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This is a study of the discussions and sense making that HR-professionals and HR-students 

present concerning the phenomenon of diversity, through the theory of social representation. 

Our purpose is to study the reasoning around the phenomenon of diversity and what meaning 

HR-students and HR-professionals create around it. This study also attempts to examine how 

HR-professionals and HR-students reasoning and interaction differ from each other. In this 

study we have used the qualitative method of social representation through focus groups. 

The common themes found in the data material were the meaning of the phenomenon 

diversity, how the work with human resources can be connected to the phenomenon of 

diversity and diversity as an issue in society. The main result in this study was that we found a 

wide range of meaning put into the word diversity by the participants and that the individuals 

in the focus groups actively strived for consensus.  
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1. Inledning 

 

Mångfald är något vi anser är ett spännande och dagsaktuellt ämne att forska i då vi är 

blivande personalvetare och med stor sannolikhet kommer att bemöta detta i vår yrkesroll. På 

senare tid har det gått att läsa i olika medier om studier som visar på fördelar för företag att 

arbeta med mångfald. Samtidigt har flera stora politiker i Europa gått ut och talat om att de 

misslyckats med sin integrationspolitik i respektive länder, vilket är en del av mångfald. Vi 

upplever att företag är stolta över och gärna framhäver sitt mångfaldsarbete och idag är det 

möjligt att vinna priser för det. Detta trots att det är ett fenomen som många forskare inte 

riktigt kan komma överens om hur man ska benämna eller definiera. Vi kommer i den här 

studien att benämna mångfald som ett fenomen då det är brett i sin begreppsbetydelse och 

odefinierat, dessutom benämns det ofta som ett fenomen i forskningen kring mångfald, se 

kapitel 3. Vi vill med den här uppsatsen utveckla hur resonemangen förs kring mångfald av 

den yrkesgrupp eller blivande yrkesgrupp som till stor del arbetar med denna typ av frågor, 

nämligen personalvetare.  

 

1.1 Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Margareta Aspán för det engagemang hon visat oss och all den 

tid hon lagt ned på att ge oss konstruktiv kritik. Vi vill också tacka alla de studenter och 

yrkesverksamma personalvetare som deltog i fokusgrupperna så att den här studien blev 

möjlig att genomföra.  
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2. Bakgrund 
 

Mångfald är ett mångfacetterat begrepp som diskuteras i forskarvärlden och förmedlas via 

olika medier till samhället (A K. Roth, 2006). Genom några exempel vill vi visa vilka olika 

typer av bilder av fenomenet mångfald som förmedlas ut av svensk och internationell media. 

Hösten 2012 har det varit blandade budskap i medierubrikerna i Sverige, bland annat har 

rekryteringsföretaget Manpower lyfts fram för sitt engagemang i mångfaldsfrågor (Personal & 

Ledarskap, 2012). I TV och dagstidningar har också olika aktioner och uttalanden från 

politiker inom riksdagspartiet Sverigedemokraterna uppmärksammats. Under november 2012 

kunde vi läsa om en sverigedemokratisk riksdagsledamot som polisanmälts för att ha 

förolämpat en vakt i Riksdagen, som hade utländskt påbrå, med kommentaren ”jag är så trött 

på det här invandrarsamhället” (UNT, 2012). Detta kan anses vara ett obehagligt uttalande för 

många men det visar en del av vad som får utrymme i media gällande mångfald i dagens 

Sverige, det vill säga etnicitet. För att ge lite statistik kan det nämnas att vid 2011 års slut 

bodde det cirka 1,4 miljoner utrikesfödda personer i Sverige. Det vanligaste ursprungslandet 

var vid den här tidpunkten Finland (SCB, 2012).  

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uttalade sig i oktober 2010 om att hon ansåg att 

den mångkulturella samhällsplanen för Tyskland hade misslyckats. Detta då de inte klarat av 

att skapa förutsättningar för att främja att människor av olika härkomst skulle ta sig ut på 

arbetsmarknaden. Mångkulturalismen som politisk idé ansågs här vara en av anledningarna 

till segregationen man såg hos landets innevånare (BBC News Europe, 2010). Detta är även 

något som Frankrikes president Nicolas Sarkozy talade om, då gällande det franska samhället, 

på en EU konferens den 11 februari 2011: 

We have been too concerned about the identity of the person who was arriving and 

not enough about the identity of the country that was receiving him, he said in a 

television interview in which he declared the concept a "failure" (The Telegraph, 

2011). 

Dessa resonemang som två framträdande politiker i EU presenterar visar att fenomenet 

mångfald är aktuellt inte bara i Sverige utan också i andra delar av världen. Båda politikerna 

uttrycker att de mångfaldssatsningar som respektive länder gjort fram till den här tidpunkten 

inte haft ett lyckat resultat. USA:s president Barack Obama skrev i augusti 2011 under ett 

verkställande uppslag för att främja mångfald och inkludering i den federala arbetsstyrkan 

inom rekrytering, anställning, befordringar, pensioner, kompetensutveckling och utbildning. 

President Obama menade att den federala staten är den största arbetsgivaren i landet och 

därför borde föregå med gott exempel. Det var kontoret för personalledning som skulle 

verkställa uppslaget, vilket är deras motsvarighet till personalavdelning (USA Office of 

Personel Management, 2011).  

I Sverige presenterades mångfald i sin vida begreppsbemärkelse på 1990-talet då det 

uppmärksammats att den svenska befolkningssammansättningen förändrats till en sådan grad 
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att det inte längre gick att ignorera för samhället och dess politiker
1
. Sverige hade blivit ett 

mångkulturellt samhälle och det fördes livliga diskussioner kring den åldrande befolkningen, 

löneklyftorna mellan män och kvinnor samt kraven på att handikappanpassa samhället. 

Pressen på arbetsgivare inom den offentliga sektorn och näringslivet att bedriva verksamhet 

med mångkulturellt engagemang har sedan dess ökat, bland annat genom förtydliganden inom 

diskrimineringslagstiftningen men också med påtryckningar från politiker (A. K. Roth, 2006). 

Vi kommer från denna samhällspolitiska nivå att röra oss ner på organisationsnivå i 

teoribildningen och även på individnivå för att möjliggöra förståelse för de resonemang som 

förs kring mångfald som fenomen. 

Mycket av den forskning som finns kring fenomenet mångfald bygger på studier inom 

organisationer och ibland på enskilda individers erfarenheter, vilket vi kommer att presentera i 

kapitel 3. Där visas det bland annat att det finns en problematik kring att definiera begreppet 

mångfald och det kan tyckas säga sig självt att det följer svårigheter för organisationer att 

själva definiera fenomenet och därigenom arbeta med det. Trots detta är det många företag i 

Sverige som satsar på att arbeta med mångfald och idag kan företag vinna priser för sitt arbete 

med mångfald. Exempel på aktörer som delar ut mångfaldspriser är Academic Search (2012), 

Sandvikens kommun (2012), Framtidsskapet (2011) och Diversity Index (2012).  

I organisationer är det ofta personalavdelningen som hanterar denna typ av 

organisationsfrågor och därför kommer vi i den här studien använda oss av fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod och bjuda in yrkesverksamma inom HR
2
 och studenter som läser vid 

Stockholms universitet på PAO programmet
3
. Vi kommer att använda oss av begreppen HR 

och personalvetare som synonymer då de är olika benämningar på samma yrkesområde. 

Avsikten med studien är att erhålla fördjupad kunskap om personalvetarstudenters och 

yrkesverksamma personalvetares meningsskapande av fenomenet mångfald, samt få förståelse 

för hur de olika grupperna människor i samtal med varandra skapar och upprätthåller 

kunskap. Teori kring fokusgrupper och sociala representationer, vilket handlar om hur 

grupper gemensamt konstruerar och framför kunskap, används för att generera kunskap och 

analysera detta fenomen. Resonemangen, samberättandet och normer samt avvikelser som 

framkommer kring meningsskapandet av mångfaldsfenomenet är det centrala i arbetet med 

fokusgrupperna.  

 

  

                                                           
1
 Mellan 1999-2002 ökade andelen människor födda utomlands boende i Sverige från 11 till 22 procent (A. K. 

Roth 2006). 
2
 Human Resources med den svenska betydelsen personalvetare.  

3
 Personal, arbetsliv och organisationsprogrammet. Ett kandidatprogram som genererar 180hp med tre olika 

inriktningar: pedagogik, sociologi och psykologi. Utbildningen genomförs vid Stockholms Universitet och är en 

personalvetarutbildning (Stockholms universitet, 2012). 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt redogör vi för den teori och tidigare forskning som den här studien bygger på. 

Vi börjar med att beskriva en del av den teori som publicerats kring fenomenet mångfald. Vi 

reder ut begreppsbasen och de olika benämningarna för fenomenet mångfald. Avslutningsvis 

beskrivs vad forskning visar på gällande mångfaldsfenomenet i arbetslivet och 

universitetsvärlden, både i positiv och negativ bemärkelse. 

 

3.1 Forskning kring mångfald som fenomen 

 

Det finns många olika definitioner och benämningar på mångfald som fenomen och därför 

blir forskningen inom ämnesområdet spretig. För att beskriva fenomenet mångfald används 

ofta begreppet diskriminering som motsats, det vill säga negativ särbehandling av individer på 

grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller sexuell läggning. (A. 

K. Roth, 2006).  

Glans (2010), certifierad jämställdhetskonsult på EQO
4
, skriver att fenomenet mångfald kan 

summeras som något som lyfter fram olikheter och variationer hos människor. Detta kan ta 

sig uttryck i kategoriseringar så som funktionshinder, trosuppfattning eller religion, kön, 

etnicitet, sexuell läggning, ålder, utbildningsbakgrund eller språkkunskaper. Hon menar också 

att mångfaldsfenomenet i Sverige ofta kopplas ihop med den svenska 

diskrimineringslagstiftningen. Ett mångkulturellt samhälle menar H. I. Roth (2010), Före 

detta professor i mänskliga rättigheter, är ett samhälle som innehåller många olika kulturer. 

Kultur definieras som en samling regler, värden och symboler som bevaras av en grupp 

människor. Kultur kan med andra ord ses som ett kollektivt fenomen med viss varaktighet.  

H. I. Roth (2010) problematiserar också debatten kring assimilation
5
 till majoritetskulturen av 

minoritetsgrupper och invandrare. Svårigheterna med dagens debatt kring integrations- och 

minoritetspolitik är att det ofta förutsätts att det finns en samhällsmodell där en majoritet i 

samhället till stor del bestämmer hur samhällets utveckling ska se ut. Det gör att det redan på 

förhand har bestämts hur debatten ska föras. I det långa loppet kan detta innebära att 

politikerna istället för att ta vara på den mångfald som finns hos befolkningen förväntar sig att 

minoritetsgrupper eller andra individer ska assimileras in i den förgivettagna kulturen och 

grundvärderingarna. Enligt H. I. Roth (2010) anser politikerna att minoritetsgrupper eller 

andra individer först kan få ett jämbördigt deltagande i de centrala verksamheterna i samhället 

när de har assimilerats. I denna bemärkelse ses inte mångfalden i sig själv som ett 

samhällsproblem, istället är det den förväntade och eftersträvade assimilationen av 

medlemmarna i ett land som förhindrar mångfalden i samhället. 

                                                           
4
 Equal opportunities, ett svenskt företag som arbetar med processutveckling och värdegrundsutveckling (Glans 

2010).  
5
 Assimilation som begrepp definieras som den process där något omvandlas till att ha större likhet med eller helt 

införlivas i något annat (Roth 2010). 
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Glans (2010) och H. I. Roth (2010) har olika syn på mångfalds- eller mångkulturbegreppet 

och forskarna kan tyckas ge fenomenet mångfald olika innebörd. Glans gör ställningstagandet 

att mångfald är variation och olikheter hos människor medan H. I. Roth (2010) skriver om 

samhället som en kultur som bevaras av en grupp individer. Utifrån detta skulle det kunna 

sägas att H. I. Roth (2010) har ett mer övergripande grupp- och samhällsdynamiskt perspektiv 

än Glans (2010) som beskriver mångfald som egenskaper hos enskilda individer.  

 

3.2 Forskning kring mångfald i arbetslivet och universitetsvärlden 

 

Mångfalden i samhället reflekteras mer eller mindre på arbetsmarknaden och inom 

universitetsvärlden. I den forskning som presenteras nedan belyses både den problematik och 

de fördelar som forskningen kring fenomenet mångfald lyfter fram.  

I USA och Storbritannien har det sedan länge forskats kring diskriminering och diversity, som 

är det engelska ordet för begreppet mångfald, i arbetslivet och övriga samhället. Forskning 

kring mångfaldsfenomenet som utmynnar från dessa länder är dock ofta motstridig enligt 

Özbilgin (2009) som är professor i human resource management. Det finns fortfarande 

stereotypiska normer och fördomar i arbetslivet och universitetsvärlden som förhindrar 

mångfald och försvårar för vissa grupper att klättra i socialt anseende menar Özbilgin (2009).  

Özbilgin (2009) menar vidare att han ser en oroväckande utveckling hos de studenter han har 

mött då de inte ser mångfaldsfrågor som något av vikt för dem själva. Diskriminering är inte 

heller något som studenterna tror sig beröras av inom sitt kommande yrkesliv. Denna 

optimism är dock ofta missledd, då många former av exkludering, orättvisor och 

diskriminering består och frodas i arbetslivet trots stora historiska framsteg. 

Inom forskarvärlden finns det en skiljelinje mellan dem som anser att fenomenet mångfald 

ska ses som en problematik och dem som ser mångfald som en tillgång på arbetsmarknaden. 

Det handlar om att olika individer kopplar ihop olika saker med fenomenet mångfald 

beroende på vad de har för erfarenheter av det. Vissa ser det mångkulturella samhället som 

berikande och dynamiskt medan andra kopplar ihop det med konflikter och 

samhällsupplösning. Därför är ansatserna för att diskutera de problem som kan uppstå i ett 

mångkulturellt samhälle olika och därigenom blir också resultaten och åtgärdsplanerna olika. 

