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Titel 

Inkluderad eller exkluderad? - En fallstudie om mångfald i den svenska byggsektorn 

 

Syfte 

Syftet är att genom studerandet av den svenska byggsektorn kunna öka förståelsen för vilka 

åtgärder som företag kan vidta för att bidra till en utveckling av inkluderad mångfald inom deras 

organisatoriska omvärld. Genom att studera den svenska byggsektorn vill vi även kunna 

understödja framtida forskning och därför möjligen kunna bidra till en förbättring av den 

problematik som råder i praktiken idag. 

 

Metod 

En fallstudie har genomförts som behandlar inkluderad mångfald i den svenska byggsektorn, med 

en induktiv ansats och en kvalitativ metod. Datainsamlingen till studien har gjorts genom 

semistrukturerade intervjuer med chefer verksamma inom den svenska byggsektorn.  

 

Slutsats 

Studien har visat på att det idag råder problematik med att inkludera mångfald i den svenska 

byggsektorn. Vidare har det kunnat urskiljas att den generella inställningen till inkluderad 

mångfald präglas av fler positiva än negativa konnotationer. Vi har sett att organisationskulturens 

normer och värderingar tilldelats en stor roll i hur förutsättningarna för ett mångfaldsarbete ter 

sig. Genom den här studien har vi slutligen kunnat identifiera tre åtgärder som organisationer 

inom den svenska byggsektorn kan tillämpa för att förbättra den inkluderade mångfalden.  
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Title: Included or excluded? – A case study about diversity in the Swedish construction industry 

 

Purpose  

The aim of the thesis was to identify potential measures to increase the included diversity in the 

Swedish construction industry, as well as shed light on potential future research topics within the 

area.  

 

Method 

The thesis question was examined with an inductive approach by conducting a qualitative case 

study on a Swedish construction company. The data used in the study was based on interviews 

with executives working in the Swedish construction industry. 

 

Conclusion 

The study finds an underlying complexity in implementing included diversity in the Swedish 

construction industry. However, the general attitude was rather characterized by positive than 

negative connotations. Furthermore, the organizational culture has an impact on how the 

conditions for diversity appear. Through this study, we have finally been able to identify three 

measures that organizations within the Swedish construction industry can apply to improve 

diversity.  
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Förord 

Vi vill tacka NCC och samtliga respondenter för deras tillmötesgående under skrivprocessen. Vi 

har även med glädje fått erfara att samtliga respondenter valt att medverka, vilket har haft stor 

betydelse för studiens resultat. Ett extra tack till Sigalit Slutbäck på NCC för hennes engagemang 

och professionella bemötande. Vidare vill vi tacka vår handledare och examinator på 

Linnéuniversitetet, Jasmina Beharic och Mikael Lundgren som under hela skrivprocessen bidragit 

med vägledning. Slutligen vill vi tacka studiekollegor och opponenter som vid seminarium 

bidragit med konstruktiv kritik och värdefulla åsikter. 
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1 Inledning 

Det här kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet inkluderad mångfald. 

Bakgrundsbeskrivningen mynnar ut i en problemdiskussion. Avslutningsvis presenteras studiens 

problemformuleringar, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Mångfald har kommit att bli ett ämne som intresserar både forskare och praktiker (Hofhuis, Van 

der Zee & Otten 2016). Den första vetenskapliga rapporten om fenomenet mångfald publicerades 

i mitten av 1990-talet (Rönnqvist 2008). Författaren förklarar att mångfaldsbegreppet började 

behandlas i praktiken efter att det börjat studeras i vetenskapliga sammanhang. Både 

managementkonsulter, politiker och organisationer inom den offentliga- och privata sektorn kom 

att uppmärksamma vilka fördelar som ett mångfaldsarbete skulle kunna föra med sig. Således 

menar författaren att det skapades en positiv debatt kring ämnet, som skulle kunna föra bort den 

invandringsfientliga diskursen som präglat den svenska arbetsmarknaden. I debatten om 

mångfald diskuteras ofta frågor om etnicitet, kön, sexuell läggning, demografiska olikheter, 

förändringsprocesser och organisationsutveckling (Rönnqvist 2008). Mångfald definieras av 

Widell och Mlekov (2013) som variationer av individer med lika värde, men med olika 

erfarenheter, förutsättningar och egenskaper. Begreppet inkludering används enligt Fägerlind 

(2012) i mångfaldsdiskursen och betyder att ta tillvara på individers olikheter. 

