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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka vilka attityder högskolestudenter har till etnisk 

mångfald. Studien var kvalitativ och underlaget utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Ett 

bekvämlighetsurval tillämpades och totalt deltog 17 respondenter (n=17). Det insamlade 

materialet analyserades genom en tematisk analys som resulterade i tre huvudteman: rädsla, 

samhörighet och den etniska mångfaldens inverkan för organisationer. Studiens resultat 

visade att samtliga respondenter hade en positiv attityd till etnisk mångfald. Samtliga 

respondenter ansåg att mångfald bör främjas inom svenska organisationer för att 

organisationerna ska kunna bli innovationsrika, konkurrenskraftiga och tillfredsställa en 

bredare marknad samt tillvarata den kompetens som mångfalden innebär.  
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Inledning  

Globaliseringen har under det senaste årtiondet påverkat den svenska arbetsmarknaden 

och arbetsgivare står idag inför en rad olika utmaningar (Mlekov & Widell, 2013; Heyman & 

Sjöholm, 2018). En av utmaningarna berör integrering av mångfald på arbetsmarknaden 

(Mlekov & Widell, 2013; Heyman & Sjöholm, 2018). Att tillvarata på kunskapen som 

mångfalden innebär ses som en framgångsfaktor för att organisationer ska kunna leva upp till 

de nya behov som finns i samhället och för att verksamheten ska kunna överleva på den 

globala marknaden (Mičík & Mičudová, 2018; Brodock & Massam, 2016; 

Handelskammaren, 2010; Wilson Burns & Ulrich, 2016; Mlekov & Widell, 2013; Fägerlind, 

2012; Fägerlind & Ekelöf, 2001). Samtidigt finns det forskning som visar att organisationers 

mångfaldsarbete inte utvecklas i den takt som den behöver göra för att kunna möta den nya 

arbetsmarknaden och samhällets behov (Mlekov & Widell, 2013; Heyman & Sjöholm, 2018). 

Dagens svenska arbetsmarknad präglas av kompetensbrist och att arbeta med mångfald kan 

vara nyckeln till organisationers framgång genom att attrahera rätt person till rätt plats samt 

behålla begåvade anställda (Mičík & Mičudová, 2018). Arbetskraftsammansättningen i 

Sverige består av en bred etnisk mångfald jämfört med tidigare år (Mlekov & Widell, 2013; 

Alm, 1999) och enligt Statistiska centralbyrån (2018) hade 19,1 procent av den svenska 

befolkningen utländsk bakgrund år 2018. Samtidigt tillvaratas inte den kompetens som 

mångfalden innebär (Mlekov & Widell, 2013). Trots lagen om åtgärder mot etnisk 

diskriminering (av år 1999, §130), bemöts inte alla människor utifrån sin kompetens. Detta 

kan speglas i sysselsättningsgraden mellan utrikes- och inrikesfödda, där utrikesfödda har 15 

procent lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda (Beijron, 2016).  

Den forskning som finns om mångfalds- och inkluderingsarbete har fokuserat på 

mångfald som organisationsstrategi för att ta reda på hur organisationer kan öka sin 

konkurrenskraft, lönsamhet och effektivisering (Cox, 1993; Cox & Beale, 1997; Leijon & 
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Omanovic, 2001; Jayne & Dipboye, 2004; Neck, Smith & Godwin, 1997). Befintliga studier 

om mångfald handlar om olika arbetssätt för att inkludera arbetstagare och inte utifrån 

arbetstagarnas kunskap, attityder, erfarenheter eller egenskaper (Cox, 1993; Cox & Beale, 

1997; Leijon & Omanovic, 2001). Studier om attityder gentemot etnisk mångfald är 

begränsade till specifika länder eller yrkesgrupper (Loden & Rosener, 1991; Mlekov & 

Widell, 2013). Därmed finns det ett kunskapsgap om arbetstagarnas attityder till etnisk 

mångfald, och till vår kännedom saknas forskning som undersöker arbetstagarnas attityder till 

etnisk mångfald i en svensk kontext.  

Just nu pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden där ”babyboomers” (födda 

1946–1964) börjar gå i pension och generation Y (födda 1980–1999) har till stor del trätt in 

och har snart tagit över arbetsmarknaden (Cennamo & Gardner, 2008; Kultalahti & Viitala, 

2014). Generationsskiftet kommer att beröra arbetsmarknaden eftersom båda generationerna 

är många till antalet och generationernas syn på arbetslivet skiljer sig åt. Detta kommer leda 

till nya utmaningar för arbetsgivare (Winter & Jackson, 2014). Högskolestudenter är en del av 

Sveriges nästkommande och framtida arbetskraft och majoriteten av dagens studenter tillhör 

generation Y. Mot denna bakgrund undersöker den här studien högskolestudenters attityder 

till etnisk mångfald.  

Bakgrund  

Mångfaldsarbete 

Mångfaldsarbetet har utvecklats från att enbart handla om önskvärda tillstånd kring 

jämlikhet och rättvisa i samhället samt på arbetsmarknaden, till att organisationer söker nya 

strategier för att kunna ta tillvara på alla mänskliga resurser inom verksamheten (Loden & 

Rosener, 1991; Mlekov & Widell, 2013). Mångfaldsbegreppet har sitt ursprung i de 

amerikanska begreppen “Diversity” och “Managing Diversity” som myntades i USA under 

1980-talet. I USA handlar begreppet Managing Diversity om att organisationen ser till att alla 
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medarbetares kapacitet nyttjas till fullo (Kossek & Lobel, 1996). Mångfaldsbegreppet kom 

först till Sverige under mitten av 1990-talet i samband med den nya integrationspolitiken 

(Heyman & Sjöholm, 2018). Begreppet mångfald beskrivs ofta som en variation av olika 

egenskaper hos individer och i Sverige kopplas begreppet främst till kön eller etniskt ursprung 

(De los Reyes, 2002). Mångfaldsbegreppet i den här studien fokuserar på etnisk mångfald.  

Att arbeta med mångfald är en kontinuerlig process som består av olika strategier och 

arbetsformer för att kunna uppnå organisationens mål och ledarskap kring mångfald (Jayne & 

Dipboye, 2004; Neck et al., 1997). En organisations mångfaldsstrategi kan grundas utifrån 

lagar, internationalisering eller demografiska faktorer (Neck et al., 1997). Inom 

mångfaldsarbete anses Human Resources (HR) ha en betydelsefull roll eftersom arbetet anses 

vara nära kopplat till HR:s arbetsuppgifter (Benschop, 2001; Fägerlind, 2012; Kossek & 

Lobel, 1996). Fägerlind (2012) antydde däremot att det praktiska mångfaldsarbetet inte kan 

ske genom HR eftersom HR ofta saknar mandat för att fatta formella beslut och driva genom 

det omfattande förändringsarbetet inom organisationen. För att organisationers 

mångfaldsarbete ska kunna drivas framåt menar Fägerlind (2012) att kunskapen och 

medvetenheten om mångfald bland chefer och medarbetare behöver öka. Groeneveld och 

Verbeek (2012) menade att när ledningen utformat en mångfaldsstrategi som passar 

organisationen bör HR få riktlinjer om hur de ska implementera mångfaldsstrategin. En 

framgångsrik organisation stöds av att ledningen formulerat tydliga mål kring deras 

mångfaldsarbete samt att dessa mål ska vara en del av verksamhetsplanen (Mlekov & Widell, 

2013). Vidare går det inte för organisationen att enbart rekrytera olikheter för att bli 

framgångsrik i sitt mångfaldsarbete utan det är även viktigt att ha en inkluderande 

organisationskultur (Fägerlind, 2012). En arbetsplats organisationskultur grundar sig på olika 

normer och värderingar som genomsyrar hela organisationen i form av språk, förväntningar, 

uppfattningar, uttryck, värden, bemötande och beteende (Bang, 1999; Abrahamsson & 
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Andersen, 1996). Dessa normer och värderingar ifrågasätts sällan men inom organisationens 

mångfaldsarbete gäller det att analysera vilka normer och värderingar som finns för att kunna 

förändra och skapa en inkluderande organisationskultur. Därtill är det lika viktigt att analysera 

vilka av dessa normer som skapar ojämlikhet och förstärker homogenitet (Fägerlind, 2012). 

Tangen (2013) belyste att det är när mångfaldsarbetet blir tillräckligt seriöst och djupgående 

utfört inom organisationen som det finns möjlighet att främja prestationsförmågan. 

Mångfaldsarbetets positiva utfall och risker. Att arbeta med mångfald kan både 

leda till fördelar och risker för organisationen. En fördel med att aktivt arbeta med mångfald 

är att mångfalden kan användas som konkurrenskraftsstrategi för att höja organisationers 

kompetensnivå och effektivisering (Cox, 1993; Cox & Beale, 1997; Leijon & Omanovic, 

2001). Genom att skapa heterogenitet och nyttja all den kompetens som finns på 

arbetsmarknaden kan organisationer bli mer effektiva och konkurrenskraftiga (Cox, 1993). 