De forskare som fokuserar på problematiken gör det ofta i form av diskriminering och 

orättvisor gentemot grupper och individer (H. I. Roth, 2010 och Özbilgin, 2009).  

Forskarna Ashcraft, Muhr, Rennstam och Sullivan (2012) inom genusrelationer, makt och 

kultur menar att arbetsgivare idag kan anses vara dömda att misslyckas med att öka 

mångfalden på sina arbetsplatser oavsett om de arbetar aktivt med mångfald eller låter bli. 

Detta då teorierna kring hur de ska gå tillväga är otillräckliga och att fenomenet mångfald inte 

är tillräckligt väl definierat. De menar att arbetsgivare är i behov av en klar begreppsdefinition 

i sitt mångfaldsarbete för att arbetstagarna ska förstå vad det rent konkret är som ska 

fokuseras på och att detta är väl underbyggt av tydliga fakta. Denna uppfattning delas dock 
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inte av A. K. Roth (2006) som undervisat i ämnet diskriminering och likabehandling på 

Stockholms Universitet. Hon anser att det går att lösa mångfaldsproblematik på arbetsplatser 

genom verksamhetsåtgärder så som exempelvis medarbets- och chefsutbildning i 

mångfaldsfrågor. Det handlar om att göra medarbetare i organisationen medvetna om vilka 

föreställningar som finns på deras arbetsplats och sedan genomföra förändringar utifrån de 

förutsättningarna.  

Mångfald har av olika forskare förklarats som ålder, kön, etnicitet, kompetenser, språk, 

religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och trosuppfattning (Glans, 2010). 

Arbetsmarknadsforskarna Goodwin och O’Connor (2012) menar att det i Europa finns 

svårigheter i att få in unga högskoleutbildade på arbetsplatsmarknaden. Detta då många äldre 

inte känner att de har möjlighet att gå i pension för att ekonomin inte går ihop. Detta gör att 

anställningsåldern och ungdomsarbetslösheten ökar. Det blir med andra ord svårt för 

arbetsgivare att främja mångfald på arbetsplatser eftersom personalomsättningen stagnerar. 

Det har gjorts mer forskning kring olika gruppers förutsättningar på arbetsmarknaden. Bland 

annat en undersökning om vilka förutsättningar som individer har i arbetslivet beroende på 

deras kön som gjorts av Walsh (2012), professor i human resource management. 

Undersökningen handlar om kvinnors möjligheter att bli delägare i advokatfirmor, det vill 

säga att mångfald benämns som kön i detta fall. En annan studie av Schölin (2007), filosofie 

doktor i vårdvetenskap, sätter fokus på mångfald i arbetslivet i form av etnicitet. 

Somliga forskare anser att samhället och arbetsgivare bara har att vinna på att främja 

mångfald på arbetsmarknaden då det leder till ekonomiska förtjänster i längden. 

Undersökningar i Storbritannien gjorda av arbetsrelationsforskarna Muzio och Tomlinson 

(2012), visar att företag som släppt på förbehållen inför att anställa kvinnor och svarta i jurist-

, ekonomi- och konsultbranschen har ökat sina intäkter. Denna omsättning har i sin tur 

genererat åtta procent av BNP
6
 för år 2009 i Storbritannien. De diskuterar också att de 

aggressiva affärsmässiga drag som ofta associeras med traditionell maskulinitet har varit en 

bidragande faktor till den nuvarande finanskrisen. Glans (2010) resonerar liknande och menar 

att kunskap kring mångfald leder till bland annat bredare perspektiv på den egna 

verksamheten och marknaden, vilket i sin tur leder till större ekonomiska vinster. 

Diversity är ordet som Rönnqvist (2008), doktor vid Lunds universitet, utgår från då hon 

definierar begreppet mångfald. Det är enligt henne ett uttryck för när människor med olika 

bakgrund och egenskaper ska samarbeta i arbetslivet eller i andra sammanhang. 

Mångfaldsfenomenet är komplext och spretigt vilket gör att det inte är lätt att utifrån det 

formulera handfasta mångfaldsplaner. Resultatet av organisationernas arbete blir vagt och 

handlingsplanerna implementeras inte i verksamheten. Enligt henne handlar det istället om att 

försöka bena ut vad mångfaldsfenomenet betyder för människorna som befinner sig i 

verksamheten och genom detta försöka komma fram till en gemensam definition. Detta görs 

exempelvis genom att ha de svenska diskrimineringsgrunderna som utgångspunkt. Först då 

kan arbetsgivarna börja arbeta med mångfaldsfrågor och hur de praktiskt kan öka och 

                                                           
6
 Bruttonationalprodukten, BNP. Det sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som 

har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år 

(Nationalencyklopedin, 2012). 
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framförallt ta tillvara på mångfalden hos medarbetarna. Mångfaldsfrågor beskriver Rönnqvist 

(2008) som de saker som medarbetare och chefer kan fundera över gällande mångfald. Det 

kan handla om funderingar kring rekrytering, arbetsrätt och fördomar hos medarbetare.  

I och med diskrimineringslagstiftningen som trädde i kraft år 2009 ökade svenska 

myndigheters mångfaldsarbete och det har därifrån utvecklats till att innefatta 

mångfaldsplaner, rekryteringsprocesser, attitydarbeten och så vidare. Stadskontoret (2010) 

fick i uppdrag att analysera den strategiska kompetensförsörjningen inom 

stadsdelsförvaltningen. De skulle också informera om de riktlinjer kring mångfald som den 

svenska staten ska förhålla sig till både internt och externt. Målet är att frångå bilden av 

mångfaldsfenomenet som detsamma som antidiskriminering och istället skapa ett 

inkluderande
7
 synsätt internt och externt. Detta då myndigheter ska verka för att främja 

mångfalden i samhället och det är regeringens uppgift att som övervakande instans se till att 

målen realiseras.  

Mångfaldsarbetet inom näringslivet anses inte vara lika styrt och övervakat som inom den 

offentliga sektorn. Samhällskravet som finns är att arbetsgivarna förhåller sig till 

diskrimineringslagen
8
 i den dagliga verksamheten (H. I. Roth, 2010). Glans (2010) menar 

dock att det finns en viss styrning från politiskt håll inom näringslivet då 

diskrimineringsombudsmannen kommit med rekommendationer kring upprättande av 

mångfaldsplaner eller plan för lika rättigheter och möjligheter. 

Ovan har vi presenterat forskning inom mångfaldsfältet som visar hur spridda teorierna är 

kring fenomenet. Vi har visat att mångfald kan presenteras som allt från att vara en 

samhällstanke till hinder för specifika grupper i samhället. Detta är något som vi återkopplar 

till i slutdiskussionen för att vår studie med tidigare presenterad forskning.  

  

                                                           
7
 Här utgår stadskontoret från arbetsgivarverkets rapport kring inkluderande synsätt och det beskrivs som en 

strategi där myndighetschefer ska flytta sitt fokus från antidiskriminering till inkludering och värdesättning av 

mångfalden bland medarbetare och blivande medarbetare. Det framgår inte vilka faktorer som ska inkluderas. 

(Stadskontoret 2010). 
8
 En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker 

arbete, söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra arbete som inhyrd eller inlånad 

arbetskraft. (Diskrimineringslag 2 kap 1 § 1-4p, SFS 2008:567). 
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4. Teoretisk grund och analysmetod 
 

Här går vi genom teorin gällande sociala representationer som är analysverktyget för den här 

uppsatsen. Då vi i undersökningen är ute efter meningsskapande som uppkommer kring 

fenomenet mångfald i de fokusgrupper som vi avser att genomföra behöver vi teori kring hur 

de grupprocesser som uppstår kan förstås. Detta då gruppdynamiken och de sociala 

representationer som förekommer är grunder för meningsskapande och kunskapsbyggande i 

olika ämnen (Ohlsson, 2009). Vi börjar med att beskriva den övergripande teorin kring sociala 

representationer och hur gemensam kunskapsbakgrund skapas.  Avslutningsvis diskuterar vi 

vad som egentligen menas med berättelser och hur olika typer av samberättande och normer 

uppstår samt kan tolkas. 

 

4.1 Sociala representationer och gemensam kunskapsbakgrund 

  

Ohlsson (2009) som disputerade vid Stockholms universitet, menar att teorin om sociala 

representationer innebär att fenomenet kunskap inte kan förstås som ett direkt reflekterande 

av verkligheten. Begreppet sociala representationer betecknar den sociala verklighet alla 

individer befinner sig i och omfattar de övertygelser, begrepp och vetande som utvecklas 

kollektivt. Kunskap kan sägas vara detsamma som människors meningsskapande av sin 

omgivning och sina medmänniskor. Kunskap är en produkt av det meningsskapande som sker 

i sociala processer. Det finns också ett dynamiskt förhållande mellan det som kallas 

professionell kunskap och vardagskunskap, med det menas att människor i sitt 

meningsskapande väver in sin vardagliga kunskap i sin professionella praktik och vice versa. 

Människor kan med andra ord genom sitt meningsskapande belysa vissa aspekter av världen 

som viktiga medan andra hamnar i skymundan. Detta gör exempelvis att två individer från 

olika kulturer kan uppfatta en händelse eller ett fenomen på helt olika sätt då deras 

verklighetsuppfattning och kunskap kring det gällande skiljer sig åt. Samtidigt kan de två 

individerna präglas i sina sociokulturella sammanhang vilket leder till att de kan dela 

kunskap. Kunskap och gemenskap går hand i hand. Teorin om sociala representationer 

handlar om de föreställningar som delas av individer i deras gemensamma interaktion. 

Därigenom kan olika individer skapa gemensamma kunskaps- och förståelsegrunder i 

interaktion med varandra. Detta gör också att det kan skapas föreställningar inom olika 

kulturer beroende på hur sammansättningen av individer ser ut.  

Professor Olin Lauritzen (1997) vid Stockholms Universitet menar liksom Ohlsson (2009) att 

sociala representationer är något som inte enbart existerar i människors föreställningar om sin 

omvärld utan också är en del av samhällskulturen. Olin Lauritzen (1997) beskriver teorin om 

sociala representationer som förståelse av ett system av värden, idéer och praktiker som 

fungerar som ett orienteringsverktyg för individer. Det skapar ordning och gör att individer 

kan hantera och agera gentemot sin omvärld både materiellt och socialt. Det fungerar också 

som ett kommunikationsverktyg för individer då det gör det möjligt för dem att genom ett 

kodsystem, i form av olika språk, namnge viktiga aspekter av sin omvärld och delge andra 
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individer detta. Det kan dock bli missförstånd i kommunikationen mellan individer då 

världsuppfattningen som individerna har ser olika ut eller att de använder sig av olika koder, 

språk, för att beskriva och förklara världen. Teorin om sociala representationer kan enligt Olin 

Lauritzen (1997) alltså förstås på två olika nivåer där den ena representerar den 

grundläggande interaktionen mellan individer och den andra det övergripande 

samhällskulturella fenomenet. Koderna, eller språket, som gör kommunikationen mellan 

individer möjlig reproduceras och omformas kollektivt. Exempelvis ersätter nytt språkbruk 

gammalt språkbruk dels beroende av enskilda individer men också på grund av att det 

accepteras och införlivas på samhällelig nivå. Det finns dock vissa koder som är mer 

trögförändrade än andra vilket gör att de kan så att säga institutionaliseras
9
. Då sociala 

representationer institutionaliseras kan det vara svårt för individerna i samhället att gå utanför 

dessa normer som bildats, särskilt svårt är det om de har stor samhällstyngd. Detta gör att det 

kan bildas utanförskap då individer frångår eller inte passar in i normerna som skapats på 

samhällelig nivå.    

Inom teorin för sociala representationer skriver Ohlsson (2009) om tyst kunskap som en del i 

den interaktion som sker mellan individer. Med det menas att det finns outtalat samförstånd 

om vissa förgivettaganden i världen som gör kommunikation möjlig mellan individer. Wibeck 

(2010), forskare i miljövetenskap och kommunikation vid Linköpings universitet skriver i sin 

tur om denna typ av fenomen som implicita antaganden vilket innebär värdepremisser eller 

kulturellt delade bakgrundsantaganden som oftast inte är uttalade eller ifrågasätts.  

 

4.2 Berättelser 

 

Teorin kring sociala representationer bygger på en idé om att individer interagerar med 

varandra och skapar mening genom att bilda språk och koder för olika företeelser. Att 

människor berättar saker för varandra är det samma som att skapa mening, samhällsstruktur 

och bilda gemenskap. Nedan beskrivs teorier kring berättelser och berättande. 

Hydén och Hydén (1997) presenterar begreppet berättelse som en redogörande framställning 

som har till syfte att åskådliggöra en sammanhängande sekvens av händelser. Berättelser är en 

del av människans väsen och det är genom återberättandet till andra individer av sina 

iakttagelser och erfarenheter som människor bygger kunskap och skapar förståelse för sin 

omvärld. Det är grundläggande för att människor ska förstå sin omvärld, relationer, sig själva 

och sitt ursprung. Precis som Olin Lauritzen (1997) anser Hydén och Hydén (1997) att 

språket, eller koderna som gör kommunikation möjlig, bygger på normer och diskurser kring 

ett system av socialt samspel där individer skapar mening och innebörd av tankar och 

materiella ting. Forskaren kan här inte ses som en fristående enhet i en individs eller grupps 

berättande. Även forskaren skapar mening och använder sig av ett visst språk i 

kommunikationen med en individ eller grupp. Hydén och Hydén (1997) menar att forskarens 

                                                           
9
 Begreppet institutionalisera beskriver då individer anpassar sig till normer och värderingar genom att göra dem 

till sina egna (Ohlsson, 2009). 
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resultat inte kan ses som en direkt avspegling av verkligheten utan enbart som en avspegling 

av forskarens syn på verkligheten. Detta innebär också att inga berättelser kan bortses från 

som icke sanna då det bara handlar om att forskaren möter en annan världsbild än den han 

eller hon själv delar. 

