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Sammanfattning 

Bakgrund: Mångfald som begrepp introducerades i Sverige under 1990-talet med den 

amerikanska ledningsstrategin Diversity management som förebild, där man i slutet av 1980-

talet började tala om anti-diskriminering i termer av organisationsnytta. Insikten om vikten av 

diversifierade arbetsstyrkor som kan generera effektivitet och kundanpassning beskrivs 

tillsammans med den demografiska utvecklingen ha gjort mångfald till en etablerad 

managementfråga. Begreppet konceptualiseras emellertid på en mängd olika sätt - en normativ 

managementlitteratur tenderar att framhäva mångfaldens fördelar, medan en omfattande kritik 

mot mångfald som managementstrategi vuxit fram i den akademiska sfären.  

Syfte: Studien syftar till att studera hur mångfaldsbegreppet konstrueras i olika svenska 

organisationer samt att förstå villkoren för dessa konstruktioner.  

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer 

med elva respondenter i tio organisationer inom offentlig och privat sektor. 

Slutsats: Människors olikheter utgör själva utgångspunkten för konstruktionen av 

mångfaldsbegreppet och ses som en förutsättning för organisationers prestationsförmåga. En 

funktionalistiskt orienterad forskning betraktas som sann och objektiv och olika normativa 

element i den institutionella omgivningen beskrivs prägla organisationernas konstruktion av 

begreppet. Mångfaldsfrågan förstås som frikopplad från praktiken och starka institutionella 

krav på ekonomisk rationalitet i den organisatoriska kontexten beskrivs vara avgörande för 

begreppets konstruktion. Genom att betona den särartsideologi som utgör själva förutsättningen 

för diskriminering beskrivs vidare konstruktionen av den lönsamma mångfalden bidra till att 

skapa och upprätthålla maktrelationer och social ojämlikhet. 

 

Nyckelord: mångfald, legitimitet, funktionell dumhet, reflexivitet, diskurs 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Diversity management was introduced in Sweden during the 1990s along with 

its desirable arguments which stresses the importance of diversified workforces in order to 

ensure organizational efficiency and customization. These assumptions along with 

demographic changes in the Swedish labour force has led to diversity being described as an 

established issue for management. However, the concept can be conceptualized in a variety of 

ways – a functionalistic orientated management literature tend to highlight the benefits of 

diversity in organizations, while extensive criticism of diversity as a management strategy has 

emerged in the academic sphere. 

 

Purpose: The purpose is to study how the concept of diversity is constructed in Swedish 

organizations. Furthermore to understand the conditions of these constructions.  

 

Method: The study was conducted with a qualitative research method,  through ten semi-

structured interviews in both public and private organizations. 

 

Conclusion: Human differences constitute the very basis of the construction of diversity 

management and is seen as a prerequisite for organizations' performance ability. A 

functionalist-oriented research is regarded as true and objective and various normative elements 

in the institutional environment are described as important for the construction of diversity. 

However, the issue of diversity management is understood to be decoupled from practice and 

strong institutional requirements for economic rationality in the organizational context are 

described as crucial for the concept's construction. By emphasizing the specific ideology that 

constitutes the very premise of discrimination, the construction of diversity as a business case 

is further described to contribute to creating and maintaining power relations and social 

inequality. 

 

Keywords: diversity management, legitimacy, functional stupidity, reflexivity, discourse  
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1.  Inledning 
 

I studiens inledande kapitel introduceras problemområdet genom en beskrivning av den diskurs 

som kommit att prägla mångfaldsbegreppet i Sverige, detta tillsammans med en bakgrund som 

beskriver begreppets spridning till och inom Sverige. Vidare in i problemdiskussionen återges 

den mångtydighet som begreppet kommit att präglas av från akademiskt håll.   

 

Mångfald har blivit ett honnörsord i den svenska samhällsdebatten (De los Reyes, 2001). 

Näringslivet såväl som den offentliga sektorn tycks tillsammans med allehanda konsulter, 

politiska inlägg, media och utbildningsväsendet vara eniga om mångfaldens positiva effekter 

och nödvändighet för organisationer idag. Den demografiska utvecklingen och ”det nya 

arbetslivets” komplexitet renderar pragmatiska argument för att skapa flexibla och 

diversifierade arbetsstyrkor som kan generera ökad effektivitet och kundanpassning. Denna 

insikt om mångfalden som en ödesfråga inom svenskt arbetsliv växer inom samtliga sektorer 

(De los Reyes, 2001; Handelskammaren, 2010; SKL, 2019). Detta samtidigt som begreppets 

komplexitet, mångtydighet och praktiska implikationer diskuterats anmärkningsvärt lite. 

Mångfald beskrivs de senaste tjugo åren ha givits en central roll som mål och medel i den 

svenska diskussionen kring arbetslivet. Mångfaldsplaner har upprättats och mångfald som 

managementstrategi sägs på flera sätt ha anammats inom samtliga sektorer (De los Reyes & 

Martinsson, 2005; Fägerlind, 2012; Mlekov & Widell, 2013; Rönnqvist, 2008).  

Mångfaldslitteraturen lyfter en uppsjö fördelar med den diversifierade arbetsstyrkan, såsom 

ökad kreativitet och innovation (Basset-Jones, 2005; Marques, 2008; Kundu, et al., 2015; 

Schneider & Northcraft, 1991), ökad konkurrenskraft och prestation (Cox & Blake, 1991; 

Kundu, et al., 2015; Marques, 2008; Sultana, et al., 2013), flexibel anpassningsförmåga (Cox 

& Blake, 1991: Marques, 2008; Schneider & Northcraft, 1991) och ett gott rykte (Marques, 

2008; Roberson & Park, 2007) med mera. De fördelar som litteraturen lyfter fram sägs öka om 

mångfalden letar sig in i styrelser och företagsledningar (Roberson & Park, 2007) och beskrivs 

leda till en ökad lönsamhet som följd av denna prestationshöjande effekt (Lorbiecki & Jack, 

2000). Dessa oförbehållsamt positiva ordalag skapar emellertid frågor kring varför det krävs 

särskilda ansträngningar för att införa mångfald och varför vi tjugo år efter att konceptet 

presenterats fortfarande talar om en tudelad arbetsmarknad. 
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Fördelarna med mångfald tycks inte vara givna, litteraturen lyfter istället fram en mängd 

faktorer som sägs skapa denna relation mellan mångfald och ökad prestation. Synen på 

mångfaldsfrågan skall inom organisationen vara holistisk och systematisk (López-Fernández & 

Sánchez-Gardey, 2010; Pant & Vijaya, 2015; Syed & Kramar, 2009), ledningen bör stödja och 

engagera sig i arbetet (Cox & Blake, 1991; McMahon, 2010; Sippola, 2007) och arbetet skall 

integreras i organisationens HR-system (Basset-Jones, 2015; Syed & Kramar, 2009) med mera. 

Att hantera mångfalden framstår som en nödvändighet och kanske en utmaning. Samtidigt 

framhåller Handelskammaren (2010) att mångfaldsarbete i Sverige kommit att bli ett 

byråkratiskt åtagande, med mångfaldsplaner som kommit att få liten eller ingen betydelse i den 

dagliga verksamheten.  

I litteraturen konceptualiseras begreppet på en mängd olika sätt. En normativ och vida utspridd 

managementlitteratur tenderar att framhäva mångfaldens fördelar (Rönnqvist, 2008), samtidigt 

som en omfattande kritik mot mångfald som managementstrategi vuxit fram i den akademiska 

sfären (Holvino & Kamp, 2009; Loribiecki & Jack, 2000). Området präglas av mångtydighet 

och paradoxer och har kritiserats mot bakgrund av denna vaghet (Johansson, et al., 2011; Prasad 

et al. 1997; Schneider & Northcraft, 1991). Idéns vida spridning i Sverige (De los Reyes & 

Martinsson, 2005; Fägerlind, 2012; Mlekov & Widell, 2013; Rönnqvist, 2008) antyder således 

att det finns dimensioner av begreppet som framhävs och andra som undertrycks. 

1.1   Bakgrund 

Mångfald som begrepp introducerades i Sverige under 1990-talet med den amerikanska 

ledningsstrategin Diversity management som förebild, där man i slutet av 1980-talet började 

tala om anti-diskriminering i termer av organisationsnytta snarare än social rättvisa (Rönnqvist, 

2008). Diversity management bygger på idén om att globaliseringen, den demografiska 

utvecklingen och en alltmer diversifierad konsumentmarknad kräver en heterogen 

personalstyrka (Kundu, et al., 2015). Att attrahera och leda anställdas olikheter sägs vara till 

nytta för en organisation. Snarare än att assimilera medarbetarna till en viss kultur så bör 

människors olikheter ses som en tillgång (Fägerlind, 2012; Mlekov & Widell, p. 22). Kundu 

med flera (2015) menar att forskningen de senaste två decennierna bevittnat utvecklingen av 

diversity management som affärsstrategi över hela världen och att mångfaldsfrågan ännu idag 

ses som högaktuell inom företagsvärlden. Präglade av globaliseringen kan moderna 

organisationer inte överleva utan mångfald, därför bör de kapitalisera på de potentiella fördelar 
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som mångfalden kan erbjuda i form av konkurrensfördelar, ökad kreativitet och innovation, 

global förståelse, problemlösning och flexibilitet (Kundu, et al., 2015). 

Fram till mitten av 1990-talet förknippades mångfald i Sverige främst med variationer i 

biologin, mot slutet av decenniet började emellertid en rad aktörer att influeras av det 

amerikanska managementkoncept som på svenska gavs beteckningen mångfald (Rönnqvist, 

2008). Ett behov av att tala om utvecklingen i det svenska arbetslivet på ett nytt sätt gavs en 

lösning genom den statliga rapporten ”Diversity: så satsar amerikanska företag på mångfald” 

publicerad 1996 (Rönnqvist, 2008). Ämnet fick stort genomslag och diskuterades brett inom 

media, näringslivet och politiken. Det skrevs statliga utredningar och staten gav ekonomiskt 

stöd till alla de aktörer som initialt bidrog med att utveckla och sprida mångfaldskonceptet i 

Sverige. Även DO behandlade mångfaldsfrågan ur ett nyttoperspektiv och arbetade för att sätta 

mångfald på agendan som en viktig fråga för organisationer och arbetsmarknadens parter (DO, 

1996; DO, 1997). Arbetsgivarverket plockade upp idén och gav ut ett flertal rapporter så som 

”Etnisk och kulturell mångfald – en styrka för svensk statsförvaltning” (Arbetsgivarverket, 

1998). Tidigt kunde konstateras att mångfald blivit ett honnörsord i den svenska 

samhällsdebatten och att konceptet blivit en etablerad managementfråga (De los Reyes, 2001).  

1.2   Problemdiskussion 

Mycket kritik har riktats mot idén om mångfald som managementstrategi (Holvino & Kamp, 

2009; Loribiecki & Jack, 2000, Rönnqvist, 2008). Kritiken har gällt huruvida initiativ i 

mångfaldens namn kan ses som ett vidmakthållande, snarare än en bekämpning av olikheter på 

arbetsplatsen, som ett sätt att befästa olika kategorier av skillnader mellan människor (De los 

Reyes & Martinsson, 2005; Lorbiecki & Jack, 2000; Rönnqvist 2008). Annan kritik har 

behandlat frågan som ett förminskande av arvet från diskriminering av historiskt förtryckta 

minoriteter (De los Reyes, 2001; Lorbiecki & Jack, 2000), att mångfaldsstrategier inom 

organisationer tenderar att prioriteras på bekostnad av åtgärder mot diskriminering (Prasad, et 

al., 1997; Lorbiecki & Jack, 2000) och att en stor mångfaldsindustri med konsulter som ”lovar 

runt och håller tunt” vuxit fram (Rönnqvist, 2008, p. 19). Mångfaldskonsulter beskrivs ha 

kommit att utgöra en viktig del av det kommunala arbetet och stora summor pengar skall ha 

spenderas utan kontroll eller utvärdering av dess effekter (SOU 2006:73). Loribiecki och Jack 

(2000) lyfter den paradox som gör mångfaldsidén intressant att studera – om organisationer 

väljer att tala i termer av likabehandling förminskas arvet av historiskt diskriminerade grupper. 

Om dessa grupper utnämns specifikt är det emellertid dem, snarare än alla andra, som bär den 
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fulla bördan av att vara annorlunda, onormala och olika. De utgör själva premissen för något 

som kräver särskild ”management” (Lorbiecki & Jack, 2000).  

De los Reyes (2001) menar att mångfaldkonceptet kommit i bruk i en rad olika sammanhang i 

Sverige, på vaga teoretiska och empiriska grunder. Det saknas en enhetlig definition av 

begreppet i en svensk kontext (Fägerlind, 2012, p. 8), samtidigt som definitionerna varierar 

eller saknas i den normativa litteratur som kopplar begreppet till en ökad prestation (Schneider 

& Northcraft, 1999). Så vilken mångfald är det vi talar om? I vilken utsträckning och under 

vilka förutsättningar är mångfalden nyttig för organisationer? Är eller blir mångfalden en 

tillgång? Horwitz (2015) framhåller att grupper som präglas av mångfald inte per automatik 

skapar en ökad prestation. Gruppsammansättning snarare än enskilda attribut är vad som skapar 

framgångsrika samarbeten och Basset-Jones (2015) betonar att det krävs mer än demografisk 

mångfald för att heterogena grupper skall prestera bättre. Rönnqvist (2008) menar emellertid 

att mångfaldsarbete i Sverige ofta kommit att likställas med åtgärder mot diskriminering och 

Edelman (2005) poängterar att mångfaldsretoriken, genom att betona att mångfaldsarbete 

handlar om organisatorisk effektivitet, tenderar att röra sig bort från lagstiftningens rättviseideal 

(Edelman, 2005). Holvino och Kamp (2009) påpekar att mångfaldsbegreppets 

”managementifiering”, med fokus på organisationers nytta snarare än samhällets eller 

individens, hindrat dess förmåga att utgöra en viktig grund för ökad inkludering och jämlikhet 

i samhället. Managementretoriken sägs ha skapat en vändning i hur diskriminering förstås i 

organisationer, bort från det rättsliga sammanhanget och istället rationellt sammankopplat till 

olika organisatoriska mål och värderingar (Edelman, 2005). Genom att betona olika 

organisatoriska regler och rutiner som naturliga, oproblematiska eller oundvikliga - och därför 

inte värda att ifrågasätta, föreslår Alvesson och Spicer (2012) att organisationer kan bortse från 

bredare materiella frågor och fokusera på en sådan instrumental rationalitet inriktad på effektiv 

måluppfyllelse. Den till synes framgångsrika idén om mångfald som strategi tycks således 

kunna leda till ett antal problematiska fallgropar i frågor gällande makt och diskriminering i 

den organisatoriska kontexten.  

Litteraturen lyfter en mängd paradoxer – gör organisationer ingenting så bortser de från 

strukturell diskriminering, satsar organisationer på mångfaldsarbete så reproducerar de 

stereotyper (Lorbiecki & Jack, 2000); arbetar organisationer inte för mångfald förlorar de 

konkurrensfördelar, men med ökad mångfald riskeras en grogrund för konflikter och problem 

(Basset-Jones, 2005). Globaliseringen och olika demografiska aspekter gör dessutom 



 5 

mångfalden till ett faktum snarare än en diskussionsfråga (Kundu, et al., 2015). Denna 

mångsidighet och paradoxdrivna utgångspunkt gör det intressant att studera hur 

mångfaldsbegreppet konstrueras i olika svenska organisationer.  

Litteraturen lyfter fram ett flertal modeller vilka omfattar mångfaldsperspektiv i olika 

internationella organisatoriska kontexter (se till exempel Dass & Parker, 1999; Ely & Thomas, 

2001; Podsiadlowski, et al., 2013). Föreliggande studie föreslår i den teoretiska referensramen 

tre möjliga analytiska perspektiv vilka återkommer i den svenska managementlitteraturen och 

som benämns den lönsamma mångfalden, den rättvisa mångfalden och den lagbundna 

mångfalden. Rönnqvist (2008) beskriver att det i Sverige såväl som internationellt har vuxit 

fram en omfattande mångfaldslitteratur med normativ inriktning och Omanovic och Knights 

(2015) betonar att majoriteten studier som behandlar mångfaldsbegreppet har en stark 

funktionalistisk orientering. Organisationer antas genom denna inriktning vara rationella 

aktörer och ekonomiska marknader antas belöna effektivitet och objektiv rationalitet i 

organisationsstrukturen (Edelman, et al., 1999). Meyer och Rowan (1977) problematiserar 

emellertid sådana antaganden vilka förutsätter att organisationer fungerar enligt sin formella 

struktur, något den empiriska forskningen skapat tvivel kring. Den institutionella 

teoribildningen framhåller istället hur organisationer, snarare än att välja rationella sätt att 

handla, följer olika informella och formella regler för att uppfattas som rationella och legitima 

(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977).  Teoribildningen erbjuder således en 

alternativ förståelse för den kontext i vilken mångfaldsbegreppet konstrueras.  

1.3   Definitioner  

1.3.1   Mångfaldens mångfaldiga innebörd 
Fägerlind (2012) framhåller att det saknas en enhetlig definition av begreppet mångfald i 

Sverige och poängterar att ordet mångfald är endimensionellt i den bemärkelsen att det enbart 

speglar en blandning av olikheter. Den amerikanska förlagan Diversity management belyser 

fler dimensioner genom att den klarlägger att mångfaldsarbete handlar om en aktiv handling 

(Fägerlind, 2012, p. 8). I en amerikansk kontext tycks det emellertid inte heller finnas någon 

universal definition. Mlekov och Widell (2013, p. 8) förklarar den svenska 

begreppsförvirringen med det faktum att det dagligen förs en mängd olika typer av diskussioner 

kring mångfald i media, utbildningsväsendet och på arbetsplatser. Att begreppet på 

samhällsnivå dessutom kommit att användas i såväl integrationssyfte som för att rättfärdiga 

dess motsats (Mlekov & Widell, 2013, p. 8). Rönnqvist (2008) menar emellertid att begreppet 
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i allmänhet kopplas till ett antal kategorier såsom etnicitet, kön, sexuell läggning, 

funktionshinder och ålder. Begreppet kan även innefatta karakteristiska som civilstånd, 

inkomst, intressen och språk med mera (Rönnqvist, 2008). I en svensk kontext har mångfald 

som begrepp ofta kommit att förknippas mer med etnisk mångfald och mindre med exempelvis 

könsdimensionen, som haft en särställning rent historiskt (De los Reyes 2001; Rönnqvist, 

2008). I den managementlitteratur som framhålls i föreliggande studie varierar definitionerna 

utifrån ovan nämnda kategorier, eller saknas helt. 

Mångfald som begrepp och koncept har således givits en mängd olika betydelser och dess 

användbarhet har kritiserats mot bakgrund av att det präglas av vaghet och flexibilitet 

(Johansson, et al., 2011; Prasad, et al., 1997; Rönnqvist, 2008; Schneider & Northcraft, 1991). 