Cox och Beale (1997) påvisade att mångfald på arbetsplatsen främjar trivsel och påverkade 

verksamheten positivt genom ökad kreativitet, innovation, problemlösningsförmåga, 

beslutsfattande av högre kvalitet och utveckling. Organisationer kan även tillfredsställa nya 

behov, nå ut till nya marknader, ge bättre service samt kvalitén kan också öka inom 

verksamheten, samtidigt som det kan bidra till att främlingsfientlighet och rasism motarbetas 

(McFarlin, 2018; Mlekov & Widell, 2013; Fägerlind, 2012). Om organisationen visar att de 

tar sitt ansvar i mångfaldsfrågan kan det öka organisationers legitimitet i samhället och göra 

att fler personer söker sig till verksamheten (Cox & Blake, 1991; Brodock & Massam, 2016; 

Czaika & Haas, 2014; Fägerlind, 2012).  

Samtidigt är mångfaldsarbete komplext, kräver tid, kunskap och resurser 

(Handelskammaren, 2010). Risker med mångfaldsarbete är att det kan uppstå missförstånd 

och otydlig kommunikation när människor talar olika språk samt har olika bakgrunder, seder 

och erfarenheter (Cox, 1993; Earley & Ang, 2003). Det kan även uppstå en lägre känsla av 



 7 

samhörighet i en heterogen arbetsgrupp (Loden & Rosener, 1991). Bourke, Smith, Stockton 

och Wakefields (2014) forskning påvisade att mångfaldsarbete inte ska upplevas som ett 

program eller marknadsföringskampanj för att lättare rekrytera personal, utan som en 

affärsstrategi för att organisationen ska kunna uppnå sina mål på ett effektivare sätt.  

Det går sammantaget inte att säga att en viss blandning av medarbetare ger ett visst 

utfall, en inkluderande organisationskultur som innehar mångfald kan möta svårigheter med 

att skapa samhörighet (Mlekov & Widell, 2013). En bidragande faktor till detta kan vara att 

människor kategoriserar in andra personer som skiljer sig från dem själva i förutbestämda 

fack vilket skapar motsatt effekt, där en ”vi-mot-dem” känsla uppstår (Chemers, 1995). Detta 

kan vara anledningar till varför organisationer inte prioriterar mångfaldsfrågan på lång sikt för 

att arbetet kan anses vara för resurskrävande och omfattande (Ben-Porat, 2008). En annan 

anledning till att mångfaldsarbete inte prioriteras inom organisationen kan vara för att 

majoriteten av medarbetarna på arbetsplatsen inte förstår att det finns ett behov av att främja 

mångfaldsarbete eftersom de personerna som tillhör majoriteten känner en samhörighet med 

sina kollegor och då inte kan komma underfund med att andra inte gör det (Mlekov & Widell, 

2013).  

Generation Y och mångfald   

Generation Y har vuxit upp i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle med en 

skiftande befolkningsdemografi (Smola & Sutton, 2002). I Sverige har generation Y fått ta del 

av ett nytt och friare Europa i och med den fria rörligheten som råder inom EU/EES-länderna 

(Europeiska kommissionen, 2019). Globaliseringen och teknologin är två faktorer som 

bidragit till generationens syn kring mångfald och människors olikheter (Mlekov & Widell, 

2013; Heyman & Sjöholm, 2018; Scott 2000). Generationen betraktas som en generation som 

anser mångfald, jämställdhet och inkludering som mycket viktiga ämnen i samhället 

(Dobbernack & Modood, 2013). Generation Y betraktar även individuella skillnader i form av 
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kulturell eller etnisk bakgrund som positiva egenskaper. Till följd av exponeringen för ett nytt 

kulturlandskap, ser generation Y världen från ett annat perspektiv än föregående generationer. 

Enligt Fürth, Holmberg, Larsson och Raaterova (2002) samt Burke och Ng (2006) anses 

generationen vara mer öppen och tolerant kring människors olikheter än tidigare generationer. 

Attityder  

Enligt Solomon (2008) är en attityd en inställning mot något eller någon. Till skillnad 

från människors personlighet antas attityder till stor del vara inlärda och påverkas av 

individens sociala omgivning. Attityder influerar en individs beteende mot en viss idé, objekt, 

person eller situation (Solomon, 2008; Boström, 2017). Budskap som människor får från sin 

omgivning angående vad som är bra respektive dåligt bidrar till stor del tillsammans med 

individens individuella livserfarenheter till individens attityder. Att ha attityder gentemot 

någon eller något är en nödvändighet för människan eftersom attityderna hjälper människan 

att organisera sina tankar och känslor på ett förenklat sätt. Personer som redan har en 

inställning gentemot någon eller något är svårare att påverka än en person som inte bestämt 

sig i frågan. Kotler, Armstrong och Parment (2013) menade att attityder kan vara svåra att 

förändra eftersom attityder inte uppstår tillfälligt utan utvecklas under en längre tidsperiod. En 

annan anledning till att attityder kan vara svåra att förändra är för att vi lär oss vad som är rätt 

respektive fel från våra referensgrupper och inställningen blir därav en del av vår identitet 

som individen kan vara ovillig att vilja förändra (Guala, Mittone & Ploner, 2012; Solomon, 

2008). För att kunna ändra på sin attityd mot andra människor som är olik en själv menade 

Berry och Kim (1988) att människan först måste skapa medvetenhet om sitt eget beteende och 

sina egna värderingar samt kultur för att förstå andras. Ang och van Dyne (2008) påvisade att 

en av de viktigaste aspekterna för att förstå andra kulturer och människor är att ha ett intresse 

för att lära sig om andra. Vid avsaknad av tillräcklig information har forskning visat att 
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individen tenderar till att använda fördomar som referensram om andra personer, grupper, 

föremål eller händelser (Essed, 1991).  

Social Identity Theory  

Människan är en social varelse som har ett behov av att känna samhörighet till en 

grupp. “Ingroup bias” är ett fenomen som menar på att människan försöker upprätthålla sin 

självkänsla förankrat i sitt gruppmedlemskap (Guala, Mittone & Ploner, 2012). “Social 

Identity Theory” av Tajfel och Turner (1986) är ett teoretiskt förhållningssätt till fenomenet 

Ingroup bias. Tajfel och Turner (1986) menade att individen tenderar till att kategorisera in 

sig själv och andra människor i olika sociala grupper. Utifrån detta utformar individen sin 

identitet i förhållande till hur personen identifierar sig själv med viss grupp. Jenkins (2004) 

lyfte att under interaktionen med andra människor tenderar individen att identifiera sig själv 

antingen med de människor som personen liknar eller i förhållande till de människor som 

skiljer sig från en själv. Enligt Jenkins (2004) skapar detta en uppfattning om vem individen 

är och hur individen vill vara. Jenkins (2004) menade även att självet är socialt konstruerat 

och detta innebär att den individuella identiteten som är utformad i självet endast är 

meningsfull i samspel med den sociala omgivningen. Det som enligt Jenkins (2004) skapar 

och påverkar den sociala identiteten är relationen mellan vår egna interna självbild och 

omgivningens externa definition av oss. I organisationer kan den sociala identiteten baseras 

på yrke, befattning eller avdelning (Tajfel, 2010). Ur ett organisationsperspektiv kan 

identifiering med en organisation bidra till att den anställda känner och uttrycker en ökad 

lojalitet och engagemang för arbetsgivaren (Ashforth & Mael, 1989).   

Grupptillhörighet. Degner, Dalege och Hinshaw (2013) hävdade att för att en grupp 

ska fungera behöver det finnas regler (normer) som gruppmedlemmarna bör förhålla sig till. 

Normerna utgör grunden för individens beteende, tankar och värderingar i olika sammanhang 

som också ökar känslan av samhörighet i en grupp (Degner et al., 2013; Guala et al., 2012). 
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En följd av detta är etnocentrismen, som antyder att ens egna grupps normer är bättre än andra 

gruppers (Cocchiara & Campbell Quick, 2004). Etnocentrismen förstärker även de sociala 

skikt som finns i samhället och när det finns en etnisk dimension blir klyftan större (Broomé, 

Carlsson & Ohlsson, 2001; Cocchiara & Campbell Quick, 2004). Även homosocialiteten är 

en bidragande faktor till exkluderingen mellan grupper och begreppet syftar till att människor 

söker sig till och förstår sin sociala position utifrån hur lik andra människor är dem själva. 

Homosocialitet kan vara en bidragande faktor till att det sker omedvetna exkluderingar på 

arbetsplatser eftersom människor dras till likasinnade. Detta kan urarta sig i att vissa grupper 

inte kommer inkluderas och utvecklas inom sin arbetsroll samt på arbetsplatsen (Edling & 

Liljeros, 2010). Om en medarbetare känner en samhörighet med sina kollegor på arbetsplatsen 

och känner sig som en del av gruppen, är personen mindre benägen till att distansera sig från 

eller lämna arbetsplatsen (Tajfel & Turner, 1986).  

Syfte 

Globaliseringen har under det senaste årtiondet påverkat den svenska 

arbetsmarknaden och till följd av detta hanterar svenska organisationer en ökad etnisk 

mångfald. Detta kommer innebära både utmaningar och möjligheter för arbetsgivare (Mlekov 

& Widell, 2013; Heyman & Sjöholm, 2018). Samtidigt sker det just nu ett generationsskifte 

på arbetsmarknaden, där arbetskraften tas över av generation Y (Winter & Jackson, 2014). 