 

4.2.1 Samberättande, normativa ramverk och gruppens röst 

 

Ohlsson (2009) menar att enskilda individers berättande reproducerar och/eller omformar ett 

gemensamt tankesätt kring ett visst fenomen. Genom samtal mellan individer kopplas deras 

berättelser om sina erfarenheter samman och skapar samt cementerar den kollektiva 

identiteten. I den forskning Ohlsson (2009) själv genomfört tycker han sig se att berättelser 

bygger vidare på varandra på ett sätt som tyder på att individerna tar hänsyn till det som redan 

sagts eller gåtts igenom i samtalet i grupp. Därigenom är det möjligt att personer med skilda 

åsikter under loppet av ett samtal kan utmynna i en gemensam vedertagen uppfattning, alltså 

en samberättelse. Detta då individerna kontinuerligt bekräftar varandra och bygger på med 

egna berättelser löpande under samtalet. I detta samberättande som pågår formar gruppen en 

gemensam röst. Denna gemensamma röst kan ta sig uttryck i ord som ”vi”, ”man” och ”oss” 

när individerna talar med varandra och kan tyda på att gruppen uppnått konsensus i en 

specifik fråga. 

Ohlsson (2009) menar också att samtal i grupp kan leda till ett samberättande där det skapas 

ett normativt beteende hos individerna kring vad som är accepterat att tala kring och inte. Han 

menar att det finns olika typer av berättande inom ramen för samberättande där en del nyttjas 

för att jämföra eller återspegla andras berättelser i gruppen. Här menar Ohlsson (2009) att 

gruppen genom sina olika berättelser försöker spegla varandra och hitta liknelser i sina 

erfarenheter av olika fenomen. Detta trots att erfarenheterna kan skilja sig mycket åt. Det 

gruppen då gör är att de vinklar framställningen av sina erfarenheter så att det ska verka som 

att berättelserna går ihop och erfarenheterna liknar varandra. Detta ökar gemenskapen i 

gruppen, bekräftar vissa erfarenheter som normativa samt ökar förståelse för det ämne som 

diskuteras. Andra typer av berättande används för att samla ihop gruppens berättelser och 

generalisera utifrån individers egna erfarenheter som på så sätt ges giltighet på en mer 

övergripande nivå. Gruppen skapar förutsättningar för att kunna generera slutsatser om 

samhällsfenomen eller lösningsförslag på problematiserade frågeställningar. Oavsett vilken 

typ av samberättande det handlar om skapas ny kunskap under samtalet. Beroende på vad i 

berättelserna som förstärks, kommenteras eller förminskas så skapas en bild av den 

gemensamma uppfattningen som samtalet ofta mynnar ut i. En gemensam kunskapsgrund 

bildas i samberättandet. Olika sammansatta grupper hittar denna gemensamma kunskapsgrund 

olika beroende på hur lika deras kunskapsbakgrund är. Ohlsson (2009) menar också att olika 

former av kontroversiella uttalanden under samtalets gång fungerar som ett bekräftande av det 

normativa ramverk som gruppen byggt upp. Dessa uttalanden kan göra att individerna i 

gruppen kan upplevas som obekväma under en kort stund innan de hittat tillbaka in i det 
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normativa ramverket. Det som då sker är att uttalandena förkastas som ogiltig kunskap av 

gruppen då det inte passar in i det normativa ramverket. 

Teorin som är beskriven ovan blir det analysverktyg som används för att tolka de resultat som 

framkommer ur fokusgruppdiskussionerna, metoden för uppsatsen som beskrivs i kapitel 6. 

Detta genom att fokus läggs på hur interaktionen sker mellan deltagarna och varför de 

resonerar kring fenomenet mångfald som de gör. 
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5. Syfte 

 

Vårt syfte är att studera hur resonemang förs kring fenomenet mångfald och vilken mening 

personalvetarstudenter och yrkesverksamma personalvetare skapar kring det. 

 

5.1 Forskningsfrågor 

 

Hur resonerar respektive fokusgrupp kring fenomenet mångfald?  

Hur förs diskussionerna kring HR-rollen och mångfald i de båda fokusgrupperna? 

Vilken typ av berättande uppstår kring de olika temana hos respektive fokusgrupp?  

Uppstår det meningsskiljaktigeter och i så fall kring vilka teman? 
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6. Metod med kvalitativ ansats 
 

I detta avsnitt redogörs hur empirin i denna studie samlats in och hur data genererats. Till att 

börja med beskriver vi på vilket sätt en kvalitativ ansats appliceras på studien. Följande del 

innehåller ett avsnitt om val av metod där vi utförligt beskriver fokusgruppsamtal. Avsnittet 

efter behandlar datainsamling med hjälp av fokusgrupper. Vi går efter detta igenom 

urvalsprocessen och på vilka grunder personalvetarstudenter och yrkesverksamma 

personalvetare valts ut för fokusgrupperna. Därefter följer ett avsnitt om de etiska 

överväganden som gjorts. Avslutningsvis behandlas data- och analysbearbetning i ett avsnitt. 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor kring mångfaldsfenomenet har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ ansats. Detta för att vi ville svara på frågor som hur resonemang förs kring 

fenomenet mångfald. Fokusgrupper som är metoden vi har använt oss av är också en 

kvalitativ forskningsmetod (Yin, 2011). Detta innebär att hela forskningsprocessen har 

genomsyrats av ett kvalitativt förhållningssätt vilket innebär att vi varit intresserade av hur 

informanterna resonerar och tolkningen vi gjort av detta (Johannessen & Tufte 2010). 

I och med att vi inte använt oss av någon befintlig hypotes kring fenomenet mångfald utan 

snarare syftat till att bidra till den befintliga litteraturen med våra resultat har uppsatsen en 

explorativ prägel (Langemar, 2008).  

 

6.1 Fokusgrupper som metodval 

 

Mångfald som fenomen är ett komplext ämnesområde och vi har i den här undersökningen 

valt att använda oss av fokusgrupper. Detta för att vi ville skapa en djupare förståelse för hur 

resonemangen kan föras kring begreppet. Metoden fokusgrupper är en form av 

gruppintervjuer som ofta består av mellan fyra till tolv personer. Det beskrivs enligt Wibeck 

(2010) som en forskningsmetod där en forskare samlar en grupp människor på en specifik 

plats för att diskutera ett visst komplext ämne, fenomen eller liknande som är svårt för 

forskaren att hantera i en enskild intervju. Vi har valt den här metoden för att få en bättre 

förståelse för deltagarnas resonemang, uppfattningar, erfarenheter och sätt att se på världen. 

Vi använde oss av två fokusgrupper med fyra personer i vardera vilket diskuteras närmare i 

kapitel 6.4.  

Fokusgruppen har ett gemensamt ämne som diskussionen fokuserar kring, i vårt fall 

fenomenet mångfald. Forskaren fungerar mer som en moderator för fokusgruppsdiskussionen 

än som en intervjuare. Det ingår också att observera deltagarna under diskussionen för att få 

en djupare förståelse av gruppdynamiken. Vi delade därför upp oss då vi var två forskare, en 

fungerade som moderator och en som observatör av fokusgruppmedlemmarna (Johannessen 

& Tufte 2010). Då vi hade två små fokusgrupper var det av vikt att alla deltagare var 

engagerade samt att de hade kunskaper i ämnet som behandlas. Detta var dock svårt att 

påverka från oss på forskarsidan, då vi inte har någon djupare inblick i deras förkunskaper 
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annat än att mångfald anses vara en HR-fråga. Vi hade heller inte tid att utbilda deltagarna i 

diskussionsämnet. En fördel med mindre fokusgrupper är att alla har möjlighet att komma till 

tals och uttrycka sina erfarenheter. En nackdel med små fokusgrupper är att underlaget av de 

totala erfarenheterna blir mindre än i stora grupper (Johannessen & Tufte 2010). Detta var 

något som vi var medvetna om under studiens gång.  

 

6.2 Datainsamling med hjälp av fokusgrupper 

 

Vårt datamaterial insamlades genom två olika fokusgrupper. Den ena innehöll fyra stycken 

personalvetarstudenter och den andra fyra stycken yrkesverksamma personalvetare. Då vi var 

två forskare fungerade den ena som moderator där ansvaret var att informera om deltagarnas 

rättigheter och sekretess, ställa frågor löpande genom diskussionen och se till att diskussionen 

inte ebbade ut eller kom in på andra ämnesområden än det aktuella ämnet mångfald. Den 

andra forskaren skötte ljudupptagningstekniken och fungerade även som observatör genom att 

anteckna det som skedde under fokusgruppen, i form av kroppsspråk och andra fysiska 

representationer som inte ljudinspelningen tog upp.   

Inom fokusgrupper finns det aspekter hos deltagarna som påverkar hur diskussionerna förs 

vilket vi som forskare förberedde oss på. Dessa aspekter brukar kallas intrapersonella, 

interpersonella och miljöfaktorer. Intrapersonella faktorer handlar om att grupprocessen 

påverkas av deltagarnas olika personlighetsdrag, demografiska variabler och fysisk 

framtoning. Detta är avgörande för hur deltagare beter sig i gruppen och hur de andra 

deltagarna svarar på detta. Vissa personlighetsdrag kan exempelvis påverka hela riktningen 

för diskussionen som förs. En utåtriktad person kan upplevas som vänlig och därför få ett mer 

positivt bemötande av övriga gruppdeltagare jämfört med exempelvis en introvert person som 

kan få ett mer svalt bemötande (Wibeck, 2010). Vi som forskare hade litet inflytande över 

denna faktor men vi var medvetna om den under observationen av grupperna. 

Interpersonella faktorer handlar om hur diskussioner mellan deltagare förs och påverkas i hög 

grad av förväntningar på hur andra kommer att agera. Detta bygger på föreställningar om de 

intrapersonella faktorerna, personlighetsdrag, fysisk framtoning och demografiska variabler, 

som deltagarna har om varandra. Som forskare var det viktigt för oss att vara medveten om att 

gruppmedlemmarna ofta har en önskan om att vara medlemmar av gruppen. Detta fenomen 

definieras som graden av samhörighet eller tillhörighet som individer känner med gruppen. 

Det kan också definieras som styrkan i önskan att tillhöra gruppen och det kallas för 

gruppkohersion. Känslan av samhörighet kan bero på många saker men formas av hur 

diskussionen förs mellan deltagarna. Om medlemmarna har vitt skilda åsikter finns det 

tendenser att de låser sig och vill avbryta diskussionen. Om samhörigheten är för hög mellan 

deltagarna kan group think inträda vilket innebär att normer bildas om vad som kan och inte 

kan sägas inom ramen för diskussionen (Wibeck 2010). I och med detta fick vi som forskare 

vara aktiva och det hände mer än en gång att moderatorn fick gå in och byta ämne för att 

gruppmedlemmarna fastnade i loopar i sina resonemang. 
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Den sista aspekten att ta hänsyn till är miljöfaktorer, alltså den fysiska omgivningen. 

Deltagarna kan påverkas av miljön som omger dem vid fokusgrupptillfället på så sätt att de 

kan bli distraherade på grund av exempelvis väggdekorationer, rumsstorlek och om någon av 

deltagarna har en tidigare relation till rummet. Dessa olika faktorer kan antingen hämma eller 

göra diskussionen spontan och livfull (Wibeck, 2010). Båda våra fokusgruppträffar ägde rum 

i ett konferensrum på Stockholms Universitet och vi var noga innan med att göra iordning 

lokalen innan så att inga förutsägbara störningsmoment skulle uppstå. 

 

6.3 Urval av yrkesverksamma personalvetare och PAO-studenter  

  

Vi har i den här studien valt att kontakta medstudenter som läser på heltid på olika terminer av 

PAO-programmet vid olika institutioner på Stockholms Universitet och bett dem medverka i 

den ena fokusgruppen, se bilaga 1. Beträffande den andra fokusgruppen, yrkesverksamma 

inom HR, har vi kontaktat våra personliga nätverk då vi båda är engagerade i olika nätverk 

med yrkesverksamma personalvetare utöver våra studier vid universitetet. Vi valde att 

kontakta dessa genom mail, se bilaga 2. Vårt urval går att likna vid ett bekvämlighetsurval 

(Langemar, 2008). Vårt urval gällande PAO-studenterna bestod av fyra studenter varav tre 

kvinnor och en man. Vårt urval av de yrkesverksamma inom HR bestod av fyra kvinnor. 

Anledningen till att vi överhuvudtaget valde att se till personalvetare och inte andra 

yrkeskategorier handlar främst om att det är personalavdelningar på företag som är ofta är 

ansvariga för att verka för att diskrimineringslagstiftningen följs inom företaget. Det är också 

de som ska ta fram jämställdhets- och mångfaldsplaner samt se till att de följs. Mångfald är 

med andra ord något som vi anser ingår i HR-yrkesrollen. PAO-studenterna läser bland annat 

en halv termin arbetsrätt där diskrimineringslagstiftningen ingår.  

Vi hade för avsikt att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i urvalet till båda 

fokusgrupperna. Sedan visade det sig att det inte var möjligt att genomföra med de kontakter 

vi har idag och den tidsram som fanns för uppsatsen. Vid närmare eftertanke insåg vi dock att 

denna könsfördelning i fokusgrupperna kan tänkas avspegla könsfördelningen på 

arbetsmarknaden för yrkesverksamma personalvetare och PAO-studenter. Det bör dock 

nämnas att då vi har varit beroende av vårt kontaktnät i urvalet för att sätta samman 

fokusgrupperna kan det ha haft sin inverkan på resultatet i den här undersökningen. Detta är 

något som vi diskuterar vidare i kapitel 8.2. 

Våra kontaktnät kan anses vara homogena, i form av kön och ålder, vilket återspeglas i 

fokusgrupperna. Detta kan innebära att undersökningen inte fångar in olika aspekter av 

fenomenet mångfald så som givna diskrimineringsgrunder. Det går att reflektera över att 

resultatet hade kunnat bli annorlunda om inte fokusgrupperna varit homogena, då det kan 

tänkas att människor med olika bakgrund och förutsättningar har olika livserfarenheter av 

fenomenet mångfald som hade kunnat berika resultaten från fokusgrupperna. Johannessen & 

Tufte (2010) menar att fokusgrupper aldrig blir ett representativt urval för en population för 

att det är för få personer som deltar i undersökningen för att det ska bli representativt. Detta 
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då syftet med fokusgrupper är att främja diskussion och djupare förståelse, inte att mäta antal 

som anser något.  