 

I politiska sammanhang kom mångfaldsdiskursen främst att behandlas i integrationsfrågor 

(Fägerlind 2012). Daun (2009) redogör för den problematik som kom av den ökade 

arbetskraftsinvandringen som skedde under 1940- och 50 talet i Sverige. Både politiker och 

näringslivet såg på den tiden assimilering som nödvändigt för att få människor att integreras i 

samhället. Daun (2009) menar att assimileringen övergavs till fördel för integration, eftersom de 

flesta i Sverige på den tiden insåg det omöjliga i att få individer att helt lämna sin kulturella 

bakgrund och anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden. Aytar (2009:241) redogör att det 

skett påtagliga satsningar i form av ‘integrationsfrämjande aktiviteter’ i den svenska 

integrationspolitiken sedan 1950-talet. Författaren menar dock att även om synen om integrering 

är mer utpräglad nu så strävar ’integrationsfrämjande aktiviteter’ att anpassa minoriteter till 

majoriteten av befolkningen. 
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Fägerlind (2012) redogör för att den privata sektorn kommit att skapa förståelse för att 

mångfaldsarbete kan bidra med strategiska fördelar för organisationer. Näringslivet har därför 

successivt börjat involvera mångfaldsfrågan i det strategiska arbetet eftersom att det kan leda till 

ökad lönsamhet, affärsnytta och innovation (Fink & Cunningham 2005). Ytterligare en orsak till 

att fler organisationer börjat arbeta med mångfald är delvis ett resultat av demografiska 

förändringar (Loden & Rosener 1991). Författarna beskriver även att fler företag prioriterar 

mångfaldsfrågan i syftet att spegla samhället.  

 

Ett aktivt arbete med mångfald, menar Hoffman (1998) och McShane (2006), är avgörande för att 

kunna attrahera nödvändig kompetens och därmed bli en konkurrenskraftig aktör på den globala 

marknaden. Ett flertal studier har även påvisat att organisationer bör sammansätta en arbetsstyrka 

med olika kulturella bakgrunder eftersom det kan bidra till ökad produktivitet (Cox & Blake 

1991; Jehn, Northcraft & Neale 1999; McLeod & Lobel 1992; Van Knippenberg, Van Ginkel & 

Homan 2013; Forbes 2008). Ytterligare en orsak till ökat fokus på mångfaldsarbete i näringslivet 

är omvärldens krav på social hållbarhet. Intressenter som kunder och finansiärer ställer idag krav 

på organisationernas sociala ansvar som att exempelvis arbeta aktivt med mångfald (Cunningham 

2007; Doherty, Fink, Inglis & Pastore 2010). Olika branscher har mer än andra kunnat avvisa 

dessa påtryckningar, samtidigt som det kan vara oundvikligt för organisationer att helt undvika 

mångfald på grund av demografiska, ekonomiska, rättsliga och sociala förändringar (Doherty & 

Chelladurai 1999; Gilbert & Ivancevich 2000). 

 

Resonemanget om att inkluderad mångfald kan bidra med positiva effekter för organisationer, har 

under det senaste årtiondet fått stor spridning i samhällsdebatten, näringslivet, offentliga- och 

privata sektorn och på den politiska scenen (Rönnqvist 2008). Inkluderad mångfald inom den 

vetenskapliga diskursen har inte endast varit positivt laddad, utan har även mött kritik. De los 

Reyes och Martinsson (2005:12) lyfter fram en kritik som grundar sig i att olikheter mellan kön 

och etnicitet normaliseras. Författarna menar att de olikheter som finns mellan kön och etnicitet 

är sociala konstruktioner som skapats i samhället. Författarna hävdar att vid mångfaldsarbete så 

hamnar fokus på att försöka anpassa de människor som är i minoritet till de i majoritet. De 

sociala konstruktionerna och hierarkiska nivåerna förbises och osynliggörs. De los Reyes och 

Martinsson (2005:14) menar därmed att det ursprungliga problemet som skapat olikheter inte tas i 

tu med, vilket får till följd att författarna ifrågasätter hur framgångsrik inkluderad mångfald 

verkligen är. 
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skapar olikheter och att, istället för att lyfta fram de hierarkiska processer som 

 

har handlat om att inkluderad mångfald är tänkt att skapa en ssnarare bidragit till att upprätthålla 

maktrelationer och ojämlikheter, istället för att förhindra diskriminering av olikheter. Vidare 

anser kritikerna att debatten om inkluderad mångfald inte leder till några lösningar, utan snarare 

förstärker sociala klyftor i samhället (De los Reyes & Martinsson 2005:11). 