Majoriteten av dagens högskolestudenter tillhör generation Y och är nästkommande och 

framtida arbetskraft. Utifrån hur den globala arbetsmarknaden ser ut idag är det därför centralt 

att ställa frågan om vad de har för attityder om etnisk mångfald samt deras vilja till samarbete 

över etniska grupperingar på arbetsplatsen. Syftet med studien var därmed att undersöka vilka 

attityder högskolestudenter har till etnisk mångfald.  
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Metod 

Följande avsnitt klargör studiens konstruktion och utförande. Studien var empirisk 

och av kvalitativ ansats baserad på semistrukturerade intervjuer följt av en tematisk analys. 

Nedan följer en beskrivning av urval, val och konstruktion av metoddesign, datainsamling, 

analysmetod, etiska hänsynstaganden samt forskningskvalitet. 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval tillämpades för att hitta respondenter (Bryman, 2011). Av 

den anledning valdes högskolestudenter vid Jönköping University (JU) som urvalsgrupp. På 

förhand begränsades urvalet till respondenter som behärskar det svenska språket och skulle 

kunna svara på svenska för att inte materialet skulle kunna översättas fel i kodningen. 

Författarna besökte högskolebiblioteket på JU för att inte begränsa sig till en fackhögskola. 

De studenter som var tillgängliga tillfrågades och vid intresse delades det ut ett missivbrev 

(bilaga 1). Förfrågningarna resulterade i att 17 studenter besvarade missivbrevet via mejl och 

tackade ja. Efter bekräftat deltagande från studenterna bokades intervjuer in. Urvalet 

resulterade i en spridning av respondenter som representerade samtliga fyra fakulteter på JU. I 

tabell 1 beskriver rubriken språk räknat undervisningsspråk på studentens utbildning och 

arbetslivserfarenheter räknas i totalt arbetade år på heltid. 
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Tabell 1 
Sammanställning av de intervjuade respondenterna 

Respondent  Kön Födelseår Fakhögskola Språk Arbetslivserfarenhet 
Respondent 1 Kvinna 1994 JTH Engelska 1 år 
Respondent 2 Kvinna 1995 HLK Svenska 2 år 
Respondent 3 Kvinna 1995 HLK Svenska 3 år 
Respondent 4 Kvinna 1996 JIBS Engelska 4 år 
Respondent 5  Man 1995 HLK Svenska 3 år 
Respondent 6 Man 1990 JTH Svenska 5 år 
Respondent 7 Kvinna 1998 JIBS Engelska 0 år 
Respondent 8 Kvinna 1995 HLK Svenska 1 år 
Respondent 9 Man 1996 JIBS Engelska 1 år  
Respondent 10  Man 1996 JIBS Svenska 2 år 
Respondent 11 Kvinna 1997 HHJ Svenska 0.5 år 
Respondent 12 Man 1996 JIBS Engelska 4 år 
Respondent 13 Kvinna 1997 JTH Engelska 2 år 
Respondent 14 Kvinna 1995 HHJ Svenska 2 år 
Respondent 15 Kvinna 1995 JIBS Engelska 3 år 
Respondent 16 Kvinna 1996 JIBS Engelska 0.5 år 
Respondent 17 Man 1995 JIBS Engelska 3 år 

Förkortningar: JTH= Jönköpings tekniska högskola, HLK= Högskolan för lärande och 
kommunikation, JIBS= Jönköpings International Business School och HHJ= Hälsohögskolan.  
 

Val och konstruktion av metoddesign 

Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer för att 

möjliggöra att följdfrågor skulle kunna ställas (Lindén, Westlander & Karlsson, 1999). Vid 

utformning av intervjuguiden (bilaga 2) fanns det en medvetenhet kring att studenterna 

eventuellt kunde ha liten eller ingen arbetslivserfarenhet alls. Bevarandet av respondenternas 

anonymitet fanns även i åtanke vid utformning av frågorna. Vi valde att konstruera öppna 

frågor för att ge respondenterna utrymme till att kunna besvara frågorna med egna ord och 

utifrån vad de själva ansåg vara av betydelse. Ordningsföljden på frågorna har likaså en stor 

betydelse när det kommer till att etablera en kontakt med respondenterna (Patton, 2002) och 

därför utformades deskriptiva frågor för att avslappnat inleda intervjun.  

En pilotintervju genomfördes med en student med syfte att testa hur intervjuguiden 

och frågorna uppfattades, vilket anses som ett måste för att prova frågorna men även för att se 
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hur respondenterna agerar utifrån frågorna (Dalen, 2008). Pilotintervjun resulterade i att en 

fråga modifierades och två frågor lades till. Testpersonen var inte en del av sluturvalet. 

Genomförande av intervjuer  

Det var 17 respondenter som intervjuades och intervjuerna ägde rum under dagtid i 

tysta och ostörda konferensrum på Jönköping University. Innan intervjun förbereddes 

respondenterna med information om studien, frågan om de kunde tänka sig att bli inspelade 

och författarna betonade även att respondenterna kunde ångra sig före eller under intervjun, 

för att skapa en trygghet hos respondenterna. 

Intervjun påbörjades med en presentation av författarna, studiens syfte, intervjuns 

upplägg, respondenternas anonymitetsskydd och att respondenten återigen skulle godkänna att 

intervjun spelades in. Författarna valde att dela upp samtliga intervjuer genom att en av 

författarna hade en ledande roll och ställde frågor medan den andra kompletterade genom att 

aktivt lyssna, observera och i slutet ställa frågor som framkommit under intervjun. Författarna 

utgick från intervjuguiden och såg till att frågorna ställdes på ett liknande sätt för att 

systematiskt kunna analysera materialet och jämföra respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna spelades in på mobiltelefonerna (Iphone 7 och Iphone 8 plus) 

och tog från 20 upp till 35 minuter. En intervju på 20 minuter kan möjligen bedömas som en 

aning kort. Samtidigt bedömde författarna att det var mer önskvärt att studien grundade sig på 

fler respondenter än på några få längre intervjuer. Intervjumiljön blev mer vardaglig och 

avslappnad om intervjuerna spelades in eftersom att all fokus då kunde läggas på vad 

respondenten sa. Inspelningarna bidrog även till att författarna ordagrant kunde citera 

respondenterna vilket underlättade användandet av materialet till kodningen och 

utformningen av temana. Däremot kan en inspelning av intervjun hämma respondentens 

ärlighet i svaren, vilket fanns i åtanke vid tolkning av material (Tjora, 2012). Efter varje 

avslutad intervju lyssnades materialet igenom för att försäkra oss om kvaliteten på 
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intervjuerna (Patton, 2002). Samtliga intervjuer delades upp och transkriberades efter att 

intervjuerna hade genomförts. Vid varje enskild transkribering skapades det ett nytt dokument 

för att underlätta kodning av materialet.  

Analysmetod 

Analysmetoden grundade sig på en tematisk analys och tillämpades för att kunna 

skapa en djupare förståelse för respondenternas tankar och erfarenheter om etnisk mångfald, 

utan förankring eller anpassning till befintliga teorier (Bryman, 2011). Således är 

analysmetoden flexibel och kan anpassas till olika ändamål, därför är det viktigt att noggrant 

beskriva tillvägagångssätt under hela processen (Braun & Clarke, 2006). Med hjälp av Braun 

och Clarkes (2006) tematiska analysmetod kunde författarna sortera in det insamlade 

materialet i teman. Det första författarna gjorde var att transkribera intervjuerna. Yin (2013) 

åsyftade att det är väsentligt att hela tiden ha analysen i åtanke vid datainsamling. Genom att 

följa Yins (2013) rekommendation påbörjades analysen av data redan i ett första skede för att 

skapa en tidig överblick. När samtliga intervjuer var avslutade valde författarna att först tolka 

det transkriberade materialet separat, för att på egen hand kunna identifiera teman. Valet togs 

för att undvika att influera varandras tolkningar och därmed hämma upptäckter i materialet. 

Författarna läste igenom materialet och markerade relevant text från samtliga transkriberingar 

utifrån studiens syfte. Data som inte var relevant för studiens syfte sorterades medvetet bort. 

