer som intervjuats? 
Informanterna upplevdes ha tänkt på vad mångfald betyder för dem och nämnde flera 
olika begrepp som de kopplade ihop med mångfald. Tillsammans lyckades de pricka in 
alla diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen förutom en, religion. Visserligen 
nämns snarlika begrepp som kultur och nationalitet men det är trots allt intressant att 
trosbekännelser eller religion inte kommer på tal.  

Vad är mångfald? 
Både Chef 1 och Chef 3 är inne på en väldigt intressant frågeställning kopplat till vad 
som egentligen kan anses som mångfald. Kan det anses vara mångfaldsfrämjande att en 
organisation anställer personer med till exempel annan etnisk härkomst när faktumet att 
man kommer från ett annat land och därför kan prata det landets språk eller är duktig på 
det landets kultur och traditioner faktiskt är en kvalifikation för att ens kunna få jobbet? 
Handlar inte mångfald i grund och botten om att det inte ska spela någon roll vilket land 
man kommer ifrån, vilket kön man har eller hur gammal man är till exempel?  

Baserat på vad som framkommit i denna studie skulle detta resonemang kunna landa i 
att det trots allt blir ett bidrag till mångfalden i organisationen att den består av 
människor som är olika, även om de finns i organisationen just på grund av sin 
”olikhet”. Men det mest eftersträvansvärda när det kommer till mångfaldsfrämjande 
rekrytering är att en person anställs på grund av sin kompetens, oberoende av etnicitet, 
kön, ålder m.m.  
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Vad är organisationens officiella, medvetna eller gemensamma definition 
av mångfald? 
Här går det att fråga sig varför samtliga chefer har svårt att förmedla organisationens 
gemensamma syn på, definition av eller vision för mångfalden. För att få ett svar på 
detta är det några av Mlekov & Widells (2003) 8 viktiga faktorer för att uppnå ett bra 
mångfaldsarbete som går att applicera på detta problem extra bra. Till att börja med 
finns det en vision som handlar om att spegla sammansättningen i samhället i 
personalgruppen som alla känner till (punkt ett). I detta fall har man alltså lyckats med 
det punkt sex handlar om, nämligen att ha en effektiv kommunikation. Dock upplever 
inte cheferna att detta är en prioriterad fråga bland deras chefer under chefsmöten och 
liknande. Punkt 2 handlar om att högsta ledningen måste stötta visionen för att arbetet 
ska lyckas, vilket cheferna som intervjuats inte förmedlar att deras högsta ledning gjort. 
Inte heller finns tillräckligt tydliga mål formulerade som punkt fyra handlar om. 
Cheferna är medvetna om visionen men de är inte medvetna om vilka mål som ska göra 
att visionen blir verklighet. Faktumet att visionen är så pass integrerad hos cheferna 
tyder på att om fler tydliga mål skulle formulerats finns det goda förutsättningar för att 
de uppfattas av cheferna och på så sätt har bättre förutsättningar för att uppnås. Dock 
skulle organisationens mål i övrigt kring de här frågorna behöva kommuniceras och 
integreras bättre. Gällande punkt åtta, utvärdering, görs det inte speciellt mycket enligt 
de svar som framkommit under intervjuerna. Men helt utvärderingsfritt är det inte. 
Stickproverna på rekryteringsprocesser som Strateg 2 berättat om visar på att viss 
utvärdering görs.  

Har organisationen en mångfald idag? 
Det går att konstatera att det inte fullt ut går att mäta hur mångfalden i organisationen 
ser ut. Detta beror dels på att det inte är helt klargjort vad mångfald som begrepp 
betyder men också på att vissa faktorer helt enkelt inte går att mäta och föra statistik på. 
Man har kommit olika långt inom olika delar av organisationen vad gäller jämställdhet 
och etnisk bakgrund men man inser att man fortfarande inte har nått målet med att 
spegla samhällets mångfald i den egna organisationen.  

Metoder, mål och visioner 
Organisationen har flera dokument som stöd vid rekrytering för att främja mångfald. 
Det finns 2 specifika interna dokument, det finns möjlighet att avidentifiera de sökande. 
Rutinerna är framarbetade för hur cheferna kan få stöd och hjälp av organisationens 
personalavdelning, hur de ska förhålla sig vid rekryteringsprocessen för att främja 
mångfald, det finns således verktyg och metoder för att kunna öka mångfalden i 
organisationen. Såsom det i dagsläget ser ut i organisationen så finns det även en 
medvetenhet om organisationens vision att spegla samhället. Mlekov och Widell (2003) 
anser att organisationen ska ha en klar och tydlig vision och vända sig till alla för att alla 
ska känna sig berörda av mångfaldsarbetet. Men tar även upp att organisationen i 
kombination med detta bland annat behöver ha tydliga mål med mångfaldsarbetet då det 
ökar chansen för att målen blir uppfyllda. 