 

Den genomslagskraft som mångfaldsdiskursen hade, både i vetenskapen och i praktiken under 

1990-talet, kan enligt Rönnqvist (2008) vara en bidragande orsak till regeringens beslut kring att 

lagstifta om arbetsgivarens skyldigheter om aktiva åtgärder för att främja ett arbetsliv fritt från 

diskriminering. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) trädde i kraft år 2009 och reglerar åtgärder 

för att främja jämställdhet och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Rönnqvist (2008) 

beskriver att innebörden av mångfald i Sverige ofta förknippas med etnicitet. Författaren menar 

att en av orsakerna var den homogenisering som under 1990- talet ägde rum på den svenska 

arbetsmarknaden, samt att begreppet kommit att förknippas med lagen mot etnisk diskriminering 

(SFS 1994:134). Kopplingen mellan mångfald och etnicitet kan idag förklaras genom 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen innefattar sju diskrimineringsgrunder, vilka 

benämns; Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Enligt Rönnqvist (2008) har 

diskrimineringsgrunderna bidragit till en bredare syn på mångfaldsfenomenet och ytterligare 

förståelse för olikheter. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har befolkningsökningen i Sverige i år hittills berott på 

invandringsöverskottet och förutspås överstiga förra årets rekordnotering (SCB 2016). År 2015 

var 16 % av Sveriges befolkning utrikesfödda och den siffran förutspås öka under år 2016. SCB 

(2016) skriver i sin senaste befolkningsprognos att flyktingkrisen i Syrien är en bidragande faktor 

till att antalet asylsökande i Sverige är på historiskt höga nivåer. Fokus bör enligt SCBs prognos 

vara att utbilda och sysselsätta dessa individer i syfte att inkludera dem i det svenska samhället. 

Det menar SCB även kan möjliggöra att lösa den resursbrist som finns inom vissa utsatta 

branscher, där den svenska byggsektorn är en av dessa.  
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Forskning har bland annat bidragit till att debatten om mångfald inom vissa branscher blivit mer 

återkommande. Vissa branscher har även mer än andra fått ett mer kritiskt läge gällande 

mångfaldsarbete (Hofhuis, Van Der Zee & Otten 2016). Powell och Sang (2013) redogör för att 

byggsektorn är ett exempel på en bransch där debatten om inkluderad mångfald ökat. Powell och 

Sang (2013) menar att trots den ökade debatten har forskningen hittills inte bidragit till några 

förbättringar. Det är en förklaring till varför vi i den här studien har valt att studera den svenska 

byggsektorn och inte andra branscher där mångfaldsdebatten även blivit mer återkommande. 

 

Powell och Sang (2013) förklarar att den svenska byggsektorn idag innehåller en majoritet av 

manliga och inrikesfödda individer och att den bilden stämmer överens med övriga världen 

(Powell & Sang 2013). SCBs kartläggning av könsfördelningen inom den svenska byggsektorn 

visade år 2014 på fördelningen 3 % kvinnor och 97 % män (SCB 2014). SCB förutspår att 

fördelningen mellan könen år 2035 kommer vara relativt oförändrad om inte arbetsgivarna tar 

ansvar för mångfaldsfrågan inom organisationen. Svenska Akademikers Centralorganisation 

(SACO) redogör i sin årliga rapport att det råder brist på kompetens i den svenska byggsektorn 

och att det anses vara viktigt att inkludera utlandsakademikers kompetens, som invandrar till 

Sverige (Ljunglöf & SACO 2015). Ljunglöf och SACO (2015) redogör även att år 2014 var 51 % 

av samtliga arbetslösa akademiker i Sverige utlandsfödda. Sang och Powell (2012a:195) har via 

praktiska iakttagelser identifierat att organisationer i byggsektorn haft svårigheter att 

implementera förändringsarbete, då det finns kulturella och strukturella barriärer i samhället som 

förhindrar eller försvårar mångfaldsarbetet. Författarna har även funnit problematik med att driva 

ett framgångsrikt mångfaldsarbete inom byggsektorn, eftersom förändringsarbetet ofta har mötts 

av motstånd bland anställda. I dagsläget är yrken inom byggsektorn konstruerade av män för 

män, vilket utgör ett stort hinder för en förbättrad inkluderande mångfald (Hofhuis, Van Der Zee 

& Otten 2016). Det som även påvisar problemet utifrån praktiska iakttagelser, är att 

mångfaldsfrågan kommit att uppmärksammas inom svensk arbetsrättslig lagstiftning. Den 

svenska regeringen inledde år 2012 en utredning om framtagandet av en tydligare reglering kring 

ett aktivt mångfaldsarbete på arbetsplatsen, i syfte att förhindra diskriminering 

(Kulturdepartementet 2012).  