Analysprocessen kan anses som en ständig interaktion mellan författarna och de 

transkriberade materialet, där förståelsen var central för att hitta en tillämplig och allmän 

uppfattning av materialets mening (Kvale & Brinkmann, 2014). Det lades även vikt vid att 

hitta latenta samt semantiska betydelser, där det togs hänsyn till vad respondenterna sa under 

intervjun men även det som underliggande sades utifrån författarnas tolkning av materialet 

(Braun & Clarke, 2006). Det lades även fokus på upprepningar, om tidigare forskning kunde 

relateras till materialet, likheter och olikheter och hur respondenterna diskuterade teman på 
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liknande eller olika sätt (Tjora, 2012). Materialet sammanfattades därefter i koder för att 

fånga upp meningar och innehåll som ansågs tillämpligt utifrån studiens syfte. Efter separat 

kodning genomfördes en gemensam analys. Författarna sammanfattade koderna tillsammans i 

ett Microsoft Excel-dokument där underlaget strukturerades upp för varje intervju under de 

övergripande frågorna från intervjuguiden. Det här gjordes för att författarna skulle skapa en 

överskådlig bild av materialet och sortera bort irrelevant material (Kvale & Brinkmann, 

2014). Därefter söktes det efter samband mellan koderna (Braun & Clarke, 2006). De koder 

som författarna funnit upprepade gånger i materialet skrevs upp på en whiteboard och 

sorterades och kategoriserade in i grupper med hjälp av en “mindmap”. Denna hjälpte till att 

visualisera huvudteman med tillhörande undertema, vilket gjorde det möjligt att förstå 

sambanden. När temana ansågs vara adekvata och färdiga, granskades de ytterligare för att se 

till att temana skiljde sig från varandra. Teman där det inte fanns tillräckligt med data eller 

inte var relevanta för studiens syfte togs bort. Följaktligen säkerställdes att alla huvudtemana 

överensstämde med datainsamlingen genom att en gemensam granskning av varje enskild 

transkribering gjordes. Varje tema innehöll data från ett flertal respondenter. Temana 

definierades och namngavs och för att deras betydelse skulle fångas var det viktigt att namnen 

som tilldelades var informativa och målande. Avslutningsvis valdes citat ut som bedömdes 

representera respektive tema. 

Tabell 2  

Sammanställning av huvudteman och deras underteman  

Huvudtema Undertema 
Rädsla Erfarenhet 
 Kunskap 
 Kulturella skillnader 
Samhörighet Kategorisering 
 Segregation 
Etniska mångfaldens inverkan på organisationer Globalisering 
 Ansvar 
 Inkludering 
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Etiska hänsynstagande 

Forskningsetiken handlar om forskarens uppträdande, kvalitetskrav och ansvar inom 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna lade stor vikt vid att säkerställa att 

intervjuerna grundades på Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innan intervjuerna hölls hade ett missivbrev getts till respondenterna där studien 

beskrivits, respondenternas anonymitetsskydd, att intervjun skulle spelas in samt 

kontaktuppgifter till författarna och att respondenterna skulle kunna ta ställning om de ville 

delta eller inte. Informationen gavs för att uppfylla informationskravet samt samtyckeskravet 

som innebär att deltagaren har rätt till att bestämma över sin egen medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta tydliggjordes genom att respondenterna informerades om sin 

rätt att avbryta sin medverkan i studien efter egen önskan. Intervjun påbörjades med att 

presentera studiens syfte och upplägg. Därefter informerades det att materialet var 

konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet och författarna poängterade återigen att alla 

respondenter var anonyma i studien. Det material som samlades in förvarades enligt 

nyttjandekravet och respondenterna informerades om att det enbart var författarna som skulle 

ha tillgång till materialet och att materialet användes i syfte till studiens ändamål. Slutligen 

tillfrågades respondenterna igen om författarna hade tillåtelse att spela in intervjun. Material 

som riskerade att avslöja respondenternas verkliga identitet togs bort under transkriberingen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det återfinns viss information om respondenternas bakgrund i 

tabell 1, vilket ansågs vara väsentlig för studien och riskerade inte att avslöja respondentens 

identitet. Följaktligen togs valet att enbart nämna vilken fakultet på JU som respondenterna 

studerade vid och inte specificera utbildning för att minimera risken att respondenterna skulle 

kunna bli identifierade av vänner, lärare eller kurskamrater. 
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Forskningskvalitet 

Författarna valde att kvalitetssäkra studien genom att utgå från Guba och Lincolns 

(1981;1982) rekommendation om naturalistiskt paradigm med följande begrepp: trovärdighet, 

passform, reproduktivitet och kontextrealism. 

Trovärdighet. Respondenterna informerades i förväg om studien för att kunna avgöra 

om de vill delta eller inte. Valet togs att inte ge intervjufrågorna till respondenterna i förväg 

för att undvika att de studerat ämnet eller frågorna och anpassa sina svar utifrån vad som 

anses som idealsvar, utan författarna eftersträvade en så sanningsenlig bild som möjligt. 

Författarna upplevde att ett fåtal av respondenterna var försiktiga i sina svar. Det fanns därför 

en medvetenhet kring risken för “self-serving bias” som innebär att respondenterna kan 

framställa sig själva och sina svar mer positiva och tona ner det som kan anses som negativt 

(Persson, 2006). Båda författarna deltog i samtliga intervjuer för att datamaterialet skulle bli 

så exakt som möjligt och minska risken för subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Passform. Det har inte gjorts anspråk på att generalisera studiens resultat. Studiens 

urvalsmängd med 17 respondenter är för liten för generalisering. Det representativa fältet i 

studien var JU och urvalet av studenter gjordes avsiktligt. Ett bekvämlighetsurval tillämpades 

och de lättast tillgängliga studenterna på högskolebiblioteket valdes ut. Av den anledningen 

var det inte möjligt att skapa ett exakt representativt urval av respondenter från samtliga 

fakulteter. 

Reproduktivitet. Under studiens gång var en av de grundläggande insatserna för att 

skapa en god forskningskvalitet att lägga stort fokus vid att arbeta systematiskt. Studiens 

tillvägagångssätt planerades och diskuterades i förväg för att minska riskerna för att 

författarna skulle arbeta på olika sätt eller uppfatta studiens syfte olika (Tjora, 2012). Genom 

att beskriva tillvägagångssättet och kraven beträffande information, samtycke, verifiering 

samt nyttjande har detta ökat studiens trovärdighet (Yin, 2013). Bilagor på missivbrev (bilaga 
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1) och intervjuguiden (bilaga 2) har bifogats för att säkerställa pålitligheten i studien samt för 

att förtydliga tillvägagångssättet i hur materialinsamlingen gick till. Analysarbetet har 

beskrivits och dokumenterats steg för steg under rubriken analysmetod, som grund och stöd 

för replikerbarheten för att andra ska kunna upprepa studien (Trost, 2010; Yin, 2013; Bryman, 

2011). Huruvida studien är replikerbar är svårt att säga eftersom en kvalitativ studie ofta är 

kopplad till sociala betingelser och inte är generaliserbar. Av den anledningen beskrivs 

studiens miljö och kontext för att läsaren ska få förståelse för studiens bakomliggande 

utgångspunkter. I kvalitativa studier kan problem uppstå på grund av att sociala miljöer inte är 

konstanta utan tidsspecifika, vilket kan vara problematiskt om studien skulle upprepas om tio 

år eftersom den sociala miljön troligtvis har förändrats och således skulle påverka 

studieresultatet (Tjora, 2012). Respondenternas värderingar påverkas även av det sociala 

sammanhanget och tidskontext som respondenterna verkar inom samt tidigare erfarenhet, 

uppväxt och hur pass mycket de varit i kontakt med etnisk mångfald. Respondenterna bestod 

enbart av svensktalande högskolestudenter vilket har påverkat resultatet i och med att det inte 

fanns någon internationell- eller utbytesstudents attityder kring etnisk mångfald. 

Kontextrealism. I en kvalitativ studie existerar inte några konkreta riktlinjer för hur 

analysens utformning ska gå till väga, vilket betyder att författarna själva får söka efter en 

lämplig metod (Bryman, 2011). Författarna var därför medvetna om att inte förbise sina egna 

roller i studien och etikens innebörd för studien. Författarnas förhållningssätt, värderingar och 

subjektivitet står ofta i en inre relation till forskningsobjektet, därav är de en del av samma 

verklighet som studeras. Detta har således påverkat hur författarna studerade och tolkade 

materialet. Därför var det viktigt för författarna att vara uppmärksamma mot skevhet för att 

undvika att förkunskap skulle påverka studien och att det endast lades fokus på vad 

respondenterna sade under intervjuerna (Trost, 2010; Dalen, 2008). Författarna är medvetna 

om att tolkning således kan betraktas som en subjektiv akt eftersom den alltid sker utifrån 
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deras synvinkel, vilket tyder på att författarna omedvetet inte kan förhålla sig helt objektiva 

till tolkningen av resultatet (Tjora, 2012). Det här medför följaktligen att författarna blir en 

del av studien och en kvalitetsaspekt. Författarnas medvetenhet kring deras subjektivitet 

minimerade deras egen påverkan på studien eftersom de var medvetna om att inte lägga in 

egna åsikter i tolkningen utan endast analysera datamaterialet (Guba & Lincoln, 1981; 1982). 

Under analysens gång var även författarna medvetna om att inte reifiera och läsa in material 

som inte fanns, missa eller helt strunta i material som har relevans för studiens syfte eller 

påverka studiens riktning (Persson, 2006). Författarna har även ifrågasatt varandras idéer och 

reflektioner kontinuerligt samt gått tillbaka till transkriberingarna för att säkerställa att rätt 

tolkningar gjorts. 

Resultat 

I följande avsnitt redogörs analysens utfall med utgångspunkt från det resulterande tre 

huvudteman: rädsla, samhörighet och den etniska mångfaldens inverkan på organisationer. 

Rädsla 

Erfarenhet. Utifrån samtliga respondenters svar ansågs erfarenhet vara en 

bakomliggande faktor till att bli tolerant och förstående kring etnisk mångfald och olikheter. 