Program för mångfaldsfrämjande 
Dokumentet ” Program för mångfaldsfrämjande” tar upp att de övergripande målen för 
mångfalden som finns i dokumentet ska formuleras om till egna mål i den dagliga 
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verksamheten för att de årligen ska kunna följas upp. Men såsom cheferna berättar 
känner de endast till visionen och att det inte finns några mål för mångfalden i den egna 
verksamheten. Det som även uppkommer är att ingen av de intervjuade cheferna 
använder sig av dessa dokument vid rekrytering. Strateg 1 menar att det är resursbrist 
som gör att det inte finns några mål eftersom de i dagsläget inte ens hinner arbeta såsom 
det är tänkt med jämställdheten i organisationen. Men strategerna upplyser om att det 
finns en uttalad ambition att organisationen vill få det mindre könssegregerat. De 
slutsatser som vi kan dra här är att det verkar som att en av anledningarna till varför 
organisationen inte har så hög mångfald bland medarbetarna kan delvis bero på 
resursbrist. Såsom Mlekov och Widell (2003) säger så ökar mål för mångfaldsarbetet att 
organisationen lyckas. Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) tar även upp problemet 
med att ifall det saknas resurser kan förändringen bli en prioriteringsfråga av personalen 
och då når organisationen inte det förväntade resultatet. Skulle det finnas mål med 
mångfalden anser vi att med hjälp av det system som redan finns i organisationen för 
måluppföljning skulle chanserna öka för att mångfalden skulle få ta mer plats i 
organisationen.  
Såsom Fägerlinds modell (2012) beskriver det så handlar mångfaldsarbetet om ett 
internt och externt arbete, där det externa arbetet innefattar kunder, medborgare, brukare 
etcetera. Denna aspekt tar organisationen hänsyn till i det mångfaldsfrämjande 
programmet genom att organisationen ser det som en förutsättning att samverka med 
andra intressenter utanför den egna organisationen för att de ska lyckas.  

Dokument för att främja mångfald 
Enligt Strateg 1 finns det en utarbetad strategi att de ska även ska ta in praktikanter för 
att få in mer personer i organisationer med annan etnicitet. Detta rekommenderar även 
Fägerlind (2012), att organisationer kan få in en mångfald även genom att personer tas 
in på praktik och på vikariat, då dessa är potentiella kandidater till framtida lediga 
tjänster. Det framgår även av dokumentet att ledningens förhållningssätt till 
mångfaldsarbetet är av stor vikt och detta lägger även strategerna stor vikt vid i 
intervjuerna. Ledningens stöd anser även Mlekov & Widell (2003) ha stor betydelse vid 
genomförandet av mångfaldsarbetet, de menar att det inte räcker med policys om inte 
ledningen står bakom.  

Det finns möjlighet att avidentifiera ansökningshandlingar och dokumentet “objektiv 
rekrytering” beskriver hur man ska gå tillväga vid ett sådant förfarande. Detta ser Roth 
(2008) som ett bra sätt förfaringssätt vid rekrytering för att förhindra diskriminering av 
de sökande. I dagsläget använder sig dock inte organisationen sig av objektiv 
rekrytering och detta beror på att de testat förfaringssättet och det var för resurskrävande 
enligt strateg 2. Det finns således bra underlag för att kunna arbeta på ett icke-
diskriminerande arbetssätt men eftersom dokumenten inte används i dagsläget påverkar 
detta dokuments existens inte mångfaldsfrämjandet vid rekrytering.  

Kommunikationskanaler 
Organisationen har flertalet kommunikationskanaler, och det är en förutsättning för att 
kommunikationen ska kunna fungera vid mångfaldsarbetet. De olika kanalerna för att 
kommunicera med personalen inom organisationen sker via föreläsningar, utbildningar, 
gruppmöten, personaltidningen, medarbetarsamtal etcetera. Mlekov och Widell (2003) 
tar upp vikten av effektiv kommunikation vid mångfaldsarbetet, att alla bör få 
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information om det fortlöpande arbetet och att motstånd och fördomar som finns ska 
kunna lyftas fram och bemötas för att arbetet ska kunna lyckas. Detta kan ske via 
utbildningar, handlingsplaner, intranät etcetera.  

 

Rekryteringsprocessen 
Mlekov och Widell (2003) tar även upp nulägesanalys som ett steg i mångfaldsarbetet. 
Det innebär att organisationen bör göra en analys av rekryteringsprocessen för att ta 
reda på att den inte verkar diskriminerande. Även Fägerlind (2012) lägger vikt vid att 
processer och rutiner bör gås igenom vid förändringsarbetet för att vara utformade på så 
sätt att de främjar mångfalden. Detta anser vi att organisationen har tagit hänsyn till i 
sitt dokument ”rekryteringsprocessen” med hjälp av bland annat en behovsanalys och 
gemensam definition av kompetensbegrepp. De följer även upp antalet tvister och 
diskrimineringsärenden och samverkansgruppen ansvarar för att mångfalds- och 
jämställdhetsplanen efterföljs. Lindelöw (2008) förespråkar en gemensam 
kompetensmodell i organisationer och vikten av att en behovsanalys görs vid 
rekrytering för att öka chansen att rekrytera rätt. Organisationen har således dokument 
som främjar mångfald vid rekrytering men såsom cheferna berättar så använder de inte 
dessa dokument som stöd vid rekrytering. 
Vi kan även dra kopplingar till det Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) säger om 
att för att en förändring ska ske så bör den praktiseras, det vill säga det som sägs ska 
även praktiskt genomföras. Fägerlind (2012) tar även upp i sin modell att organisationen 
bör praktisera förändringen i sin vardag. Vi drar slutsatsen att finns det endast dokument 
att följa och en uttalad ambition, kan det kanske bli svårt för organisationens 
medarbetare att veta hur de praktiskt ska kunna genomföra en förändring.  
Organisationen följer även upp och utvärderar sina dokument och rutiner i form av 
internevision. Då finns möljighet att fånga upp problem med användadet av 
dokumenten och utbilda cheferna för att ge dem mer kunskap kring ämnet berättar 
strategerna. Uppföljning ser Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) som en viktig del 
i förändringsarbete då organisationen lättare kan fånga upp problem och svårigheter.  