Syftet med insamlandet och av empirisk data i den här studien var att få ta del av hur 

fokusgruppdeltagarna resonerar och skapar mening kring fenomenet mångfald. Vi kommer 

fortsätta diskutera tillförlitlighetsfrågor, studiens giltighet och generaliserbarhet mer ingående 

i kapitel 8.2. 

 

6.4 Etiska överväganden under forskningsprocessen 

 

All forskning som genomförs ska underställas etiska riktlinjer och principer vilket innebär att 

forskare måste ha de etiska aspekterna i åtanke under hela forskningsprocessen. Detta då alla 

typer av verksamheter i samhället får konsekvenser för människor. Vetenskapsrådet har 

utkommit med vetenskapsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

som går under rubrikerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att deltagarna ska informeras om syftet med 

studien och sina rättigheter i samband med den. Samtyckeskravet går ut på att alla deltagare 

måste ge sitt samtycke till att delta i studien och att de när som helst har rätt att avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet handlar om att all information gällande deltagare i studien 

ska behandlas på ett sådant sätt att deltagarnas identiteter inte ska kunna röjas. Slutligen 

innebär nyttjandekravet att all data som samlas in endast får användas i forskningssyfte. 

(Johannessen & Tufte 2010)  

Inom teorin för fokusgrupper skrivs det om att fokusgrupper är mer etiskt tilltalande än 

exempelvis intervjuer därför att deltagarna kan delta på sina egna villkor. Situationen är inte 

direktstyrd vilket gör att deltagare kan undanbe sig svara om det är något som de upplever 

som känsligt eller obehagligt (Smithson 2000).  Det största etiska problemet med 

fokusgrupper är dock att forskaren enbart kan garantera att information behandlas 

konfidentiellt från forskarens sida. Det är omöjligt för forskaren att svara för de övriga 

fokusgruppdeltagarna gällande konfidentialitet (Wibeck 2010). Detta dilemma är något som 

vi informerade deltagarna om vid inledningen på fokusgrupptillfällena.  

I samband med fokusgrupperna fick alla deltagare information om syftet med uppsatsen samt 

att den skrevs som ett examensarbete på kandidatnivå vid institutionen för pedagogik och 

didaktik, Stockholms Universitet. Det delgavs även information om att allt material vi samlat 

in behandlades på ett sådant sätt att vi försökt minimera risken för identifikation samt att 

deltagarna hade rätt att när som helst avbryta medverkan i fokusgruppen. Vi informerade 

också om att all information som samlades in enbart skulle användas i forskningssyfte, något 

som vi också hållit oss till genom hela forskningsprocessen. Vi som forskare har behandlat 

informanternas identiteter och svar med största möjliga konfidentiallitet då vi under 

uppsatsarbetet arbetat under tystnadsplikt. Vi har också bearbetat den insamlade datan på ett 

sådant sätt att informanternas identiteter inte skulle kunna röjas, informanternas namn har 

därför bytts ut mot fingerade namn som beskrivs i kapitel 7.1.  
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Likväl räcker det inte enligt pedagogikprofessorn Fritzell (2009) att som forskare enbart 

pricka för vetenskapsrådets riktlinjer på en lista, utan etiken är något som gör sig gällande 

genom hela forskningsprocessen. Vi forskare gör ständigt mer eller mindre genomtänkta val 

och etiska överväganden genom forskningsprocessen vilket får konsekvenser för resultatet för 

studier. Det är en rådande process där normer, etiska- och moraliska antaganden prövas och 

förkastas löpande. Den teori forskare väljer att ta del av, urval av personer, hur materialet som 

samlats in transkriberas med mera gör att studien tar en viss riktning och visar upp ett av 

många tänkbara perspektiv. Allt material som presenteras är tolkningar som forskare gjort och 

inte en direkt avspegling av verkligheten, liksom Hydén och Hydén (1997) beskriver. Det har 

därför varit av vikt att vi som forskare presenterat utifrån vilken förförståelse som våra 

antaganden och tolkningar av allt material gjorts. Fritzell (2009) menar att det ska finnas en 

röd tråd genom studien där forskningsfrågorna och syftet genomlyst hela forskningsprocessen, 

något som vi har försökt åstadkomma. Dock har det inte varit möjligt för oss som forskare att 

presentera vår fulla förförståelse utan vi har redovisat det som är relevant för ämnet som 

studien byggt på. För att studien ska kunna granskas meningsfullt krävs det därför att läsaren 

är medveten om att det som presenterats inte är en direkt avspegling av verkligheten utan bara 

vårt perspektiv på den.  

 

6.5 Data- och analysbearbetning  

 

Vid fokusgrupptillfällena spelade vi in diskussionerna samt observerade hur deltagarna 

betedde sig gentemot varandra. Det inspelade materialet överfördes till en dator för att vi 

skulle kunna lyssna på det. Vi transkriberade varsitt fokusgrupptillfälle genom att spela upp 

ljudfilen i korta bitar och sedan skriva ned exakt vad som sades. När vi har kortat ned citat 

som använts i kapitel 7, det vill säga tagit bort vissa delar av citatet, där ingen relevant 

information kunde uttydas, har vi markerat detta med tecknet: (…). Det som observerades 

under fokusgrupptillfällena skrevs ned på papper och togs hänsyn till i själva analysarbetet, 

för att få en bredare förståelse för de diskussioner som förts och sätta det i sin kontext. 

När transkriberingen av ljudmaterialet var klar diskuterade vi olika teman som vi stött på 

under respektive transkribering varefter vi enades om tre gemensamma teman för att 

möjliggöra presentation av vårt material. Vi har under analysarbetet av det resultat som 

kommit fram sett över transkriberingarna och hittat aspekter att ha med i de kategorier som 

framkommit, vilket gjort att vi lagt in underrubriker i några teman. I och med att ämnet för 

forskningen var mångfald så ingick detta i alla de kategorier som utkristalliserats. 

Datamaterialet som vi fått fram ur fokusgrupperna delades först in i olika kategorier.  Kring 

de tre kategorierna har vi skapat tre teman som rör samtalen kring innebörden av begreppet 

mångfald, HR-rollen i förhållande till mångfald samt mångfald och diskriminering i 

samhället. Ur dessa teman har även två underteman framträtt vilka vi valt att kalla: 

studenterna talar om sina erfarenheter kring mångfald i utbildningen och samtal kring värdet 

av att mäta mångfald. Efter detta började vi försöka gå bakom det som sades med hjälp av 

teorierna kring berättelser, sociala representationer och det som nedtecknats av observatören 
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för att få en djupare förståelse för diskussionen. Detta tog sig uttryck i tre aspekter: gemensam 

kunskapsbakgrund, samberättande och gruppens röst. I vart och ett av temana har vi använt 

oss av dessa aspekter för att möjliggöra en analys av det insamlade materialet. 

Analysverktygen finns redogjorda för i en slutreflektion efter varje tema och i slutanalysen.  

 

  



22 

 

7. Resultatredovisning och analys 
 

Denna del i uppsatsen inleds med en kort beskrivning av fokusgruppsdeltagarna och hur 

fokusgruppdiskussionen inleddes. Efter det går vi in i analysen och konstruerandet av de 

diskussionsämnen som togs upp under fokusgruppdiskussionen. Inom teorin kring sociala 

representationer beskrivs flera tecken på delad kunskap och hur detta konstrueras i en 

fokusgrupp. I analysen av fokusgrupperna har tre aspekter av resonemangen framträtt som 

teorin kring sociala representationer gett möjlighet till, vilka är gemensam kunskapsbakgrund, 

samberättande och gruppens röst. Dessa finns redogjorda för i kapitel 4 och används 

genomgående i en slutreflektion efter varje tema och i slutanalysen. 

Inom ramen för datamaterialet och de samtalsämnen som kommit upp har tre teman och två 

underteman utkristalliserats, dessa är: samtal kring innebörden av mångfald, studenterna talar 

om sina erfarenheter kring mångfald i utbildningen, samtal kring HR-rollen i förhållande till 

mångfald, samtal kring värdet av att mäta mångfald, samtal kring mångfald och 

diskriminering i samhället. Det är inom dessa delar som vi kommer analysera gruppens 

berättande. Följande kapitel är strukturerade så att temat samtalen kring innebörden av 

mångfald kommer först, sedan HR-rollen och till sist mångfald i samhället. 

 

7.1 Presentation av fokusgruppdeltagare 

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive deltagare i fokusgrupperna, namnen är 

fingerade och de är dessa som används i presentation av resultatet.  

Fokusgrupp PAO-studenter 

 Deltagare 1, Astrid, är en kvinna som läser sin sjätte termin på PAO-programmet med 

inriktning pedagogik.  

 Deltagare 2, Bella, är en kvinna som läser sin femte termin på PAO-programmet med 

inriktning pedagogik.  

 Deltagare 3, Christian, är en man som läser sin sjätte termin på PAO-programmet med 

inriktning pedagogik.  

 Deltagare 4, Denise, är en kvinna som läser sin femte termin på PAO-programmet 

med inriktning pedagogik. 

Fokusgrupp yrkesverksamma personalvetare 

 Deltagare 5, Ellen, är en kvinna som arbetar på ett försäkringsbolag som personalchef.  

 Deltagare 6, Frida, är en kvinna som arbetar inom vården på en personalavdelning 

främst med rehabilitering, arbetsmiljöfrågor och chefsstöd. 
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 Deltagare 7, Gabriella, är en kvinna som arbetar inom en statlig myndighet, arbetade 

tidigare som HR-konsult och nu som leanansvarig
10

.  

 Deltagare 8, Helen, är en kvinna som arbetar inom en statlig myndighet som HR-

konsult vars arbete består av stöttning i rekrytering, rekrytering och chefsstöd.  

 

7.2 Inledning av fokusgruppsdiskussionerna 

 

Båda fokusgrupptillfällena inleddes med att moderatorn informerade om syfte med studien, 

upplägget och vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Samtliga deltagare fick presentera sig 

kortfattat, inklusive forskarna och deras olika roller.   

Inledningsvis började PAO-studenterna tala om mångfald ur ett övergripande och hypotetiskt 

perspektiv. Det var Astrid som inledde samtalet och hon var också mest tongivande genom 

hela fokusgruppdiskussionen. Efter en stund började de andra också komma igång och 

diskussionen blev uttömmande och alla deltog. PAO-gruppen satt till att börja med vända mot 

moderatorn men allteftersom samtalet flöt på vände de sig bort från moderatorn och närmare 

varandra. Gruppen med PAO-studenter höll sig under hela fokusgruppsamtalet på en 

samhällsövergripande nivå i sina reflektioner även om de emellanåt kom med personliga 

exempel kring mångfaldsfenomenet. PAO-studenterna talade också ofta om sig själva i 

futurum genom uttalanden som ”Ja i framtiden när vi är personalchefer”, ”Vi som blivande 

HR-folk” med mera, oavsett vad som diskuterades. Samtalet var konstruktivt och PAO-

studenterna hade stor tendens att lämna utrymme till varandra genom att låta varandra tala till 

punkt och ursäkta sig om de råkade avbryta den som pratade som han eller hon trodde var 

klar. Alla deltagare i denna grupp testade nya argument och nya idéer kring 

mångfaldsfenomenet. De var djärva i sina resonemang och diskussioner och backade inte för 

att komma med provokativa uttalanden.  

I fokusgruppen med de yrkesverksamma personalvetarna inleddes samtalet mer trevande och 

försiktigt. Här var det Frida som inledde men det var Gabriella som lyste igenom mest under 

diskussionen. Ellen var den i gruppen med de yrkesverksamma som styrde samtalet genom att 

sätta punkt för diskussionerna, ställa följdfrågor och göra inlägg i andras berättelser. Vid varje 

ny fråga vände sig gruppen mot moderatorn för att inkludera denne, men ju längre samtalet 

flöt på vände de sig mot varandra för att vid nästa fråga återigen vända sig mot moderatorn. 

Fokusgruppen med yrkesverksamma kom tidigt i samtalet med personliga exempel från sin 

vardag och dagliga arbetssituation. De yrkesverksamma personalvetarnas diskussion var 

överlag mer personlig än PAO-studenternas. De yrkesverksamma personalvetarna benämnde 

sällan sig själva med termer som HR eller personalvetare, däremot var de mer fysiska än 

PAO-studenterna på så sätt att de ofta bankade i bordet och viftade med armarna. De ingrep 

också ofta i varandras diskussioner och lät sällan varandra tala till punkt. Här märktes det att 

                                                           
10

 Arbetet som leanansvarig innebär att samordna arbetet på HR-avdelningen kring lean. Lean handlar om att 

identifiera resurser och eliminera ineffektiva delar av processer, i detta fall inom myndigheten.    
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de inte var lika benägna som PAO-studenterna att komma med nya idéer eller argument utan 

föll ofta tillbaka på sina erfarenheter och sin tidigare kunskap i ämnet.  

Kring samtalen ser vi att det skiljer sig mellan fokusgrupperna i fråga om det finns en 

gemensam kunskapsbakgrund. I gruppen med PAO-studenter finns det en mer tydlig och 

gemensam kunskapsgrund då de resonerar i samma termer genom hela samtalet. De utvecklar 

också varandras tankegångar kring mångfald på ett sätt som de yrkesverksamma 

personalvetarna inte gör. Båda grupperna använde sig dock av uttrycken ”vi och ”dem” när de 

talade om sin yrkesroll i förhållande till respektive organisation eller institution på universitet. 

Samtliga deltagare prövade nya argument i och med de frågor som moderatorn ställde men 

respektive grupp strävade efter att närma sig varandras argument i slutet av 

diskussionsämnena. Samtliga deltagare bidrog med sina erfarenheter och perspektiv men som 

sagt så fogades det samman till en gemensam kunskapssyn som presenterades för forskarna. 