Respondenterna uppgav att deras omgivning har påverkat deras attityd samt hur de upplever 

och ser på etnisk mångfald: ”Det är min omgivning som har format mig, mina föräldrars och 

vänners värderingar har påverkat mig” (respondent 10). Hur ofta respondenterna erfarit etnisk 

mångfald har likaså influerat deras attityd, vilket även Kotler et al. (2013) belyste i sin 

forskning. Samtidigt kan attityder vara svårt att förändra eftersom att de skapas under en 

längre period (Kotler et al., 2013). Av den anledningen kan respondenterna som bott och 

arbetat utomlands under en längre period inneha en mer tolerant syn kring olikheter. En 

respondent yttrade: 
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[...] men just att man blir mer medveten men också tolerant. När det kommer 

till medvetenhet så växer du så mycket som människa i situationer när dina 

egna normer och värderingar blir ifrågasatta. För det blir så mycket mer 

synliga och påtagliga när du blir bemött annorlunda, man växer som person 

och man blir mer inkluderande och tolerant genom att integrera och träffa 

andra människor från andra kulturer eller länder. – Respondent 8 

Respondenternas engagemang av att de varit bosatta eller ha arbetat i en annan kultur visar att 

det finns ett intresse av att lära sig om andra. Detta bekräftade Ang och van Dyne (2008) i sin 

forskning, att intresset av att lära sig om andra är en betydelsefull faktor till att bli mer 

tolerant mot olikheter. 

Kunskap. Författarna observerade under intervjuerna hur merparten av 

respondenterna hade svårt att uttrycka sig om etnisk mångfald. Utifrån intervjuerna tolkade 

författarna att ett fåtal av respondenterna sökte författarnas bekräftelse i vissa av sina svar för 

att försäkra sig om att svaren var korrekta och accepterade enligt den rådande 

samhällsnormen om att vara “politiskt korrekt”. Detta kan ha hämmat deras riktiga attityd 

kring etnisk mångfald. När frågan ställdes till respondenterna hur de definierade etnisk 

mångfald, förklarade ett fåtal respondenter etnisk mångfald som en organisations fördel, 

medan andra beskrev mångfaldsbegreppet överlag: “En grupp där det är människor med olika 

ursprung som bidrar med olika grejer” (respondent 4) och: “Jag skulle säga olika människor 

överlag, det kan vara, kön, etnicitet, sexuell läggning, land, hudfärg” (respondent 10). Ett 

flertal av respondenterna hade även svårt att se nackdelar med etnisk mångfald. En anledning 

till detta kan ha berott på en rädsla hos respondenterna som bygger på att de inte vill uttrycka 

sig fel enligt samhällsnormen, uppfattas som obildade eller att de inte erfarit etnisk mångfald 

och olikheter i en större utsträckning. En av respondenterna uttryckte: ”Många gånger är jag 

hellre tyst [...] för att jag inte känner mig tillräckligt kunnig” (respondent 13). Ett fåtal av 
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respondenterna förde resonemanget vidare och uttryckte att när de själva utgjort en etnisk 

minoritet har det fått dem att reflektera över hur det kan kännas och upplevas att inte vara i 

majoritet. Ett fåtal andra respondenter berättade att de känt sig malplacerade, vilsna, 

exkluderade och nervösa när de utgjort en minoritet. En av respondenterna påpekade att vara i 

minoritet upplevdes till en början obekvämt eftersom personen inte visste vad som ansågs 

accepterat i det nya sammanhanget. Däremot menade en annan respondent som hade utgjort 

en etnisk minoritet att personen inte upplevt ett förtryck från majoriteten, utan personen blev 

bemött positivt utifrån sitt ariska utseende.  

Ett flertal respondenter åsyftade att utifrån nya kulturella erfarenheterna skapas en 

förståelse om andra människors kultur och sociala koder. Samtliga respondenter hade en 

positiv attityd till etnisk mångfald. Respondenterna berättade även att de lär sig mer av 

personer som är olik en själv: “Man stärker varandra genom att vara olika och att ha olika 

erfarenheter, bakgrund och synsätt” (respondent 7). Respondenternas positiva attityd kring 

etnisk mångfald och människors olikheter kan vara en följd av att de är uppväxta i ett 

mångkulturellt och multietniskt samhälle (Smola & Sutton, 2002). Samtliga respondenter 

poängterade även att det är viktigt att vara tolerant mot olikheter och bemöta nya människor 

med ett öppet sinne för att lättare förstå och acceptera varandras olikheter. Resultatet stämmer 

väl överens med tidigare forskning att ett utbyte av erfarenheter kan omvandlas till 

applicerbar kunskap, främja nya tankesätt och motverka fördomar samt främlingsfientlighet 

hos individen (McFarlin, 2018; Mlekov & Widell, 2013; Fägerlind & Ekelöf, 2001).  

Kulturella skillnader. Ett fåtal av respondenterna påpekade att vi svenskar ofta 

upplevs fyrkantiga, reserverade, punktliga och att vi inte vill sticka ut från mängden samt att 

svenskar kan upplevas som exkluderande eller ignoranta fast det egentligen inte är meningen. 

Merparten av respondenterna hävdade att deras kultur har präglat deras attityder och hur de 

bemöter människor som är uppväxta i en annan kultur. Ett fåtal respondenter berättade att när 
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de varit utomlands har de omedvetet utgått från att deras egna sociala koder ska fungera i det 

nya sociala sammanhanget vilket även påvisats i tidigare studier om etnocentrism, när 

individen inte innehar tillräckligt med kunskap utgår personen från att de egna normerna är 

mest lämpliga i samtliga kontexter (Cocchiara & Campbell Quick, 2004). Av den anledning 

har respondenterna inte anpassat sig till en början utan anpassat och ändrat på sitt beteende 

när en kulturkrock uppstått. En respondent uttryckte att missförstånd kan uppstå när 

kunskapen om andra kulturer inte finns: “Det blir väldigt lätt att missförstånd uppkommer, 

och den minsta sak kan bli jättestor. Den andra personen förstår inte alls varför man gör som 

man gör och därför krockar man i värderingar eftersom att synsätten skiljer sig åt” 

(respondent 2). Ett fåtal andra respondenter påpekade att den amerikanska kulturen inte skilde 

sig mycket från den svenska, men att det finns tydliga sociala skillnader som kan upplevas 

påtagliga för individen. Däremot ansåg ett flertal av respondenterna att det kan uppstå mer 

markanta kulturkrockar med personer från länder som är mer olik den västerländska kulturen. 

Samhörighet 

Kategorisering. När frågan “Vad är det första du lägger märke till när du träffar en ny 

människa?” ställdes, svarade samtliga respondenter att de bedömer nya människor främst 

utifrån deras yttre. Respondenterna menade att i ett tidigt stadium av integration med nya 

människor bedöms personerna utifrån hur lika de är dem själva. En respondent sade: ”Jag är 

ganska bra på att döma folk [...] man sätter vissa personer i ett fack” (respondent 5). Tidigare 

forskning styrker studiens resultat om att respondenterna skapar sin tillhörighet baserat på hur 

lik den andra personen är en själv (Edling & Liljeros, 2010). Känslan av samhörigheten 

skapar en “vi och dem”- mentalitet som visar på att respondenterna skapar först sin ingrupp 

med de personer som de känner en yttre samhörighet med. Ett fåtal av respondenterna menade 

att integrationen fortsätter vidare om personerna delar gemensamma intressen eller 

vardagsliv. I tidigare forskning om Social Identity Theory har det konstaterats att individen 
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utformar sin identitet i förhållande till hur personen identifierar sig med gruppen vilket 

således respondenterna ansågs göra (Tajfel & Turner, 1986). Som tidigare forskning av 

Edling och Liljeros (2010) nämnde respondenterna att de dras till personer som de delar 

liknande intressen med. Respondenterna poängterade däremot vikten av att utsätta sig själv 

för olikheter för att utmanas och få nya perspektiv: ”Det är mycket bekvämare att arbeta med 

en person som har liknande värderingar och uppfattning som en själv [...] men för att man ska 

utvecklas behöver man bli ifrågasatt, utmanas och träffa någon som har en annan uppfattning” 

(respondent 4). En respondent vidareutvecklade resonemanget och uttryckte att ny kunskap, 

erfarenheter och upplevelser får människor att börja reflektera över sina egna handlingar och 

värderingar: 

Jag tror att man hela tiden ska arbeta med mångfald för att ha en tillåtande och 

öppen kultur och inte bara ta den för givet, utan jag tror det är viktigt att ha 

personer som arbetar med det och se till att det verkligen fungerar så man inte 

bara låter det vara och tror att det löser sig själv liksom. – Respondent 11 

Samtliga respondenter yttrade att på en arbetsplats kommer individen arbeta och umgås med 

människor som den inte själva valt. Ett fåtal av respondenterna poängterade att det är otroligt 

viktigt att vara tolerant mot olikheter i sin arbetsprofession. Ett fåtal respondenter i linje med 

tidigare forskning att om de inte kan identifiera sig med någon annan i arbetsgruppen kan det 

skapas en lägre känsla av sammanhang, vilket kan leda till att de lämnar verksamheten (Tajfel 

& Turner, 1986).  