Rekrytering som verktyg för mångfald 
Hur arbetar organisationen med mångfald vid rekrytering? 
Lindelöw (2008) lägger stor vikt vid kravspecifikationen och menar att den fyller en 
viktig roll i rekryteringsprocessen. Dock tar författaren inte upp det problem som en av 
cheferna nämner kopplat till att kravspecifikationen ibland kan kännas mer som en 
önskelista då det är svårt att hitta en kandidat som når upp till kraven. En tanke skulle 
kunna vara att kravspecifikationerna i organisationen ställer för höga, nästan 
ouppnåeliga krav, vilket Lindelöw (2008) varnar för. Lindelöw menar att man i sådana 
fall riskerar att missa bra kandidater som sållas bort. I den undersökta organisationen 
verkar det dock inte som att man sorterar bort alla som inte når upp till kraven. Då 
skulle man ibland inte ha kvar några kandidater alls vilket såklart är ett problem när ny 
personal behöver rekryteras. En annan tanke skulle kunna vara att organisationen 
kanske inte utarbetat kravspecifikationerna tillräckligt mycket. Lindelöw förespråkar till 
exempel att man sätter kunskapskraven för sig och detta berättar inte chefen att de gjort.  
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Rekryteringsprocessen 
För att få syn på vad som redan fungerar bra med organisationens sätt att rekrytera och 
vad som skulle behöva utvecklas görs en jämförelse mellan Lindelöws (2008) 
rekommendationer för hur en rekryteringsprocess ska gå till och vilka steg som ingår 
där och organisationens sätt att rekrytera på. Rubrikerna nedan är enligt Lindelöws 
(2008) rekommendationer för rekryteringsprocessen. I texten under respektive rubrik 
finns beskrivning och jämförelse.  

Behovsanalysen 
Lindelöw (2008) förespråkar att en ordentlig behovsanalys görs så fort en person ska 
sluta arbeta på en tjänst av någon anledning. Författaren menar att det inte är säkert att 
det finns behov att rekrytera någon ny bara för att en slutar. Och även om man behöver 
rekrytera en ny person till tjänsten så kanske tjänsten ska se annorlunda ut nu och 
innebära andra arbetsuppgifter, och då behövs ju en annan typ av person.  

Strateg 2 beskriver behovsanalysen som viktig. Då denna person arbetar på en 
övergripande och strategisk nivå skulle man kunna tolka detta som att den 
organisationsövergripande rekommendationen för rekrytering i allmänhet i 
organisationen är att en behovsanalys ska genomföras. Detta bedöms vara i enlighet 
med Lindelöws (2008) rekommendationer och alltså vara en faktor som fungerar 
mångfaldsfrämjande. 

En analys som går att göra är att det verkar skilja sig mellan hur Strateg 2 ser på 
behovsanalysens viktiga roll och hur cheferna som intervjuats arbetar med 
behovsanalys. Ingen av cheferna nämner begreppet behovsanalys eller pratar ingående 
om något som kan tolkas som en slags behovsanalys. Alltså görs dessa i mindre 
utsträckning än vad Strateg 2 ser som önskvärt.  
En annan reflektion kopplat till behovsanalysens vara eller inte vara är såklart 
tidsaspekten. Chef 1 lyfter ju fram att det i samband med rekryteringsprocesser och i 
dennes arbete i övrigt finns brist på tid. När tiden inte räcker till finns det en stor risk att 
behovsanalysen och andra delar av processen minskas eller tas bort helt. Mer tid till 
förfogande vid rekrytering skulle kanske bidra till att ett mer noggrant förarbete 
genomfördes.  

Kravspecifikationen 
Vad gäller kravspecifikationen framhåller Lindelöw (2008) att den ska fungera som ett 
underlag för hur annonsen ska utformas. Informanterna i studien tolkar begreppet 
kravspecifikation som att det är de krav som framgår i annonsen. Kravspecifikationen är 
enligt informanterna alltså inte ett förarbete och underlag till annonsen utan finns i 
själva annonsen.  

Medieval och annonsering 
Ingen av informanterna nämner något annat sätt att nå ut till potentiella sökande än 
annonsering och telefonsamtal. Varken de eller strategerna nämner att annonseringen 
bör tänkas igenom för att nå rätt målgrupp eller förmedla en viss bild av organisationen. 
Lindelöw (2008) däremot beskriver vilka frågeställningar man bör arbeta med i arbetet 
med att välja var och hur man ska annonsera. I och med att chef 1 beskriver det som 
svårt att relatera till den mängd policys och visioner som produceras av den centrala och 
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mer övergripande delen av organisationen går det kanske också att dra slutsatsen att 
man längre ut i organisationen inte lägger så mycket vikt vid hur organisationen i stort 
framställs vid annonsering.  

Att ringa upp personer man känner till sedan innan som man tror skulle kunna göra ett 
bra jobb på den aktuella positionen är något chef 1 nämner. Detta skulle kunna ses som 
att man i ett sådant fall använder sig av den kompletterande metoden och nyttjar sitt 
kontaktnät.  

Urval inför intervju 
På denna punkt är Lindelöw (2008) och cheferna som intervjuats relativt överens. Det 
handlar om att lägga fokus på kompetensen och göra en rättvis bedömning som inte tar 
hänsyn till faktorer som inte har med den sökandes arbetsförmåga att göra. Det verkar 
som att cheferna i organisationen gör ett mångfaldsfrämjande urval inför intervjuerna. 
Dock är det viktigt att i sammanhanget lägga till att cheferna inte berättar att de arbetar 
med speciellt välarbetade kravspecifikationer vilket förmodligen leder till att den 
formella kompetensen bedöms väga mycket tyngre än eventuellt annan kompetens.  

Intervjuer genomförs 
Eftersom Granberg (2011) föreslår att man kallar 4-7 personer för anställningsintervju 
går det att konstatera att de informanter som nämnt ett motsvarande antal under denna 
studie brukar kalla något färre personer till intervju, nämligen 3-5.  