Dessa resonemang kommer i följande kapitel 7.3 - 7.6 att fördjupas och förklaras.  

 

7.3 Samtal kring innebörden av mångfald 

 

Fokusgruppen med PAO-studenter börjar inledningsvis resonera kring begreppet mångfald 

som etnicitet, kön och ålder samt en blandning av olika grupper på arbetsplatser. Moderatorn 

ställer frågan kring vad deltagarna kommer att tänka på när hon säger ordet mångfald.  

Christian svarar henne med att säga ”Det handlar väl om en representation av olika 

grupperingar i en större grupp”. Detta är något som de andra är snabba med att instämma i. 

Gruppen kommer också tidigt överens om att ordet etnicitet är mer laddat än begreppet 

mångfald. Astrid börjar med att säga: 

Det känns som att etnicitet är lite laddat så man använder hellre mångfald och 

gömmer det bakom för att man inte ska trycka på någon öm knapp. Jag har själv 

förutfattade meningar, inte bra. 

Denise och Christian nickar jakande till Astrids kommentar kring förutfattade meningar och 

Bella säger ”Alla har förutfattade meningar”.  

Senare in i diskussionen börjar de självmant diskutera diskriminering och de delar som ingår i 

den svenska diskrimineringslagen. Deltagarna hjälps åt att gemensamt räkna upp alla 

diskrimineringsgrunderna och de prickar av alla utan moderatorns inblandning. De kommer in 

på att diskutera hur det ser ut på arbetsmarknaden och i organisationer, Denise påpekar: 

Men mångfald ska väl då vara alla de här diskrimineringsgrunderna, med mångfald 

så ska det innebär att det får vara de som har handikapp, annan läggning, olika 

åldrar. Att man får vara tydlig med det i sin definition av mångfald. 

Bella tar vid där Denise slutar och poängterar att utöver att diskrimineringsgrunderna ska ingå 

i mångfald så är det också viktigt att ha en mångfald av kompetenser och personligheter i en 

arbetsgrupp. Detta byggs inte vidare på av övriga deltagare utan istället byter de ämne och 

börjar diskutera HR-rollen i förhållande till mångfald. 
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När diskussionen börjar nå sitt slut frågar moderatorn om det är någon som vill tillägga något 

varpå Christian säger: 

Det är jättekomplicerat för det finns ingen direkt definition av mångfald eller hur 

man arbetar med det. Det är klart att varje organisation har sitt eget sätt men det 

viktigaste tycker jag är att inte sitta och stirra sig blind på procentuella fördelningar 

i sitt arbetslag utan att man faktiskt jobbar med att förebygga diskriminering, att det 

inte får förekomma på de arbetsplatser där vi är HR-chefer i framtiden. Att ge de 

anställda kompetens att ta tillvara på olika typer av kompetens från olika 

människor. Att se till att få in en same eller att se till att få in samen i 

arbetsgruppen och inte blir utstött. 

Något som övriga deltagare instämmer i och Bella avslutar med att säga ”Det är en mångfald i 

fråga om mångfald”. De andra gruppdeltagarna ler och börjar skratta.  

När fokusgruppen med yrkesverksamma får samma fråga om vad de kommer att tänka på när 

moderatorn säger ordet mångfald tar de liksom studenterna självmant först upp kön och 

etnicitet samt tillägger efter en stund ålder. Gabriella börjar tidigt i diskussionen att tala om 

mångfald som ett laddat ord, att det ofta benämns som negativt samt bristen av mångfald och 

förståelsen för mångfald. Frida håller inte med Gabriella utan tycker snarare att mångfald är 

en fördel och något positivt. Hon kommer med en utläggning om hur det ser ut på hennes 

arbetsplats:  

Vi har 25 nationaliteter i vår servicegrupp, det är ju där vi har post, städ och så, det 

är ju 25 nationaliteter och det har ju sina problem. Mångfalden sen i det är ju bara 

att bejaka men det är snarare att vi har svårt att hitta olika nationaliteter. Vi är ju 

glada om vi kan hitta en person med rätt kompetens och profil och då handlar det 

inte så mycket om att vi kan välja kön, ålder och nationaliteter eller så utan det blir 

ju den som har mest erfarenhet. 

Ellen svarar Frida med att säga ”Ja, konfrontationer mellan olika nationaliteter ju har sina 

problem”. Vilka problem de talar om utreds dock inte närmare. 

Gruppen kommer istället in på att fokus kring begreppet mångfald har förändrats över tid. 

Ellen talar om att det finns en större medvetenhet kring begreppet idag än för cirka 25 år sen. 

Hon menar också att innebörden av mångfald tidigare handlade mest om kön och att fokus 

sedan övergick till att gälla etnicitet och att begreppet idag innefattar många fler olika grupper 

i samhället än tidigare. Gabriella kontrar Ellens uttalande med att säga ”Jag tror att det alltid 

har varit aktuellt men att det inte alltid har varit accepterat att prata om det”. Ellen svarar med 

att säga ”Fast jag tror återigen att medvetenheten inte var den samma då som den är idag”. 

Något som Frida instämmer jakande i och Helen nickar också.  

Diskussionen fortgår och Helen menar att mångfalden i organisationer kan skilja sig stort 

mellan hur det ser ut generellt på organisatorisk nivå jämfört med hur det ser ut på enhetsnivå. 

Hon säger: 

Jag tycker att det är komplext det här med jämställdhet utifrån de här perspektiven 

att det totalt sett kan en organisation se någorlunda jämställd ut utifrån etnisk 
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bakgrund eller kön men när man sen pinpointar eller går ner i organisationen, i 

chefsled eller inom vissa verksamhetsgrenar så har vi den etniska mångfalden men 

när vi tittar på andra grenar så finns det ingen mångfald överhuvudtaget. 

Ellen och Gabriella instämmer med att säga i varsin omgång att det är viktigt att man 

reflekterar i vardagen och att man är medveten om komplexiteten kring mångfald, så att den 

här typen av frågor gällande mångfald inte bara passerar en förbi utan att ämnet reflekteras 

och diskuteras kring med kollegor och medarbetare. 

Diskussionen förs snart inpå diskrimineringsgrunderna. Helen börjar med att uttala sig om att 

mångfald är det samma som kön och etnicitet genom att säga: 

På något sätt så speglar ju dom ofta det som saknas i mångfalden, när man tänker 

på mångfaldsbegreppet så fastnar man ibland i fällan att det handlar om kön och 

etnicitet och sen glömmer man bort resten. 

Efter detta uttalande fyller Ellen på med att diskrimineringsgrunderna också handlar om 

könsöverskridande identitet. Frida lägger till transexuella som begrepp i diskussionen och 

menar att kön och könsöverskridande identitet är nya tillägg till diskrimineringsgrunderna. 

PAO-studenterna börjar fokusgruppdiskussionen med att tala om mångfald som etnicitet 

genom att säga att etnicitet är ett mer laddat ord än mångfald, något som vi diskuterar vidare i 

kapitel 7.6. De talar ofta med och för varandra på ett sätt som visar att de snabbt bildar en 

gemensam röst för hela gruppen. De yrkesverksamma växlar mellan olika tankar kring 

innebörden av mångfald snarare än bygger på varandras resonemang. Ellen och Gabriella 

håller inte med varandra huruvida mångfald alltid varit aktuellt eller inte och kommer inte här 

till någon gemensam slutsats. Deras kunskapsbakgrund skiljer sig vilket blir tydligt här och 

det är Ellens idéer som blir tongivande då Frida och Helen instämmer i hennes resonemang. 

Fridas uttalande om att konfrontationer mellan olika nationaliteter skapar problem är ett 

provokativt argument som bekräftas av Ellen. PAO-studenterna är mer måna om att komma 

till en gemensam slutsats kring ämnet vilket gör sig tydligt då de tar vid varandras 

resonemang och utvecklar dem istället för att ta upp nya argument. I och med att Christian i 

PAO-gruppen börjar med att svara moderatorn blir hans ramverk tongivande gällande den 

första frågan. Dessa olika sätt att resonera skulle kunna bero på att PAO-studenterna läst 

samma ämnen i drygt två års tid medan de yrkesverksamma inte anser sig har en lika tydlig 

gemensam utgångspunkt. PAO-studenterna är mer likriktade i sina resonemang vilket vi 

utvecklar under nästa rubrik.   

 

7.3.1 Studenterna talar om sina erfarenheter kring mångfald i utbildningen 

 

Gruppen PAO-studenter fortsätter att reflektera och kommer in på utbildningen som de läser 

vid olika institutioner. Utbildningen tas upp som ett mångfaldstema samt de många olika 

ämnena som behandlas under utbildningen. Vidare diskuterar PAO-studenterna att begreppet 

mångfald använts som en generell term och att det är märkligt att det inte har definierats mer 
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under denna utbildning trots att det hävdats under utbildningens gång att mångfald har 

påpekats ha en positiv effekt för organisationer. Christian säger: 

Det jag kommer att tänka på det är att min upplevelse av utbildningen som sådan är 

att mångfald är ett begrepp som har behandlats på olika kurser och det har 

egentligen inte definierats på ett vidare begrepp utan det har mer sagts att mångfald 

är någonting positivt och sen har det inte varit någon problematisering kring det. 

Framför allt när man läser om de beteendevetenskapliga kurserna så nämns det lite 

i förbifarten. 

Bella tar vid där Christian slutar med att säga: 

Något jag kom att tänka på just nu är att i början tyckte jag nog att vi var ganska 

olika i klassen men eftersom vi gått samma program i två-tre år så har vi ju formats 

att tänka på ett visst sätt och nu när jag började på pedagogen och läser med 

fristående kursare så ser jag verkligen vilken skillnad på hur man tänker, på hur vi 

från PAO tänker, nu säger jag vi och dom. (…) När vi är tillsammans i två år och 

läser samma grejer så formas man och blir ganska enformig, man tappar ju 

mångfalden. 

Detta hakar Denise på med att säga ”Jag känner samma sak på min institution psykologen att 

PAO-studenterna är likriktade”. De fortsätter att diskutera skillnaderna mellan olika 

institutioner på universitetet och Astrid börjar skämta om företagsekonomerna genom att säga 

att de är så olika gentemot PAO-utbildningen, alla börjar skratta åt detta och nickar jakande.  

PAO-studenterna resonerar sammantaget på ett likartat sätt ännu en gång, att det inte finns så 

stor mångfald i utbildningen och att studenterna formas in i en identitet genom sitt 

programval. Denna identitet blir tydlig då studenterna kommer i kontakt med andra studenter 

som har gjort andra programval. Bellas uttalande om att man tappar mångfalden i och med att 

man läser samma program i flera år tillsammans pekar på att hon själv anser sig ha blivit 

likriktad i sina resonemang på grund av det programval hon gjort. PAO-studenternas 

gemensamma kunskapsbakgrund i frågan gällande innebörden av mångfald kan här tyckas ha 

sin förklaring. Då PAO-studenterna har Stockholms Universitet som gemensam nämnare kan 

detta vara en förklaring till att de har lättare att samberätta och bilda en gemensam röst än vad 

de yrkesverksamma personalvetarna har.  

 

7.4 Samtal kring HR-rollen i förhållande till mångfald  

  

PAO-studenterna får frågan av moderatorn hur de ser på mångfald som en HR-fråga. De 

börjar tala om vad man kan göra i HR-rollen, bland annat inom sjukvården, för att främja 

mångfalden inom en organisation. Astrid tar upp att man kan jobba med mångfaldsfrågor, 

även om det är svårt, genom att profilera sig som arbetsgivare på ett specifikt sätt och då 

öppna upp för olika grupper av individer i samhället. Det stämmer Bella in på med uttalandet 

”Ja precis, det handlar om att söka i det forum som främjar det syftet man har”. Astrid 

fortsätter med att säga: 
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Man kan komma överrens internt om hur man vill jobba med mångfald för jag tror 

att problemet är att många inom HR eller har en humanistisk utbildning har ett 

annat tänk men dom som är linje chefer eller arbetsledare inom ett tekniskt område 

på ett företag, de kanske inte alls har de tänket. De flesta programmerare är ju män, 

bara en sån sak gör att man som HR ofta är en länk mellan olika delar av hela 

företaget och att man utifrån HR och utåt ska försöka utbilda eller att man kommer 

överens om olika sätt som man ska arbeta gemensamt med de här typerna av 

frågor. För att HR i sig kan ju oftast inte göra så mycket utan HR är en 

stödfunktion för alla olika typer av avdelningar men man kanske kan ge det stödet. 

Bella delar denna föreställning och bygger vidare med att säga: 

Jag tänker också så, att HR som stöd för chefer och mellanchefer att dom kan jobba 

på det sättet att göra dom uppmärksamma på den här rollen och varför det är bra att 

jobba med det och varför man ska göra det, ge dem praktiska verktyg, för att de ska 

bli medvetna. Jag kan tänka mig om man jobbar i en ingenjörsgrupp som bara 

består av män så tänker man inte på att man behöver en kvinna för att ”det är väl 

bra som vi har det, varför ska vi ha det på ett annat sätt”. 

Astrid och Bella fortsätter sin diskussion genom att Astrid påpekar att det är viktigt att ge rätt 

verktyg till chefer vid rekrytering och att HR ska fungera som ett stöd då många chefer är 

osäkra i den här typen av frågor. Detta för att chefer ska skapa sig ett mer öppet sinne för både 

kön och olika etnisk bakgrund. Christian stämmer in jakande och påpekar att de allihop som 

blivande HR-chefer har ett ansvar att ta sig an detta. Denise kommenterar detta med att säga 

”HR ska leva som de lär”.  