Segregation. Majoriteten av respondenterna möter dagligen människor som talar ett 

annat modersmål eller har en annan bakgrund än dem själva. En merpart av respondenterna 

studerar sin utbildning på engelska och med ett flertal inresta studenter och respondenterna 

upplever att det finns grupperingar mellan dem själva och de inresta studenterna. Studiens 

respondenter påpekade att de inte har utsatts för diskriminering på grund av sitt utseende eller 
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språk men däremot uttryckte ett fåtal av respondenterna att de hört diskriminerande åsikter 

om de inresta studenterna på högskolan. Respondenterna menade att fördomar är en 

bidragande faktor till varför de inte integrerat med grupper som skiljer sig från ens egna. 

Essed (1991) åsyftade i sin forskning om fördomar att om en person inte innehar tillräckligt 

med kunskap om någon, används generaliseringar som ramverk för antaganden om andra 

personer. Dessa generaliseringar skapas även utifrån vad ens grupp tycker om andra grupper, 

vilket även kan ha varit en bidragande faktor till segregationen mellan respondenterna och de 

inresta studenterna. En merpart av respondenterna trodde att grupperingarna på högskolan 

troligtvis har uppstått på grund av språkskillnader. Respondenterna uttryckte att det är 

bekvämare att uttrycka sig på sitt modersmål. I situationer där svensktalande personer utgör 

en majoritet menade respondenterna att det blir en naturlig fallenhet att svenska talas och att 

respondenterna inte anpassar sig till minoriteten. Respondenterna ansåg därav att språket är en 

bidragande faktor till att en omedveten exkludering uppstår bland studenterna på högskolan: 

“[...] jag tror inte folk menar illa för de tänker inte riktigt på det, men när det kommer till 

språket kan andra uppleva att de känner sig utstötta” (respondent 12). En av respondenterna 

tyckte att språket har en stor betydelse när det kommer till att lära känna nya människor då det 

annars kan försvåra processen att bilda en uppfattning om personen: “Det blir enklare att 

avgöra vem personen är om den pratar samma språk som en själv. Om det är någon som 

pratar ett annat språk är det svårare eller det tar längre tid att uppfatta vad det är för typ av 

person” (respondent 17). Ovanstående resultat stämmer överens med Loden och Roseners 

(1991) forskning att språkskillnader kan leda till att integrationen hämmas eftersom att 

missförstånd och andra kommunikationssvårigheter kan uppstå.  

En respondent nämnde även att det är tidskrävande att integrera med en person som 

inte är uppväxt i samma kultur som en själv eftersom det kan vara svårt att förstå varandra, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning (Guala et al., 2012; Broomé et al., 2001; Cox, 
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1993). En av respondenterna uttryckte att det är därför som det uppstår “vi och dem” - 

grupperingar vilket respondenten såg som en anledning till segregationen. Detta bekräftar 

även Social Identity Theory som menar att människor som inte växt upp i samma omgivning 

kan ha svårt att identifiera sig själv med varandra vilket kan bidra till att segregering uppstår 

(Tajfel & Turner, 1986). Samtliga respondenter hade däremot ett intresse av att lära sig om 

andra människor och kulturer trots att de tycker det är bekvämare att umgås med likasinnade 

och uttrycka sig på sitt modersmål. En av respondenterna ansåg att segregationen mellan 

denne och andra grupper av människor inte beror på vart de kommer från eller på grund av 

deras etniska härkomst utan beror på intressen och vardagsliv. 

Den etniska mångfaldens inverkan på organisationer 

Globalisering. Samhället är under ständig förändring och samtliga respondenter hade 

en insikt i globaliseringens inverkan för Sveriges organisationer. Respondenterna yttrade att 

det är en nödvändighet för svenska organisationer och för deras egen skull att hänga med i 

utvecklings- och mångfaldsarbete för att svenska organisationer ska kunna verka på den 

globala marknaden. Detta överensstämmer med tidigare forskning som påvisar att 

mångfaldsarbete är viktigt för att organisationer ska överleva på den globala marknaden 

(Brodock & Massam, 2016; Handelskammaren, 2010; Wilson Burns & Ulrich, 2016; Mlekov 

& Widell, 2013: Fägerlind & Ekelöf, 2001). Respondenterna förde resonemanget vidare och 

uttryckte att det är dags för Sveriges organisationer att spegla samhället för att kunna möta 

kunders behov för att kunna bli konkurrenskraftiga. Ett fåtal respondenter belyste 

mångfaldens innebörd för organisationers interna utveckling: “Om man är för många 

likasinnade personer, med samma bakgrund på arbetsplatsen, så tror jag inte det blir en stor 

utveckling på företaget” (respondent 7). En respondent uttryckte att mångfald är framtiden för 

organisationers överlevnad på den globala marknaden: 
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Jag ser mångfalden som en nödvändighet för svenska företag om de som vill 

verka i något annat land än Sverige. Även om ett företag bara verkar på den 

svenska marknaden, så finns det nog inte ett enda företag som kan säga att de 

helt och hållet jobbar med saker som är från Sverige [...] Jag tror att alla har 

nytta av mångfald och jag skulle också vilja säga att man lär sig mycket av 

andra. – Respondent 17 

Ansvar. I linje med tidigare forskning (Benschop, 2001; Fägerlind, 2012; Kossek & 

Lobel, 1996) ansåg fem respondenter att de som rekryterar har en betydelsefull roll i 

mångfaldsarbetet. Respondenterna uttryckte att det är de som rekryterar som har det yttersta 

ansvaret för att anställa människor med olika bakgrund. Majoriteten av respondenterna 

menade samtidigt att huvudansvaret kring organisationens mångfaldsarbete måste komma 

uppifrån ledning och genomsyra hela organisationen. En respondent uttryckte: 

I ett företag är det styrelsen eller VD:n som är ytterst ansvarig för 

mångfaldsarbete eftersom att det är de som kan påverka i alla led. Ju längre ner 

man kommer i organisationen, ju mindre ansvar. Däremot har alla ett ansvar 

men det krävs att toppen är med på det för att “de där nere” ska kunna arbeta 

med det. – Respondent 17 

Ett fåtal av respondenterna uttryckte att det är svårt att påverka nerifrån och upp. 

Respondenterna menade att det är lättare att göra något åt problemet om någon i ledande 

position tar ansvaret och tar ställning kring frågan. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som visar på att ledningen bör visa vägen för vad organisationen eftersträvar 

(Groeneveld & Verbeek, 2012).  



 27 

En liten andel av respondenterna upplevde att en del svenska organisationer använder 

mångfald på fel grunder. Att organisationerna anställer mångfald bara för att de utåt sett vill 

visa att mångfald representeras inom deras organisation: 

Jag skulle vilja säga att en nackdel med mångfald är att organisationer utgår 

ifrån samhällsnormen för att framstå som att de anställer personer med annat 

etniskt ursprung bara för att skaffa etnisk mångfald, för att det ser bra ut och att 

de genuint inte arbetar med det. – Respondent 12 

Andra respondenter förde resonemanget vidare och menade för att kunna främja 

mångfaldsarbete i en organisation räcker det inte bara att anställa personer med annan 

bakgrund än vad majoriteten består av för att representera mångfald. Respondenterna hävdade 

att det krävs ett aktivt arbete och rätt resurser för att förverkliga organisationens 

mångfaldsarbete: “Istället för att bara säga: “Vi främjar mångfald och att alla är välkomna”, 

att man faktiskt gör lite mer action av sina ord och trycker mer på hur viktigt 

mångfaldsarbetet är i det stora hela” (respondent 15). En annan respondent utvecklade 

resonemanget: 

Arbetet kräver tid, resurser och engagemang [...] organisationen kan inte säga 

“Vi är ett företag där man anställer människor från olika delar av världen, 

varsågod att jobba tillsammans!” för det funkar inte så. Jag tror att man hela 

tiden ska arbeta med mångfald för att ha en tillåtande och öppen kultur och inte 

bara ta den för givet, utan jag tror det är viktigt att ha personer som arbetar 

med det och se till att det verkligen fungerar så man inte bara låter det vara och 

tror att det löser sig själv liksom. För människor kommer att krocka för att de 

är olika, företaget måste arbeta med anpassningsprocessen för att människor 

ska förstå varandra [...] — Respondent 2 
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Respondenterna yttrade att mångfald inte är speciellt enkelt att implementera i en arbetsgrupp 

eftersom det även kan skapa interna konflikter för att medarbetare är olika och inte förstår 

varandra vilket också påvisats i Cox (1993) och Earley och Angs (2003) forskning. 

Organisationer måste av den anledningen implementera och specificera sitt mångfaldsarbete 

så det passar in i just den specifika organisationen. I linje med Fägerlinds (2012) forskning 

påpekade en respondent att det är viktigt att organisationens mångfaldsarbete genomsyras i 

organisationskulturen för att belysa mångfaldens innebörd i samtliga parter och för att kunna 

skapa en inkluderande arbetsmiljö. Enligt Tangen (2013) är det inte förens när 

mångfaldsarbetet blir tillräckligt seriöst och djupgående utfört inom organisationen som det 

kan leda till att höja organisationens prestationsförmåga.  