Andra eventuella kompletterande bedömningsmetoder 
Organisationen bedöms inte arbeta med några kompletterande bedömningsmetoder av 
den typen Lindelöw (2008) behandlar. Denna bedömning görs på grund av att ingen av 
informanterna nämner någon annan kompletterande bedömningsmetod än 
anställningsintervju. Eventuellt är det möjligt att påstå att de ibland använder sig av 
arbetsprover genom att tillämpa provanställning och ta emot praktikanter.  

Beslut fattas efter bedömning 
Här menar Lindelöw (2008) att det till synes krävande förarbetet som gjorts, 
behovsanalys och kravspecifikation, nu kommer till användning även i beslutsfattandet. 
Nu ska kandidaterna mätas mot den kravspecifikation som med bakgrund av 
behovsanalysen har tagits fram. Den som bäst matchar kraven i specifikationen ska få 
jobbet. I organisationen beskriver Chef 2 formell kompetens är viktigast men att även 
andra mjukare värden kan vägas in. Gällande de mjukare värdena kan man ställa sig 
frågan hur rättvis den bedömningen blir och om magkänslan kanske även här spelar ett 
spratt?  
Den enda rubrik som finns med i organisationens rekryteringsprocess enligt vad 
informanterna talat om i intervjuerna och som inte har någon motsvarande rubrik i 
Lindelöws (2008) kompetensbaserade personalstrategi är rubriken kopplad till intern 
rekrytering. Samtliga informanter, förutom Strateg 1, uppger att det är viktigt att i första 
hand kontrollera vilka interna möjligheter och krav som finns innan man börjar 
rekrytera externt.  
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Magkänslan 
I och med att Strateg 2 skriver till oss att organisationen arbetar kompetensbaserat och 
går i Lindelöws (2008) lära kan man ju utgå ifrån att organisationens inställning till 
magkänsla är att den bör användas så lite som möjligt för att uppnå en rättvis och 
kompetensbaserad rekrytering som gör att man anställer den bäst passande personen för 
en tjänst. Chef 1 som har inställningen att magkänsla helst inte ska användas kan tyda 
på att denne ibland låter känslan styra men faktumet att det finns en medvetenhet kring 
att det inte är bra att fatta beslut om rekrytering baserat på magkänsla gör ändå att det 
går att anta att det blir en mer rättvis och därmed mångfaldsfrämjande rekrytering.  

Inställningarna till att blanda in sin egen magkänsla för en kandidat när man rekryterar 
går isär bland cheferna. De chefer som anser att känslan är bra att lita på eller de som 
åtminstone inte berättar om reflektioner kring magkänslan där det skulle kunna ses som 
negativt bidrar till att det finns en risk att de väger in fördomar eller anställer personer 
som är lika dem själva. En sådan typ av bedömning vid rekrytering blir inte helt 
kompetensbaserad och därmed inte heller mångfaldsfrämjande.  

Outsourcing 
Kopplat till den tanke Chef 1 uttrycker som handlar om huruvida det verkligen är bäst 
att låta varje avdelning hantera rekryteringen lokalt blir begreppet outsourcing relevant. 
Kanske skulle det vara bra att antingen sköta rekryteringen mer centralt inom 
organisationen alternativt att låta en helt extern aktör, specialiserade på rekrytering, ta 
hand om det arbetet? Chef 1 har både uttryckt en tidspress i arbetet med rekrytering och 
dessutom uttrycker ingen av cheferna att de fått någon särskilt djupgående utbildning 
inom området rekrytering. Med bakgrund av det Granberg (2011) lyfter fram som 
anledningar till outsourcing där han menar att kompetensen kan fokuseras mer mot 
kärnverksamheten så skulle det kanske vara ett alternativ att ta i beaktande. Det skulle 
kunna leda till att de som utför rekryteringen har tillräckligt med tid och kunskap för att 
genomföra kompetensbaserad rekytering vilket i sin tur skulle kunna leda till att 
organisationens personalgrupp består av en större mångfald av människor.  

Avidentifierade ansökningar 
I dagsläget arbetar man inte med avidentifiering av ansökningar vid rekrytering. Detta 
skulle kunna vara en negativt påverkande faktor som gör att den eller de som rekryterar 
lägger vikt vid personliga faktorer hos de sökande som egentligen inte direkt påverkar 
den sökandes förmåga att utföra arbete. Det kan alltså vara så att man vid rekrytering tar 
hänsyn till faktorer som namn eller ålder och därmed bedömer kandidaten på grunder 
baserade i fördomar. Om organisationen testade hur man påverkas av sina fördomar och 
normer om hur personer är baserat på personliga faktorer som namn, ålder, kön med 
mera genom att jämföra två rekryteringsprocesser så som Roth (2008) föreslår skulle 
man kunna bli motiverade att börja arbeta med avidentifiering i organisationen i stort.  
Tidigare i uppsatsen tas risken med selektioner som inte är helt medvetna upp. En tanke 
skulle kunna vara att avidentifierade ansökningar skulle kunna vara ett hjälpmedel att 
använda för att minska risken att sådana selektioner görs. Dock borde sådana 
ansökningar endast kunna bidra till att det gör medvetna selektioner i det första stadiet, 
när ansökningar ska läsas igenom och kandidater ska väljas ut för intervju eller 
liknande. När personen väl kommer till intervju går det ju inte att avidentifiera faktorer 
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som etnicitet, ålder, kroppsliga funktionshinder m.m. eftersom det oftast går att se på en 
person.  