 

Den forskning som har bedrivits kring mångfald i byggsektorn har kunnat bidra med en förståelse 

för hur problematiseringen kring mångfald ser ut. Forskningen har däremot inte kunnat bidra med 

förslag kring åtgärder som kan vidtas för att förbättra den inkluderande mångfalden inom 
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byggsektorn. Således anser vi att det finns en teoretisk relevans att studera den svenska 

byggsektorn och vilka åtgärder som kan bidra till en förbättrad inkluderad mångfald. Hofhuis, 

Van Der Zee och Otten (2016) redogör för att bristen av förslag på åtgärder är en av de 

bidragande orsakerna till att det praktiska mångfaldsarbetet inom byggsektorn är fortsatt 

undermålig. Således har även den här studien en praktisk relevans. Ett ytterligare argument för 

studiens praktiska relevans grundar sig i SCB (2015) årliga prognos i trender på den svenska 

arbetsmarknaden. Efterfrågan på byggingenjörer beräknas öka och det beror främst på ett ökat 

rekryteringsbehov och en växande marknad (SCB 2015). Hofhuis, Van der Zee och Otten (2016) 

redogör för att organisationer inom byggsektorn i framtiden måste lägga fokus på att skapa 

inkluderad mångfald om de inte vill riskera att gå miste om den kompetens som människors 

olikheter för med sig.  

 

1.3 Problemformulering 

Studien utgår från följande problemformuleringar: 

 

● Hur ser inställningen ut till inkluderad mångfald hos chefer inom den svenska 

byggsektorn? 

 

● Hur ser förutsättningarna ut för att skapa en inkluderad mångfald inom den svenska 

byggsektorn? 

 

● Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra inkluderad mångfald inom den svenska 

byggsektorn? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att, genom studerandet av den svenska byggsektorn, öka förståelsen 

för vilka åtgärder som företag kan vidta för att bidra till en utveckling av inkluderad mångfald 

inom den svenska byggsektorns omvärld. Genom att studera den svenska byggsektorn vill vi 

även kunna understödja framtida forskning och därför möjligen kunna bidra till en förbättring av 

den problematik som råder i praktiken idag. 
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1.5 Avgränsning 

En avgränsning har gjorts mot diskrimineringsgrunderna kön och etnisk tillhörighet och således 

har begreppet mångfald i den här studien endast en koppling till dessa grunder. Definitionen av 

kön innebär att en individ är man eller kvinna. Etnisk tillhörighet betyder att en individ har 

nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (Kulturdepartementet 

2007). 
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2 Metod 

I följande kapitel redogörs för studiens metodologiska val. Inledningsvis förklaras 

forskningsproblemets karaktär, forskningens process, strategi, design och urval. Det redogörs 

därefter för datainsamlingen samt forskningens kvalitet och etik.  

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Cope (2014) redogör för fyra grundläggande analysnivåer: Individuell, grupper, samhällen och 

organisationer. I den här studien ha vi valt att utgå ifrån en variant av tidigare redogjorda 

analysnivåer, nämligen en branschinriktad analysnivå. Valet gjordes eftersom vårt resultat kan 

komma att ha en inverkan på företag inom den svenska byggsektorn. Med branschinriktad 

analysnivå åsyftar vi organisationer inom en specifik bransch och är inte specifikt inriktad 

gentemot enstaka organisationer eller andra branscher. Studiens resultat kommer därmed inte 

vara applicerbart på andra organisationer inom andra branscher, utom möjligen företag inom den 

svenska byggsektorn. Företag inom den svenska byggsektorn kan vara unika till sin karaktär och 

storlek. Därför kan forskningsresultatet inte generaliseras för alla typer av företag, utan bör 

användas som kunskapskälla för framtida forskning. Resultatet av den här studien är inte 

bindande, utan bör hanteras som riktlinjer och är därför fria för tolkning.  