Inkludering. När frågan om hur organisationer kan göra för att skapa en inkluderande 

mångfaldskultur ställdes, uppstod en insikt hos ett flertal respondenter att de tidigare inte hade 

reflekterat över integreringsarbetet. En respondent påstod att inkluderingen tas för given 

eftersom det inte påverkar de själva: “Det är lätt för mig att säga “nej, det är inte ett problem” 

men sen så vet jag att det är lättare för mig som helsvensk, att i ett svenskt samhälle bara få 

allt och inte bli ifrågasatt” (Respondent 4). Samtliga respondenter hävdade också att det 

individuella ansvaret har en lika central och betydelsefull roll när det kommer till 

mångfaldsarbete. En respondent påpekade att det måste finnas en förståelse för hur andra kan 

uppleva situationer: 

Man måste anstränga sig och ta hänsyn till att man faktiskt inte ser på saker på 

samma sätt eller beter sig på samma sätt, att man har olika sociala koder men 

det är snarare intressant men samtidigt är det givetvis jobbigt för att man måste 

ju tänka ett steg längre och det är man ju inte alltid van vid. – Respondent 8 

En liten andel av respondenterna menade att det är viktigt att försöka anpassa sig för att skapa 

en inkluderande miljö oavsett sammanhang, för respondenterna ansåg att integreringen kan 
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hämmas på grund av att de är för bekväma och av den anledning uppkommer grupperingar. 

Respondenterna uttryckte även att det krävs ett aktiv val att anpassa sig och förstå sin 

omgivning. En respondent uttryckte: 

Det är en utmaning för en själv. När man går in i projekt har man ett visst 

mindset om hur man ska nå målet med projektet och om man får samarbeta 

med en person som har ett annorlunda mindset än ens eget kan det uppstå 

förvirring. Då behöver båda parter anpassa sig utifrån den andra och 

tillsammans arbeta för att nå målet. – Respondent 3 

 Samtliga respondenter åsyftade att det individuella ansvaret är essentiellt och det inte 

går att tänka att andra ska ta ansvaret. Respondenterna menade att om en själv inte tar ansvar 

över sina egna handlingar, hur kan personen då anta att andra ska göra det? En respondent 

uttryckte att det individuella ansvaret är det viktigaste för att det är det enda vi själva kan 

påverka. Ett fåtal respondenter yttrade således att en person kan skapa en medvetenhet hos 

andra människor genom att lyfta viktiga ämnen och prata om dem på ett naturligt sätt. Denna 

medvetenhet kan frambringa en inre reflektion hos individen. Ett flertal respondenter uttalade 

att när de möter människor från andra kulturer har de blivit bemötta med en öppenhet som de 

ansåg inte finns i Sverige. En respondent menade att andra länders öppenhet är väldigt 

inspirerande och att svenskar borde lära sig mer av andra länder. En respondent yttrade vidare 

att det behövs fler människor som uppmärksammar viktiga ämnen för att skapa medvetenhet 

och förståelse hos fler. 

Diskussion 

 Syftet med studien var att undersöka vilka attityder högskolestudenter har till etnisk 

mångfald. Syftet diskuteras i förhållandet till resultatet som uppstått och de slutsatser som 

dragits. Därefter redogörs studiens begränsningar och våra förslag på framtida forskning inom 

ämnet. 
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Med utgångspunkt från intervjuerna framkom det att etnisk mångfald kan upplevas 

som ett komplext, känsligt och svårt ämne att prata om och diskutera, vilket baserades av 

omgivningens påverkan, en bristande kunskap och medvetenhet om människors olikheter. Å 

andra sidan hade samtliga respondenter en positiv attityd till etnisk mångfald samtidigt som 

respondenterna tenderade att hellre umgås med likasinnande personer på grund av 

gemensamma intressen, vardagsliv, bakgrund och inte utifrån främlingsfientliga åsikter. 

Respondenterna menade att det underlättar att tala sitt modersmål och umgås med personer 

som har samma vardagsliv och intressen som en själv. Den aktuella studien stämmer överens 

med tidigare forskning om Social Identity Theory: att individen skapar sin tillhörighet baserat 

på hur lik den andra personen är en själv (Tajfel & Turner, 1986). Känslan av samhörighet 

skapar individens ingrupper vilket respondenterna även tenderar till att göra (Guala, Mittone 

& Ploner, 2012; Solomon, 2008). I linje med tidigare forskning menade respondenterna att 

olika grupper uppstår när människor saknar tillräckligt med information om andra människor, 

då appliceras och används gruppens förutfattade meningar och generaliseringar som 

referensramar (Essed, 1991). Fördomarna och generaliseringarna kan vara bidragande 

faktorer till att människor som tillhör en etnisk minoritet får svårt att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden. Detta kan bero på att medarbetarna som tillhör majoriteten då 

applicerar sina fördomar och dessa fördomar styr deras attityd och beteende mot minoriteten 

och andra grupper som är olik dem själva (Solomon, 2008; Boström, 2017). Ofta skapas 

fördomar omedvetet i brist på förståelse och insikt om sin egna roll och tillhörighet i 

samhället. Alla samhällen består av normer och kategoriseringar som påverkar hur en 

människa behandlas och vilka förutsättningar individen har i samhället. Detta bidrar till att 

människor ser samhället utifrån sin egen vardag och synvinkel vilket även kan hämma 

människors förståelse om hur andra människor lever eftersom individen utgår från sig själv 

(Edling & Liljeros, 2010). Av den anledning är det viktigt för svenska organisationer att 



 31 

analysera deras organisationskultur om vilka normer, förväntningar, språk, bemötande och 

beteende som bidrar till ojämlikhet och förstärker homogenitet. Detta behövs göras för att 

kunna skapa en inkluderande organisationskultur (Fägerlind, 2012).  

 Samtliga respondenter hävdade att arbeta med mångfald är en kontinuerlig process för 

att kunna bli mer tolerant och förstående mot olikheter. Samtidigt anser vi att det är 

nödvändigt att människor blir mer medvetna om sin egen position för att inse att det är 

människors värderingar och föreställningar om andra människor som orsakar 

integrationsproblematiken. Enligt Berry och Kims (1988) forskning måste individer först 

skapa en medvetenhet om sitt eget beteende, värderingar och kultur för att kunna förstå andra 

människor. Studien påvisade att trots att respondenterna umgås med likasinnade har de ett 

intresse att umgås och lära sig av andra människor och deras kulturer vilket motsäger tidigare 

forskning om Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1986). Respondenterna tyckte att deras 

tidigare erfarenheter med representanter från andra kulturer har bidragit till nya utmaningar 

som genererat i kunskap och utveckling vilket de ser som viktigt för deras egen utveckling 

samt organisationens. I den aktuella studien yttrade respondenterna på en arbetsplats kommer 

individen arbeta med människor som de inte själva valt och därav anser de att det är viktigt att 

vara tolerant mot olikheter i sin arbetsprofession. Studiens resultat stämmer överens med 

tidigare forskning som konstaterade att intresset och nyfikenheten som respondenterna 

besitter är ett första steg för att kunna motverka rädslan som de innehar och desto mer de 

upplever andra kulturer och samarbeten med olikheter desto mer inser de sin egen position 

(Ang & van Dyne, 2008).  

 Samtliga respondenter är medvetna om att det svenska samhället är under ständig 

förändring och globaliseringens följder påverkar svenska organisationer (Scott, 2000). 

Respondenterna förde samma resonemang som tidigare forskning: för att svenska 

organisationer ska kunna fortsätta verka inom den globala marknaden måste de tillvarata på 
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olikheterna som mångfalden tillför. Studiens respondenter förde samma resonemang som 

tidigare forskning: mångfalden behövs för att svenska organisationer ska kunna tillfredsställa 

en bredare marknad och bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden (Brodock & 

Massam, 2016; Handelskammaren, 2010; Wilson Burns & Ulrich, 2016; Mlekov & Widell, 

2013; Fägerlind, 2012; Fägerlind & Ekelöf, 2001). Respondenterna poängterade att det är 

viktigt för svenska organisationer att anpassa sig utifrån samhället och avspegla den marknad 

som de riktar sig mot. Enligt Tangen (2013) är det genom att organisationers ledning tar 

ansvaret och prioritera mångfaldsarbete som det kan leda till att organisationen blir 

konkurrenskraftig. Om organisationen visar att de prioriterar mångfaldsfrågor kan det leda till 

nya möjligheter vilket kan göra att organisationen ses som en attraktiv arbetsgivare och 

attraherar den kompetens som behövs vilket också tidigare forskning visat (Cox & Blake, 

1991; Brodock & Massam, 2016; Czaika & Haas, 2014; Fägerlind, 2012). Respondenterna 

yttrade att organisationer bör dra nytta av en heterogen grupp för att olikheter bidrar till fler 

infallsvinklar och andra perspektiv som tidigare inte ens skulle vara aktuella eller som 

organisationerna inte ens skulle tänkt på.  