Begreppet närmas i föreliggande studie diskursivt varvid anspråk att definiera mångfalden 

saknas. Intresse riktas istället mot hur mångfaldsbegreppet konstrueras i olika svenska 

organisationer i relation till litteraturen på området. Men hur kan mångfalden som 

managementkoncept avgränsas så som det framställs i nämnda litteratur? Rönnqvist (2008) 

menar att ett organisationsperspektiv i kombination med en nyttoaspekt utgör en avgränsning, 

nyttoaspekt i det avseendet att olikheter mellan människor anses skapa organisationsnytta. Hur 

denna olikhet eller nytta sedan definieras kan emellertid variera beroende på kontext. Utifrån 

denna avgränsning utgår föreliggande studie, även om andra tolkningar kan komma att såväl 

diskuteras som formuleras. Mångfaldsidén, mångfaldsinitiativ, mångfaldskonceptet och 

mångfaldsarbete används synonymt och hänvisar till ovan nämnda organisationsperspektiv och 

nyttokoppling.  

1.3.2   Diskurser och konstruktioner 
I föreliggande uppsats åberopas återkommande begreppet diskurs, i förhållande till 

mångfaldsbegreppet, men även i förhållande till marknadsekonomin och till begreppet 

ekonomi. Diskursbegreppet utgår ifrån en socialkonstruktionistisk grundidé (Börjesson, 2003) 

och diskurser ses i detta avseende som föränderliga och präglade av de konkreta betingelser 

som genererar dem, i synnerhet av maktstrukturer (De los Reyes, 2001). Föreliggande studie 

ser, likt De los Reyes (2001), diskurser som institutionaliserade tolkningar - föreställningar och 

normer som styr vårt sätt att tänka och handla.1 När mångfalden beskrivs som en diskurs ses 

                                                
1 Diskurser, i enlighet med Börjesson (2003, p. 185), ses emellertid som en av forskaren inringad och analyserad 
samtalsordning i linje med något perspektiv. Även diskursen är således konstruerad i den mening att den är 
beroende av vissa grundläggande antaganden för att överhuvudtaget framträda. 
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den således inte enbart som en beskrivning av mångfalden som ett fenomen utan även som en 

tolkningsram i förhållande till detta fenomen.  

Konstruktionsmetaforen hänvisar ursprungligen till en aktör som skapar något genom en 

konkret och medveten handling och Wenneberg (2001, p. 105) framhåller ett antal 

socialkonstruktivistiska ingångar i begreppet. Dels användningen av språk för att skapa 

åtskillnader och kategorier och dels genom att sociala fenomen tillskrivs intentionella 

tolkningar (Wenneberg, 2001, pp. 148-149). Vårt språk uttrycker, tolkar och konstruerar 

verkligheten, det vi säger eller skriver blir således oundvikligen en subjektiv (eller 

intersubjektiv) representation – en konstruktion – av verkligheten och inte ett objektivt 

återgivande av den (Börjesson, 2003). Våra språkliga kategorier fungerar styrande för tanken, 

för varje fenomen vi betraktar ligger språket ett steg före. Att studera diskurser och 

konstruktioner innebär således, enligt Börjesson (2003), att analysera vad som sägs, hur det 

sägs och hur det annars kunde ha sagts. Diskursernas gränser visar därmed vad som inte är 

möjligt att säga i ett visst sammanhang (Börjesson, 2003, p. 21). Ett grundläggande antagande 

är att sociala konstruktioner ses som möjliga att dekonstruera för att sedan konstruera på ett nytt 

sätt och att den sociala verkligheten ses som bestående av mer eller mindre medvetna 

konstruktioner. I föreliggande studie används konstruktionsbegreppet för att beskriva den 

organisatoriska kontextens roll i konstruktionen av frågor gällande mångfald och 

diskriminering, likväl som för att beskriva forskarens roll som konstruktör i 

forskningsprocessen. 

1.3.3   ”Den normativa managementlitteraturen”  
Holvino och Kamp (2009) beskriver mångfaldsbegreppets koppling till affärsnytta som en 

”managementifiering” och att begreppet således kan betraktas som ett managementkoncept, 

innefattande implicita teorier om organisationer och mänskligt beteende. Ett 

managementkoncept beskrivs innefatta en diagnos av ett problem samt ett svar på hur detta 

problem kan lösas. Det innefattar verktyg och metoder för att skapa vägar för organisationsnytta 

tillsammans med en förmåga att förenkla komplexiteten i frågor som präglas av osäkerhet 

(Holvino & Kamp, 2009). En sådan inriktning i vetenskapen kan förstås utifrån Burrell och 

Morgans (1979) funktionalistiska vetenskapsparadigm. Författarna relaterar 

organisationsteorier till deras bredare sociologiska kontext och organisationsteorier beskrivs 

utformas utifrån fyra olika paradigm baserat på olika uppsättningar av metateoretiska 

antaganden om samhällsvetenskapens natur (subjektivism kontra objektivism) och samhällets 

natur (reglering kontra radikal förändring). Dessa paradigm genererar teorier som står i motsats 
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till teorier genererade i andra paradigm och författarna betonar på detta sätt den avgörande roll 

som forskarens referensram har i konstruerandet av samhällsvetenskaplig forskning. 

Forskningen inom det funktionalistiska paradigmet beskrivs av Burrell och Morgan (1979) som 

pragmatiskt orienterad på så vis att dess syfte är att generera kunskap som kan förbättra och 

anpassa nuvarande system. Rotad i en tradition av sociologisk realism, positivism, objektivism 

och nomotetisk teori ses naturvetenskapens modeller och metoder som tillämpbara för studier 

av människans sociala verklighet (Burrell & Morgan, 1979). Kunskap om verkligheten 

förväntas kunna uppnås genom att isolera, jämföra och mäta dess beståndsdelar och 

demografiska skillnader mellan människor framställs som essentiella, naturliga, fasta och 

mätbara (Omanovic & Knights, 2015). Mångfaldskonceptets antagande om människors 

inneboende olikheter kan förstås utifrån denna särartsideologi, där människor antas tillföra 

olika egenskaper, kunskaper och erfarenheter eftersom de är olika (De los Reyes & Martinsson, 

2005). Mångfaldskonceptet kan vidare enligt De los Reyes och Martinsson (2005) ses som en 

strävan efter konsensus (reglering) där människor trots deras olikheter – egentligen har 

gemensamma ekonomiska intressen – vilket gör bejakandet av olikheter positivt och 

eftersträvansvärt.  

 

 

Figur 1: Burell och Morgans (1999) sociologiska paradigm för analys av organisationsteorier 

 

När det i föreliggande studie hänvisas till ”den normativa managementlitteraturen” åsyftas 

således ovan nämnda funktionalistiska perspektiv. Den normativa och instrumentella bild som 

ges av organisationer i mångfaldslitteraturen, och som kan förstås utifrån ovan nämnt 

vetenskapsparadigm, har emellertid kritiserats. En omfattade litteratur fokuserar istället på 
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organisationers icke-rationalitet och perspektivets grundläggande antaganden ställs i 

föreliggande studie i relation till studier och teorier som kan placeras inom Burell och Morgans 

(1979) andra tre paradigm. Detta genom att framhäva motsägelser, grundläggande antaganden 

och inkonsekvenser i den funktionalistiskt orienterade mångfaldsforskningen samt att 

synliggöra de villkor som möjliggör olika konstruktioner av mångfaldsbegreppet. I studiens 

fjärde kapitel presenteras emellertid den reflexiva forskningsansats som syftar till att hantera 

och överskrida olika disciplinära och paradigmära gränser. 

1.4   Syfte & Problemformulering 
Mot bakgrund av mångfaldsbegreppets teoretiska mångtydighet syftar denna studie till att 

studera hur mångfaldsbegreppet konstrueras i olika svenska organisationer. 

Mångfaldsbegreppet analyseras på en diskursiv nivå på så vis att det är skildrade uppfattningar 

och föreställningar om mångfalden som står i fokus. Studie ämnar lyfta fram de mer eller 

mindre samstämmiga konstruktioner av mångfaldsbegreppet som framträder i ett antal svenska 

organisationer samt att förstå villkoren för dessa konstruktioner.  

 

Ovanstående syfte utmynnar i följande problemformulering: 

Hur konstrueras begreppet mångfald i olika svenska organisationer? 
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2   Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel problematiseras tre analytiska perspektiv på mångfaldsbegreppet, detta 

tillsammans med ett kritiskt perspektiv inriktat på den olikhetsparadox som präglar begreppet 

samt ett diskursivt grepp på begreppet ekonomi. Ingångar i den institutionella teoribildningen 

förser studien med ytterligare verktyg vilka ämnar bidra med en ökad förståelse för 

konstruktionen av mångfaldsbegreppet med utgångspunkt i den organisatoriska kontexten. 

 

 

2.1   Mångfaldsperspektiv i Sverige 

Mlekov och Widell (2013) menar att motiven bakom varför svenska organisationer inför 

mångfaldsstrategier kan förstås ur ett rättviseperspektiv och ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Där rättviseperspektivet hänvisas till rättvisa och solidaritet - att bidra till ett arbetsliv där 

samtliga medborgares resurser kan tillvaratas.  Företagsperspektivet bygger i sin tur på tanken 

om att utifrån effektivitets- och produktivitetsaspekter tillvarata medarbetares kompetens 

optimalt (Mlekov & Widell, 2013, p. 38). Fägerlind (2012) lyfter likaså fram ett antal 

drivkrafter som ligger bakom mångfaldsarbete inom svenska organisationer, här återfinns 

kompetensförsörjning som argument, att utöka rekryteringsunderlaget samt att uppfattas som 

en attraktiv arbetsgivare. Andra drivkrafter bygger på att skapa trovärdighet och legitimitet 

gentemot kunder, att öka kreativiteten, utvecklingen och dynamiken internt. Även kvaliteten på 

beslut lyfts som en vanlig drivkraft för mångfaldsarbete (Fägerlind, 2012, pp. 19-21). 

Ovanstående drivkrafter föreslås i föreliggande studie kategoriseras under det som Mlekov och 

Widell (2013, p. 38) kallar det företagsekonomiska perspektivet. Fägerlind (2012, p. 21) 

beskriver emellertid vidare att mångfaldsarbete kan användas som medel för att leva upp till de 

krav som återfinns i diskrimineringslagstiftningen. Utifrån dessa tre perspektiv, funna i den 

svenska, normativa managementlitteraturen och konstruerade för föreliggande studie, 

problematiseras nedan mångfaldsbegreppet. Det företagsekonomiska perspektivet har 

namngivits den lönsamma mångfalden, rättviseperspektivet har givits namnet den rättvisa 

mångfalden medan mångfaldsarbete som medel för att leva upp till 

diskrimineringslagstiftningen uppkallas den lagbundna mångfalden.  
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2.1.1   Den lönsamma mångfalden 
Lönsamhet har dominerat argumentationen för mångfald i arbetslivet (De los Reyes, 2001; 

Fägerlind, 2012; Johansson, et al., 2011; Mlekov & Widell, 2013; Loribiecki & Jack, 2000) och 

argumenten har sin grund i det amerikanska managementkonceptet diversity management 

(Rönnqvist, 2008). Denna utgångspunkt var dessutom det som först omfattades av diskursen 

kring mångfald i Sverige (Gonäs & Knocke, 2004) och som utgjorde titeln på en tidig svensk 

publikation i ämnet – ”Mångfald lönar sig” (DO, 1996). En diversifierad arbetsstyrka sägs leda 

till en ökad lönsamhet genom att höja den organisatoriska effektiviteten, öka produktiviteten 

och göra nya marknadssegment till förfogande (Gonäs & Knocke, 2004). Mlekov och Widell 

(2013, p. 14) förklarar att mångfald som managementstrategi handlar om att leda och tillvarata 

resurser och att mångfaldsarbete skall betraktas som en form av organisationsutveckling, ett 

stöd i strävan att uppnå organisationens mål. Fägerlind (2012, p. 125) understryker att 

mångfalden inte har något självändamål, dess syfte är att skapa effektiva och 

konkurrenskraftiga organisationer som kan attrahera kompetent arbetskraft och tillfredsställa 

kunder. Strävan efter mångfald handlar om att skapa en organisation som är så effektiv som 

möjligt (Fägerlind, 2012, p. 12).  

De los Reyes (2001) menar emellertid att denna diskurs kring mångfald utvecklats i ett 

vetenskapligt vakuum och Horwitz (2015) förklarar att forskare i två decennier ägnat sig åt att 

ta fram olika teorier som kan förklara vilken typ av gruppsammansättning som skapar ökad 

organisationsprestation, ett fenomen som ännu inte är klarlagt. Schneider & Northcraft (1991) 

beskriver att den litteratur som framhäver en positiv relation mellan mångfald och ökad 

prestation sällan definierar vilken typ av mångfald som åsyftas. Begreppet tenderar att 

diskuteras utifrån fördelarna med en variation av egenskaper hos arbetskraften, en variation 

som ibland misstas för olika demografiska kategoriseringar så som kön, etnicitet, ålder och 

sexuell läggning. Basset-Jones (2015) betonar att det krävs mer än demografisk eller etnisk 

mångfald för att heterogena grupper skall prestera bättre och McMahon (2010) tillägger att 

aspekter av intersektionalitet2 mellan olika demografiska kriterier måste erkännas om 

meningsfulla slutsatser av mångfaldens effekt skall kunna dras. Arbetsrelaterade dimensioner 

av funktionell bakgrund och olika sociala psykologiska egenskaper beskrivs som mer relevanta 

kriterier, men inte heller denna typ av mångfald kan anses ha direkt eller definitiv inverkan på 

                                                
2 Ett analytiskt perspektiv som syftar till att synliggöra hur relationer av över- och underordning skapas och 
upprätthålls i skärningspunkter för maktrelationer baserade på till exempel etnicitet, kön och klass (Crenshaw, 
1989). 
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organisationers prestation (Basset-Jones, 2005). Neale med flera (1991) menar att en normativ 

managementforskning, trots motstridig logik och inkonsekvent empiriskt stöd, förenklat 

komplexa processer till vaga termer om heterogenitet och homogenitet. Argumenten för den 

ökade lönsamheten betonas vara hypotetiska (Loribiecki & Jack, 2000; Rönnqvist, 2008) och 

Kochan med flera (2003) – vars forskningsprojekt beskrivs som ett av de mest ambitiösa i jakten 

på bevis för mångfaldens prestationshöjande effekt (Holvino & Kamp, 2009) – presenterar 

motsägelsefulla resultat. 

2.1.2   Den rättvisa mångfalden 
Johansson med flera (2011) menar att de affärsmässiga drivkrafterna för mångfaldsarbete varit 

dominerande i Sverige och att rättviseargument är ovanliga. Samtidigt påpekar Mlekov och 

Widell (2013) att mångfaldsarbete i Sverige drivs av såväl rättvise- som företagsekonomiska 

argument och att mångfald i arbetslivet utgör en viktig rättvisefråga som handlar om 

människors lika värde (Mlekov & Widell, 2013, p. 36). Vidare att dessa två perspektiv inte skall 

betraktas som motpoler, utan som två sidor av samma mynt. Författarna framhåller människors 

lika värde i ena meningen och beskriver i nästa mening hur företag som strävar efter mångfald 

blir attraktiva arbetsgivare (Mlekov & Widell, 2013, p. 37). Fägerlind (2012, p. 21) framhåller 

organisationers sociala ansvar när det kommer till att bidra i integrationsfrågor och tillägger i 

samma mening att sådant ansvar leder till bättre image och större trovärdighet (Fägerlind, 2012, 

p. 21). Noon (2007) problematiserar emellertid kombinationen av affärsmässiga- och 

rättviseargument. Författaren poängterar hur affärsargument kopplade till mångfalden är 

selektiva och har en variabel inverkan. De ekonomiska argumenten kommer att ha relevans för 

vissa organisationer och inte andra. Hur de kan komma att stödja vissa grupper av människor 

kommer sannolikt att förändras över tiden och de kan potentiellt gynna en del missgynnade 

grupper, men inte alla. Författaren noterar exempelvis att marknadslogiken haft varierande 

effekt för gruppen kvinnor – inte till nytta för alla, utan snarare en hjälp för kvinnor i ledande 

befattningar (Noon, 2007). Tron på att marknaden skall säkerställa lika möjligheter är enligt 

författaren naiv och det finns en logisk motsättning i tanken att mänskliga rättigheter (att bli 

rättvist behandlad på arbetsplatsen) utgörs av en premiss (förutsatt att det är bra för affärerna). 

En mänsklig rättighet blir kvalificerad genom ekonomiska argument som inte kan anses 

universella (Noon, 2007). Holvino och Kamp (2009) förklarar att nyttan med mångfald kan 

förstås ur ett individ- och ett samhällsperspektiv, där nyttan på ett individplan till exempel kan 

innebär en högre levnadsstandard, integrering i samhället och ökad upplevelse av 

meningsfullhet. Ur ett samhällsperspektiv kan mångfalden, i sin tur, ses som ett medel för 
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integration och ett mer harmoniskt samhälle. Författarna poängterar emellertid, i likhet med 

Noon (2007), att mångfaldskonceptets ”managementifiering”, med fokus på organisationers 

nytta, hindrat dess förmåga att utgöra en viktig grund för ökad inkludering och jämlikhet i 

samhället.  

2.1.3   Den lagbundna mångfalden 
Mångfaldsbegreppet i Sverige har även kommit att kopplas till ett arbete mot diskriminering 

(Fägerlind, 2012; Rönnqvist, 2008). Den svenska diskrimineringslagstiftningen syftar till att 

motverka diskriminering och att främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivare skall förebygga diskriminering samt verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (SFS 2008:567). Johansson med flera 

(2011) beskriver att utvecklingen av mångfaldsbegreppet i Sverige utgjorde själva 

utgångspunkten för utvecklingen av diskrimineringsgrunderna i lagstiftningen. En statlig 

utredning (2005) framhåller att det fortsatta mångfaldsarbetet, i sin tur, kan ses som en 

utveckling framdriven av de krav som ställs i lagstiftningen (SOU 2005:56). Som näringslivets 

sätt att omvandla något som kan uppfattas som negativa krav till positiva framtidsmöjligheter. 

Fägerlind (2012, p. 21) understryker att strategiskt mångfaldsarbete kan hjälpa organisationer 

att leva upp till kraven i diskrimineringslagstiftningen.  

Edelman (2005) poängterar emellertid hur mångfaldsretoriken, genom att betona att 

mångfaldsarbete handlar om organisatorisk effektivitet, tenderar att röra sig bort från 

lagstiftningens rättviseideal. Från akademiskt- och fackföreningshåll har framhållits att 

mångfaldsstrategier i många fall prioriterats på bekostnad av åtgärder mot diskriminering (De 

los Reyes, 2001). Managementretoriken sägs ha skapat en vändning i hur diskriminering förstås 

i organisationer, bort från det rättsliga sammanhanget och istället rationellt sammankopplat till 

olika organisatoriska mål och värderingar. Edelman (2005) menar att detta är förklaringen till 

varför lagar som skall reglera organisationer ofta tar oförutsedda former och varför rättsliga 

tolkningar av dessa lagar inte sällan misslyckas med att åtgärda ojämlikhet på arbetsplatsen. 