Tillvaratagandet av mångfalden i organisationen 
Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) ger en förklaring till att varför en förändring 
inte lyckas i organisationen kan ha sin orsak i att förändringen kan ha blivit en 
prioriteringsfråga av medarbetarna, bland annat på grund av att det saknats resurser för 
att kunna genomföra det som förväntats av dem. Mlekov och Widell (2003) tar upp 
vikten av resurser för att kunna lyckas med mångfaldssatsningen. Med bakgrund av vad 
Strateg 1 och även en chef berättar om att det saknas en budget för mångfaldssatsningen 
och ser det som en brist kan ha påverkat hur mångfalden ser ut i organisationen idag. 
Avsaknad av budget kan således påverka resultatet av mångfaldssatsningen för 
organisationen. 

Samtliga chefer anser att oliktänkande vid beslutsfattande är bra då det bland annat ger 
olika synvinklar på problemet, det blir bättre diskussioner kring ämnet och det berikar. 
Lindelöw (2008) tar upp detta med att ifall organisationen anser att den gynnas av en 
mångfald rent företagsmässigt så kan även det vara en bidragande faktor till varför de 
vill ha mångfald bland medarbetarna. Eftersom cheferna anser att mångfald gynnar vid 
beslutsfattande och att det är positivt med en heterogen grupp då det ger bättre 
förutsättningar vid problemlösning, kan det ses som en öppenhet till mångfald bland 
cheferna. 

Eriksson-Zetterquist & Renemark (2011) nämner även att det som sägs i organisationen 
även behöver få ta plats i praktiken för att en förändring ska kunna ske. Det räcker 
således inte med att det finns välarbetade dokument i organisationen och att det finns 
uttalade mål. För att en förändring ska kunna ske krävs även att det praktiseras i det 
dagliga arbetet. Såsom Mlekov och Widell (2003) nämner kan mål bidra till ett önskvärt 
resultat. Det framkommer i intervjuerna att fler skulle arbeta med att försöka främja 
mångfalden i samband med rekrytering om det fanns direktiv, resurser och mål från 
ledningen att kunna arbeta mångfaldsfrämjande. Det finns en öppenhet för mångfald 
och cheferna ser inget hinder i att mångfalden ökar, de flesta av cheferna anser att det 
berikar. Om det fanns tydliga mål att arbeta mot i den dagliga verksamheten kanske det 
skulle kunna underlätta för chefer och medarbetare att kunna praktisera 
mångfaldsarbetet. 

Det finns olika sätt bland cheferna att arbeta med mångfalden. Det finns en del av de 
intervjuade cheferna som anser att organisationen borde ha tydliga mål och direktiv från 
ledningen för att kunna arbeta mångfaldsfrämjande vid rekrytering. En av cheferna 
(såsom tidigare nämnts) har uppnått jämn könsfördelning, sett till att kollegan fått 
uppdaterad kunskap inom mångfald genom kurs på universitetet och anser att det är 
viktigt för arbetet att alla känner sig trygga med att kunna uttrycka sin åsikt. Där kan vi 
dra kopplingar till författarna Singh m.fl. (2013) studie att när personer gör mer än vad 
som förväntas av dem så påverkar det främjandet av mångfalden och denne chef har 
trots att det inte finns några mål med mångfalden kommit långt med mångfaldsarbetet 
på sin arbetsplats. Såsom chefen även berättar så anser denne att oavsett om den blir 
omtyckt så tar den vissa beslut ibland för att det är viktigt att alla ska känna sig 
välkomna, trygga och delaktiga på arbetsplatsen. Singh m.fl. (2013) tar upp 
arbetsmiljöns betydelse för att mångfalden ska kunna tillvaratas, att det behövs ett 
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tillåtande arbetsklimat för oliktänkande, att människor behöver en trygghet i att våga 
vara annorlunda utan att bli ifrågasatta på arbetsplatsen för att mångfalden ska kunna få 
ta plats. Alla de tillfrågade cheferna upplever att det finns en öppenhet bland sina 
kollegor, att alla fritt kan uttrycka sin åsikt. Så samtliga chefer upplever att det finns en 
trygg arbetsmiljö och det är en förutsättning enligt Singh m.fl. (2013). Samtliga chefer 
anser även att oliktänkande vid beslutsfattande är bra, det gör att nya infallsvinklar 
kring problem lyfts. Men såsom det uppkommer i intervjuerna är organisationen stor 
och det bör beaktas att det finns personer i ledande positioner som inte kommit så långt 
i sitt mångfaldsarbete. Vad det exakt beror på är svårt att spekulera i utan en djupare 
undersökning. 

Slutsatser 
Mångfald i organisationen idag 
Det går att konstatera att en tydlig definition av begreppet mångfald inte uppfattats i 
organisationen. Resultatet av informantintervjuerna är dock att begreppen etnicitet och 
kön diskuteras till största del.  

Metoder, mål och visioner 
Organisationen har överlag välarbetade rutiner och processer som verkar 
mångfaldsfrämjande. Det går att uppfatta en vision om att de dokument som är 
framtagna i syfte att verka mångfaldsfrämjande ska styra och genomsyra 
organisationens verksamhet. Men eftersom dokumenten inte används av cheferna som 
stöd vid rekryteringsprocessen samt att det finns dokument som inte hålls levande och 
används i nuläget, kan det kanske påverka utfallet av mångfaldsfrämjande vid 
rekrytering. 

Det vi kan konstatera är att det under intervjuerna framkommer att det saknas resurser 
och mål för mångfaldsarbetet. Faktumet att organisationen har tydliga kompetenskrav 
vid rekrytering som kräver att den sökande har rätt utbildning för tjänsten är i viss del 
positivt och mångfaldfrämjande i och med att kompetens står i centrum istället för andra 
mer personliga faktorer. Kompetenskravet kan dock också leda till att personer som 
hade bidragit till mångfald i organisationen inte har möjlighet att söka eller få jobb då 
de inte når upp till kompetenskraven. Detta kan vara några orsaker till varför 
mångfaldsarbetet har svårt att få fäste i organisationen i dagsläget. 