            Det kommer alltid finnas människor med främlingsfientliga åsikter i Sverige som inte 

håller med om att etnisk mångfald bör främjas. Däremot anser vi i linje med studiens resultat 

och tidigare forskning att Sveriges organisationer bör arbeta mer med etnisk mångfald i takt 

med samhällets förändring för att ha förståelse för den nya marknaden, kunna bemöta nya 

behov och för att bli konkurrenskraftiga. Därav är det centralt att diskutera etnisk mångfald 

och dess påverkan mer på arbetsplatsen för att försöka få medarbetare att se individen utifrån 

ett mer neutralt perspektiv och inte utgå utifrån sina förutfattade meningar som redan på 

förhand dömer människor. Det är däremot enklare sagt än gjort för det kommer alltid finnas 

en “vi och dem”- mentalitet som gör att människor som är olik majoriteten eller personens 

egna grupp utesluts och kategoriseras in i facket “de andra”. Människan är en social varelse 
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som behöver känna samhörighet till en grupp och gruppens normer och värderingar styr 

individens beteende i olika sammanhang. Därför behövs det arbetas aktivt med mångfald- och 

inkluderingsarbetet. Respondenterna yttrade att organisationer inte bara kan rekrytera 

mångfald för att öka sin legitimitet, för vad är det för nytta att anställa olikheter om 

organisationen ändå inte arbetar med inkluderingen? 

Sammantaget ger en ökad kunskap om den framtida arbetskraftens attityder till 

etnisk mångfald en förståelse för hur viktigt studiens respondenter tycker det är att svenska 

organisationer prioriterar sitt mångfaldsarbete för att de ska kunna verka inom en global 

marknad. Slutligen anser vi att respondenternas öppenhet kring etnisk mångfald kommer 

kunna förenkla HR:s framtida arbete med att bedriva mångfaldsfrågor och implementera 

dessa i svenska organisationer. 

Studiens begränsningar 

Mångfaldsbegreppet i den här studien har begränsats till etnisk mångfald. Vi anser 

att etnisk mångfald bör diskuteras och främjas mer i samhället. Våra tankar har påverkat vår 

utformning av studien samt dess utfall. Däremot antog vi inte att studiens respondenter skulle 

ha en lika öppen inställning mot etnisk mångfald som vi har. Det har således varit viktigt för 

oss att inte påverka respondenternas svar, analysen av data samt studiens resultat utifrån våra 

egna åsikter. Respondenterna som tillhör generation Y begränsades till att vara studerande på 

Jönköping University eftersom studien syftade till att undersöka vad nästkommande 

arbetskraft hade för attityder kring etnisk mångfald. Vi är även själva studenter och är 

medvetna om att det här kan ha påverkat hur neutrala vi varit under studiens gång. Det finns 

både för- och nackdelar med att vara en del av målgruppen som studeras. En fördel var att vi 

har en likartad bakgrund, etnicitet samt ålder som respondenterna, vilket kan ha skapat ett 

förtroende hos respondenterna (Hodkinson, 2005). En nackdel kan däremot vara att 

författarna och respondenterna kan ha tagit vissa saker för givet, som kan ha resulterat i att en 
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del följdfrågor inte ställdes under intervjuerna från båda parter. Därför var det viktigt att 

författarna distanserade sig från ämnet för att bevara vår neutralitet (Brannick & Coghlan, 

2007; Chavez, 2008). Följaktligen har vi vägt för- och nackdelar mot varandra, men upplevde 

att “insider” perspektivet var till vår fördel i studien.   

Förslag på framtida forskning 

Vi upplever att det finns en begränsad forskning ur arbetstagarens perspektiv kring 

mångfaldsarbetet. Av den anledningen föreslår vi att arbetstagare som tillhör generation X 

eller Z bör studeras vidare för att jämföra de olika generationernas attityder till etnisk 

mångfald. Vidare skulle det kunna vara av intresse att undersöka vad internationella studenter 

har för attityder till ämnet samt hur de upplever möjligheten att inträda på den svenska 

arbetsmarknaden. Studien är inte generaliserbar och förslagsvis skulle ytterligare forskning 

kunna utföras genom att använda en kvantitativ metod för att göra den mer generaliserbar.  
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Tillkännagivande 

Vi vill till att börja med tacka samtliga respondenter som vi fick nöjet att intervjua. Utan er 

hjälp skulle studiens genomförande inte varit möjlig. Vid alla intervjutillfällen blev vi 

bemötta på ett väldigt trevligt sätt och alla respondenter gav oss värdefulla insikter till 

studien. Vidare vill vi rikta ett tack till vår handledare Emma Neal. Slutligen vill vi tacka våra 

familjer och vänner som stöttat oss under arbetets gång 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 
 
Hej! 

Våra namn är Evelina Rentorp och Josefine Artman och vi studerar Human Resources med 

inriktning psykologi vid Jönköping University. Just nu skriver vi vårt examensarbete 

som syftar till att undersöka högskolestudenters attityder till etnisk mångfald. Vi skulle därför 

vilja ta del av dina erfarenheter genom en intervju. Intervjun kommer ta mellan 25–40 

minuter och kommer genomföras under V.12-V.13 vid ett tillfälle som passar dig bäst.

      

Vi vill också̊ poängtera att det finns etiska riktlinjer som vi tar ställning till under, innan och 

efter intervjun. Under hela processen kommer du att vara anonym och har rätt att avbryta 

intervjun om så önskas. Materialet som vi får in kommer bearbetas konfidentiellt, vilket 

innebär att endast vi kommer kunna ta del av hela materialet. Intervjun kommer att spelas in, 

för att sedan transkriberas och därefter kommer materialet raderas efter att examensarbetet 

godkänts. Självklart kommer du att kunna ta del av studien och resultatet när arbetet är klart 

och godkänt om du så önskar. Vid frågetecken tveka inte att höra av dig! 

 

Härmed frågar vi om du vill vara med i vår studie? Vi skulle gärna vilja att du hör av dig 

genom att besvara det här mailet så fort du har möjlighet.  

 

Ha en fin dag! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Evelina Rentorp & Josefine Artman 

 

Kontaktuppgifter: 

Evelina Rentorp, 07XXXXX, reev1622@student.ju.se 

Josefine Artman, 07XXXXX, arjo1695@student.ju.se 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 
 
Inledande information  

• Presentation av oss. 
• Studiens syfte 
• Intervjuns upplägg och hur länge den beräknas ta samt förtydligande att respondenten 

kan när som avbryta intervjun om du känner dig obekväm.  
 
Anonymitetsskydd  

• Du är anonym. 
• Intervjun kommer spelas in och ingen kommer få lyssna på det inspelade bandet 

förutom oss två och inspelningen kommer raderas så fort examensarbetet är färdigt. 
• Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och det ska inte gå att avläsa vem som 

sagt vad. 
• Få respondents medgivande att spela in intervjun.    
• Några frågor innan vi börjar? 

 
Inledande frågor  

• Vad för könsidentitet har du? 
• Vilket födelseår är du född?  
• Vid vilken fakultet studerar du vid?   
• Vilket utbildningsspråk har ditt program?  
• Har du arbetat innan dina studier/ eller arbetar du vid sidan av dina studier?  
• Har du upplevt andra kulturer som skiljer sig från den skandinaviska?  

• Vilken/vilka? 
• Hur upplevde du det? 

Attityder 
• Vad är det första du lägger märke till när du träffar en ny människa?  
• Reflekterar du någonsin kring dina egna normer och värderingar som du präglats och 

formats av? 
• Om ja, i vilken situation? Om nej, skulle du vilja utveckla.  
• Upplever du barriärer eller svårigheter när det kommer till att bemöta människor med 

annan etnicitet än din egen?  
• När du samarbetar med människor som är olik dig själv vad får det sig att känna?  
• Hur skulle du beskriva begreppet etnisk mångfald? 
• Hur upplever du situationer där du själv utgjort en etnisk minoritet?  
• Upplever du att det finns en mångfaldskultur på JU?   

- Om ja, hur? Om nej, varför?  
• Har du upplevt situationer när du inte känt att du har vågat uttrycka dig som du vill på 

grund av det rådande samhällsnormer om att vara ”politisk korrekt”?  
• Skulle du vilja berätta om en sådan situation?  

• Ser du några nackdelar med mångfald? 
• Ser du några fördelar med mångfald? 

 
Studenters syn på etnisk mångfalds inverkan för organisationer 

• Under din studietid på JU, har du någon gång kommit i kontakt med diskriminerings 
problematik?  

• Anser du att etnisk mångfald påverkar svenska organisationer? 
• Om ja, hur? 
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• I en organisation, vem eller vilka anser du bär huvudansvaret kring att främja 
mångfald?  

• Varför …? 
• Hur tycker du en organisation kan göra för att skapa en inkluderande mångfaldskultur? 

• Exempelvis JU 
• Vad för individuellt ansvar har du kring att skapa en inkluderande arbetskultur? 

 
Avslutning 

• Något ni vill stryka? 
• Finns det något du tycker att vi utelämnat eller något du vill tillägga? 
• Intervjuaren tar upp viktiga lärdomar kring intervjun och sammanfattar sin uppfattning 

för att bekräfta att det som sagts stämmer överens med respondentens.   
• Frågar om respondenten vill ta del utav studien när den är färdigställd.  

 
 