I fokusgruppen med yrkesverksamma personalvetare kom de tidigt in på att diskutera sin egen 

roll som personalvetare i de organisationer de arbetar i när de också får frågan hur de ser på 

mångfald som en HR-fråga. Det framkommer att Gabriella och Helen känner sig hjälplösa då 

de inte får något gehör från sin organisation i frågor gällande mångfald. Gabriella säger: 

Jag och Helen var på ett seminarium med kvinnan som har gjort det här 

mångfaldsspelet och skrivit mångfaldsböcker och vi var eld och lågor efter det här 

seminariet och kände att vi kan applicera så många olika delar av det på vår 

verksamhet. Sen tog vi med det här till jobbet och talade om att det här måste vi 

arbeta med för att det finns ett skriande behov, speciellt i bemötande med 

kunderna, men det är ingen som tar det vidare. Det har inte hänt någonting och det 

är ingen som tar upp det här och det är svårt för den enskilda individen att driva 

saker. 

De fortsätter att diskutera sin roll och Frida undrar om det inte finns någon mångfalds- och 

jämnställdhetsplan på myndigheten där Gabriella och Helen arbetar. Gabriella svarar först nej 

men sedan flikar Helen snabbt in att det visst finns en då det är lagstadgat att det måste finnas 

men att myndighetens mångfalds- och jämställdhetsplan inte är allmän känd hos 

medarbetarna. Diskussionen kring mångfalds- och jämnställdhetsplaner fortsätter och avslutas 

med att Ellen säger: 
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Jag kan inte heller säga att detta är något som vi pratar mycket om men det finns en 

allmän inställning vid rekryteringen att det faktiskt ska komma in både kvinnor och 

män och olika åldrar och etnicitet. 

Frida tillägger att: 

Jag tycker att det här med att man har en jämnställdhets- och mångfaldspolicy är ju 

tjusigt och bra men den ska vara levande och den ska finnas med hela tiden i allt 

HR-arbete överhuvudtaget. 

Då deltagarna diskuterar HR-rollen kommer de in på en baksida med mångfald. Gabriella 

upplever att det är ett tungrott ämne inom myndigheten eftersom det kan leda till att man blir 

betraktad som ”en så kallad besvärlig jävel”. När man väl har fått den stämpeln kan det vara 

svårt att jobba kvar. Gabriella avslutar med att säga ”I vår organisation får man helt enkelt 

finna sig i den kultur som finns”.
 

Sammanfattningsvis kan vi se nyanser i de två fokusgruppernas samtal kring mångfald som en 

HR-fråga. PAO-studenterna berättar gemensamt kring sina farhågor om mångfald genom att 

bygga på varandras berättelser och generalisera utifrån sina egna erfarenheter. De delar 

varandras föreställningar om svårigheterna i sin framtida yrkesroll och att HR ska fungera 

som en stödfunktion i organisationerna. De bygger på varandras utläggningar i stor 

utsträckning och presenterar en gemensam bild av temat, att HR har ett ansvar i denna typ av 

organisationsfrågor. Detta kan ses som en typ av samberättande där PAO-studenterna 

generaliserar utifrån sina egna föreställningar till en gemensam kunskapsbild för hela gruppen 

och personalvetare i allmänhet. De yrkesverksamma personalvetarna införlivar delvis PAO-

studenternas föreställning kring svårigheterna i form av att mångfald presenteras som ett 

tungrott ämne. De belyser även mångfald- och jämställdhetsplaner och enas kring att detta är 

ett viktigt verktyg som bör hållas levande i organisationen. De yrkesverksamma är mer 

samspelta i sitt berättande i denna fråga än i tidigare diskussionsämne. Som vi diskuterat 

tidigare kan det bero på att de har haft svårare att hitta en gemensam röst då de inte har 

samma gemensamma nämnare som PAO-studenterna har. De yrkesverksamma är mer 

konkreta och specifika i sina exemplifieringar av mångfaldsfenomenet som en HR-fråga än 

vad PAO-studenterna är. Deras kunskap i ämnet kan på så vis anses vara större än hos PAO-

studenterna. De visar också prov på att generalisera utifrån sina egna erfarenheter och visar 

prov på samberättande.   

 

7.4.1 Samtal kring värdet av att mäta mångfald.   

 

Fokusgruppen med PAO-studenter får frågan kring värdet av att mäta mångfald i 

organisationer och Denise, Astrid och Bella kommer överens om att HR-personal måste 

kunna visa på mätningar av sina resultat i mångfaldsfrågor. Denise säger: 

Tyvärr är det väl så att HR känner att de måste ha lite fakta i form av siffror och 

statistik för det är ofta det som är viktigt för den ekonomiska biten för att kunna 

visa på olika typer av samband eller framgång med olika procenttal för mycket 



30 

 

handlar om siffror och pengar ju högre upp i en organisation man kommer, så det 

kan vara så att det är något man känner att man måste lägga fram och inte att det är 

i relation till något vettigt, utan mer för att man måste kunna påvisa. 

Christian är dock mer tveksam till att mäta mångfald, han ställer sig frågan av vilken 

anledning man ska mäta mångfald och menar att det ofta bara blir ett spel för gallerierna, han 

svarar Denise:  

Ska man mäta för att visa ”ja men titta, vi har den här gruppen med utländsk 

bakgrund, vi har den här andelen kvinnor i organisationen” för det säger inte så 

mycket om hur man tar tillvara på det mångkulturella värdet som man då har, jag 

tror att det är svårt att mäta, men hur tar vi tillvara på den kompetens som det 

kanske innebär att komma från ett annat land som den här personen i fråga har att 

tillföra i organisationen. Mångfald har ju blivit ett hett ämne eftersom man inser att 

det är ett värde i att få in olika synvinklar och människor med olika livserfarenhet 

och olika bakgrund, och också att man inom organisationen har människor med 

olika kulturella förståelser. Så att sitta och mäta, jag blir lite fundersam, vad menar 

man med att mäta då? Mäter man representationen nu igen eller. 

Astrid svarar att mätningar i sig inte säger så mycket om de inte sätts i relation till någonting, 

till exempel om man sätter upp mål och gör mätningar för att se hur pass duktig man är på att 

nå målen och om man har kommit någonstans. Diskussionen fortsätter och Christian menar att 

mätningarna endast är berättigade när man kan sätta värdena i korrelation till varandra och se 

att det ena beror på det andra. Astrid tillägger: 

Jag tror att när man ska ta fram olika mått så måste det finnas någon form av 

kontrollmekanism för mätapparaten, vi har mätt det här och det här, men vad 

betyder det för oss som företag, vad ska vi använda det till, hur utvecklar vi det, 

vad säger det om oss som arbetsgivare, om oss inom HR, hur har vi lyckats eller 

inte lyckats. Att man hela tiden har nån form av uppföljning på vad man ska göra, 

om man har implementerat något. 

Astrid och Christian har båda farhågor om att det man mäter inte används till något utan bara 

fungerar som en fasad och att det därför är viktigt med uppföljning och kontrollmekanismer. 

Bella lägger till att det är en överlevnadsfråga för att vara accepterad som arbetsgivare. 

De yrkesverksamma deltagarna funderar en stund efter att de också fått frågan om värdet av 

att mäta mångfald. De enas sedan kring att det är viktigt att mäta mångfald samtidigt som man 

måste vara tydlig med vad man mäter. Frida är noga med att framhäva att inom hennes 

vårdorganisation är de duktiga på att mäta mångfald i form av att alla ledare får gå en 

jämnställdhets- och mångfaldsutbildning hos Landstinget. Gabriella kontrar med att säga att 

inom myndigheten där hon arbetar är de väldigt dåliga på att mäta mångfald. Helen reflekterar 

kring mätfaktorer: 

Jag tror att det är jätteviktigt att mäta utifrån olika aspekter för att om man inte 

mäter så kan man inte påvisa förändringar och aktivt vidta åtgärder till förändringar 

om man inte kan påvisa ett problem eller ett fel eller en brist eller vad det nu må 

vara. Man måste kritiskt granska de mätningarna man gör för att det kan se ut som 
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att en hel organisation mår bra, med lika mycket män som kvinnor men när man 

går ner och penetrerar organisationen så kan man se att kvinnorna hamnar i 

linjechefsnivå och männen är på de övre positionerna. Så att man har 

bakgrundsanalyser till mätningarna också. 

De andra stämmer in i detta uttalande genom att nicka och komma med jakande respons. 

I PAO-gruppens diskussion utmanar Christian Denises uttalande ifråga om att HR måste visa 

resultat i siffror, det vill säga mäta. Han ifrågasätter hennes påstående genom att säga att 

mätningar lätt blir ett spel för gallerierna och frågar sig varför man ska mäta. Efter detta 

skiftar diskussionen till att ifrågasätta mätningar och det blir tydligt att Christian förändrat det 

normativa ramverket för diskussionen. Han prövade med andra ord ett provokativt argument 

som förändrade det gemensamma berättandet och på så vis gruppens röst. I denna fråga ser vi 

med andra ord att PAO-studenterna är mindre likformiga i sina resonemang än de 

yrkesverksamma. De börjar med att komma överens om att det är viktigt att mäta men efter att 

diskussionen skiftat landar de istället i att det måste vara tydligt vad man mäter och varför. 

Här blir konsensus tydligt i formandet av gruppens röst. Här ser vi också tecken på att PAO-

gruppens kunskapsbakgrund skiljer sig åt då deras idéer kring värdet av att mäta inte är 

detsamma till att börja med. De yrkesverksamma personalvetarna är samstämmiga i denna 

fråga och presenterar en gemensam bild av att det är viktigt att mäta mångfald. De visar prov 

på gemensam kunskapsbakgrund på ett sätt som PAO-studenterna inte gör. De 

yrkesverksamma prövar inte några provokativa argument utan bygger på varandras 

föreställningar kring vikten av att mäta mångfald i organisationer. De är konsekventa i sitt 

samberättande och generaliserar utifrån sina egna erfarenheter till gruppen som helhet. De 

yrkesverksamma personalvetarna tycker liksom PAO-studenterna att det som mäts måste 

granskas kritiskt men de är på det stora hela positiva inför att mäta vilket blir den 

övergripande gemensamma rösten för båda grupperna. 

I ovanstående tema och undertema talar båda grupperna om problematik kring att mäta 

mångfald och varför man ska mäta mångfald i organisationer. I dessa diskussioner framkom 

det utsagor kring hur mycket HR-personer har möjlighet att göra på en arbetsplats i fråga om 

att öka mångfald och hur mycket som går utöver HR-rollen och befinner sig på en samhällelig 

nivå. Detta vävdes ihop med samtal kring diskriminering. Vissa aspekter av arbetet med 

mångfald ansåg deltagarna kan innebära en problematik som inte kunde påverkas av HR-

verksamma utan måste påverkas i samhället i stort. Detta tas upp i nästa tema. 

 

7.5 Samtal kring mångfald och diskriminering i samhället 

 

Frågan kring hur deltagarna ser på mångfald och diskriminering ställs till grupperna av 

moderatorn. Fokusgruppen med PAO studenter diskuterar att det inom vårdinstanser och 

polisen finns olika samhällsnormer som exkluderar vissa samhällsgrupper vilket gör att 

urvalet för en rekryterare är begränsat då dessa yrken är överhängande könsdominerade i 

dagsläget. Christian säger:  
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Just som HR-avdelning, framför allt när det kommer till kön och genus så är det 

mycket fostrande från omvärlden (…). Som HR, när det gäller att faktiskt få den 

representationen inom organisationen som man vill ha så är det profilering som 

man kan arbeta med för det andra blir för storskaligt på något sätt. Och då kommer 

employer branding genom att man visar att det här är vi, det här står vi för, vi vill 

ha den här sortens människor som söker våra jobb. 

Denise tar vid där Christian slutar med att påpeka att hon finner en fara i att det blir för stort 

fokus på den kulturella mångfalden på arbetsplatser. Hon fortsätter med att säga att det som 

då görs är att det bara trycks in människor från olika ålderskategorier och samhällsskikt för att 

få en bra representation på arbetsplatser. Christian svarar Denise och bygger på denna 

föreställning med att säga: 

Ifall man ska generalisera mellan åldersgrupper så har det skett en förändring på 

arbetsmarknaden i hur man ser på sitt förhållande med sin arbetsgivare, för 30-40 

år sedan så var det så att jag ska få en lön som jag kan överleva på genom att sälja 

mig själv till ett företag, medan man nu har gått vidare. Vi är generationen som 

kommer ut och ställer ideologiska krav på vår arbetsgivare, vi ska ha samma 

ideologi som företaget vi jobbar på, så vi har ju sett en enorm skiftning i hur man 

förhåller sig till sin arbetsgivare idag. 

Bella och Denise nickar instämmande till denna redogörelse. Det är tyst en kort stund 

och sedan tillägger Astrid:  

Och skiftningar på marknaden, det är extremt stor kris i Europa, det är 

lågkonjunktur i många branscher, just det här med fördelning av 

mångfaldsresurser, jag tror att många områden kan bli nedprioriterade och få 

mindre resurser till områden och frågor som kan vara viktiga just för de humana 

resurserna. Jag tror inte att det funkar att säga att vi ska sparka 500 personer och 

jobba med mångfald samtidigt. Jag tror inte att man jobbar med könsfördelning 

heller när det är svårare tider. 

Gruppen diskuterar vidare och kommer snart in på diskrimineringsfrågor. Denise lyfter upp 

åldersdiskriminering och menar att det får mer gehör idag än tidigare. Bella replikerar med att 

säga att det aldrig är någon som fälls för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Varpå Astrid säger: 

Jag tror att ju mer mixat samhället blir, ju mer accepterat det blir att man har annan 

sexuell läggning eller kommer från ett helt annat land med helt annat ursprung, det 

är helt okej idag, det var inte okej för några år sen för många äldre personer, det 

blir mer och mer självklart. Det finns säkert många företag som vill lyfta fram att 

de jobbar med saker och de lyfter fram några av de mer moderna sakerna för att det 

ska låta bra eller att de vill vara. 