Rekrytering som verktyg för mångfald 
När det kommer till rekryteringsprocessen går det att konstatera att organisationen 
delvis arbetar mångfaldsfrämjande med rekrytering som verktyg. Processen skulle dock 
kunna bli ett ännu mer effektivt verktyg i det mångfaldsfrämjande arbetet om den blev 
något mer omfattande. Dessutom anser vi att det skulle vara bra om användandet av 
magkänslan vid bedömning minskades till förmån för en kompetensbaserad rekrytering.  

Tillvaratagandet av mångfalden i organisationen 
Vi kan se att hur pass väl olika delar av organisationen tar tillvara mångfalden i gruppen 
beror på chefens personliga inställning till och prioritering av området mångfald. Ingen 
av informanterna har visat upp en negativ inställning till mångfald i organisationen 
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vilket kan tolkas som att den mångfald som finns och den eventuella utveckling av 
mångfald som kan ske, tas tillvara.  
Slutsatsen blir att samtliga chefer förmodligen hade tagit ännu bättre tillvara på 
mångfalden om det funnits tydligare mål och resurser för hur man ska gå till väga.  

Förslag till fortsatt forskning 
Vi är medvetna om att det kan finnas ett antal andra faktorer som hade kunna påverka 
resultatet i denna studie och att dessa hade varit av intresse för oss att undersöka vidare. 
Exempelvis hade attityderna i organisationen till mångfald varit av intresse att 
undersöka. Men på grund av resursbrist så var det inte möjligt att hinna med en sådan 
kompletterande undersökning.  
Vi har även reflekterat kring det faktum att det saknas en budget för mångfaldsarbetet. 
Om vi hade haft möjlighet att undersöka anledningarna till detta och belysa 
konsekvenserna av hur det påverkar mångfaldsarbetet i organisationen hade vi kanske 
lyckats förstå ännu fler dimensioner som kan spela roll. Kanske hade sådana fynd också 
kunnat bidra till att organisationen hade lagt ner mer resurser för att främja mångfald 
framöver. 
Som det tagits upp tidigare i bakgrunden i denna uppsats skulle det vara intressant att 
studera om undermevetna selektioner sker vid rekrytering och i så fall hur.  
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Missivbrev 
Till cheferna 
Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
Kurskod: 2PE50E  
 
Hej! 
 
Vi har tidigare varit i kontakt med dig och planerat att genomföra en intervju den X 
november kl X. Vi vill med detta mail ge dig en del information.  
 
Snart är det dags för vår intervju. Vi är tacksamma för att du vill ställa upp och hjälpa 
oss med vårt underlag till vår C-uppsats som vi ska skriva i kursen: Arbetslivspedagogik 
– lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (30 hp) vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur Er organisation arbetar vid 
rekrytering kopplat till mångfaldsarbete. Anledningen till att vi har valt att intervjua dig 
är att rekrytering är en del av dina arbetsuppgifter. 
 
Det är frivilligt för dig att delta i vår studie. Du behöver inte svara på alla frågor om du 
inte vill, och kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ge oss någon 
förklaring. 
 
Materialet som samlas in under intervjun kommer endast att bearbetas av oss (Mia och 
Rebecca) och kommer inte spridas vidare till någon annan. Vår handledare Berth 
Andersson och/eller vår examinator kan kräva att läsa transkriberingar. Så fort vår 
uppsats har blivit godkänd kommer vi att göra oss av med det för att förhindra att 
obehöriga kan få tillgång till det.  
 
När materialet är bearbetat och ska användas i uppsatsen kommer vi att ändra på vissa 
uppgifter för att avidentifiera personer som deltagit. Det ställs vissa krav på oss som 
studenter och dessa uppsatta krav (de etiska principerna) kommer vi att följa. Därav 
kommer inte ditt namn, ålder, namnet på din arbetsplats etc. att förekomma i uppsatsen. 
Vi kan ändå inte garantera total anonymitet då det kan tänkas att personer kan komma 
att känna igen, eller tro sig känna igen någon i uppsatsen. 
 
Vår tanke är att göra en ljudinspelning under intervjun för att underlätta arbetet med 
transkriberingar samt för att göra intervjun så bra och effektiv som möjligt. 
 
När uppsatsen är klar kommer den att publiceras i en av Linnéuniversitetets databaser.  
 
Uppsatsen beräknas vara färdig i januari 2014.  
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
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Rebecca Denckert  Mia Martikainen 
0736 - 17 08 70  0735 - 15 56 67 
 
 
Kontaktuppgifter till vår handledare Berth Andersson: Telefon: 0768-218854 E-mail: 
berth.andersson@lnu.se 
 

Till Strategerna 
Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 
Kurskod: 2PE50E  
 
Hej! 
 
Vi har tidigare varit i kontakt med dig och planerat att genomföra en intervju datum xx 
kl xx. Vi vill med detta mail ge dig en del information.  
 
Snart är det dags för vår intervju. Vi är tacksamma för att du vill ställa upp och hjälpa 
oss med vårt underlag till vår C-uppsats som vi ska skriva i kursen: Arbetslivspedagogik 
– lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (30 hp) vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på hur Er organisation arbetar vid 
rekrytering kopplat till mångfaldsarbete. Vi är också intresserade av att förstå hur 
organisationens mångfaldsarbete ser ut över lag. Anledningen till att vi har valt att 
intervjua dig är att du delvis arbetar med mångfaldsfrågor på en strategisk nivå. 
 
Det är frivilligt för dig att delta i vår studie. Du behöver inte svara på alla frågor om du 
inte vill, och kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ge oss någon 
förklaring. 
 