Författaren beskriver genom sin modell3 en ”managerialization” av lagen genom vilken 

organisationer tolkar, förmedlar, konstruerar och slutligen formar innebörden av lagen. En 

                                                
3 Se bilaga 1 
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process genom vilken juridiska idéer omvandlas av managementidéer när de strömmar över 

gränserna från juridiska områden till det organisatoriska fältet (Edelman, 2005).  

2.1.4   Den kritiserade mångfalden 
Loribiecki och Jack (2000) betonar att mångfaldsretoriken varit föremål för en väsentlig 

akademisk debatt och att omfånget av den kritik som framförts är oroande med tanke på hur 

många organisationer som anammat idéerna. Stablein och Jones (2006) går så långt att de kallar 

konceptet för neo-rasism, där kapitalismens logik erbjudit ekonomiska argument för att 

vidmakthålla olika former av förtryck och exkludering i arbetslivet. Genom att använda ord 

som olikhet tenderar organisationer att peka på sådant som är perifert för interpersonella 

relationer (t.ex. skillnad i ålder, hudfärg, kön) och vända sig bort från det som är centralt 

(skillnader i maktförhållanden). Mångfaldskonceptet beskrivs som ett naivt försök att 

depolitisera könskonflikter, rasism och diskriminering. De los Reyes och Martinsson (2005) 

understryker att de olikheter som mångfaldsdiskussionen vill bejaka inte i första hand handlar 

om variationer mellan människor, utan om sociala relationer av över- och underordning. Utifrån 

författarnas perspektiv är olikhet inte något fixerat och fördefinierat utan ett fenomen som 

(åter)skapas kontinuerligt i processer av dominans och underordning (De los Reyes & 

Martinsson, 2005, pp. 10-13). Existensen av inneboende och väsensskilda olikheter med sin 

grund i människors identiteter och sociala positioner ifrågasätts (De los Reyes & Martinsson, 

2005, p. 11) och människors olikheter analyseras, till skillnad från i den normativa 

managementlitteraturen, som en process snarare än ett tillstånd - ett olikhetens görande istället 

för varande. De los Reyes (2001) menar att skillnader i makt, inflytande och tillgång till resurser 

förblir oproblematiserade när olikheten formuleras i termer av att bejaka och acceptera. 

Komplexa identiteter i en föränderlig värld struktureras genom begreppets funktionalistiska 

orientering utifrån endimensionella kategoriseringar och De los Reyes (2001) menar att 

mångfaldskonceptet blivit en plattform för institutionaliseringen av ett ”vi” och ett ”dom” i 

svenska organisationer.  

2.2   Ekonomi som konstruktion  
De los Reyes och Martinsson (2005, p. 22) förklarar att ekonomi kan närmas diskursivt. Utifrån 

en sådan analys är det inte intressant att definiera vad ekonomi är, utan hur det görs - det vill 

säga hur det ekonomiska skiljs ut, kategoriseras och ges en särställning i meningsskapande 

aktiviteter. Författarna menar att svårigheter i att tänka bortom homo economicus materialiserar 

sig i pågående arbetsorganisering (De los Reyes & Martinsson, 2005, p. 23), dels genom att 
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individers position i samhället görs beroende av deras position på arbetsmarknaden, men även 

när kriterierna för respekt för människovärde knyts till lönsamhet. När mångfalden görs till ett 

instrument för ökad lönsamhet beskrivs till exempel etiska aspekter, som rätten att inte bli 

diskriminerad, underordnas (De los Reyes & Martinsson, 2005, p. 26). Författarna beskriver att 

mångfaldsdiskursen kan förstås som sprungen ur andra diskurser, där den marknadsekonomiska 

diskursen framhålls som del av en dominerande ställning om hur samhället skall organiseras 

och om marknadens överlägsenhet i termer av resursallokering och ökad tillväxt (De los Reyes 

& Martinsson, 2005, p. 23). Nehls (2005) beskriver den organisatoriska synen på ekonomi som 

ett metatillstånd och en ständigt överordnad princip och författaren framhåller vikten av att 

synliggöra hur uppfattningar om det ekonomiska tas förgivna, likaså problematiserandet av hur 

dessa tolkningar pågående förverkligas. Om det ekonomiska framställs som något fundamentalt 

och ovillkorligt leder det till en anpassning till vad som uppfattas som ekonomiskt nödvändigt, 

denna ekonomiska nödvändighet blir sedan omöjlig att utmana eller ifrågasätta. Holvino och 

Kamp (2009) påpekar emellertid att andra diskurser än den ekonomiska kan vara användbara 

och genomförbara i mångfaldsfrågan, men betonar att begreppet kan kopplas till mer 

humanistiska och moraliska diskurser först när en förstärkning av dessa tankegångar uppnås på 

samhällsnivå – genom ett grundläggande brott med en neoliberal ekonomisk syn. Den 

normativa mångfaldslitteraturen, med dess funktionalistiska strävan efter reglering för 

konsensus, kan förstås upprätthålla detta system - där rätten att inte diskrimineras underordnas 

en ständigt överordnad ekonomisk nödvändighet. Detta genom att undvika utmana och istället 

justera inom en sådan samhällsutveckling.  

2.3   Institutionell teori 
Ovanstående analytiska perspektiv beskrivs i den svenska managementlitteraturen (se 

Fägerlind, 2012; Mlekov & Widell, 2013) utifrån det som Edelman med flera (1999) kallar en 

marknadsrationalitet. Organisationer antas vara rationella aktörer och ekonomiska marknader 

antas belöna effektivitet och objektiv rationalitet i organisationsstrukturen. Den institutionella 

teoribildningen erbjuder en alternativ förståelse för den kontext i vilken mångfaldsbegreppet 

konstrueras och kan förstås. Medan tidigare organisationsstudier i allmänhet betonade Webers 

byråkratiska och rationella syn på organisationer, framhävde dessa nya teorier den roll som 

informella och formella regler, myter och modeller spelar i strukturerandet av organisationer 

(Edelman, 2005). DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer är inbäddade i 

organisatoriska fält och att organisationer inom dessa fält tenderar att införliva institutionella 

modeller, inte på grundval av rationell analys, utan mot bakgrund av att vissa handlingar, 
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aktiviteter och ritualer kommer att förstås som legitima och naturliga (DiMaggio & Powell, 

1983). Institutionell teori åskådliggör således hur handlande i organisationer följer sådant som 

är givet, hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur dessa, snarare än att välja 

rationella sätt att handla, följer olika informella och formella regler för att uppfattas som 

rationella och legitima. Alvesson och Spicers (2012) ”A stupidity-based theory of 

Organizations” bidrar med ett senare bidrag inom teoribildningen i vilket begreppet funktionell 

dumhet beskrivs som ett nyckelelement i institutionella processer.  

2.3.1   Rationaliserade myter 
DiMaggio och Powell (1983), precis som Meyer och Rowan (1977), ägnar sig åt att granska det 

som Weber kallade byråkratins järnbur. Organisationsformen vars rationella ordning blivit så 

kraftfull i sätt att kontrollera människor att den blivit oåterkallelig. Författarna menade 

emellertid att Webers förklaringsmodeller om strävan efter konkurrenskraft och effektivitet inte 

längre kunde förklara organisationers fortsatta byråkratisering och rationalisering. Antaganden 

om organisationer som individuella, maximerande aktörer ger ingen förklaring till varför 

organisationer uppvisar en sådan slående homogenitet i sitt sätt att organisera sig. DiMaggio 

och Powell (1983) förklarar istället denna homogenisering genom struktureringen av 

organisationsfält. Organisationer anammar inte nya funktioner och praktiker för att på ett 

rationellt sätt erhålla ökad effektivitet, organisationer anammar istället dessa funktioner för att 

uppfattas som rationella och erhåller därmed legitimitet.  

Begreppet organisationsfält bygger på tanken att organisationer skapas av- och skapar sin 

omgivning och hur dessa relationer mellan organisationer ger upphov till olika processer och 

meningsskapande aktiviteter (DiMaggio & Powell, 1983). Funktioner i organisationers 

formella struktur påverkas av och reflekterar på detta sätt spridda uppfattningar som finns om 

hur den sociala verkligheten är konstruerad (Meyer & Rowan, 1977). Den formella strukturen 

speglar således inte i första hand organisationens interna behov eller åtaganden, utan bidrar med 

den legitimitet som organisationer behöver för sin fortsatta överlevnad. Delar av 

organisationers formella strukturer är enligt Meyer och Rowan (1997) så starkt 

institutionaliserade att de fungerar som rationaliserade myter. Dessa myter ger organisationer 

genomtänka, rationella och legitima berättelser om hur de skall arbeta och syftar till att möta de 

krav och förväntningar som omgivningen har på hur en organisation skall struktureras för att 

fungera effektivt (Meyer & Rowan, 1977). De bidrar med förklaringar om orsak och verkan 

och framgångsrika problemlösningar (Edelman, et al., 1999). Den rationaliserade myten är så 



 17 

starkt institutionaliserad att den står ovanför enskilda eller organisationers bedömningar och 

Meyer och Rowan (1997) problematiserar föreställningen om att den institutionella 

omgivningen belönar objektivt effektiva och rationellt målinriktade aktiviteter och processer. 

Dessa rationalitetsnormer är i sig själva sociala konstruktioner (Meyer & Rowan, 1977). Idéerna 

verkar rationella genom att de specifikt anger vad organisationer måste göra för att vara 

effektiva, men de behöver inte enligt de faktiska omständigheterna leda till en ökad effektivitet 

för att framstå som lämpliga, rationella eller moderna (Edelman, et al., 1999). Genom att 

utforma sin formella struktur utefter dessa myter visar organisationer att de handlar enligt 

kollektivt värderade ändamål och uppfattas därmed som legitima i medarbetares, aktieägares, 

andra organisationers, allmänhetens och statens ögon. Kreditvärdigheten ökar, utökad 

affärsverksamhet möjliggörs och rekryteringen av karriärorienterad personal förenklas (Meyer 

& Rowan, 1977). Organisatorisk framgång beror således på andra faktorer än effektiv 

samordning och kontroll av den produktiva verksamheten (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer 

& Rowan, 1977). Myterna förväntas anammas av organisationer och underlåtenhet att integrera 

dessa legitimerande element ses som oaktsamt och irrationellt och riskerar att påverka den 

fortsatta resurstillgången (Meyer & Rowan, 1977). Eftersom de tas för givna består dessa 

rationaliserade myter av eftersträvansvärda och gemensamma föreställningar vars påverkan 

aktörer inte nödvändigtvis är medvetna om (Meyer & Rowan, 1977). 

2.3.2   Isomorfism 
Begreppet isomorfism kommer från grekiskans iso (lika) och morph (form) och förklarar hur 

olika organisationer i dess form tenderar att bli alltmer lika (DiMaggio & Powell, 1983). Genom 

interaktion på givet organisationsfält skapas en homogeniseringsprocess genom ett antal 

mekanismer, där tvingande isomorfism hänvisar bland annat till politiska påtryckningar och 

statlig kontroll (DiMaggio & Powell, 1983). Meyer och Rowan (1977) betonar att 

rationaliserade myters legitimitet bygger på antagandet om deras rationalitet och effektivitet, 

men att legitimiteten även kan bygga på att de har stöd i lagstiftning. Edelman (1999) menar 

dessutom att organisationer strävar efter att konstruera rationella svar på lagstiftning, vilket 

möjliggörs bland annat genom rationaliserade myter. Osäkerhet driver organisationer att imitera 

varandra, varvid mimetisk isomorfism kan erbjuda vanemässiga, förgivettagna svar på frågor 

präglade av osäkerhet. Denna imitation sker medvetet eller omedvetet. Edelman (2005) menar 

att organisationer vänder sig till sina organisationsfält för att skapa sig en bild av lämpliga svar 

på till exempel diskrimineringslagstiftning. Dessa miljöer blir således arenan inom vilken 

organisationer konstruerar betydelsen av lagar. Normativ isomorfism hänvisas till inflytande 
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från professioner, utbildningsväsendet och professionella nätverk. Vidare att organisationer 

tenderar att anlita ett fåtal ledande konsultfirmor som erbjuder likartade svar (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

2.3.3   Frikoppling 
Ovanstående innebär emellertid inte att organisationer oproblematiskt kan inkorporera allt det 

som omgivningen begär. Anpassningar till de institutionella kraven råkar till exempel inte 

sällan i konflikt med rådande effektivitetskrav (Edelman, 2005; Meyer & Rowan, 1977) och 

olika institutionella normer kan upplevas motstridiga (Meyer & Rowan, 1977). För att hantera 

detta problem separerar organisationer, genom frikoppling, sina formella strukturer från det 

som görs i praktiken. Resultatet blir två strukturer – den formella och den informella. Ett 

fenomen som kan förklara varför organisationer många gånger uppvisar att de lever upp till 

omgivningens krav – medan de gör något annat i sitt vardagliga arbete. En sådan frikoppling 

gör det möjligt för organisationer att svara på alla de ständiga förändringar och anpassningar 

som omgivningen kräver. Frikopplingen bidrar således till organisatorisk framgång och 

överlevnad (Meyer & Rowan, 1977).  

2.3.4   A stupidity-based theory of organizations 
Alvesson och Spicer (2012) föreslår funktionell dumhet som en beskrivning av när oberoende 

tänkande motverkas av betoning på rationalitet för ökad legitimitet. Den funktionella dumheten 

beskrivs som ett nyckelelement i institutionella processer.  
 

2.3.4.1   Funktionell dumhet 

Alvesson och Spicer (2012) framhåller den enorma organisationslitteratur i vilken 

organisationer beskrivs vara alltmer kunskapsintensiva och att centrala konkurrensdimensioner 

sägs röra hur organisationer skapar och överför kunskap effektivt. Författarna ifrågasätter 

emellertid dessa antaganden och påminner om den gedigna litteratur som berör icke-rationalitet 

i organisationer och föreslår istället allvarliga begränsningar av dessa kapaciteter som lika 

viktigt för den organisatoriska verksamheten. Författarna beskriver funktionell dumhet som en 

organisatoriskt stödd oförmåga eller ovillighet att ifrågasätta kunskapsanspråk, dominerande 

logiker och förväntningar. Där organisatoriska regler och rutiner ses som naturliga, 

oproblematiska eller oundvikliga och därför inte värda att ifrågasätta. Organisationsmedlemmar 

kräver eller ger inte sakskäl för beslut och bristen på reflektion och resonemang medför 

tillämpningen av instrumental rationalitet inriktad på effektiv måluppfyllelse med okunnighet 

om de bredare materiella frågorna. Man låter sig naivt omfattas av visioner, värdegrundsprat, 
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varumärkande, imiterar andra och underordnar sig politisk korrekthet och regelverk med 

mycket lite självständigt tänkande. Organisationers intellektuella resurser används på detta vis 

innanför en smal och säker terräng, vilket skapar den känsla av säkerhet som räddar 

organisationer från de friktioner som framkallas av tvivel (Alvesson & Spicer, 2012). Alla 

organisationer kan föreskrivas en viss grad av reflexivitet, rättfärdigande och resonemang, men 

alltför mycket kritiskt tänkande, reflektion och motivering av beslut kräver tid och resurser och 

författarna betonar att många viktiga strukturer och åtgärder inom organisationer skulle bli 

svåra att rättfärdiga. Funktionell dumhet innebär en stark tonvikt på en positiv förståelse för 

organisatoriska metoder och författarna framhåller att den funktionella dumheten inte enbart är 

ett uttryck för individuella kognitiva särdrag, den uppmuntras av breda organisatoriska 

strukturer och kulturer. Genom att odla den undviker organisationer kostnader och underlättar 

för medarbetare att spela med i de dominerande logikerna medan negativa aspekter av 

organisationslivet, så som tvivel om meningsfullheten i arbetet, marginaliseras. Ett sätt att fånga 

funktionell dumhet i sin empiri är enligt författarna genom uttryck för tvivel, brist på reflektion 

och tal om arbetets meningslöshet. Vidare upplevelsen av att rum för kritiskt tänkande och 

reflektion saknas (Alvesson & Spicer, 2012). 
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3   Metod 
 

Följande kapitel behandlar studiens metodologiska överväganden. Metodval, urval och 

studiens kvalitet motiveras, forskningsetiska överväganden och metodkritik framförs 

tillsammans med en beskrivning av arbetets genomförande. Kapitlet är sammankopplat med 

nästkommande i det att den reflexivitet som presenteras i kapitel 4 också skall ses som ett 

metodologiskt val i syfte att öka studiens kvalitet. 

 

 

3.1   Metodval 

Enligt Alvehus (2013) innebär en abduktiv metodansats att forskaren växlar mellan en teoretisk 

och empirisk reflektion i syfte att förstå de iakttagelser som studien resulterar i. Abduktion 

innebär att enskilda fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster som, om det vore 

riktigt, kan förklara fallet i fråga (Alvesson & Sköldberg, 2017, p. 13). Tolkningen skall sedan 

styrkas genom nya iakttagelser och under processens gång utvecklas dels det empiriska 

materialet och dels justeras teorin. Under arbetets gång har föreliggande studies teoretiska 

referensram kommit att omformas, aspekter av viss teori är borttagen och annan tillagd. 

Alvesson och Spicers (2012) ”A stupidity-based Theory On Organizations” lades till i syfte att 

kunna erbjuda en förståelse för det faktum att ett antal av studiens respondenter valde särskilja 

sina personliga från olika organisatoriska argument. För att bidra med ytterligare perspektiv på 

den inhämtade empirin tillkom ett diskursanalytiskt grepp kring begreppet ekonomi.  

Den kvalitativa forskningen har en tolkande syn på världen, vilket innebär att kvalitativa 

forskare studerar fenomen i deras omgivning och försöker tolka fenomen utifrån den innebörd 

som människor ger dem (Alvesson & Sköldberg, 2017). En kvalitativ metod lämpar sig bra 

eftersom studien har som avsikt att skildra konstruktioner av mångfaldsbegreppet. Genom 

semistrukturerade intervjuer med chefer inom ett antal svenska organisationer tillåts de djupare 

samtal som är avgörande för att kunna besvara föreliggande studies frågeställningar.  

3.1.1   Semistrukturerade intervjuer 
Grad av struktur är av intresse när intervjuer skall genomföras (Bryman & Bell, 2017) och 

genom en semistrukturerad metod ämnade de intervjuer som studien bygger på skapa en djupare 

förståelse för hur mångfaldsbegreppet konstrueras i olika svenska organisationer. Teorin 
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präglas av en mångtydighet, vilket även empirin skulle visa sig göra, en allt för hög grad av 

struktur hade således riskerat att låsa intervjuerna till enbart det förutbestämda. Enligt Alvehus 

(2013, p. 83) består semistrukturerade intervjuer utav ett fåtal öppna frågor som samtalet utgår 

ifrån i syfte att ge respondenten rum att utforma sina svar med stor frihet. Frågor kring mångfald 

kan dels upplevas som laddade och kan dessutom präglas av en mängd olika sanningar, något 

som gav skäl för detta tillvägagångssätt. I en allt för strukturerad intervju finns dessutom risken 

att gå miste om möjligheten att kunna knyta an till sådant som respondenten sagt (Alvehus, 

2013, p. 83). Enligt Bryman och Bell (2017, p. 477) är semistrukturerade intervjuer att föredra 

för att kunna få en så korrekt bild av respondentens vardag som möjligt samt för att kunna se 

vilka egenskaper som kopplar olika respondenter samman. Något föreliggande studien hoppas 

kunna göra. 