 

2.2 Forskningsprocessen 

I studien har en induktiv ansats applicerats. Valet av forskningsämne grundar sig i en ökad 

diskussion kring ämnet mångfald inom mediala väsen. Därefter inleddes ett studerande av 

vetenskapliga artiklar om mångfald, inkludering samt mångfald riktat mot byggsektorn specifikt, 

vilket skapade ett intresse för ämnesområdet. Ett initialt studerande av teori i ämnet mångfald 

utfördes för att ge oss en grundläggande förståelse för ämnet för att sedan kunna skapa ett tydligt 

frågeformulär till den empiriska datainsamlingen. Vidare har studiens empiriska data varit den 

styrande faktorn till urvalet av rapportens teoretiska grund. Genom sammanställning och 

analyserande av empirisk data kan skillnader och samband urskiljas, vilket ger en grund för en 

rapports teoretiska struktur (Lind 2014). Studiens teoretiska referensram utgår från studiens 

empiriska data, samt de samband och skillnader vi kunde urskilja från respondenternas svar. Vi är 

medvetna om att vi, genom den initialt grundläggande teoretiska insamling, skapat en viss 

förförståelse och kunskap inom ämnet innan datainsamlingen av det empiriska materialet. Den 

teoretiska förförståelsen kan i viss mån ha påverkat sammanställningen av rapportens 
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problemformuleringar, vilket kan ha påverkat ett senare val av rapportens teoretiska struktur. Vi 

har, med en indirekt påverkan i åtanke, byggt upp den teoretiska ramen utifrån respondenternas 

svar genom svarens samband, tendenser och skillnader och inte utifrån ett huvudsakligt eget 

tycke. 

 

Enligt Merriam (2009) är valet av forskningsansats en central del i en forskningsprocess, 

eftersom det är av betydelse för hur den empiriska- och teoretiska referensramen relateras till 

varandra. Merriam (2009) redogör även för att beslutet om vilken ansats som ska tillämpas bör 

grunda sig på den enskilda studien. Induktiv och deduktiv är två ansatser som anses vara de mest 

traditionella (Barbosa da Silva & Wahlberg 1994:51). Den deduktiva ansatsen tar uttryck i att 

fastställa en teoretisk grund och därefter välja ut empirisk data (Yin 2013). I den induktiva 

ansatsen fastställs den teoretiska referensramen utifrån det empiriska resultatet och de 

observationer som utförs (Eriksson & Kovalainen 2008). 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Vid utformning av en forskningsrapport bestäms forskningsstrategin i ett tidigt skede. Strategin 

ska väljas utifrån vilket resultat rapporten är tänkt att sträva mot, samt vad problemformuleringen 

ämnar besvara (Starrin 1994:19; Olsson & Sörensen 2011). De två forskningsstrategier som 

generellt används är den kvantitativa- och kvalitativa forskningsstrategin (Bryman & Bell 2013; 

Denzin & Lincoln 2008:3). I den här studien har den kvalitativa forskningsstrategin valt att 

tillämpas. Yin (2013) beskriver utmärkande drag för en kvalitativ forskning; forskningen studerar 

människor under verkliga förhållanden, refererar till människors åsikter och synsätt som ingår i 

undersökningen samt påvisar den omgivning och de omständigheter människor befinner sig 

inom. Det kan även ställas i relation till vår undersökning, eftersom vi har utfört intervjuer med 

chefer på ett fallföretag. Det är genom deras åsikter och synsätt om inkluderad mångfald, som vi 

kunnat sammanställa den primärdata som ligger till grund för våra antaganden i den här studien. 

Valet av forskningsstrategi föll därför på den kvalitativa metoden, eftersom vi ville få en 

helhetsförståelse av fenomenet inkluderad mångfald inom den svenska byggsektorn, och inte 

endast delar utav det.  
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2.4 Undersökningsdesign 

I syfte att kunna besvara studiens forskningsfrågor, har en fallstudie tillämpats. En fallstudie är en 

metod där ett fall, person, grupp eller social enhet undersöks (Olsson & Sörensen 2011; Yin 

2013). Fallstudier är en vanlig förekommande forskningsdesign vid studerande av organisationer, 

eftersom det tillåter forskaren att få en djup inblick och tolka kontexten av en specifik händelse 

(Watt Boolsen 2007). Fallstudie som forskningsmodell är att föredra när en fullständig förståelse 

om ett specifikt fenomen ska erhållas, vilket i sin tur bidrar till en utförlig analys om det 

studerade fenomenet (Watt Boolsen 2007). En fallstudie skapar grundläggande information för 

att möjliggöra en bedömning, vilket leder till själva resultatet av forskningen (Merriam 2009). 