Materialet som samlas in under intervjun kommer endast att bearbetas av oss (Mia och 
Rebecca) och kommer inte spridas vidare till någon annan. Vår handledare Berth 
Andersson och/eller vår examinator kan kräva att läsa transkriberingar. Så fort vår 
uppsats har blivit godkänd kommer vi att göra oss av med det för att förhindra att 
obehöriga kan få tillgång till det.  
 
När materialet är bearbetat och ska användas i uppsatsen kommer vi att ändra på vissa 
uppgifter för att avidentifiera personer som deltagit. Det ställs vissa krav på oss som 
studenter och dessa uppsatta krav (de etiska principerna) kommer vi att följa. Därav 
kommer inte ditt namn, ålder, namnet på din arbetsplats etc. att förekomma i uppsatsen. 
Vi kan ändå inte garantera total anonymitet då det kan tänkas att personer kan komma 
att känna igen, eller tro sig känna igen någon i uppsatsen. 
 
Vår tanke är att göra en ljudinspelning under intervjun för att underlätta arbetet med 
transkriberingar samt för att göra intervjun så bra och effektiv som möjligt. 
 
När uppsatsen är klar kommer den att publiceras i en av Linnéuniversitetets databaser. 
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Uppsatsen beräknas vara färdig i januari 2014.  
 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Rebecca Denckert  Mia Martikainen 
0736 - 17 08 70  0735 - 15 56 67 
 

Kontaktuppgifter till vår handledare Berth Andersson: Telefon: 0768-218854 E-mail: 
berth.andersson@lnu.se
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Intervjuguider 
Intervjuguide chefer 
 
Hur arbetar organisationens chefer vid rekrytering för att främja och bevara 
mångfalden i organisationen? Hur upplever de som medarbetare i organisationen att 
mångfalden tas till vara?  
 
Bakgrund 
 
Berätta om vårt syfte med intervjun, att vi ska undersöka hur organisationen  tillvaratar 
mångfald vid rekrytering.  
 

• För att få en bild av vem det är vi intervjuar vill vi gärna veta lite allmänt om vem du 
är. 
 

• Skulle du vilja berätta lite om dig själv? 
 

• Utbildningsbakgrund? 
 

• Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
 

• Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst? 
 

• Hur kommer det sig att du arbetar inom detta yrke? 
 
Mångfalden i organisationen idag  
 

• Hur definierar du begreppet mångfald?  
 -(Vilka delar anser du ingår i begreppet?) 
 

• Hur definierar organisationen begreppet mångfald? 
 
Vad tycker du om organisationens förhållningssätt till mångfald?  
 
Här kan vi upplysa informanten efter han/hon svarat, att det även finns ”osynliga” 
perspektiv som kan definiera mångfalden om det inte framkommer. Berätta om hur 
forskningen ser ut idag och vad den fokuserar på. (Syftet är att få ett kunskapsutbyte av 
intervjun och kanske få en lite mer djupgående intervju om informantens egen 
uppfattning om mångfald.) 
 

• Anser du att organisationen du arbetar i främjar mångfald?  
 
Metoder, mål och visioner kopplat till mångfald i organisationen 
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• Har du fått någon information om att du som chef ska följa vissa policys eller riktlinjer 
för att främja mångfald? (vid ex.rekrytering, eller mer allmänt)  
 -Vilken information? 
 

• Har du fått gå någon intern utbildning om mångfaldsarbete? 
 -När vad detta? Vad fick du lära dig? Finns det någon kontinuerlig utbildning? 
 -Om flera utbildningstillfällen: Har utbildningarna skiljt sig åt, på vilket sätt? 
 

• Har du haft nytta av det du har lärt dig om mångfaldsarbete i din utbildning, 
dokumentet m.m.? 
 
Om ja, hur tycker du att den mångfalden tas till vara? 
 

• Anser du att organisationen borde ha tydligare riktlinjer för hur ni som medarbetare 
ska främja/bevara mångfald i organisationen? 
 -Vad anser du borde förbättras? 
 

• Även fast organisationen har vissa policys och riktlinjer för mångfald, anser du att 
arbetsklimatet tillåter att dessa riktlinjer efterlevs? 
 
 

• Vilken är din generella uppfattning om mångfaldsarbetet i organisationen? 
 
 
 
Vad är syftet med organisationens mångfaldsarbete? 
 
 

• Anser du att du vet vilka syften och mål organisationen har med mångfaldsarbetet (med 
det menar vi de dokument, riktlinjer, eventuella utbildningar och förhållningssätt som 
finns) ? 
 

• Finns det något du förändrat eller förbättrat tack vare din mångfaldsutbildning? 
 

• Finns det någon uppföljning på att ni följer de riktlinjer som finns uppsatta vad gäller 
mångfaldsarbetet? (Via medarbetarundersökningar? Att de underlag och ev. utbildning 
som finns tillvaratas av organisationen) 
 
 
Rekrytering som verktyg för mångfald 
 

• Kan du berätta hur rekryteringsprocessen går till i stora drag? 
• Sammansättning av rekryteringsgrupp 
• Kravprofil 
• Annons 
• Sökvägar 
• Urval 
• Intervju 
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• Referenstagning 
• Slutgiltig bedömning 

 
• Hur viktigt är det att kravspecifikationen efterföljs?  

 
Vilka faktorer väger du in när beslut ska fattas om vem som ska anställas? 

•  
• Händer det att du går på magkänsla när du rekryterar? eller är det alltid 

kravspecifikationen som styr? 
 
Vad tycker om att använda sin magkänsla vid rekrytering? 
 