3.2   Kvalitet 

Bryman och Bell (2017, p. 65) föreslår trovärdighet och äkthet som lämpliga 

bedömningsformer för kvalitativa studier. En trovärdig kvalitativ studie bygger på 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, där tillförlitlighet anger hur troligt 

eller sannolikt studiens resultat kan anses vara. Medverkande respondenter kan till exempel 

tänkas framhålla förfinade eller förkonstruerade svar istället för det objektivt sanningsenliga 

(Bryman & Bell, 2017, p. 65). Genom att föreliggande studies teoretiska referensram öppnar 

upp för idéer om mångfaldsretoriken som ett led i att erhålla ökad legitimitet, kan förfinade svar 

i sig själva utgöra en form av empiri. Men vem kan veta vad som är förfinade svar? Och vem 

kan avgöra vad som kan anses objektivt sanningsenligt? Bryman och Bell (2017) framhåller att 

tillförlitligheten kan öka genom respondentvalidering, med den potentiella risken att intressant 

material censureras. Eftersom föreliggande studie behandlar det möjligen känsloladdade ämnet 

mångfald så har respondentvalidering inte erbjudits. I ett försök att säkra tillförlitligheten har 

emellertid olika kontrollfrågor under intervjuerna syftat till att så långt det är möjligt säkerställa 

att respondenterna har uppfattats och tolkats korrekt. Vidare har respondenterna informerats om 

att de anonymiserats, detta för att potentiellt öka respondenternas upplevelse av frihet i sina 

svarsformuleringar. Överförbarhet berör huruvida resultaten kan tillämpas i andra kontexter 

(Bryman & Bell, 2017, p. 65). Aktuell studie kan anses ha låg överförbarhet gällande 

möjligheten att generalisera resultatet till en större population, men resonemangen kan – mot 

bakgrund av den ekonomiska inramningen - tänkas möjlig att koppla till andra så kallade 

”managementifierade” frågor i organisationskontexten. Pålitlighet liknar begreppet reliabilitet 

och närmas genom att forskningsprocessen återges så detaljerat och begripligt som möjligt. 
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Konfirmering behandlar hur objektivitet hanteras, det vill säga om forskaren har kontroll över 

sina värderingar så att dessa inte påverkar undersökningen (Bryman & Bell, 2017, p. 65). I 

föreliggande studie används transkribering av intervjuer för att främja viss objektivitet, men 

studiens författare vill framhålla, i enlighet med Alvesson och Sköldberg (2017, p. 9) att 

tolkningsfria, teorineutrala fakta inte existerar. Kunskap kan inte separeras från kunskaparen 

och data såväl som fakta skall därför ses som konstruktioner och tolkningsresultat (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, p. 9). Författarna framhåller hur kultur, språk, selektiv perception, subjektiva 

former för kognition, sociala konventioner, politik, ideologi och makt genomsyrar all 

vetenskaplig verksamhet. Studiens författare ansluter sig således till de som anser att forskaren 

inte enbart avbildar, utan (re)konstruerar den sociala verkligheten. Alvesson och Sköldberg 

(2017, p. 20) framhåller utifrån detta synsätt den reflekterande forskningen, i vilken forskaren 

opererar på två nivåer i sitt forskningsarbete genom att medvetet fästa uppmärksamhet vid vad 

denne tänker om själva tänkandet. Begreppet reflexivitet framhålls som en kritisk självprövning 

av egna tolkningar och konstruerandet av empiriskt material (Alvesson & Sköldberg, 2017, p. 

21). Det faktum att samhällsstudier existerar i en omstridd terräng uppmuntrar enligt Alvesson 

och Sköldberg (2017, p. 25) till en hög grad av eftertänksamhet, varvid nästkommande kapitel 

ämnar orientera läsaren i denna eftertänksamhet. 

Bryman och Bell (2017) beskriver kriteriet äkthet som vikten av att ge en så rättvis bild som 

möjligt av det som undersöks, vidare huruvida undersökningen bidragit till de medverkande 

respondenterna i något avseende. För att säkerställa Bryman och Bells (2017) äkthet (eller som 

det skulle visa sig i föreliggande studies fall - den äkthet som möjliggörs av den organisatoriska 

kontexten) kommer olika kontrollfrågor att ställas under intervjuerna i syfte att säkerställa att 

respondenterna har uppfattats och tolkats korrekt. Studien hoppas ha bidragit med värdefulla 

insikter till respondenterna, bland annat genom att samtalen delvis behandlade den 

mångtydighet och komplexitet som mångfaldsbegreppet teoretiskt kommit att präglas av. 

Respondenterna får därtill ta del av den färdiga studien och kan på så vis ges en inblick i hur 

andra organisationer resonerar tillika hur deras egna resonemang kan tolkas.  

3.3   Urval 

Utifrån given tidsram har föreliggande studie omfattat intervjuer med elva informanter i tio 

olika organisationer, varav fem organisationer från den offentliga sektorn och fem ifrån den 

privata. I en kvalitativ studie är målet inte att generalisera resultaten till en större population 

(Dalen, 2015, p. 59), ett heterogent urval (i föreliggande studie utifrån skilda sektorer) kan 
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emellertid skapa bredare insikter som i sin tur kan generaliseras till teorin (Alvehus, 2013). 

Under introduceringen av mångfaldskonceptet i det svenska arbetslivet beskrivs exempelvis att 

regeringen uppmanade Sveriges kommuner att vara goda föredömen för andra organisationer i 

frågan om mångfald (Mlekov & Widell, 2013). Mångfaldskravet kan likaså komma att krocka 

med den offentliga sektorns krav på jämlikhet och likabehandling (Rönnqvist, 2008), eller 

statliga myndigheters krav på ”förtjänst och skicklighet” som urvalskriterium i 

rekryteringsprocessen. Antydan om eventuella skillnader i konstruktioner av begreppet mellan 

sektorerna blev således möjlig utifrån ovan nämnt urval. 

Val av medverkande organisationer avgränsades till större organisationer eftersom frågor 

rörande mångfald i arbetslivet potentiellt kan antas mer angelägna i organisationer med ett 

större antal anställda. Medverkande organisationer har i skrivande stund mellan 190–12 000 

anställda. Dalen (2015, p. 58) framhåller att det är betydande hur respondenter väljs ut för en 

studie och Alvehus (2013, p. 67) framhåller att strategiskt urval kan anses lämpligt när forskaren 

söker specifika erfarenheter hos intervjupersonen kopplat till en konkret frågeställning. 

Studiens respondenter valdes strategisk på så vis att dessa skulle ha specifik kunskap om den 

betydelse som mångfaldsbegreppet kommit att få inom den aktuella organisationen. Studiens 

respondenter bestod av två HR-chefer, en kontorschef, en verksamhetschef, en enhetschef och 

sex HR-anställda. Syftet med studien var att undersöka hur mångfaldsbegreppet konstrueras i 

olika organisationer och med organisationer menas sådant som chefer kan uttala sig om i sin 

yrkesroll och inte exempelvis medarbetare eller de som involveras av mångfaldsarbetet. 

Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativa urval ofta genomförs utifrån kriterier såsom 

tillgänglighet och intresse. Nitton mailförfrågningar skickades ut till arton olika organisationer, 

varav sex organisationer inte svarade och tre tackade nej på grund av tidsbrist. 

Mångfaldsbegreppets laddning tycks ha varit avgörande för två av de personer som tackade nej 

på grund av tidsbrist. Ett fåtal av de medverkande organisationerna framförde liknande 

orosmoment i den tidiga mailkorrespondensen, med indikationer om en känsla av att man som 

chef förväntas vara inläst på området och en rädsla över att förväntas redovisa arbetsplatsens 

rutiner kring diskrimineringslagstiftningens krav på aktiva insatser. 
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3.4   Genomförande 
Respondenterna kontaktades via e-mail4 där studiens ämne och syfte konkretiserades, därtill 

formulerades en beskrivning av intervjuernas tänkta tillvägagångssätt. En intervjuguide5, av 

semistrukturerad karaktär, fungerade som stöd under intervjuerna. Det kan konstateras att olika 

intervjuer var mer eller mindre beroende av dessa stödfrågor. Flertalet av de medverkande 

respondenterna hade intressanta, engagerade och ingående funderingar rörande 

mångfaldsbegreppet vilka höll samtalen levande och intressanta utifrån den aktuella 

frågeställningen. De stödfrågor som intervjuguiden omfattade skickades inte ut till 

respondenterna i förväg i syfte att undvika förkonstruerade svar, något som sannolikt också 

bidrog till att de dimensioner som Alvesson och Spicers (2012) teori om funktionell dumhet 

adresserar kunde ges utrymme under samtalen.  

Samtliga intervjuer transkriberades samma eller efterföljande dag, något som Bryman och Bell 

(2017, p. 22) framhåller som viktigt för att underlätta inför nästkommande intervju samt ge en 

ökad förståelse för det insamlade materialet. Transkriberingen har varit noggrann, där enbart 

verksamhetsnamn, personnamn eller i vissa fall stadsdelar uteslutits i syfte att inte röja de 

medverkandes identiteter. Alvehus (2013) delar in den kvalitativa analysen i tre steg – sortera, 

reducera och argumentera. Materialet sorteras genom en mer eller mindre systematisk 

tematisering utefter de olika teman som visade sig återkomma under samtalen. Dessa utgjordes 

av tematiseringar så som ”Ekonomi” ”Att mäta” ”Olikhetsparadoxen” och ”Utmaningar”. 

Efter denna tematisering reducerades materialet för att minimeras. Över nio timmar inspelade 

intervjuer blev 104 sidor transkribering, vilka reducerades till 34 sidor, som resulterade i ett 

kapitel av empiriska konstruktionsresultat på cirka 14 sidor.  

3.5   Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska ställningstaganden handlar om alla de aktiviteter och händelser kring en studie 

som på något sätt kan tänkas skada en individ (Bryman & Bell, 2017). Ur ett forskningsetiskt 

perspektiv kan det mest känsliga anses vara förhållningssättet till de som deltar i 

undersökningen. Författarna menar att respondenternas anonymitet kan minimera risken för att 

deltagare kommer till skada och kan dessutom leda till mer uppriktiga svar. Med ovanstående i 

åtanke anonymiserades samtliga respondenter i föreliggande studie och organisationerna har 

döpts om till Den lilla kommunen, Den stora kommunen, Den lilla myndigheten, Den stora 

                                                
4 Se bilaga 2 
5 Se bilaga 3 
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myndigheten, Kommunalförbundet, Tjänstemannabolaget, Omsorgsbolaget, Det 

multinationella bolaget, Konsultbolaget och Den idéburna organisationen.  

Bryman och Bell (2017) lyfter ytterligare etiska ställningstaganden, så som informationskravet. 

De aktuella respondenterna gavs information om studiens syfte samt det faktum att studien 

publiceras. Samtyckeskravet ligger till grund för att respondenterna blev informerade om att 

deltagandet var frivilligt och fick avbrytas. Vidare informerades respondenterna om 

nyttjandekravet som innebär att den inhämtade empirin enbart kommer att användas för 

forskningsändamål. Information om ovanstående beskrevs i den första kontakten via email, 

likaså vid samtliga intervjutillfällen i syfte att säkerställa att de forskningsetiska principerna 

efterföljdes. 

3.6   Metodkritik 
Kritik som framförts mot intervjuer som metod är risken för att information går förlorad i 

transkriberingsförloppet (Dalen, 2015, p. 69). Vidare kan den kvalitativa forskningen anses 

alltför subjektiv samtidigt som resultaten aldrig kan generaliseras utöver den situation i vilken 

de producerades (Bryman & Bell, 2017). Intervjupersonerna kan inte anses representativa 

eftersom de inte valts ut på slumpmässiga grunder och det är möjligt att ifrågasätta om 

informanternas svar och dess sanningshalt överensstämmer med realiteten (Bryman & Bell, 

2017).  

Intervjuguiden delades inte ut inför de olika intervjutillfällena i ett försök att undvika alltför 

förkonstruerade svar. Föreliggande studie har emellertid inte som avsikt att fundera över 

huruvida de svar som respondenterna angett kan anses överensstämma med en ”realitet”, det är 

retoriken som studeras och vem avgör vad som är en realitet och inte? Den mättnad som visade 

sig tydligt i de medverkande respondenternas svar skulle, enligt Bryman och Bells (2017) logik, 

kunna göra att svaren kan betraktas som någorlunda sanningsenliga – men vad är sanning?  
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4   Kunskap om kunskapandet – reflexivitet och 

förförståelse 
 

I följande kapitel presenteras studiens författares syn på vetenskapen tillsammans med en 

reflexiv analys av egna tolkningar och konstruerandet av empiriskt material. Slutligen 

presenteras författarens förförståelse och studiens underliggande syfte. 

 

Reflexivitet i forskningsarbetet innebär att forskaren rör sig från att vara en objektiv åskådare 

till att bli en subjektiv deltagare i forskningen. Denna subjektivitet innebär att forskaren blir 

medveten om sin egen närvaro och använder denna medvetenhet i sina tolkningar och i sitt 

textskapande. Forskaren funderar över förutsättningarna för sin aktivitet och reflekterar över de 

premisser som formar det egna tänkandet, observerandet och språkanvändandet (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Att göra sig medveten om olika teoriers grundläggande antaganden är, enligt 

Holland (1999), en väg till ökad reflexivitet. Detta möjliggörs i föreliggande studies första 

kapitel genom Burrell och Morgans (1979) sociologiska paradigm genom vilka olika studier 

som berör begreppet mångfald kan förstås. En sådan reflexiv process bör emellertid, enligt 

Holland (1999), även innefatta de utgångspunkter som Burrell och Morgans ramverk bygger på 

och författaren presenterar i sin tur ett ramverk för olika former av reflexivitet. Olika nivåer av 

reflexivitet illustreras som cirkulära rörelser inom, över, runt eller bortom olika paradigm. För 

att kunna uppnå en mer omfattande reflexivitet bör forskare som kan särskilja olika paradigm 

från varandra även särskilja de reflexivitetsformer som givit upphov till Burrell och Morgans 

ursprungliga slutsatser (Holland, 1999).  

 

                         Figur 2 Reflexive analysis (Holland, 1999) 
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De minsta cirklarna (reflexivitet 1) identifierar den lokala typen av reflexivitet vilken inte 

möjliggör perspektiv utanför det egna paradigmet, detta med risk för självuppfyllande profetior 

och omöjligheten att använda resurser från andra paradigm eller att reflektera över bristerna i 

det egna (Holland, 1999). I föreliggande studies första kapitel framhålls att majoriteten studier 

som berör begreppet mångfald är funktionalistiskt orienterade (Omanovic & Knights, 2015; 

Rönnqvist, 2008) och att denna funktionalistiskt orienterade forskning fokuserar på begreppets 

koppling till organisationsnytta och ökad organisatorisk prestation (Rönnqvist, 2008). Det som 

i studiens första kapitel definieras som ”den normativa mångfaldslitteraturen” kan således 

sammankopplas med denna typ av reflexivitet. Genom reflexivitet 2 används olika paradigm i 

relation till varandra i syfte att framhäva motsägelser och konflikter (Holland, 1999). Denna 

reflexivitetsform präglar föreliggande studies teoretiska referensram i vilken olika studier och 

teorier som kan härledas till andra än det funktionalistiska paradigmet presenteras. Detta i syfte 

att framhäva motsägelser, grundläggande antaganden och inkonsekvenser i den 

funktionalistiskt orienterade mångfaldsforskningen. Den reflexivitet som presenteras där syftar 

således till att synliggöra de villkor som möjliggör olika konstruktioner av mångfaldsbegreppet 

(konstruktioner i formen av ”den lönsamma mångfalden”, ”den rättvisa mångfalden” och ”den 

lagbundna mångfalden”). I Hollands (1999) näststörsta cirkeln (reflexivitet 3) ligger fokus på 

rörelse mellan olika paradigm, en rörelse som kommit att prägla föreliggande studies 

forskningsresa. Med utgångspunkt i tre år av företagsekonomiska studier startade 

litteraturstudien i samma funktionalistiskt orienterade forskning som kommit att prägla 

mångfaldsbegreppet såväl som studiens författares tidigare utbildning. Tidigt riktades 

emellertid intresse till den omfattande kritik vilken berör mångfaldsbegreppet och i studiens 

utgångspunkt blev ambitionen att försöka studera begreppet bortom dessa olika perspektiv. 

Detta genom att medvetandegöra reproduktionen av olika demografiska kategorier såväl som 

vetenskapliga ingångar samt att undvika bidra till denna reproduktion. Att undvika förstärka ett 

etablerat samhälle visade sig emellertid utmanande och genom den institutionella 

teoribildningen blev ambitionen en tolkande studie - att förstå världen så som den är 

konstruerad. Under processens gång, inte minst under de intervjuer som utgör studiens empiri, 

framstod emellertid organisationskontexten som påtagligt villkorad. Eftersom villkoren för 

studiens respondenters svar framstod lika tydligt som konstruktionerna av begreppet i sig själva, 

gjorde den abduktiva ansatsen att studien kom att byta perspektiv ytterligare en gång. Starka 

institutionaliserade krav på ekonomisk rationalitet i den organisatoriska kontexten gjorde att 

”den rättvisa mångfalden” framställdes som otänkbar. Att i föreliggande studie inte framhålla 

dessa krafter som avgörande blev omöjligt och studien rörde sig således närmare Burrell och 
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Morgans (1979) radikalhumanistiska paradigm. Plötsligt föreföll studien ha placerat åtminstone 

ett lillfinger i varje paradigm och frågan om inkonsekvens i förhållande till vad som utgör en 

väl genomförd forskningsprocess blev angelägen. Frågan landade i två alternativ – att genom 

den abduktiva ansatsen faktiskt låta empirin styra forskningsresan eller att städa den teoretiska 

referensramen i syfte att skapa en uppfattat konsekvent studie och således ”låtsas” att studien 

metodiskt och rationellt följt den förutbestämda banan i enlighet med distinkta paradigm ur ett 

fyrtio år gammalt ramverk. Genom att lämna dessa socialt konstruerade paradigm nås 

emellertid den högsta nivån av reflexiv analys (reflexivitet 4) (Holland, 1999). Den yttre cirkeln 

definierar en tvärvetenskaplig, radikal reflexivitet vilken skall ses som ett sätt att hantera och 

överskrida olika disciplinära och paradigmära gränser. Vad en del skulle kalla för en 

postmodernistisk position, men som i föreliggande studie inte ses som en fast position, utan 

snarare som en metod för att utvärdera och analysera existerande system av kunskap. Att uppta 

en position inom ett paradigm kan, enligt Holland (1999), vara användbart för att på ett 

självförnekande sätt eliminera motsägelser eller inkonsekvens, medan reflexiva processer kan 

kompensera avsaknaden av en sådan psykologisk känslighet. Holland (1999) menar att en ökad 

reflexivitet utgör det viktigaste kriteriet för samhällsvetenskapens utveckling (och praktiken 

härledd därifrån) och att befintliga gränser, discipliner, paradigm, klasstrukturer och könsroller 

förtjänar kritisk uppmärksamhet eftersom de utgör hinder för denna reflexivitet. Det finns 

dessutom, i enlighet med Börjesson (2003, p. 188) en grundläggande idé om rationalitet i sådan 

tankeverksamheten – om forskare bara gör sig besväret att se vilka förutsättningar som gäller 

så kan världen framträda så som den ”verkligen är”. 