Fallföretaget i den här forskningsrapporten utgörs av bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget 

NCC. Syftet med den här studien är att identifiera inställning, förutsättning och åtgärder gällande 

ett inkluderat mångfaldsarbete inom den svenska byggsektorn. För att uppfylla studiens syfte och 

få en djupare inblick i den svenska byggsektorn, ansåg vi att en fallstudie lämpade sig bäst för att 

kunna besvara forskningsrapportens problemformuleringar. Valet att studera en stor aktör inom 

den svenska byggsektorn mer ingående fastställdes i ett tidigt skede av forskningsprocessen. Vi 

anser att ett stort företag är lämpligt att studera, eftersom de innehar tillräckligt med resurser i 

form av ekonomi, tid och personal för att kunna genomföra ett utförligt inkluderat 

mångfaldsarbete. Ett stort företag såsom NCC inhyser en stor påverkan och inflytande inom såväl 

den svenska byggsektorn som på samhällsnivå. Stora aktörer i byggsektorn med en liknande 

storlek som NCCs anser vi är representativa för hur andra stora företag inom den svenska 

byggsektorn generellt sett arbetar med mångfaldsarbete. Med det sagt finner vi medelstora och 

mindre företag ej vara representativa för byggsektorn, eftersom de i mindre bemärkelse påverkar 

branschen i sin helhet. Således anser vi att ett studerande av NCC kan möjliggöra att studiens 

problemformuleringar besvaras. 

 

Eftersom en fallstudie i sin helhet bygger på att tolka specifika fenomen, ger det upphov till att en 

del fallgropar kan uppstå i samband med tolkningen. En över- eller undergeneralisering av 

enskilda studerade fall kan ge en felaktig bild av en händelse, vilket kan leda till att en ogiltig 

analys uppstår (Watt Boolsen 2007). Fallstudier bör därav inte sträva efter en sanning, utan bör 

fokusera på att frambringa vad som är den mest trovärdiga slutsatsen (Merriam 2009). Watt 

Boolsen (2007) föreslår en teori-kritisk inställning vid analyserandet av fallstudiens empiriska 

underlag för att förse forskaren med ett mer trovärdigt material. Vi är medvetna om att det 
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empiriska materialet från fallstudien kan vara subjektivt laddat, varav fokus har lagts på att 

ifrågasätta det insamlade materialet genom en kritisk ståndpunkt. Utifrån att vi konsekvent tolkat 

det empiriska materialet kritiskt och enhetligt, gör vi tolkningen att fallstudien är trovärdig. 

 

Ett arbete med inkluderad mångfald är inte begränsat till en typ av företag utan kan tillämpas av 

organisationer med olika karaktär och storlek. Den här studien inriktar sig på chefers inställning 

till inkluderad mångfald inom ett stort företag i den svenska byggsektorn. SCB (2008) och Burns 

(2011) redogör för att medelstora företag har mellan 50-249 anställda och stora bolag har över 

250 anställda. Stora organisationer kan appliceras i den här fallstudien för framtida utveckling av 

arbete kring främjandet av inkluderad mångfald. Det kan möjliggöra till en generell ökad 

tillämpning av ämnesområdet i praktiken. 

 

2.5 Urval 

Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för inställning, förutsättning och åtgärder om 

ett inkluderat mångfaldsarbete i den svenska byggsektorn. I den kvalitativa forskningen görs 

medvetna och avsiktliga urval av studieobjekt såväl som respondenter (Yin 2013). 

Utgångspunkten i urvalet bör sträva mot att få ett brett spektrum och synpunkter till det studerade 

ämnet (Kuzel 1992:37). Det är viktigt för studiens trovärdighet att urvalet sker på objektiva 

grunder och ej på grund av bekvämlighet (Yin 2013). Vi ansåg att valet av att studera ett större 

företag lämpade sig bäst till vår studie, eftersom sådana företag har tillgångar och resurser till ett 

mer ingående och vardagligt mångfaldsarbete. Fallföretag är det nordiska bygg- och 

fastighetsutvecklingföretaget NCC. Urval av respondenter gjordes i samråd med en handledare 

från NCC, och i syfte att få tio respondenter som speglar NCCs verksamhet gällande kön och 

etnicitet. De tio respondenterna är placerade på olika geografiska områden i Sverige. 