• Tänker du på hur personen skulle passa in på arbetsplatsen vid rekrytering? 
- Dvs hur viktigt är det med personliga egenskaper?  
- Spelar olikheter någon roll? 

 
• Upplever du att du har stöd i från organisationen att verkligen rekrytera en 

personalgrupp som innehåller mångfald?  
 -Vilka underlag 
 -Diskrimineringslagen?  
 

• Vi har fått ta del av ett internt dokument som heter ”objektiv rekrytering”, använder du 
dig det eller har du någon gång använt dig av det vid rekrytering? 
 

• Anser du att du fått rätt verktyg att arbeta med för att kunna främja mångfald vid 
rekrytering?    
 -Stöd från strateg eller personalchef? 
 -Saknas något? 
 
 
Tillvaratagande av mångfalden i organisationen 
 
Om vi byter perspektiv, och tänker på dig som medarbetare i organisationen vilket du ju 
faktiskt också är, tycker du att det finns mångfald bland er?  
 

• Upplever du att organisationen du arbetar i har ett öppet klimat där du får uttrycka 
dina tankar och idéer på ett fritt sätt? 
 

• Anser du att organisationen har en miljö som tillåter oliktänkande?  
 -Förekommer grupperingar? 
  

• Vad anser du om oliktänkande vid beslutsfattande? 
 

• Anser du att organisationen har en stödjande miljö för oliktänkande? Dvs du kan för 
det mesta uttrycka dig fritt utan risk för att bli ”dömd” av kollegor i organisationen? 
 

• Hur upplever du arbetsmiljön? Trygg? Fungerar det vardagliga arbetet bra med 
kollegor? 
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Positiva och negativa aspekter 
 

• Är du nöjd med hur organisationen tar tillvara på mångfalden? 
 
Vilka utmaningar ser du i arbetet med att tillvarata mångfalden? 
 
 

• Har du några egna tankar på hur organisationen skulle kunna förbättra 
mångfaldsarbetet?  
  

Tack för att du ställde upp! 
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Intervjuguide strateger 
Intervjuer med två personer i organisationen som arbetar strategiskt med bland annat 
mångfaldsfrågor.  
Intervjun är tänkt att vara semistrukturerad där vi har ett tydligt manus för intervjun 
men där utrymme ges för informanten att ge relativt djupgående svar och ”sväva ut” i 
viss mån.  
Här berättar vi lite om hur mångfald kan ses. Att det kanske inte bara handlar om 
människors olika etniska tillhörigheter, kön m.m. Det kanske handlar om människor 
olikheter, oavsett diskrimineringsgrund.  
Bakgrund 
Berätta om vårt syfte med intervjun, att vi ska undersöka hur organisationen tillvaratar 
mångfald vid rekrytering.  
 
För att få en bild av vem det är vi intervjuar vill vi gärna veta lite allmänt om vem du 
är. 
Berätta lite om dig själv… 
Hur har din utbildnings- och karriärväg sett ut? 
Hur ser den roll du har idag ut? 
Vad är mångfald för dig? 
På vilket sätt arbetar Du med mångfald? 
 
Mångfalden i organisationen idag 
Hur definieras begreppet mångfald i organisationen. (Vad är organisationens 
”officiella” definition?) 
Skulle du beskriva organisationen som en organisation med mångfald? 
Hur tar organisationen vara på den mångfald som finns?  
 
Metoder, mål och visioner kopplat till mångfald i organisationen 
Vad finns det för mål/vision kopplat till mångfald i organisationen? 
Varför satsar ni på mångfald i organisationen? (Syfte med mångfald?) 
Hur pass väl skulle du säga att det är implementerat hos medarbetarna? 
Vilka metoder (styrdokument) använder organisationen sig av för att bevara och främja 
mångfald i organisationen? 
Kan du komma på något som skulle underlätta för att fler medarbetare aktivt skulle 
arbeta med att främja mångfald? 
Vad finns det för dokument kopplat till organisationens mångfaldsarbete? 
Hur används de dokument som finns gällande mångfald? 
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Vilka använder sig av de dokumenten?  
Är du nöjd med hur de används (följs användandet 
 upp på något sätt)? 
 
Rekrytering som verktyg för mångfald 
Anser du att rekrytering är ett viktigt verktyg för att främja mångfald? 
Arbetar rekryterare mångfaldsfrämjande vid rekrytering? 
I så fall, hur? 
Får de som arbetar med rekrytering någon hjälp för att bli bättre på att främja 
mångfald vid rekrytering? 
I så fall, på vilket sätt? 
När ni söker nya medarbetare antar vi att ni letar efter en person med rätt kompetens 
för uppdraget, vad innebär begreppet kompetens? 
Är kompetens det enda viktiga vid en rekrytering? Finns det något annat ni söker hos en 
stark kandidat?  
Görs det utvärderingar av chefernas rekryteringsarbete (medarbetarundersökning)? 
Vad säger de? 
 
Tillvaratagande av mångfalden i organisationen 
Vad bidrar mångfalden till? 
Hur ser du på vikten av att tillvarata mångfalden i organisationen? 
Skulle du säga att mångfalden bland medarbetarna tas till vara i organisationen? 
I så fall, hur? 
Är du nöjd med hur man tar till vara mångfalden? 
Vilka utmaningar ser du i arbetet med att tillvarata mångfalden 
Hur är arbetsklimatet gentemot att låta människors olikheter ta plats? 
 
Positiva och negativa aspekter med mångfald 
Finns det några problem med hur man arbetar mångfaldsfrämjande i organisationen? 
Vad tycker du att organisationen verkligen lyckats med kopplat till mångfald och 
rekrytering? 

Har du några egna tankar på hur organisationen skulle kunna förbättra 
mångfaldsarbetet?  
 
Tack för din medverkan! 

 