Föreliggande studie framhåller hur mångfaldsbegreppet konstrueras i olika svenska 

organisationer, något som skulle visa sig innebära de villkor som utgör ramar för 

organisationers konstruktion av mångfaldsbegreppet. Burrell och Morgans (1977) paradigm 

används i sin tur som ett verktyg för att förstå villkoren för de konstruktioner som tidigare 

studier lyfter fram. Reflexiviteten i föreliggande kapitel syftar i sin tur till att förstå de villkor 

som studiens författare verkar inom. Reflexiv rörelse bygger, enligt Holland (1999), på att 

författaren bryter sig ur paradigm och grundläggande antaganden. En sådan reflexiv rörelse 

behöver enligt författaren inte argumenteras för eftersom den utgör den mänskliga kapacitet 

som definierar hela vår existens. 
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4.1   Att kritisera en konstruerad verklighet 
En grundpremiss inom socialkonstruktivismen är att kunskap inte är objektiv (Börjesson, 2003). 

Föreliggande studie ansluter sig således till Alvesson och Billing (2011) i det att forskningen 

inte kan bidra med mycket mer än att ta upp frågor för reflektion och diskussion och erbjuda 

argument och illustrationer för vissa uppfattningar. All kunskap måste förstås i relation till dess 

grundläggande antaganden (Burrell & Morgan, 1979) och den förkunskap (Wennberg, 2001; 

Alvesson & Sköldberg, 2017) som präglat forskaren. Czarniawska (2009) framhåller att 

socialkonstruktivismen inte skall ses som en ontologi, utan snarare som ett studium av 

ontologier (huruvida socialkonstruktivismen är en ontologi ligger åtminstone utanför 

organisationsforskarens undersökningsområde). Individers ontologiska överväganden beskrivs 

som en ständigt pågående föränderlig process (Czarniawska, 2009, p. 133) och intresse skall 

således snarare riktas mot att studera hur olika ontologier uppkommer, blir sanningar, 

ifrågasätts och försvinner. Hacking (1999) menar att forskare som utgår ifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv i det flesta fall gör det eftersom de är kritiska mot rådande 

förhållanden och menar att konstruktivismen kan betraktas som en flytande skala i sin 

radikalitet, från att framhålla konstruktioner ”så som de är” till att demaskera verkligheten och 

ämna förändra samhället i dess nuvarande form (Hacking, 1999). Frågan om var föreliggande 

studie kan definieras på denna konstruktivistiska skalan har varit ett återkommande huvudbry 

under studiens framväxt. Konstruktivister behöver emellertid inte, enligt Czarniawska (2009, 

p. 136) starta revolutioner, författaren framhåller istället att praktiken härledd från forskningen 

alltid avgörs av dess aktörer. Föreliggande studie eftersträvar således den konkreta effekt som 

Hacking (1999) kallar ”återkopplingseffekten”, detta genom att peka på och diskutera de 

konsekvenser och aspekter av organisationers konstruktioner av mångfaldsbegreppet som 

studiens metoder, teoretiska utgångspunkter och författarens förmåga kan nå fram till. Ambition 

är att studien uppvisar samband, pekar på inkonsekvenser och konsekvenser, framhåller villkor 

och tolkningar som KAN ge upphov till konkreta handlingar hos dem som ämnet berör.  

Slutligen skall inget paradigm eller perspektiv ses som överordnat ett annat (Czarniawska, 

2009, p. 139), konstruktionsbegreppet blev till exempel aktuellt för föreliggande studie först 

efter det att empirin inhämtats och konstruktionsprocessen framstod som en avgörande faktor. 

Det empiriska materialet gavs således inte i första hand sin mening i ljuset av en redan 

definierad kontext baserad på författarens förutbestämda utgångspunkt, utan har kommit att 

omformuleras genom studiens abduktiva ansats. Det faktum att majoriteten studier som berör 

mångfaldsbegreppet har en funktionalistisk orientering (Loribiecki & Jack, 2000; Omanovic & 
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Knights, 2015: Rönnqvist, 2008) motiverar vidare ambitionen att förstå begreppet utifrån nya 

perspektiv. Om all kunskap är relativ, måste väl emellertid påståendet om kunskapens relativitet 

vara relativ? Rationalister som framhåller sådan kritik står fast i sin position, men relativismen 

blir, i enlighet med Börjesson (2003, p. 188) ett problem för realister - inte för relativisten. 

Relativism innebär inte heller att alla konstruktioner är lika bra – men att tid och rum enbart 

möjliggör en viss uppsättning av tolkningar, detta för studiens respondenter såväl som för 

forskaren själv. Enligt Börjesson (2003) är det genom medvetenhet om dessa olika dimensioner 

som vetenskapen blir en kreativ verksamhet (visserligen inom ramen för nya diskurser).  

4.2   ”The Big Discourse”  
Börjesson (2003, p. 171) beskriver vikten av att betrakta språket som ett medium för social 

interaktion, att yttranden och handlingar måste förstås där det händer. Författaren menar att 

forskare bör undvika att utgå ifrån att de stora diskurserna på ett rakt sätt finns representerade i 

vardagsinteraktionen. Författaren varnar för vad han kallar ”The Big Discourse”, en stor diskurs 

(såsom den marknadsekonomiska) vilken ger den enskilda empiriska observationen ett 

rationellt sammanhang i strid med idén om att världen består av tolkningar (Börjesson, 2003, 

p. 174). Det empiriska materialet ges sin mening i ljuset av den definierade kontexten, men 

forskaren bör ställa sig frågan i vilken utsträckning som den inringade kontexten styr tolkningen 

av det empiriska materialet. Idén om att det finns en kontext eller ett överordnat mönster som 

inte kan bestridas är problematisk (Börjesson, 2003, p. 174). När den marknadsekonomiska 

diskursen åberopas i tolkningen av empirin blir därmed syftet snarare att förstå ramarna för de 

yttranden och teman som tycks gångbara i det studerade sammanhanget, det vill säga den 

organisatoriska kontexten. Kan föreliggande studies medverkande respondenters svar och 

funderingar förstås utifrån en marknadsekonomisk diskurs – ja! Men de kan också förstås i 

ljuset av något annat. Kanske fokuserade respondenterna på mer ekonomiska termer eftersom 

de var medvetna om att studien var företagsekonomisk?  

4.3   Tolkning och förförståelse 
Slutligen framhåller Alvesson och Sköldberg (2017, p. 244) hur forskning tenderar att utformas 

så att den gynnar forskarkarriären. Föreliggande studies uppsats och innehåll präglas av en 

strävan efter att erhålla ett högt betyg, kanske med möjligheter för fortsatta studier. Mest präglas 

innehållet emellertid av en vision om ett samhälle präglat av jämlikhet och fritt från 

diskriminering, där organisationer oavsett sektor förstås som självklart förpliktigade att bidra 

till ett bättre samhälle - att förankra studien i denna ansats syftar till att framhålla vetenskapen 
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på ett annat sätt än som objektivistisk. Men vem har inte en hängivenhet till ett jämlikt 

samhälle? På vilka grunder är föreliggande studies utgångspunkter mer sanna, kritiska eller 

reella än andra? Vilka utopier är bättre än andra? Säger vem? Återigen skall understrykas att 

andra anspråk än att ta upp frågan om mångfaldsbegreppet för reflektion och diskussion saknas. 

Kategoriserad under diskrimineringsgrunden ”kön” har studiens författare dessutom, på basis 

av biologiskt såväl som socialt kön, ett liv bakom sig kantrat av att bli förskriven särskilda 

egenskaper. Kopplingen till problemområdet blir således obestridligt intersubjektiv och har 

genererat en förförståelse präglad av dessa erfarenheter.  

En ständig problematisering av forskningen kan emellertid leda till överbetonande av 

svårigheterna och i förlängningen till en uppgiven föreställning om att empirisk 

samhällsvetenskap inte har någon vettig funktion att fylla (Alvesson & Sköldberg, 2017, p. 25). 

Så jag slutar här. 
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5   Empiriskt konstruktionsresultat 
 

I följande kapitel presenteras konstruktionen av studiens empiriska resultat. Inledningsvis 

presenteras de medverkande organisationerna tillsammans med sin definition av 

mångfaldsbegreppet. Kapitlets struktur speglar sedan de olika perspektiv som studien tidigare 

presenterats samt ett tillägg under vilket formulerade utmaningar med mångfalden presenteras. 

 

5.1   Presentation 
Studiens urval bestod slutligen av elva respondenter inom tio organisationer, varav fem inom 

den offentliga sektorn och fem inom den privata sektorn. Samtliga respondenter har akademisk 

utbildningsbakgrund, inom något skilda ämnen men med övervikt på beteendevetenskap och 

psykologi. Intervjun med Den stora myndigheten genomfördes via telefon. 

 

Organisation Respondent Roll Erfarenhet Intervju 

Den lilla kommunen R1:Kvinna, 37 år 

R2:Kvinna, 31 år 

Personalkonsult 

Personalkonsult 

0 år 

3 år 

63 min 

Den stora kommunen Kvinna, 44 år HR-konsult 14 år 46 min 

Den lilla myndigheten Kvinna, 48 år HR-konsult 20 år 68 min 

Den stora myndigheten Kvinna, 44 år HR Business Partner 19 år 42 min 

Kommunalförbundet Kvinna, 46 år HR-chef 20 år 54 min 

Tjänstemannabolaget Kvinna, 49 år HR-chef 30 år 60 min 

Omsorgsbolaget Kvinna, 36 år Enhetschef 3 år 45 min 

Det multinationella bolaget Kvinna, 29 år HR Business Partner 5 år 55 min 

Konsultbolaget Kvinna, 57 år Kontorschef 10 år 45 min 

Den idéburna organisationen Kvinna, 38 år Verksamhetschef 10 år 65 min 

Tabell 1. Tabell över respondenter 
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5.1.1   Den offentliga sektorn 
Den lilla kommunen, med cirka 620 anställda, har i skrivande stund som projekt att ta fram en 

jämlikhets- och jämställdhetsplan. Två respondenter deltog under intervjutillfället vilka 

uppkallats Respondent 1 respektive Respondent 2. Mångfaldsbegreppet definieras utifrån 

diskrimineringslagstiftningens sju diskrimineringsgrunder6, men även andra typer av olikheter 

såsom arbetsbakgrund, personlighet och erfarenhet ingår i begreppet. Den stora kommunen, 

med cirka 9000 anställda, kopplar mångfaldsbegreppet till likabehandling: 

Mångfald för oss är likabehandling och alla människor ingår i mångfaldsbegreppet. Sen är vi ju 

fler vita i en viss ålder som jobbar här och vi vill ju representera fler typer av människor, och då 

menar jag utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Den lilla myndigheten, med ca 520 anställda, beskriver mångfalden i termer av lika villkor, alla 

människor skall känna sig välkomna och en ökad blandning av människors olikheter 

eftersträvas. En större jämvikt mellan män och kvinnor utgör ett uttalat mål. 

Mångfaldsbegreppet definieras främst genom diskrimineringsgrunderna i lagstiftningen men 

mångfaldsbegreppet kan även förstås som alla typer av olikheter mellan människor, däribland 

styrkor och personligheter. Den stora myndigheten, med cirka 800 anställda, säger sig 

eftersträva en ökad mångfald och uttrycker i sin arbetsmiljöpolicy att olika infallsvinklar, 

åsikter och erfarenheter bidrar till utveckling. En större jämlikhet mellan könen och en större 

blandning av olika etnisk bakgrund utgör uttalade mål. Mångfaldsbegreppet definieras utifrån 

diskrimineringsgrunderna, men begreppet innefattar även andra typer av olikheter kopplat till 

människors bakgrund, så som utbildning och längd på erfarenhet. Kommunalförbundet, med 

cirka 350 anställda, använder sig av begreppet mångfald i sin rekryteringspolicy och sin 

likabehandlingsplan, en ökad mångfald eftersträvas för att utveckla verksamheten och för att 

spegla samhället. Mångfaldsbegreppet definieras utifrån diskrimineringsgrunderna, en ökad 

blandning av män och kvinnor samt en ökad blandning av olika etnisk bakgrund utgör 

prioriterade mål.  

5.1.2   Den privata sektorn 
Tjänstemannabolaget, med cirka 190 anställda, eftersträvar en ökad mångfald och definierar 

begreppet utefter diskrimineringsgrunderna. Omsorgsbolaget, med cirka 12 000 anställda, 

                                                
6 Den svenska diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567). 
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eftersträvar en kvantitativ mångfald utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, medan en 

kvalitativ mångfald eftersträvas för att skapa en inkluderande arbetsplats där dessa olikheter 

berikar och påverkar utvecklingen av verksamheten. Bolaget har som mål att uppnå en jämn 

könsfördelning på ledande positioner samt att 20 procent av cheferna har internationell 

bakgrund. Det multinationella bolaget, med cirka 9000 anställda, har som ett av sju globalt 

prioriterade mål att öka mångfalden: 

Vi tänker utifrån - what´s in it for us? Utifrån ett businessperspektiv – vad kan vi tjäna på det 

här? […] Det kan handla om utbildning, ålder och givetvis kön, jag vet inte hur mycket forskning 

det finns som säger att det är bra om vi blandar. Var man kommer ifrån behöver inte handla om 

olika länder, det kan vara att alla inte har pluggat på Chalmers. Fast då pratar man kanske inte 

om mångfald, utan man säger - jag behöver en blandad grupp. Sen när man pratar om kön eller 

etnicitet, då blir det mångfaldsbegreppet. 

Konsultbolaget, med cirka 500 anställda, beskriver att mångfaldsarbete utgör en del av bolagets 

övergripande hållbarhetsarbete. Begreppet definieras utifrån kön, ålder och etnisk bakgrund, 

men kan även innefattade sådant som fritidsintressen och personlighet.  Den idéburna 

organisationen, med cirka 1100 anställda, eftersträvar en ökad mångfald och anordnar i sin tur 

seminarier i frågor rörande mångfald på arbetsplatsen. Begreppet definieras utifrån 

diskrimineringsgrunderna, men även andra olikheter så som längd på erfarenhet, 

utbildningsbakgrund och personlighet ingår. 

5.1.3   Definitionsfrågan 
Kommunalförbundet, Tjänstemannabolaget och Omsorgsbolaget beskriver en fast definition av 

mångfaldsbegreppet, där diskrimineringslagstiftningens sju diskrimineringsgrunder utgör 

själva definitionen. Ur samtliga organisationers uttalanden framgår en positiv laddning av 

begreppet, men i sju av organisationerna fylls begreppet inte med någon fast definition. 

Diskrimineringsgrunderna lyfts fram tillsammans med andra typer av olikheter mellan 

människor, däribland personlighet, fritidsintressen, längd på erfarenhet och 

utbildningsbakgrund. När mångfaldens utmaningar, den ökade kundförståelsen och olika 

samhällsperspektiv diskuteras tycks emellertid kön och etnisk bakgrund utgöra de mest 

framträdande kategorierna. Det är dessa grupper som upplevs svåra att attrahera, dessa grupper 

som saknar rätt kompetens och dessa grupper som anses bidra med något ”nytt”. Kön och etnisk 

bakgrund utgör de enda kategorier av olikhet som eftersträvas utefter uttalade mål, könsfrågan 

tycks prioriteras då sex av tio organisationer strävar efter en ökad mångfald i termer av kön, 
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medan en ökad blandning av etnisk bakgrund utgör uttalade mål i enbart två av 

organisationerna. Tjänstemannabolaget ger sin syn på saken: 

Man kan faktiskt säga att det finns en hierarki i det där. Jämställdheten ligger högst för den har 

vi jobbat med så länge, sen kommer nog etniciteten skulle jag säga. Sen börjar vi komma in på 

sexuell läggning och sådär, men det är ju omöjligt för mig att veta något om den. 

5.2   Den lönsamma mångfalden 

5.2.1   Den eftersträvansvärda mångfalden 
Samtliga medverkande organisationer säger sig eftersträva en ökad mångfald och flertalet olika 

skäl för denna strävan lyfts fram. Nya perspektiv och olika infallsvinklar beskrivs leda till en 

ökad verksamhetsutveckling övergripande, men även på gruppnivå. Den stora myndigheten 

förklarar: 

När vi sätter ihop arbetsgrupper och projektgrupper har vi mångfald i åtanke eftersom det bidrar 

till ett bättre resultat, man kommer längre helt enkelt. Vi ska ju inte diskriminera, alla ska ha 

samma möjligheter och rättigheter, men vi ser ju framför allt att olikhet är någonting som vi 

vinner på som arbetsgivare – vi får bättre resultat helt enkelt!   

Den lilla myndigheten beskriver en ökad mångfald i termer av att ”det kryddar”, organisationen 

blir mer dynamisk, verksamheten utvecklas och förbättras till förmån för ökad prestation. 

Kommunalförbundet beskriver den homogena organisationen som en brist för verksamheten. 

Vidare beskrivs hur en ökad mångfald vitaliserar och ger en effektivare organisation. Det 

trängande behovet av personalförsörjning inom den offentliga sektorn beskrivs som ett stort 

motiv till att mångfalden eftersträvas av samtliga organisationer inom denna sektor. 

Tjänstemannabolaget ser mångfald och jämställdhet som en konkurrensfördel, en arbetsplats 

med en blandning av människor anses bidra till en större kunskapsbas, gynnsam dynamik och 

bättre kundförståelse. Bolaget är medlemmar i Diversity Charter Sweden, ett professionellt 

nätverk som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet på basis av att det anses 

positivt för ett företags utveckling och lönsamhet: 

Mångfalden har inget självändamål, vi strävar efter den för ökad prestation. Jag tittar alltid efter 

om någon kandidat är kvinna eller har annan etnisk bakgrund eftersom olikhet i grupper är 

viktigt, det skapar en dynamik som är positiv - olika åldrar, kön, bakgrund, etnicitet.  