Christian suckar och säger att mångfald är en social önskvärdhet. Han fortsätter med att tala 

om att dessa problem är så övergripande på en samhällelig nivå och att man i HR-rollen kan 

belysa problematiken men att den bottnar i något mycket större. Diskussionen går över i att 

belysa olika typer av funktionsnedsättning och Astrid påpekar att man sällan hör om några 

rapporter om hur det ser ut för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. 
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Denise påtalar då även att det krävs stor kunskap från arbetsgivare och kollegor om det finns 

medarbetare med till exempel Downs syndrom eller ADHD. 

Vid diskussionens slut enas gruppen kring resonemanget att det är bra att arbeta med 

mångfald och att ju mer utrymme frågan får i samhället desto större blir kravet på att det 

måste ske en samhällsförändring. 

Fokusgruppen med de yrkesverksamma personalvetarna diskuterar att mångfald som fenomen 

är mer i ropet idag än tidigare då det får mer fokus från medier och finns med i diskussioner. 

Ellen påpekar ytterligare en gång att medvetenheten har ökat i samhället och Frida säger: Jag 

tror att tidigare så var det mer manligt, kvinnligt - idag så är det kön, etnicitet, det är ju allting. 

De fortsätter med att diskutera rekrytering varpå Helen menar att hon ser en problematik inom 

sin myndighet i att det finns ett samhällsdirektiv kring kraven som ställs på de anställda vilket 

gör att man per automatik utesluter eller försvårar för vissa grupper från vissa yrkeskategorier. 

Mångfald blir därför begränsad. Ellen tar vid och menar att eventuella direktiv kring mångfald 

och rekrytering måste komma uppifrån, exempelvis genom organisationens ledning. Frida 

svarar Ellen och tar sin organisations lönekartläggning som exempel och kommer med en 

utläggning om hur manliga överläkare ofta tjänar mer än kvinnliga överläkare:  

Det handlar mycket om att de manliga överläkarna gärna tar på sig extra och det 

gör inte kvinnliga överläkare därför att kvinnliga överläkare ofta är gift med doktor 

också, det här är ju ett samhällstänk och inte bara inom organisationen, men det gör 

ju att de sköter hemmet och barnen också. För att kvinnor ska kunna göra karriär så 

är det ju inte bara arbetsplatsen utan det är samhällsstrukturen som det handlar 

mycket om. Jag känner att man inte får tänka att jämställdhet, jämlikhet och 

mångfald är så självklart för det är inte det.   

Helen och Ellen instämmer, Gabriella kommenterar att människor är mycket traditionella i 

sina könsroller. Hon påpekar att hon själv aktivt måste tänka på att dela lika på 

hushållssysslorna med sin man i sitt hushåll för att inte falla in i traditionella könsroller och se 

sig själv som ett offer.  

Diskussionen går vidare och deltagarna kommer in på diskrimineringsgrunderna och 

diskrimineringslagen. Frida säger att hon har svårt att förstå hur man kan koppla begreppet 

mångfald till den diskrimineringslagstiftning som gäller i Sverige. Gabriella tar vid och yttrar: 

Bara för att det finns en lag betyder inte det att folk följer den för jag kan tänka mig 

att vi brister på jämställdhetsplaner, att det bara blir som karbonpapper som går 

genom verksamheten. 

Ellen fortsätter med att säga att hon arbetar med arbetsrätt och lagstiftning. Hon menar att en 

del chefer inte tar arbetsmiljölagen på allvar: 

Så brukar jag säga det att hur är det när det gäller aktiebolagslagen, hur är det när 

det gäller reglerna från finansinspektionen, hur viktigt tycker du att det är? Ja det är 

jätteviktigt säger de då och då säger jag att det här är precis lika viktigt. Det är en 
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lagstiftning och vi är skyldiga att följa det precis som alla andra lagar. När jag 

lägger fram det så förstår de mycket bättre vad det handlar om.  

När diskussionen fortgår påpekar Helen att hon tror att samhället har en ganska lång väg kvar 

att gå gällande jämställdhets- och mångfaldsplaner och att det är en generationsfråga. 

Gabriella bygger vidare på detta genom att prata om föräldraledighet där mäns och kvinnors 

föräldraledighet inte ifrågasätts på samma sätt och att ett så banalt ämne som amning ges för 

stort utrymme i media då det faktiskt handlar om en privat angelägenhet.  

Ellen berättar slutledningsvis en anekdot kring en ledningsgrupp där ordförande tilltalade alla 

män vid efternamn och alla kvinnor vid förnamn utan att själv reflektera över det. Frida 

känner igen sig och berättar att det var likadant när hon gick i skolan varpå Helen och 

Gabriella börjar skratta.  

Inom detta ämne förs olika resonemang kring mångfald som ett samhällsfenomen. PAO-

studenterna framför till att börja med olika tankar kring temat diskriminering och 

mångfaldsproblematiken i samhället men enas slutledningsvis och visar därigenom upp hur 

det normativa ramverket ser ut. De talar exempelvis inte om religiositet eller transexualitet. 

Bella kommer med ett provokativt uttalande om att det inte är någon som fälls för 

diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna i arbetsrättsdomstolen, vilket inte får något 

gehör från de andra i gruppen. Detta argument förkastas som ogiltig kunskap till skillnad från 

andra provokativa uttalanden vi belyst tidigare. Gruppen med PAO-studenter enas 

slutledningsvis kring att mångfald är något viktigt som bör ges uppmärksamhet vilket visar 

tecken på deras gemensamma röst. Det som är gemensamt för båda fokusgrupperna är att de 

tar upp kön och ålder som diskrimineringsgrunder. De yrkesverksamma personalvetarna tar 

också upp det PAO-studenterna uttalar sig om ifråga att mångfald blir mer accepterat ju mer 

det talas om det. Ellen påpekar ännu en gång att medvetenheten har ökat i samhället sedan 

tidigare i hennes karriär och denna gång säger inte Gabriella emot vilket kan tyda på att detta 

blivit accepterad kunskap inom gruppen. Gruppen med yrkesverksamma personalvetare 

prövar nya argument i form av konkreta exempel eller anekdoter som de själva kallar det 

vilket skapar en fördjupning i deras resonemang och av den kunskap som de gemensamt 

kommer överens om som giltig. De enas om att mångfald är viktigt i samhället och att 

samhället har en lång väg kvar att gå innan mångfald i samhället är en självklarhet vilket kan 

tyckas visar på att konsensussökandet har gett resultat och att deltagarna har format en 

gemensam röst.  

 

7.6 Slutanalys  

 

Analysen av fokusgrupperna gjordes utifrån tre aspekter av teorin kring sociala 

representationer: gemensam kunskapsbakgrund, samberättande och gruppens röst. Det som 

gått att uttyda har sammanfattats ovan inom rubrikerna för de olika samtalsämnena: samtal 

kring innebörden av mångfald, studenterna talar om sina erfarenheter kring mångfald i 
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utbildningen, samtal kring HR-rollen i förhållande till mångfald, samtal kring värdet av att 

mäta mångfald samt samtal kring mångfald och diskriminering i samhället.  

En slutlig reflektion av samtalen i fokusgrupperna är att deltagarna visar tecken på konsensus 

och att de skapar kunskapsramar i samtal med varandra inom de områden som behandlas. 

Respektive grupp formar en gemensam röst som tar sig uttryck i förenande av argument, 

instämmanden och avsaknad av motstånd. När motståndet väl uppstår i form av provokativa 

argument blir det ett bekräftande av de normer som grupperna skapat och vilken kunskap som 

anses giltig eller inte. De skapar med andra ord en gemensam kunskapsgrund under samtalets 

gång som kan ha att göra med deras mer eller mindre gemensamma kunskapsbakgrund. De få 

gånger gruppdeltagarna inte kommer överens lämnas diskussionen och nya tankar tas upp, 

möjligtvis för att undvika en potentiell konflikt. Gruppdeltagarna bygger också ständigt på 

varandras berättelser och generaliserar utifrån sina egna och andra gruppdeltagares 

erfarenheter till ett mer övergripande perspektiv vilket tyder på ett samberättande. Detta då 

samberättande handlar om att den gemensamma rösten gruppen påvisar generaliseras till en 

övergripande nivå. Det i sin tur gör att deltagarna kan skapa ny kunskap kring fenomenet 

mångfald och på så sätt få djupare förståelse för det.  

Analys av gruppernas samtal kring mångfald kan sammanfattas med att PAO-studenterna var 

mer likartade i sina resonemang än vad de yrkesverksamma personalvetarna var. Deras 

gemensamma nämnare, Stockholms Universitet och PAO-utbildningen de alla läser, kan 

tänkas ha gjort det lättare för dem att hitta en gemensam röst på ett sätt som de 

yrkesverksamma inte gjorde. PAO-studenterna var också bredare i sina resonemang, tog in 

fler aspekter på mångfald och problematiserade sina argument på samhällelig nivå i större 

utsträckning än de yrkesverksamma personalvetarna. De yrkesverksamma personalvetarna, 

som var mer personliga i sina resonemang, kunde däremot fördjupa sig i detaljerade exempel 

för att påvisa mångfaldens innebörd för dem. De hittade sin gemensamma röst senare in i 

samtalet. Båda grupperna skapade en kunskapsbild av vad mångfald kan vara och de 

presenterade också fenomenet mångfald som något komplext och i vissa fall komplicerat för 

organisationer att arbeta med. Båda grupperna visade prov på samberättande då de byggde på 

varandras personliga åsikter och generaliserade till en mer övergripande nivå. Grupperna 

menade också att fokus på mångfald skiftat över tiden och att det idag talas mer om det än 

tidigare. Detta är något som också återspeglas i den forskning som A. K. Roth (2006) tar upp, 

att mångfald i ett vidare begrepp togs upp först på 1990-talet i och med att Sverige ansågs ha 

blivit ett mångkulturellt samhälle. Den mesta forskningen inom mångfald är relativt ny vilket 

vi kunnat se i den litteraturundersökning vi utfört inom den tidsram som funnits.  

Religion är en ganska central del i den mångfaldsforskning som görs och därför är det 

anmärkningsvärt att ingen av fokusgrupperna samtalar om religion i diskussionerna kring 

mångfald. Inte heller när de själva räknar upp det som en diskrimineringsgrund är det något 

som byggs vidare på. Denna del i mångfalden berörs inte och tas inte fasta på utan det kan 

snarare uppfattas som att det förkastas som ogiltig kunskap i sammanhanget. Etnicitet 

däremot är något som är ständigt återkommande liksom sjukvården som 

organisationsexempel. Det är inte känt för oss vilken trosuppfattning deltagarna har men 

avsaknaden av resonemang kring religion och trosuppfattning skulle kanske kunna ge en 
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indikation på att deltagarna har en gemensam kunskapsbakgrund gällande detta. Det skulle 

också kunna tyda på ett normativt ramverk där religion inte är ett accepterat ämne att ta upp 

för någon av grupperna. Det som inte sägs ingår också i den gemensamma rösten grupperna 

har, i detta fall religionen som inte tas tillvara på. Detta kan tyckas säga något om vad 

deltagarna anser om ämnet.  

PAO-studenterna inleder fokusgruppdiskussionen med att likställa mångfald med etnicitet 

genom Astrids uttalande kring att etnicitet är ett mer laddat ord än mångfald och att det ordet 

därigenom oftare används. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att religion och 

andra delar som innefattas av mångfaldsfenomenet inte tas upp i deras diskussion. I den 

yrkesverksamma gruppen är det Frida som säger att mångfald är det samma som etnicitet och 

kön vilket enligt hennes mening är allting. Redan tidigt i diskussionerna har de med andra ord 

begränsat sitt berättande i diskussions- och kunskapsramen vilket är något som de håller sig 

till genom hela samtalet. 

PAO-studenternas reflektioner stämmer inte överens med den forskning som Özbligin (2009) 

presenterat gällande sina möten med studenter. Han menar att studenter överlag inte bryr sig 

om mångfaldsfrågor och diskriminering samt att de inte tror att detta kommer att beröra dem i 

deras karriär, något som PAO-studenterna verkar vara högst medvetna om att det kommer att 

göra. Det går att fråga sig om det är för att de läser ett personalvetarprogram eller enbart för 

att de är studenter. Som vi nämnt tidigare så tillskriver PAO-studenterna sig själva en 

självklar HR-roll, trots att de ännu inte jobbar med HR. De visar på en gemensam 

kunskapsbakgrund i form av sin relation till begreppet HR. Jämfört med de yrkesverksamma 

som inte definierar sig själva som HR-personer i sitt samtal på samma sätt. Här finns tecken 

på olikheter mellan det språk som PAO-studenterna och de yrkesverksamma personalvetarna 

använder sig av vilket visar på deras olika kunskapsbakgrund. Även inom fokusgrupperna 

kolliderar ibland deltagarnas olika föreställningar och uppfattningar vilket visar på att det 

även inom grupperna finns tecken på olika kunskapsbakgrunder. Dock enas de i slutet för 

varje tema kring gemensamma slutsatser och därigenom har de skapat ny kunskap och 

förståelse för fenomenet mångfald och även visat tecken på ett samberättande.  

  



37 

 

8. Diskussion 
 

Den här delen inleds med den diskussion kring det resultat vi tagit fram och analys vi gjort. Vi 

återgår till syfte och frågeställningarna i förhållande till de resultat och den analys som visats 

ovan. Sedan följer vår kritiska granskning av uppsatsen samt förslag till vidare forskning 

inom ämnet.  