Omsorgsbolaget eftersträvar en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna eftersom olika 

kunskaper och erfarenheter berikar och påverkar utvecklingen av verksamheten. Man arbetar 
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aktivt för att säkerställa mångfald och för en ökad medvetenhet kring vad man kallar ”de 

prestationshöjande fördelarna med mångfald”. Den idéburna verksamheten eftersträvar en 

ökad mångfald för ökad kreativitet och utveckling. Det multinationella bolaget betonar att en 

ökad mångfald ses som grundläggande för affärsframgångar, den ökar innovationsgraden och 

engagemanget hos medarbetarna. Organisationen har arbetat strategiskt med mångfaldsfrågor i 

över ett decennium och bolaget är medlemmar i Diversity Charter Sweden. Konsultbolaget 

beskriver att grupper som präglas av mångfald fungerar mer effektivt och dynamiskt, varför 

mångfaldsarbetet sägs genomsyra hela verksamheten. Mångfalden ses som en förutsättning för 

att bolaget skall vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats, den bidrar med engagemang och 

förtroende, ökar professionalism och anseende. Även konsultbolaget är medlemmar i Diversity 

Charter Sweden. Bolaget använder sig även av begreppet i sin bedömning av andra bolag: 

När vi ska bedöma underlag för krediter tittar vi alltid på hur det ser ut i styrelse och ledning – 

finns det en mångfald? Det vanligaste vi påpekar är att styrelsen bara består av män. Vi vill förstå 

hur olika personerna kompletterar varandra i de bolag som vi ska stötta, personlighetsmässigt 

men även utifrån en blandning av kvinnor och män, åldrar, utländsk bakgrund och alla dom 

kriterierna. Det påverkar prestationen, så är det bara. 

5.2.2   What’s in it for me? 
Åtta av tio organisationer lyfter fram ekonomiska argument för mångfalden och övriga två 

indirekt när exempelvis ökad kundförståelse, effektivitet och prestation åberopas. De båda 

medverkande kommunerna talar om minskade kostnader. Den stora kommunen förklarar: 

Alla måste ha ett jobb och dra in pengar till staten så att vi kan bygga ett bra samhälle, för vi får 

ju våra pengar från skattemedel. Om människor inte ges chansen att bidra så får vi 

samhällsproblem och dom problemen hamnar i slutändan i vår verksamhet också, i formen av 

försörjningsstöd till exempel. För oss blir det billigare att ordna jobb. 

Flertalet respondenter framhåller att mångfalden måste motiveras i termer av ekonomi. 

Konsultbolaget inleder ”Man kan inte bara säga att vi ska ha mångfald för mångfaldens skull, 

det kan ingen tjäna pengar på!”. Det multinationella bolaget fortsätter: 

Val av affärsmodell driver beteende, oavsett om vi talar privat eller offentlig sektor. Vi måste gå 

med vinst, det är den logiken som vi har att jobba med – vinst, vinst, vinst. Det spelar ingen roll 

vad frågan handlar om egentligen så är det svaret. 

Konsultbolaget, Tjänstemannabolaget och Det multinationella bolaget betonar att ekonomiska 

incitament alltid väger tyngst och aktiemarknaden beskrivs som styrande. Om mångfalden 
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motiveras i termer av affärsnytta menar respondenten i Tjänstemannabolaget att den blir lättare 

att ”sälja in” som mål. Ett återkommande tema tycks vara att mångfalden som mål behöver 

motiveras och argumenteras för. Respondent 2 i Den lilla kommunen: 

Vi måste ju på något sätt hitta en ny infallsvinkel i dom här frågorna för att sälja in dem, hur kan 

jag göra det här intressant för cheferna? 

Den stora kommunen förklarar att mångfaldsbegreppet i sig själv kan uppfattas exkluderande 

och att motivera cheferna beskrivs som betydande: 

Vi försöker prata mer om likabehandling som ett sätt att få med alla på tåget, en del blir helt 

enkelt rädda om man talar om jämställdhet och mångfald. Det blir en fråga om ”What’s in it for 

me?”, många chefer behöver helt enkelt få motiverat varför mångfald är bra, så motivation är en 

stor del i dom här frågorna […] Någonstans är det ju så all typ av verksamhet utvecklas framåt 

också – vad vinner vi på detta? 

5.2.3   Utmaningar i mätbarhetens tidsålder 
Att mångfalden är svår att mäta, kvantitativt såväl som kvalitativt, tycks utgöra ett problem i 

flera av de medverkande organisationerna. Den stora kommunen beskriver svårigheterna i att 

inte kunna mäta om man når framgång kvantitativt, man genomför årliga kartläggningar 

gällande åldersstruktur och könsfördelning medan övriga diskrimineringsgrunder inte är 

möjliga att föra register på. Den stora myndigheten förklarar på ett liknande vis: 

Förut låg allt fokus på män och kvinnor och nu talas istället om alla sju diskrimineringsgrunder, 

vissa av dom är mycket svårare att jobba med - vi kan helt enkelt inte mäta. 

Flertalet respondenter problematiserar det faktum att deras organisationer har procentsatser som 

uttalade mål kopplade till en ökad mångfald. Den lilla myndigheten beskriver statistik som att 

sätta plåster på sår och att grundorsaken till statistiken måste ses som ett symptom. Mångfalden 

kan inte eftersträvas om inte de grundläggande och problematiska maktstrukturerna förändras 

- rätt siffra på pappret innebär inte mångfald. Den stora myndigheten betonar att en procentsiffra 

inte räcker, mångfalden måste fungera när den finns på plats – alla måste komma till tals och 

bli respekterade. Kommunalförbundet instämmer och menar att man måste ställa sig frågan 

”Hur olika tillåts man vara? Hur öppet klimat har vi?”. 

Konsultbolaget förklarar att vi lever i ”mätbarhetens tidsålder”, människan beskrivs som 

enkelspårig - kan effekten av något inte mätas så finns den inte. Könsfrågan beskrivs som högst 
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upp på agendan av den enkla anledningen att den går att mäta. Respondenten i Det 

multinationella bolaget beskriver en frustration över kraven på siffror: 

Det här kan aldrig bli hårda resultat jämfört med t.ex. ett kostnads-reduktionsprogram som ger 

på ”operating income” direkt. Vi reducerade kostnader och tjänade 0,002 procent och det är vad 

som räknas - ettor och nollor. Vi kan ju visa på ”business-impact” och vi kan visa på att det är 

bra långsiktigt, men hur ska jag kunna svara på när vi får ”return on investment?” 

5.2.4   Utbildning och bevis 
Den lilla kommunen anordnade dagarna innan intervjun en föreläsning för kommunens alla 

arbetsgivare med den i föreliggande studie väl citerade mångfaldskonsulten Gabriella 

Fägerlind. Respondent 1: 

Hon (mångfaldskonsulten) var vår kickstart i det här arbetet, hon hade en definition av mångfald 

som vi säkert kommer att gå tillbaka till. Sen hade hon dokument som hon delade ut, vi förde 

anteckningar och vi har hennes kontaktuppgift, så vi kommer säkert att ha en dialog med henne 

när vi jobbar i frågorna framöver. 

Respondent 2 i Den lilla kommunen återkommer i flera frågor till olika utbildare man anlitat 

eller böcker man läst som talar om vikten av olikheter mellan människor när en grupp sätts 

samman. Den stora kommunen säger sig använda argument från den privata sektorn för att 

motivera sina chefer till mångfaldsarbete, företag inom den privata sektorn beskrivs tjäna 

pengar på en ökad mångfald. Den lilla kommunen studerar andra kommuners policydokument 

för att formulera sig i frågorna och Kommunalförbundet berättar: 

Jag hörde att Microsoft hade kommit fram till att man får 40 procent effektivare och lönsammare 

organisation med mångfald - det är ju en bra morot att jobba mot.  

Fyra av de medverkande organisationerna är medlemmar i det professionella nätverket 

Diversity Charter Sweden, sex av organisationerna hänvisar till Thomas Eriksons bästsäljande 

bok ”Omgiven av idioter: hur man förstår dem som inte går att förstå”7 som inspiration och 

åtta av tio hänvisar till forskning när en ökad mångfald beskrivs i termer av organisationsnytta. 

Forskningen beskrivs vara entydig på området och betonas vara det ultimata argumentet för 

organisatorisk verksamhet. Inga respondenter framhåller anledningar att problematisera denna 

forskning. Respondent 1 i Den lilla kommunen:  

                                                
7 Erikson, T. (2016). Omgiven av idioter. Word Audio Publishing. 
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Forskning efter forskning – allting - tyder på att det blir en ökad kvalitet, bättre resultat och att 

man har en bättre förutsättning att lösa problem i en grupp där det finns olika typer av människor 

med. Och varför skulle vi inte vilja ha det? 

5.3   Den rättvisa mångfalden 
Tjänstemannabolaget betonar att mångfaldsfrågan inte handlar om rättvisa, det vill säga att 

organisatoriska frågor inte kan drivas utifrån ett rättviseperspektiv utan kräver argument som 

bidrar till affärsnyttan. Konsultbolaget förklarar att rättviseargumenten aldrig kan räcka 

eftersom företag går i konkurs om de inte tjänar pengar. Kommunalförbundet förklarar att 

mångfalden aldrig kan bli en fråga om rättvisa - om de medarbetare som redan finns i 

organisationen skall acceptera arbetet krävs argument som bidrar till en bättre arbetsplats för 

alla och inte bara vissa grupper. Respondenten i Den lilla myndigheten beskriver strävan efter 

mångfald som en medmänsklighetsfråga, hon framhåller att hon brinner för att sprida kunskap 

om lika villkor för alla och betonar att det handlar om ren och skär respekt, alla människor skall 

få plats. Samtidigt framhålls att medmänsklighet inte räcker och att argument i termer av 

organisationsnytta, ökade kunskapsperspektiv och kompetensförsörjning fungerar bättre: 

Det finns inte rum för sådana här tankar i organisationer, tiden finns inte, men viljan tror jag 

finns. Det här är stora frågor, men dom blir mindre för att man saknar tiden som behövs för att 

reflektera, men kanske inte alltid har kunskapen heller, då får vi förenkla. 

Flera respondenter beskriver en uppdelning mellan personliga och organisatoriska argument för 

att eftersträva en ökad mångfald. För respondenten i Den stora kommunen handlar frågan om 

rättvisa på ett personligt plan, men utifrån kommunen som organisation formuleras nyttan i 

termer av ekonomisk vinning. Även respondenten i Det multinationella bolaget önskar särskilja 

sina personliga argument från organisationens: 

Frågar du vår VD så arbetar vi med mångfald enbart för ökad prestationen. Det min högst 

personliga åsikt att vi ska ha fler kvinnliga chefer bara för att vi ska det! […] Om jag har en lista 

på tio saker så måste jag alltid prioritera det som gör att vi får profit kortsiktigt. Där brottas jag 

med mig själv ärligt talat, jag fattar ju att det är såhär, men hur ska dom här frågorna få plats i 

en organisation som styrs av kortsiktig profit? Det finns välvilja, men i slutändan är det alltid 

våra kvartalsrapporter som spelar roll. 

Respondenten i Det multinationella bolaget ger uttryck för en frustration över det faktum att 

globala, stora företag med fantastiska resultat borde kunna satsa mer på olika rättviseaspekter. 

Konsultbolaget förklarar att det är möjligt för företag att ha andra bevekelsegrunder än pengar, 



 40 

som exempel framhålls att många företag oavsett kostnad väljer att köra elbil eftersom det är 

bra för miljön. Till sist beskrivs ändock de ekonomiska incitamentet väga tyngst, företag skall 

inte bara överleva, de måste även växa: 

Det är ju inte bara vi som ska få pengar, det är ju hela samhället. Det handlar ju om det här 

jätteperspektivet - hur samhället är uppbyggt, pengar utvecklar vår verksamhet men också hela 

Sverige, det är ju det som styr – Allt! 

5.4   Den lagbundna mångfalden 
Lagstiftningen tycks styra samtliga organisationer i sin definition utav mångfaldsbegreppet, där 

tre av organisationerna förhåller sig helt till diskrimineringsgrunderna i 

diskrimineringslagstiftningen. Tjänstemannabolaget förklarar: 

Det är ju utifrån lagstiftningen som kategorierna kommer, det är ju lagstiftningen som styr att vi 

pratar om just dom här kategorierna av människor […] hade lagstiftningen inte kommit 2017 så 

hade vi nog inte arbetat med dom här frågorna på samma sätt, men visst tänker man utifrån 

fördelarna med mångfalden också. 

För Den lilla myndigheten hänger mångfaldsbegreppet och diskriminering ihop. Mångfalden 

beskrivs komma av sig själv när diskriminering inom organisationer upphör, arbetet bör därför 

fokuseras till att minska all form av diskriminering. Det multinationella bolaget poängterar den 

omvända relationen – om mångfalden ökar försvinner diskriminering.  Respondent 1 i Den lilla 

kommunen resonerar kring hur de skall formulera sig i den framtida jämlikhets- och 

jämställdhetsplan som skall utgöra del av kommunens krav på aktiva åtgärder i lagstiftningen: 

”Att eftersträva en mångfald låter ju mycket mer positivt än att prata om risk för 

diskriminering”. Det multinationella bolaget resonerar i samma termer och menar att ordet 

diskriminering upplevs som ett alltför starkt ord att använda sig av.  

5.5   Utmaningar med mångfalden 
En ökad mångfald beskrivs i positiva termer av samtliga organisationer, men de utmaningar 

som arbetet för en ökad mångfald medför beskrivs som flera. Kommunalförbundet och Den 

idéburna organisationen betonar att mångfalden inte uppfattas som en viktig fråga för alla. I 

Det multinationella bolaget tycks problemen med oförstående chefer vara små och framför allt 

en generationsfråga ”Herregud, det handlar bara om gamla gubbar som är på väg bort”. 

Chefer som inte tror att mångfald leder till en ökad effektivitet hör inte hemma i organisationen 

och sådana problem ”hålls under luppen av HR”. Problem med kulturkrockar mellan personal 
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och kunder har gjort att Tjänstemannabolaget arbetat aktivt för att öka förståelsen hos den egna 

personalstyrkan. Respondenten beskriver emellertid att organisationer inte kan anpassa sig för 

mycket efter mångfalden, det kan skapa frustration hos övriga medarbetare. 

Kommunalförbundet beskriver hur mångfaldsretoriken kan upplevas negativ för de som tillhör 

normen i en organisation ”Är det något fel på oss, är vi inte tillräckligt bra? Tror du inte att vi 

bemöter alla lika?”, men även för de som tillhör minoriteten:  

För några år sen hade vi en skrivelse om att det underrepresenterade könet skulle väljas när 

möjlighet gavs, men nu har våra anställda kvinnor sett till att skrivelsen är borta – den 

uppfattades som en belastning för dom när andra anställda uppfattade att de fått jobbet på grund 

av deras kön. 

En av tio medverkande organisationer säger sig representera en mångfaldig arbetsstyrka utifrån 

kön och etnisk bakgrund. Människans bekvämlighet och fördomar lyfts fram som exempel på 

förklaring till den uteblivna mångfalden i övriga organisationer. Omsorgsbolaget ger vidare 

förslag på förklaring: 

Majoriteten tycker att mångfalden är positiv och ger utveckling med stärkta resurser, men det är 

lättare att säga att man strävar efter mångfald än att göra det i praktiken. Det är ju också tryggt 

att ha nånting man känner till, att känna -  här är vi samma, jag förstår mig på dig. […] Sen 

handlar det nog ofta om politisk korrekthet, det ska stå i en policy och så behöver man inte jobba 

med det sen. 

Den stora myndigheten och Kommunalförbundet lyfter fram deras rekryteringsunderlag som 

skevt, de rekryterar från specifika utbildningar som i sin tur inte erbjuder en mångfald. Den 

stora kommunen och Den idéburna organisationen betonar att de måste vara nöjda om en 

person med rätt legitimation söker deras utlysta tjänster, urval efter mångfald blir sällan en 

fråga. Den stora kommunen lyfter fram problemet med en könssegregerad arbetsmarknad: 

Det blir en viss jargong i mansdominerade grupper så det kan vara svårt för en kvinna att komma 

in. Det blir en ond spiral när vi får svårigheter att öka antalet kvinnor på grund av att ingen 

kvinna jobbar där från första början. 

Den stora myndigheten lyfter fram statliga krav som begränsande i strävan efter mångfald: 

Vår utmaning blir att få in så många olika fiskar som möjligt i vårt nät när vi rekryterar. När vi 

väl sitter där med högen av ansökningar – ja då är det förtjänst och skicklighet som gäller, inte 

mångfald. Där har ju privata sektorn betydligt större möjligheter. 
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Att erhålla en ökad mångfald beskrivs kräva aktiva insatser i en majoritet av de medverkande 

organisationerna, ledarskap beskrivs som avgörande för huruvida mångfaldsfrågan tas i 

beaktande. Den lilla kommunen och Den stora myndigheten betonar vikten av delaktighet, där 

ambitioner hos cheferna inte räcker om medarbetarna inte engageras. Ett aktivt arbete för att 

skapa acceptans för mångfalden internt beskrivs som viktigt av Den lilla kommunen, där en 

ökad mångfald sägs kräva ett ökat civilkurage för att bemöta fördomar. Tjänstemannabolaget 

har satt in aktiva insatser för att arbeta med det dem kallar ”den interna kulturella acceptansen”. 

Det multinationella bolaget tillägger: 

Det behövs ju ett klimat för att man ska kunna dra nytta av olikheterna, om jag sitter som ensam 

kvinna i en grupp och alla struntar i min åsikt – då har ju mångfalden gått förlorad. Så det kräver 

ett visst ledarskap, men det kräver också något av alla medlemmar. 

Mångfalden måste värnas om för att den skall förbli något positivt och konstruktivt, det sker 

enligt en majoritet av respondenterna genom kommunikation och reflektion, att alla människor 

får komma till tals. Den lilla kommunen brottas med för små resurser, svåra frågor beskrivs få 

enkla svar när tid för reflektion och delaktighet saknas. Respondent 2:  

Det är svårt att lyckas när man inte har resurserna. Det gäller även cheferna som ska omsätta 

arbetet till praktik, jag upplever inte motstånd men dom ber inte direkt om fler arbetsuppgifter 

heller. Dom är redan överbelastade och allt man kommer med blir - ”jaha, ska vi göra det här 

också”. Om teori ska bli praktik så måste vi ju ha tid att samtala åtminstone, utveckla 

resonemangen. 

Tidsbrist beskrivs som ett bekymmer även inom Den idéburna organisationen: 

Du har olika standardiserade möten, APT, och då är det ju oftast saker som ska avhandlas, man 

ska ta upp ekonomi och avvikelser osv, och så har du 1,5 timma på dig och 30 personer - det klart 

att vi inte hinner avhandla vad alla vill tycka och tänka och diskutera, hur vi ser på allt och vad 

vi har för olikheter och utnyttja alla perspektiv. Nej! 

Respondenten beskriver att särskild tid ibland avsätts för fler perspektiv, men att sådana 

tillfällen ändå kräver styrning. Frågan kan inte vara fri och alla kan inte diskutera och 

reflektera högt om allt de tänker och tycker. Tanken på att utnyttja en mångfaldig 

arbetsstyrka och dess olikheter beskrivs som en trolig utmaning för den dagliga 

verksamheten. Flertalet respondenter beskriver dessutom att mångfalden har gränser – 

människor får inte vara för olika. Respondenterna i Den stora kommunen och 

Omsorgsbolaget beskriver att strukturer utanför organisationsnivån påverkar huruvida man 
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kan lyckas få en mångfald eller inte. Mångfaldsfrågan beskrivs som stor och komplex, 

kanske omöjlig att påverka: 

Det är ju bara retorik, vi säger - mångfald är det här och det här och vi jobbar såhär och såhär, 

men det är så mycket som påverkar som inte ens rör arbetet i en organisation. Kvinnor har högre 

sjukskrivningar och det handlar ofta om tunga yrken, men samtidigt om annat. Jag kanske inte 

kan göra något åt den om det handlar om att du själv måste gå hem till din gubbe och säga till 

honom att hjälpa till mer hemma. Det här är så stora, komplexa frågor där man behöver mycket 

kunskap. Hela samhällsperspektiv behövs, vi kan inte alltid förändra det som händer i 

organisationer så länge samhället ser ut som det gör, det blir bara prat. 

5.6   Olikhetsparadoxen 
På frågan om vad som gör människor olika delar sig delvis respondenternas svar. 

Tjänstemannabolagets respondent beskriver att män och kvinnor föds med olika egenskaper 

samtidigt som vi formas av samhället till att besitta olika egenskaper. På de stora generella 

grupperna finns skillnader som påverkar arbetssituationen, ”en enkönad arbetsplats är ju sällan 

bra, det kan bli väldigt grabbigt om det bara är män och väldigt ”intrigit” om det bara är 

kvinnor”. Respondenten i Den idéburna organisationen beskriver att män och kvinnors hjärnor 

är uppbyggda på olika sätt och att man därför önskar båda perspektiven. Även kulturer, 

religioner och etnisk bakgrund beskrivs ge nya perspektiv. I nästa stund berättar respondenten:  

Vi har ju i och för sig en tjej som kommer från ett afrikanskt land och som flyttade hit som vuxen, 

om du inte såg hennes hudfärg så skulle du inte kunna ana att hon är från ett annat land. Hon 

tillför ju inte något särskilt för att hon inte är svenskfödd. 

Omsorgsbolaget eftersträvar en ökad representation av alla sju diskrimineringsgrunder för en 

ökad utveckling av verksamheten. Den respondent som medverkat i studien ifrågasätter 

emellertid sin arbetsgivare i tanken om att olikheter kopplade till dessa kategorier bör 

framhävas: 

Nu blir jag väldigt personlig, men jag tycker egentligen inte att alla dessa kategorier behöver 

säga något om vem du är som person. Visst, människor är inte friställda sin omgivning, men dom 

här diskrimineringsgrunderna handlar väl om risk för att bli utsatt för diskriminering? Om 

handlingsutrymme? Saker man inte kan påverka? Jag menar - vad är olikheter? Vem är olik? 

Hur är en man? En kvinna? Jag tror inte att det är enkelt att säga att – vi är fem tjejer, vi behöver 

ha in tre killar så har vi en mångfald. 
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Flera respondenter uttrycker att det blir en viss typ av samtal när det bara är kvinnor eller män 

i en grupp. Respondenten i Det multinationella bolaget problematiserar frågan och beskriver 

att gruppen måste balanseras till minst 35/65 procent för att olikheten ska ha någon betydelse, 

en kvinna beskrivs anpassa sig efter männen om hon blir satt ensam i ett mansdominerat 

sammanhang. Å ena sidan eftersträvas mångfalden utifrån att olikheter är bra, begreppet 

definieras bland annat av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. Dessa grunder beskrivs emellertid av majoriteten respondenter inte påverka 

huruvida människor är olika eller lika. Kommunalförbundet beskriver: 

Fem killar kan ju tycka väldigt olika och vara väldigt olika personlighetsmässigt, egentligen är 

det väl en fråga om vem som blir tongivande och hur är stämningen i gruppen, hur tillåtande är 

man? 

Det multinationella bolaget fortsätter: 

Jag kan bara reflektera över min egen ledningsgrupp som har många kvinnliga chefer, vi är helt 

unika utifrån vår könsfördelning i bolaget, men vi pratar väl aldrig om att vi är många kvinnor i 

rummet. Vi jobbar ju bara på som alla andra. 

Frågan om vad som gör människor olika tycks vara en snårig terräng. Omsorgsbolaget 

inleder:  

Jag säger ju emot mig själv hela tiden… nu får vi kanske backa bandet. Kön kommer inte med 

egenskaper om du frågar mig, men jag tycker ju t.ex. att bolagsstyrelser bör sträva efter en ökad 

fördelning mellan män och kvinnor. Fast det klart… då handlar nog frågan mer om livsutrymme 

och maktutrymme, att man inte ska bli begränsad av sitt kön, sin bakgrund eller ålder. 

Respondenten i Den stora kommunen brottas även hon i frågan om kategoriseringen av 

människor: 

Man måste ju såklart akta sig för att säga på vilket sätt människor är olika, för det kan ju bli 

fördomsfullt… jag känner faktiskt att jag trasslar in mig här. Det är ju svårt att göra olika 

kategoriseringar av människor. Vissa av diskrimineringsgrunderna är ju dessutom synliga, men 

inte alla. Det är komplext det här! 

Brist på reflektion ges som förklaring till de motsättningar som majoriteten av respondenterna 

framhåller när det kommer till frågan om människors olikheter. Efter en stunds liknande 

resonemang beskriver Det multinationella bolagets respondent, likt flera andra, en form av 
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åtskillnad mellan sociala positioner som är strukturellt organiserade och å andra sidan 

subjektspositioner ”Vi måste ändå kunna ha ett strukturellt perspektiv när vi ska ändra våra 

processer”. 

Flertalet av de medverkande organisationerna hänvisar emellertid till subjektspositioner när nya 

patienters, klienters, kunders och samhällsmedborgares ”annorlunda” behov beskrivs kunna 

mötas genom en mångfaldig arbetsstyrka. Tjänstemannabolaget beskriver att de senaste årens 

ökade invandring skapat ett behov av att kunna bemöta en ny kundbas, dessa nya kunder 

beskrivs agera annorlunda från den traditionella kunden och beskrivs sakna grundläggande 

kunskap om deras verksamhet. Kulturkrockar mellan personal och denna nya kundbas beskrivs 

som återkommande problem i verksamheten och en ökad mångfald i arbetsstyrkan ses som en 

av flera lösningar på problemet. Mångfalden beskrivs som berikande utifrån att man möter en 

mångfaldig kundbas i majoriteten av de medverkande organisationerna. I Konsultbolaget har 

inställningen till kunder med olika behov emellertid förändrats över tiden:  

Vi erbjöd en specifik typ av rådgivning för personer med utländsk bakgrund, men med tiden blev 

det konstigt. En del av dem var ju högutbildade och hade alla förutsättningar i världen för att 

driva företag framgångsrikt, samtidigt hade vi svenskar med taskiga uppväxtförhållanden som 

knappt gått ut skolan. Vi insåg att det är lika stora skillnader mellan svenskar och svenskar som 

det är mellan invandrare och invandrare, så vi väljer att inte längre ställa grupperna mot 

varandra. 
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6   Analys 
 

Följande kapitlet har som syfte att med hjälp av tidigare presenterad litteratur och teori 

analysera och diskutera det empiriska konstruktionsresultatet. Inledningsvis återgår studien till 

de i den teoretiska referensramen föreslagna perspektiven – den lönsamma-, den rättvisa- och 

den lagbundna mångfalden. 

 

 

6.1   Mångfaldsperspektiv i medverkande organisationer 
En mångfaldig arbetsstyrka beskrivs i den normativa managementlitteraturen bidra till en ökad 

kreativitet och innovation (Marques, 2008; Kundu, et al., 2015), ökad konkurrenskraft (Cox & 

Blake, 1991; Sultana, 2013) flexibel anpassningsförmåga (Marques 2008; Schenider & 

Northcraft, 1991) och ett gott rykte (Fägerlind, 2012; Mlekov & Widell, 2013; Robertson & 

Park, 2007) med mera. Studiens intervjurespondenter beskriver mångfalden som 

eftersträvansvärd mot bakgrund av liknande, om inte identiska, ordalag. Mångfalden beskrivs 

leda till en ökad utveckling på verksamhets- såväl som gruppnivå, den bidrar till nya 

infallsvinklar och därigenom ökad dynamik, innovation, kreativitet, prestation och resultat. 

Mångfalden beskrivs öka organisationers effektivitet, ge en större kundförståelse och 

kunskapsbas, engagemang, anseende och förtroende. De olika sektorerna skiljer sig åt på så vis 

att mångfalden beskrivs som eftersträvansvärd i den offentliga sektorn även mot bakgrund av 

den demografiska situationen och den hotande arbetskraftsbristen.  

Strävan efter en ökad mångfald kräver motivering gentemot enskilda anställda såväl som 

chefer, men likaså på verksamhetsnivå, och rättviseargument eller samhällsengagemang räcker 

inte som motivering.  Johansson med flera (2011) instämmer att rättviseargument för mångfald 

är ovanliga i Sverige och ett flertal respondenter väljer att påpeka skillnaden mellan deras 

personliga, mer rättvisestyrda- och de organisatoriska argument som formuleras utifrån olika 

termer av organisationsnytta. Rönnqvist (2008) framhåller att mångfaldsarbete i Sverige ofta 

kommit att likställas med ett arbete mot diskriminering och det faktum att lagstiftningens 

diskrimineringsgrunder utgör hela eller delar av samtliga medverkande organisationers 

definition av mångfaldsbegreppet, antyder att lagstiftningen spelar en roll i frågan om mångfald. 

En majoritet av studiens respondenter understryker dessutom att de krav som ställs i 
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lagstiftningen utgör grunden för arbetet med mångfaldsfrågor.  

6.2   Tolkning utifrån institutionell teori 

6.2.1   Den rationaliserade mångfalden 
Studiens medverkande respondenter beskriver mångfalden som eftersträvansvärd i termer av 

organisationsnytta så som ökad prestation och därigenom förbättrade resultat. Kopplingen 

mellan mångfald och prestation bygger emellertid i litteraturen på vag teoretisk och empirisk 

forskning (De los Reyes, 2001; Horwitz, 2015; Rönnqvist, 2008), där mångfaldsbegreppet 

sällan definieras exakt (Basset-Jones, 2005; McMahon, 2010; Schneider & Northcraft, 1991) 

och effekten snarare beskrivs bero på ett antal modererande faktorer (Basset-Jones, 2005; 

Horwitz, 2015; Kockan, et al., 2003; McMahon, 2010; Rönnqvist, 2008). Erfarenhet av denna 

ökade prestation åberopas inte då enbart en av tio medverkande organisationer i föreliggande 

studie säger sig representera en mångfald. En förhöjd prestation som följd av en ökad mångfald 

verkar emellertid förgivet tagen, varvid mångfaldsbegreppet kan ges formen av det som Meyer 

och Rowan (1997) kallar en rationaliserad myt. Mångfalden kan förstås ha blivit förskriven 

rationalitet genom dess påstådda effekt på prestation och erbjuder därigenom organisationerna 

en rationell och legitim retorik för att möta de krav och förväntningar som omgivningen kräver. 

Genom att tala om mångfalden i termer av organisationsnytta visar organisationerna att de 

fungerar rationellt och effektivt, där ekonomiska incitament framhålls som oumbärliga av 

studiens respondenter och av Nehls (2005) som överordnade i all organisatorisk verksamhet. 

Mångfalden behöver således inte enligt de faktiska omständigheterna leda till en ökad 

effektivitet för att framstå som lämplig, rationell och modern. Rationalitetsnormer beskrivs av 

Meyer och Rowan (1977) som socialt konstruerade och mångfalden kan således verka rationell 

enbart genom det faktum att den anger något organisationer måste göra för att vara effektiva. 

Genom att tala om strävan efter en ökad mångfald visar organisationerna att de handlar 

rationellt kan därmed erhålla legitimitet.  

6.2.2   Den isomorfa mångfalden 
Mot bakgrund av att mångfaldsbegreppets ekonomiska fördelar kan anses svårbedömda, kan 

isomorfismsmekanismer ge en möjlig förklaring till varför organisationerna konstruerar mycket 

liknande betydelser av begreppet. Spridningen sker oavsett dess effekt på prestation eftersom 

isomorfa processer uppstår mellan organisationer som anpassar sig till en förväntan om att 

moderna och rationella organisationer satsar på mångfald. Organisatorisk osäkerhet i frågor 

rörande hanteringen av människors olikheter och diskriminering kan vara en orsak till det som 
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Meyer och Rowan (1997) beskriver som imitation och normativ isomorfism. Medverkande 

respondenter inspireras av andra organisationer såväl som sektorer, anlitar konsulter och 

utbildare, inkorporerar populärvetenskaplig litteratur i sitt arbete, ansluter sig till professionella 

nätverk och refererar återkommande till en normativt inriktad managementforskning. Holvino 

och Kamp (2009) betonar att mångfaldskonceptets förmåga att förminska komplexiteten i 

frågor präglade av osäkerhet har gjort dess inresa i organisationer enkel. 

Meyer och Rowan (1977) betonar att rationaliserade myters legitimitet bygger på antagandet 

om deras rationalitet och effektivitet, men att legitimiteten även kan bygga på att de har stöd i 

lagstiftning. Samtliga organisationer hänvisar till diskrimineringslagstiftningens sju 

diskrimineringsgrunder i sin definition av mångfaldsbegreppet vilket antyder att den tvingande 

isomorfismen (lagstiftning och statlig kontroll) kan förklara mångfaldskonceptets spridning. 

Edelman (1999) menar dessutom att organisationer strävar efter att konstruera rationella svar 

på lagstiftning, vilket möjliggörs bland annat genom rationaliserade myter. Edelman (2005) 

menar att organisationer vänder sig till sina organisationsfält för att skapa sig en bild av 

lämpliga svar på till exempel diskrimineringslagstiftning, dessa blir således arenan inom vilken 

organisationer konstruerar betydelsen av lagar.  

6.2.3   Den frikopplade mångfalden 
Det faktum att studiens deltagande organisationer inte anser sig representera en mångfald kan 

bero på att retoriken skiljer sig från praktiken, anpassningar till institutionella krav råkar till 

exempel inte sällan i konflikt med rådande effektivitetskrav (Edelman, 2005; Meyer & Rowan, 

1977). Mångfalden beskrivs i det medverkande organisationerna utebliva som följd av 

människors fördomar, skeva rekryteringsunderlag, en könssegregerad arbetsmarknad och 

strukturer på samhällsnivå som enskilda organisationer upplever sig inte kunna påverka. Att 

uppnå och bibehålla en mångfald uppfattas kräva aktiva insatser i form av ett medvetet 

ledarskap, intern acceptans, kommunikation och reflektion. Åtta organisationer beskriver 

emellertid brist på resurser och tid som möjliggör sådana insatser. Mångfaldens o-mätbarhet 

komplicerar dessutom möjligheten att veta huruvida organisationerna når resultat eller inte. 

Fyra respondenter ger uttryck för en känsla av kognitiv dissonans8 - frågor rörande mångfald 

beskrivs landa i enbart retorik och frågan upplevs svår att påverka. Olika institutionella normer 

kan dessutom upplevas motstridiga (Meyer & Rowan, 1977) och ett antal respondenter 

                                                
8 Kognitiv dissonans avser det känslotillstånd som uppstår när en person samtidigt omfattar sinsemellan 
oförenliga attityder, tankar, värderingar eller uppfattningar (Festinger, 1962). 
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framhåller å ena sidan långsiktiga lönsamhetsargument för en ökad mångfald och å andra sidan 

kortsiktiga vinstkrav vilka ständigt prioriteras. För att hantera alla dessa problem menar Meyer 

och Rowan (1997) att organisationer frikopplar sin formella struktur från det som görs i 

praktiken. En frikoppling gör det möjligt för organisationer att svara på alla de ständiga 

förändringar och anpassningar som omgivningen kräver och bidrar således till organisatorisk 

framgång och överlevnad (Meyer & Rowan, 1977). En strävan efter ökad mångfald behöver 

således inte i första hand spegla organisationens interna behov eller åtaganden, men bidrar med 

den legitimitet som organisationer behöver för sin fortsatta överlevnad. 

6.2.4   Funktionell dumhet 
Rättviseaspekter och samhällsengagemang framhålls som omöjliga att ge plats i den 

organisatoriska kontexten och ett flertal av studiens respondenter väljer att göra åtskillnad 

mellan personliga, mer rättvisestyrda-, och organisatoriska argument för en ökad mångfald. 

Denna åtskillnad kan förstås som ett symptom av det som Alvesson och Spicer (2012) kallar 

funktionell dumhet. Respondenterna låter sig enligt denna logik omfattas av olika dominerande 

logiker och naiva kunskapsanspråk för att möjliggöra att organisationen fungerar smidigt. 

Strukturellt och kulturellt saknas utrymme att ständigt ifrågasätta, utveckla eller kritisera den 

organisatoriska verksamheten varvid respondenterna kan förstås betona en positiv förståelse för 

olika organisatoriska metoder i syfte att undertrycka potentiellt tvivel inför meningsfullheten i 

deras arbete. Sju respondenter uttrycker tvivel och till viss del meningslöshet inför arbetet med 

mångfaldsfrågor. Tid och resurser saknas, strukturer på samhällsnivå gör frågan omöjlig att 

arbeta med och fyra respondenter uttrycker frustration över att frågan tenderar att 

marginaliseras till enbart retorik. Frågor som berör människors olikheter och diskriminerande 

strukturer uppfattas kräva tid för reflektion och i brist på sådan förklaras komplexa frågor ges 

enkla svar. Alvesson och Spicer (2012) framhåller att bristen på resonemang och reflektion 

tenderar att medföra tillämpningen av instrumentell rationalitet inriktad på måluppfyllelse. 