 

8.1 Diskussion kring uppsatsens fynd 

 

Vårt syfte gick ut på att vi ville undersöka hur deltagarna i fokusgrupperna skapade mening 

kring fenomenet mångfald. Våra forskningsfrågor handlade om hur fokusgrupperna 

resonerade kring fenomenet mångfald, hur diskussionerna fördes kring HR-rollen och 

mångfald i de båda grupperna, vilken typ av berättande som uppstod kring de olika temana 

hos respektive grupp, och om det uppstod meningsskiljaktigeter och i så fall kring vilka 

teman. Resultatet gav oss en djupare inblick i hur yrkesverksamma personalvetare och PAO-

studenter resonerar kring mångfald och tillskriver fenomenet mening. Deltagarna resonerade 

överlag inte i positiv bemärkelse kring fenomenet mångfald. Mångfaldsfenomenet kan istället 

enligt deltagarna ses som ett problem på övergripande samhällelig nivå som det är 

problematiskt för den enskilda HR-personen att rå på. Fokusgrupperna visade också prov på 

konsensus vilket är en stor del inom teorin för sociala representationer. Trots att de ibland 

utmanade varandra med provokativa argument blev dessa emellertid ofta ett bekräftande av 

vad som ansågs som giltig kunskap och inte. De generaliserade också utifrån sina egna 

erfarenheter till en gemensam kunskapsram för respektive fokusgrupp och även till samhället 

i stort. Vi tycker också att vi ser en stor bredd i tillskrivandet av innebörder av fenomenet 

mångfald men det är kön och etnicitet som är framträdande. Detta tyder på att det inte finns en 

enhetlig bild av vad fenomenet syftar till konkret. Detta ger en större utmaning om mångfald 

är något som det ska arbetas med då åsikterna går isär.  

Vi uppmärksammade också skillnaden i yrkesidentiteten mellan de båda fokusgrupperna, 

något som vi inte hade för avsikt att undersöka. PAO-studenterna tillskrev sig själva en stark 

HR-yrkesidentitet, trots att de ännu inte arbetar med HR-frågor. Detta till skillnad från de 

yrkesverksamma som talade mycket mer utifrån sig själva som samhällsindivider och inte 

utifrån sin yrkesroll. Det går att fråga sig varför PAO-studenterna har en så stark 

yrkesidentitet. Det går också att fråga sig om yrkesidentiteten kan påverka det framtida arbetet 

med mångfaldsfrågor som de möjligtvis kommer att komma i kontakt med i olika 

organisationer. På det sätt som de har resonerat kring fenomenet mångfald kan vi se att de 

drar sina argument till sin spets på ett sätt som de yrkesverksamma personalvetarna inte gör 

samtidigt som PAO-studenterna är mer kritiska och varierade i sina argument. Det är svårt att 

säga om detta beror på universitetsvärlden de lever i, som i sig är ifrågasättande och kritisk. 

Det kanske visar sig att PAO-studenterna blir mer likriktade liksom vi upplever att de 

yrkesverksamma personalvetarna är när de arbetat i organisationer i ett par år.  
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Det är anmärkningsvärt att fokusgrupperna väger in så få diskrimineringsgrunder i sina samtal 

kring fenomenet mångfald, trots att de själva räknar upp alla diskrimineringsgrunder. De 

väljer endast ut kön, etnicitet och ålder och utelämnar därigenom flera andra perspektiv på 

mångfald. Då detta är yrkesgrupper som arbetar och PAO-studenter som kommer att arbeta 

med mångfaldsfrågor kan det tyckas oroväckande att de är så begränsade i sina uttalanden 

kring mångfald, vilket kan tyckas spegla ett samhällsproblem om hur mångfaldsfenomenet 

definieras. Som vi beskrev i inledningen består medieflödet gällande mångfald ofta av 

begreppet etnicitet vilket kan anses vara snedvridet då mångfald som fenomen innefattar så 

mycket mer som vi försökt visa på. Detta återfinns i de exempel vi nämnt i inledningen, bland 

annat uttalandena från den sverigedemokratiske riksdagsledamoten eller Angela Merkel. 

Detta återspeglas som sagt i våra fokusgruppdeltagares resonemang då det är etnicitet som ges 

mest utrymme. Mångfaldsforskningen som publiceras är dock mer varierad och tar bland 

annat upp hur olika grupper fungerar i samhället och diskrimineringslagen fungerar som en 

riktlinje för främjandet av mångfald i samhället. Det kan tänkas vara så att det forskningen 

visar inte når ut i media och till samhällets innevånare. Om det är så är det inte märkligt att 

etnicitet och kön är det första som våra fokusgruppdeltagare har till hands då de snarare går 

att likställa med samhällsinnevånare än forskare. Våra fokusgrupper kan därför tyckas spegla 

en allmän uppfattning av innebörden av fenomenet mångfald. Det ska dock nämnas att de i 

och med sin yrkesroll eller blivande yrkesroll kan anses ha lite mer insikt än en 

samhällsinnevånare, detta är dock inget vi undersökt.   

 

8.2 Kritisk granskning 
 

Som vi beskrev i bakgrunden var avsikten med den här studien att skapa en djupare förståelse 

för resonemang som kan föras kring fenomenet mångfald. Vi hoppas med andra ord att denna 

uppsats har med hjälp av fokusgrupper och teorier kring sociala representationer bidragit till 

att skapa en djupare förståelse för fenomenet mångfald. Genom att reflektera över hur vi 

exempelvis ställt frågor till deltagarna har vi försökt hålla validiteten och tillförlitligheten på 

en hög nivå. Vi kan generalisera till de yrkesverksamma personalvetarna och PAO-

studenterna i denna studie men inte till personalvetare eller människor i allmänhet. Detta för 

att fokusgrupper som metod inte går att generalisera till en population vilket innebär att den 

externa validiteten är låg. Den metod vi har använt gör att det inte är möjligt att dra några 

orsakssamband mellan olika faktorer då vi har begränsad information om deltagarna i studien, 

den interna validiteten är med andra ord också relativt låg. Vi har varit noga med att beskriva 

alla steg i forskningsprocessen så utförligt som det är möjligt för att studien ska vara möjlig 

att replikera, med andra ord att höja reliabiliteten. En problematik som dock alltid finns med 

kvalitativa studier är att resultatet är svårt att återskapa. (Johannessen & Tufte, 2010).  

En annan faktor som kan ha påverkat vårt resultat är att urvalet av personer är människor som 

vi känner sedan tidigare ur olika sammanhang. Detta kan ha lett till att deltagarna svarat på ett 

sådant sätt som de tror att vi velat att de ska ha svarat då de känner oss mer eller mindre, trots 

att vi som forskare försökt hålla våra tankar för oss själva i fokusgruppen. Resultatet kan då 
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anses vara partiskt. Att vi känner deltagarna sedan tidigare kan även ha gett ett gynnsamt 

resultat då deltagarna kan ha känt sig mer trygga med oss som forskare och därför varit mer 

öppenhjärtliga i sina svar. Ytterligare en faktor som kan belysas är att vi som forskare genom 

hela forskningsprocessen gjort mer eller mindre genomtänkta val vilket gett konsekvenser för 

resultatet, exempelvis genom vårt val av metod, litteratur, urval av deltagare och 

analysverktyg. (Fritzell, 2009). Det vi presenterat är vår syn på verkligheten, ett perspektiv 

bland många.  

Överlag var fokusgruppernas diskussioner mycket uttömande och innehållsrika. Vi kan tyckas 

ha haft tur med våra deltagare då de varit villiga att diskutera och komma med egna teorier 

och erfarenheter utan större inblandning från moderatorn. Emellanåt ebbade dock samtalen ut 

och då tog moderatorn beslutet att antingen ställa frågan en gång till eller ställa en ny fråga 

beroende på situationen. Detta skulle kunna tyda på att vi som forskare inte ställt frågor som 

gett utrymme för tillräckligt uttömmande svar eller att de varit ledande, vilket påverkar 

studiens giltighet och tillförlitlighet (Johannessen & Tufte, 2010). Detta bär med oss till 

vidare forskning. 

 

8.3 Konklusion 

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie i syfte att studera hur resonemang förs kring fenomenet 

mångfald och vilken mening personalvetarstudenter och yrkesverksamma personalvetare 

skapar kring det. Liksom den presenterade forskning inom mångfald finner vi i resultaten för 

den här studien svårigheter med att definiera och begränsa mångfald till ett bestämt begrepp 

och bestämt fenomen.  Fokusgruppdeltagarna i den här studien återkom till vissa delar av 

begreppet diskriminering, som även A. K. Roth (2006) beskriver som motsatsen till 

fenomenet mångfald. Denna definition är dock inte tillräcklig enligt våra fokusgrupper, något 

som även återfinns i Glans (2010) forskning. Tillägg till diskrimineringsgrunderna skulle 

kunna göras i form av utbildningsbakgrund, språkkunskap och kompetens menar 

fokusgruppdeltagarna och Glans (2010). Fokusgrupperna ansåg att en mer väldefinierad 

innebörd av begreppet mångfald är att önska för en enklare implementering på arbetsplatser, 

detta är även något som problematiseras i forskning (Ashcraft, et. al., 2012 ). Det är dessa 

sammanlänkningar mellan presenterad forskning och fokusgruppernas samtal kring 

fenomenet mångfald som blir den här studiens slutsats.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

  

Vi hoppas att vi med denna studie har bidragit till forskningen kring mångfald i form av att ge 

en beskrivning av vad mångfald kan innebära för människor vars nuvarande eller blivande 

yrkesroll ofta innefattar främjande av mångfald. Inom forskningen kring sociala 
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representationer kan vår undersökning anses stödja den forskning som redan finns, att 

människor i grupp vill känna tillhörighet och bli bekräftade. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka djupare vad som ligger till grund 

för de resonemang kring fenomenet mångfald som förs under fokusgrupperna. Detta för att 

skapa kunskap om universitetsvärlden respektive arbetslivet påverkar personers tankar kring 

mångfald och dess innebörd. Det vore intressant att undersöka hur olika socioekonomiska 

förutsättningar påverkar resonemangen kring mångfald då vi inte hade tillgång till denna typ 

av information i denna undersökning. 

Vi fann också som vi nämnt tidigare i denna studie att PAO-studenter visar tecken på en 

yrkesidentitet som är starkare än den identitet som de HR-yrkesverksamma visar upp. Även 

detta skulle vara intressant att fördjupa sig i. Kanske i form av djupintervjuer med PAO-

studenterna och en jämförelse med vad utbildningen tillskriver PAO-studenterna för identitet. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Inbjudan till fokusgrupp, PAO-program studenter vid Stockholms Universitet 

Skapat event via Julia Sandahls Facebook där vi bjöd in studenter från PAO-programmet att 

delta. Nedanstående information skickades ut: 

C-uppsatsarbetet har dragit igång på riktigt och jag och Karolina Cederblad ska via 

pedagogiska institutionen skriva en uppsats i Mångfald/mångkultur med hjälp av en 

fokusgrupp bestående av personalvetarstudenter. Därför tänkte jag nu höra om några utav er 

skulle kunna tänka er att ställa upp? Vi skulle vara mycket tacksamma! 

Datum är inte bestämt ännu men någon gång under vecka 46 eller 47, när ni har möjlighet! 

Skriv gärna ett par datum i kommentars-fältet som passar er om ni har möjlighet så ska vi 

försöka sammanföra alla. Vi kommer att vara i en lokal på universitetet och det bjuds 

självklart på fika. 

Om det är något ni undrar över är det bara att ringa mig på nummer xxxx, eller maila xxxx. 

Om ni också behöver hjälp i C-uppsatsarbetet ställer vi gärna upp som en gentjänst! 

 

  



45 

 

Bilaga 2 

Inbjudan till fokusgrupp, yrkesverksamma personalvetare 

Inbjudan via mejl skickades ut till våra kontaktnät inom HR-branschen: 

Hej! 

 

Jag och Julia, som är min skrivkamrat i C-uppsatsarbetet, ska skriva om mångfald och ska 

samla in material till detta genom en fokusgrupp. Vi kommer att ha en fokusgrupp med HR-

studenter och en grupp med HR-yrkesversamma. Därför tänkte jag höra om ni skulle vara 

intresserade av att delta i denna undersökning för att diskutera fenomenet mångfald och hur ni 

resonerar kring ämnet på arbetsplatsen? Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill hjälpa 

oss med detta! 

 

Lite info: 

- ni behöver inte förbereda något material 

- den 21 november kl.17- ca 18 

- lokalen ligger på universitetsområdet. T-bana Universitetet, Södra husen (blå stora hus), 

byggnad B, våning 9 (nås med hiss), lokal B900 (längst ner i korridoren). 

- vi bjuder på fika 

 

Självklart får ni ta del av resultatet när vi är klara med uppsatsen och all information som 

behandlas är konfidentiell.  Syftet med en fokusgrupp är att få fördjupade kunskaper inom ett 

redan känt område. Vårt syfte med uppsatsen är att jämföra definitionen av mångfald i 

litteraturen med den definition som studenter och yrkesverksamma inom HR har av 

fenomenet. 

 

Vänligen svara om ni kan medverka eller inte! 

Om det är något ni undrar över är det bara att ringa mig på nummer xxxx, eller maila xxxx. 

Vänligen, 
Karolina och Julia 
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Bilaga 3 

 

Fokusgruppguide 

Information: 

- Hälsa alla välkomna, tacka för att de tagit sig tid att komma dit 

- Informera om syfte med uppsatsen 

- Informera om sekretess, vi kommer koda namn men vi kan inte garantera att andra 

deltagare inte pratar om det som skett i rummet.  

- Tider för fokusgrupp 

- Upplägg, presentera moderator och observatör, inspelning av samtalet, man får när 

som helst avbryta sitt deltagande. Tanken med en fokusgrupp är att det ska vara en 

friare diskussion kring ett ämne. Moderatorn är med andra ord ganska passiv. 

frågor: 

- Presentationsrunda 

- Öppningsfrågor – undrar ni nåt 

- Vad är mångfald för dig? (Vad kommer du att tänka på när vi säger ordet mångfald?) 

- Yrkesverksamma: Är detta något som du reflekterar över i ditt yrkesliv? 

- Studenter: Hur ser ni på mångfald i PAO-utbildningen? 

- Hur tänker ni kring mångfald som en HR-fråga? 

o Yrkesverksamma: Hur ser det ut på era arbetsplatser? 

- Hur tänker ni kring att mäta mångfald?  

- Hur tänker ni att man skulle kunna implementera mångfald? 

o Hur gör man? 

- Hur tänker ni kring att en tydlig begreppsdefinition skulle påverka implementeringen 

av mångfald på era arbetsplatser? 

- Diskrimineringsgrunder 

- Slutfråga – är det nåt vi har missat? 

o Är det någon som vill tillägga något? 
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