Andra respondenter tycks omedvetet reproducera det som Alvesson och Spicer (2012) beskriver 

som en tonvikt på en positiv förståelse för organisatoriska metoder. Konsulter och 

populärvetenskaplig litteratur betraktas erbjuda färdiga och enkla koncept att införliva i 

organisationer för önskad måluppfyllelse. Författarna framhåller emellertid att den funktionella 

dumheten inte enbart är ett uttryck för individuella kognitiva särdrag, den uppmuntras av breda 

organisatoriska strukturer och kulturer i syfte att minska kostnader samt för att tillse att 

organisationen fungerar smidigt.  
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6.3   Ekonomi som konstruktion 
Lönsamhet beskrivs dominera argumentationen för mångfald i arbetslivet (De los Reyes, 2001; 

Fägerlind, 2012; Johansson, et al., 2011; Mlekov & Widell, 2013; Loribiecki & Jack, 2000) och 

mångfaldsbegreppet genomsyras av en ekonomisk diskurs i nio av tio medverkande 

organisationer. Det faktum att mångfalden är svår att mäta, kvantitativt såväl som kvalitativt, 

framhålls som en av de främsta utmaningarna. Flera av studiens respondenter tenderar 

emellertid att betona vikten av att mångfalden översätts i lönsamhetsanspråk, snarare än att den 

beskrivs de facto leda till en ökad lönsamhet. Begreppet laddas således mer med ett 

instrumentellt och mindre med ett etiskt innehåll och mångfalden eftersträvas utifrån den 

funktion som den antas fylla i ekonomin, ökad prestation och kompetensförsörjning betonas 

som givna ingredienser. ”Det ekonomiska” framställs av majoriteten respondenter som något 

fundamentalt och ovillkorligt, något som, enligt Nehls (2005), oundvikligen leder till att allt 

som innefattas av organisationskontexten också måste anpassas till vad som uppfattas som 

ekonomiskt nödvändigt. Ekonomi som tvingande faktor i organisationslivet kan således även 

förklara varför fem av respondenterna väljer att särskilja sina egna från organisationens 

argument. Även om enskilda respondenter kan ge strävan efter en ökad mångfald argument 

bortom organisationsnyttan, så framhålls starka institutionaliserade krav på ekonomisk 

rationalitet i den organisatoriska kontexten. Att som Mlekov och Widell (2013, p. 36) betrakta 

ett rättvise- och företagsekonomiskt perspektiv på mångfalden som två sidor av samma mynt 

(Mlekov & Widell, 2013, p. 36), verkar otänkbart och Meyer och Rowan (1977) framhåller den 

rationaliserade myten som så pass institutionaliserad att den står ovanför enskilda individers 

eller organisationers bedömningar.  

Mångfaldsdiskursen kan slutligen, enligt De los Reyes och Martinsson (2005), ses som 

sprungen ur en marknadsekonomisk diskurs när dess ekonomiska incitament skiljs ut, 

kategoriseras och ges en särställning. När medverkande respondenter uttalar sig inom ramarna 

för denna logik och mångfalden framställs som lönsam, kan den således förstås bidra till att 

stabilisera en förståelse för marknadsekonomins oundviklighet och tillväxtens nödvändighet. 

Holvino och Kamp (2009) betonar emellertid att begreppet kan kopplas till mer humanistiska 

och moraliska diskurser först när en förstärkning av dessa tankegångar uppnås på samhällsnivå 

– genom ett grundläggande brott med en neoliberal ekonomisk syn. 
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6.4   Mångfaldens paradoxer 
Ovanstående beskriven, organisatoriskt stödda brist på reflektion kan vidare erbjuda en 

förståelse för den olikhetsparadox som tycks prägla mångfaldsbegreppet. Schneider och 

Northcraft (1991) framhåller att den variation av egenskaper som mångfaldlitteraturen tenderar 

att hänvisa till inte sällan misstas för demografiska skillnader mellan människor. Olikheter 

mellan människor framställs av samtliga respondenter i positiva termer, frågan om vad som 

utgör människors olikheter präglas emellertid av motsägelser. Mångfalden eftersträvas utefter 

logiken att människors olikheter utgör en styrka, men begreppet definieras utefter 

diskrimineringsgrunderna vilka inte beskrivs ha en avgörande inverkan på huruvida människor 

är olika eller lika. Skillnader på generell nivå diskuteras, men samtliga respondenter instämmer 

i att människors olikheter inte avgörs av deras eventuella grupptillhörighet. En av studiens 

respondenter väljer även i denna bemärkelsen att särskilja sin personliga från organisationens 

syn på människors olikheter och identiteter som förutbestämda och essentiella. De los Reyes 

och Martinsson (2005) understryker att de olikheter som mångfaldsdiskussionen vill bejaka inte 

i första hand handlar om variationer mellan människor, utan om sociala relationer av över- och 

underordning. Utifrån författarnas perspektiv är olikhet inte något fixerat och fördefinierat utan 

ett fenomen som (åter)skapas kontinuerligt i processer av dominans och underordning (De los 

Reyes & Martinsson, 2005, pp. 12-13). Skillnader i makt, inflytande och tillgång till resurser 

förblir oproblematiserade när olikheten formuleras i termer av att bejaka och acceptera (De los 

Reyes, 2001). Respondenterna kommenterar sina motsägelser som brist på reflektion, att frågan 

är stor och komplex och inte kan ta plats i den organisatoriska kontexten. Sex respondenter 

återkommer till vikten av att tala om sociala positioner som strukturellt organiserade, men 

landar detta till trots i subjektspositioner när olikhet i termer av grupptillhörighet beskrivs som 

eftersträvansvärd, språkbrister framhålls eller ”kulturkrockar” åsyftas. Särskilda kundgruppers 

”annorlunda” behov sägs kräva en mångfaldig arbetsstyrka och den offentliga sektorns 

arbetskraftsbrist omformuleras till en strävan efter ökad etnisk mångfald – ett uttalande som 

antyder att dessa grupper inte förstås ha en självklar demokratisk rätt till en plats på den svenska 

arbetsmarknaden. Det är Sveriges demografiska situation som avgör huruvida grupperna ges en 

plats eller ej.  

En mer jämlik könsfördelning tycks högst prioriterad, genom uttalade mål men likaså i 

retoriken, något som antyder att det finns en hierarki bland de grupper som omfattas av 

mångfalden. Rönnqvist (2008) instämmer att könsdimensionen tenderar inneha en särställning 

i frågan om mångfald. Mångfaldsarbetet beskrivs kräva goda argument för att accepteras av 
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samtliga organisationsmedlemmar och även de som omfattas av mångfaldsbegreppet beskrivs 

vid tillfällen missgynnas av retoriken. Mångfalden framhålls som svår, om inte snudd på 

omöjlig, att få till. De grupper som omfattas av mångfalden uppfattas inte sällan vara svåra att 

attrahera, å ena sidan beskrivs de bidra med en ökad organisatorisk prestation och resultat och 

å andra sidan saknar dessa grupper rätt kompetens, utbildning, språkkunskaper eller 

legitimation. Mångfalden måste balanseras, ingen grupp eller människotyp kan vara 

underrepresenterad – då anpassar sig denne till majoriteten. Mångfalden har också gränser, en 

person får inte vara för olik resterande anställda. Att tillvarata mångfalden när den finns på plats 

ses som en utmaning när tid och rum för alla människors olika perspektiv och reflektioner 

betonas vara en bristvara. Ett ökat antal konflikter och kulturkrockar försvårar arbetet 

ytterligare. Dessa utmaningar skall emellertid förstås i ljuset av att nio av tio medverkande 

organisationer inte säger sig representera en mångfald. Den tionde organisationen representerar 

en mångfald på det specifika kontor á sjutton personer vilket respondenten kunde uttala sig om. 

Det tycks således finnas en stor ”kunskap” om mångfalden, oavsett om den finns representerad 

eller ej. 

6.5   Den ”managementifierade” lagstiftningen 
Edelman med flera (1999) förklarar att organisationer strävar efter att konstruera rationella svar 

på olika typer av lagstiftning, något som bland annat möjliggörs genom rationaliserade myter. 

De krav som ställs i diskrimineringslagstiftningen tycks också vara avgörande för en strävan 

efter ökad mångfald i de medverkande organisationerna, detta trots att lagstiftningen enbart 

syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter (SFS 2008:567). Edelman 

(2005) poängterar emellertid att mångfaldsretoriken, genom att betona att mångfaldsarbete 

handlar om organisatorisk effektivitet, tenderar att röra sig bort från lagstiftningens rättviseideal 

(Edelman, 2005). Det faktum att nio av tio organisationer poängterar att de eftersträvar 

mångfalden, inte på grundval av rättvisa utan för ökad prestation, kan således indikera att 

lagstiftningen rättviseideal åsidosätts. En sådan ”managementifiering” av begreppet, med fokus 

på organisationers nytta snarare än samhällets eller individens, beskrivs av Holvino och Kamp 

(2009) dessutom hindra dess förmåga att utgöra en viktig grund för ökad inkludering och 

jämlikhet i samhället. Retoriken kan förstås skapa en vändning i hur diskriminering förstås i 

organisationer, bort från det rättsliga sammanhanget och istället rationellt sammankopplat till 

olika organisatoriska mål och värderingar (Edelman, 2005). En mänsklig rättighet blir 

kvalificerad genom ekonomiska argument som inte kan anses universella (Noon, 2007). 

Ytterligare en motsättning återfinns i det faktum att mångfaldsbegreppet enligt sju av tio 
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organisationer även kan innefatta alla typer av människor, medan lagstiftningen tydligt 

framhäver särskild grupptillhörighet som grund för diskriminering. Termer av strävan efter en 

ökad mångfald framhålls dessutom av två organisationer som retoriskt föredragna framför att 

tala om risk för diskriminering - en retorik som enligt Stablein och Jones (2006) kan förstås 

som ett naivt försök att depolitisera könskonflikter, rasism och diskriminering. Retoriken 

beskrivs av Edelman (2005) förklara varför rättsliga tolkningar av till exempel 

diskrimineringslagstiftning inte sällan misslyckas med att åtgärda ojämlikhet på arbetsplatsen 

och de medverkande organisationerna kan genom deras tolkningsprocess av lagstiftningen 

förstås som aktiva meningsskapare av densamma. När mångfalden görs till ett instrument för 

organisationens nytta kan således, i enlighet De los Reyes och Martinsson (2005, p. 26), rätten 

att inte bli diskriminerad bli underordnad. Noon (2007) poängterar att marknaden aldrig kan 

säkerställa lika möjligheter och att det finns en logisk motsättning i tanken att mänskliga 

rättigheter (att bli rättvist behandlad på arbetsmarknaden) utgörs av en premiss (förutsatt att det 

är bra för affärerna).  
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7   Slutsatser  
 

Följande kapitel avser förmedla studiens slutsatser och därmed besvara dess frågeställning; 

Hur konstrueras begreppet mångfald i olika svenska organisationer? 

 

Människors olikheter utgör själva utgångspunkten för mångfaldsbegreppet. Människors 

olikheter betraktas som något eftersträvansvärt, olikheterna skall bejakas och ses som en 

förutsättning för organisationernas prestationsförmåga, konkurrenskraft, kompetensförsörjning 

och resultat. Mångfalden konstrueras som koncept således mycket likt den amerikanska 

förlagan Diversity management. Dessa olikheter definieras av flertalet organisationer som 

unika, individuella egenskaper, men preciseras även genom de diskrimineringsgrunder som 

omfattas av diskrimineringslagstiftningens. Kategorierna kön och etnisk bakgrund framhålls 

som huvudsakligen eftersträvansvärda. Denna strävan efter en ökad mångfald tenderar vidare 

att betraktas som ett svar på diskrimineringslagstiftningen, vars krav på att motverka 

diskriminering, förebygga- och verka för lika rättigheter, omformuleras till termer av ökad 

organisationsnytta. Denna blandning av olikheter och dess effekt på en ökad prestation kan 

emellertid inte förstås som vare sig direkt eller definitiv – så hur kan konstruktionen av denna 

lönsamma mångfald förstås? 

Genom att framhålla organisationer som institutionellt drivna kan talet om strävan efter en ökad 

mångfald förstås som avgörande för den organisatoriska överlevnaden. Inte som följd av dess 

påstådda effekt på prestation eller kompetensförsörjande syfte – utan för att en sådan strävan 

uppfattas som effektiv och rationell. Genom att framhålla de ekonomiska incitament som 

präglar den normativa mångfaldslitteraturen belönas organisationer – oavsett dess riktighet – 

eftersom de framstår som lämpliga, moderna och rationella. Underlåtenhet att integrera dessa 

legitimerande element ses som oaktsamt och irrationellt och riskerar att påverka den fortsatta 

resurstillgången. En funktionalistiskt orienterade forskning kan genom sin pragmatiska 

inriktning förminska komplexiteten i frågor präglade av osäkerhet och mångfalden som 

eftersträvansvärd kan förstås mot bakgrund av professionella nätverk, konsulter och böcker som 

alla tycks betrakta denna forskning som sann och objektiv. Forskningen framhålls som det 

ultimata argumentet för att motivera organisatorisk verksamhet. 
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Mångfalden framstår emellertid som svår, om inte nära omöjlig att uppnå, och trots att 

organisationerna säger sig eftersträva en ökad mångfald, saknar nio av tio densamma. 

Förklaringar i termer av tillkortakommanden kopplade till specifika grupper ges, men även 

brister inom den egna organisationen framhålls som avgörande. Den eftersträvansvärda 

mångfalden kräver aktiva insatser i form av intern acceptans, medvetet ledarskap, 

kommunikation och reflektion - insatser som inte sällan bortprioriteras till följd av tids- och 

resursbrist eller huvudsakligt fokus på kortsiktiga vinstkrav. Mot bakgrund av detta kan 

konstruktionen om strävan efter en ökad mångfald förstås som frikopplad från det som görs i 

praktiken. Organisationer innehar således svar på de krav som omgivningen ställer, men 

behöver inte nödvändigtvis förändra praktiken. Det är genom retoriken som den 

eftersträvansvärda mångfalden säkrar organisationens resurstillgång och organisatoriska 

överlevnad.  

Genom att avstå ifrån att beakta den nytta som en ökad mångfald kan innebära för individen 

eller samhället, möjliggör enskilda organisationsmedlemmar att deras organisationer fortsätter 

att fungera smidigt. Även om enskilda individer framhåller rättviseideal och medmänsklighet 

som argument, framhålls starka institutionaliserade krav på ekonomisk rationalitet i den 

organisatoriska kontexten. Utrymme saknas för att ständigt ifrågasätta, utveckla eller kritisera 

den organisatoriska verksamheten vilket kan förstås leda till att individer låter sig omfattas av 

idén om mångfalden som lönsam – oavsett egna bevekelsegrunder. För att undertrycka 

potentiellt tvivel inför meningsfullheten i det arbetet man utför undviks alltför mycket 

reflektion, med en positiv förståelse för organisationens retorik och en anpassning till vad som 

uppfattas som ekonomiskt nödvändigt. Retoriken kring mångfaldsbegreppet kan vidare, när 

olika ekonomiska argument skiljs ut, kategoriseras och ges en särställning - ses som sprungna 

ur en marknadsekonomisk diskurs. När mångfalden framställs som lönsam kan den således 

förstås bidra till att stabilisera en förståelse för marknadsekonomins oundviklighet och 

tillväxtens nödvändighet.  

Konstruktionen av den lönsamma mångfalden kan sist, men sannerligen inte minst, förstås leda 

till att diskrimineringslagstiftningen rättviseideal åsidosätts. Genom att betona den 

särartsideologi som utgör själva förutsättningen för diskriminering kan talet om den lönsamma 

mångfalden förstås bidra till att skapa och upprätthålla maktrelationer och social ojämlikhet. 

När ojämlika sociala positioner görs till enskilda eller kollektiva egenskaper i form av 

annorlunda behov, egenskaper, erfarenheter och förmågor kan konstruktionen förstås som del i 
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de processer som vidmakthåller, skapar och legitimerar uppfattningar om gruppers inneboende 

”olikheter” såväl som rangordningen dessa emellan dessa.  
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Bilaga 2 
 

 

 

 

Hej!  

Mitt namn är Miranda Kanon och jag studerar för närvarande POL-programmet (Personal, 
Organisation & Ledarskap) vid Högskolan i Skövde. I skrivande stund har jag påbörjat mitt 
examensarbete inom företagsekonomi med inriktning management.  

Syftet med min studie är att undersöka vilka betydelser av mångfaldsbegreppet som kommer 
till uttryck i olika svenska organisationer. Jag önskar dels synliggöra vad som präglat 
forskningen inom området de senaste decennierna, men även försöka förstå de betydelser som 
begreppet kommit att få. 

Min förhoppning är att kunna genomföra cirka tio intervjuer med chefer eller HR-anställda i 
olika organisationer. Intervjuerna kommer att ta maximalt en timma i anspråk och min undran 
är om möjlighet finns för er att medverka i min studie vid ett tillfälle under mars eller april 
månad?  

Under hela forskningsprocessen tas hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se 
vr.se), vilket innebär att deltagandet är frivillig och när som helst kan avbrytas. Deltagandet 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer enbart att brukas i 
forskningsändamål. 

 

Med förhoppning om kontakt,   

Miranda Kanon  

C-student vid Institutionen för Handel och Företagande 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide  

Inledande information 

-   Studiens syfte, anonymitetsskydd, godkännande för inspelning 
 

Öppningsfrågor 

-   Kan du berätta kort om dig själv, organisationen, din roll och dina arbetsuppgifter?  
 

Vad? 

-‐   Vad är mångfald? 
-‐   Vad tror du att en ökad mångfald innebär för en organisation? 
-‐   Vilken betydelse har ledarskap i mångfaldsfrågor? 
-‐   Har du under dina år som personalansvarig märkt av någon skillnad i synen på 

mångfald i arbetslivet? 
 

Hur? 

-‐   Är mångfald en viktig fråga för er?  
-‐   Hur arbetar ni med eller använder er av begreppet mångfald i er verksamhet? 
-‐   Vad tror du är de viktigaste ingredienserna för att lyckas med mångfaldsarbete? 
-‐   Finns det några risker eller svårigheter i mångfaldsarbete?  

 
Varför? 

-‐   Varför arbetar ni med/eftersträvar ni en mångfald?  
 

Avslutning 

-‐   Finns det något du vill förtydliga eller tillägga? 
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Bilaga 4 Läroreflektion 
 

Jag har med stort engagemang tagit mig an uppgiften att skriva detta examensarbete och 

processen har varit en utmanande, utvecklande och berikande fröjd. En del av arbetet har 

präglats av att finna en balans mellan prestation och tid för privatliv, där fasta arbetstider varit 

en förutsättning för att inte förlora mig helt i vetenskapens förtrollande värld. Upplevelsen av 

att nya ingångar, möjlig förbättring och förfining saknar begränsning har stundtals varit 

mödosam och tiden har varit knapp i förhållande till de många frågor som jag mer än gärna 

hade utvecklat. En gedigen litteraturgenomgång, med nyfunna insikter om såväl vetenskapens 

beskaffenhet som filosofins avgörande faktor har präglat hela arbetet. Mest lärorikt har 

intervjusammanhangen varit, där en första stapplande intervju med tiden blev ingående samtal 

när intervjutekniken fick omsättas i praktik.  

Att skriva uppsatsen självständigt ökade förmodligen arbetsbördan, men möjliggjorde samtidigt 

att jag hängivet kunnat driva min egen vision framåt. Jag har saknat den sociala gemenskapen 

och inte minst möjligheten att diskutera och utbyta den konstruktiva kritik som ett bra samarbete 

kan innebära. Den ständigt växande textmassan har vidare utmanat förmågan att försöka se den 

ur en extern läsares ögon, något som stundvis upplevts som en omöjlighet. Vänner och familj 

har i den bemärkelsen fått bidra med läsning, viktiga kommentarer och stimulerande diskussion. 

Jag har, genom min handledares ständiga uppmuntran, vågat utforska en för mig ny sida av 

”vetenskapandet”, fått lösgöra mig från tidigare studieårs anpassning till olika ramar och 

bromsar – och haft fantastiskt roligt. Tack igen Anna! 

 