Respondenterna har tilldelats tio olika siffror och kommer refereras till därefter. Syftet med att 

intervjua chefer från olika delar i Sverige gjordes för att få ett brett perspektiv av NCCs 

organisation. Valet att intervjua chefer om inkluderad mångfald gjordes utifrån att cheferna 

besitter erfarenhet från den svenska byggsektorn, samt att de har mandat för att påverka 

mångfalden inom sitt affärsområde. Chefer som respondenter kan såldes bidra med kunskap för 

att vi ska kunna besvara problemformuleringarna och uppfylla studiens syfte. 

 

Vi har förståelse för att vi kan ha gått miste om data till vårt empiriska underlag eftersom vi 

endast berör chefernas perspektiv om inkluderad mångfald. Vi valde därför att intervjua chefer 
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som har arbetat eller har en direkt anknytning till den operativa verksamheten. Således tror vi att 

vi kan få en något mer vidgad syn på ämnesområdet, än om vi endast hade intervjuat chefer på en 

högre nivå. Vi är även av uppfattningen att vårt urval inte bidragit till en för smal bild av 

verkligheten. 

 

2.6 Datainsamlingsmetoder 

Vid datainsamling genom intervjuer är det vitalt att bygga ett starkt förtroende mellan de aktiva 

parterna i intervjuerna, eftersom det kan påverka den insamlade datan (Ryen 2004). Det är även 

av stor vikt att tydligt redogöra för hur datainsamlingen är tänkt att användas (Kvale & 

Brinkmann 2014; Larsen 2009). I den här studien har vi därför tydliggjort för respondenterna 

vilken roll den primära datainsamlingen kommer påföra på forskningsrapporten samt att den 

kommer att behandlas konfidentiellt. Den här studiens empiriska material bygger på sekundärdata 

i form av information från fallföretagets årsredovisning samt primärdata i form av intervjuer. 

Intervjuer som datainsamlingsmetod har valts eftersom den möjliggör att vi kan besvara studiens 

problemformuleringar. Studiens teoretiska kapitel består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar 

och litteratur. Vid insamling av material till den teoretiska referensramen är det av betydelse för 

forskaren att vara kritiskt inställd till den insamlade datan, eftersom den är insamlad för annat 

syfte och ändamål (Jacobsen 2002). Vi har därför kontinuerligt haft ett kritiskt förhållningssätt, 

för att se data i sin kontext och huruvida den kan skilja sig gentemot studiens ändamål.  

 

2.6.1 Intervjumetod 

En kvalitativ intervjuform karaktäriseras av att uppnå en insikt kring ett fenomen utifrån andra 

människors egen sociala verklighet och uppfattning (Dalen 2015; Trost 2010). I studien tillämpas 

den kvalitativa intervjuformen, eftersom vi undersökt chefers inställning om fenomenet 

inkluderad mångfald. Enligt Ryen (2004) och Yin (2013) kan intervjuernas struktur däremot 

skilja sig åt beroende på det övergripande målet med intervjun. I den här studien har vi valt att 

tillämpa en semistrukturerad intervjumetod, vilket enligt Dalen (2015) och Yin (2013) är det den 

mest utmärkande intervjutekniken i en kvalitativ studie. Den semistrukturerade intervjutekniken 

tillät oss att göra avvikelser från intervjustrukturen samt en avgränsning mot kategorier snarare än 

mot specifika frågor. Valet av den semistrukturerade intervjutekniken gjordes även för att den 

tillät oss att skapa avslappnade intervjuer som, i likhet med Yins (2013) resonemang, nästintill 

likställs med en vardaglig konversation. Vi anser att den semistrukturerade intervjumetoden 

möjliggjorde att respondenterna fick större frihet att utforma sina svar, samt att skapa en öppen 
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diskussion kring frågorna, vilket enligt Denzin och Lincoln (2008:3) kan leda till en djupare 

förståelse av respondenternas resonemang.  

 

Valet att tillämpa en semistrukturerad intervjumetod anser vi även kan ha en negativ inverkan på 

studiens empiriska underlag. En mer öppen diskussion, anser vi, kan leda till att avvikelser 

uppstår, vilket kan få respondenten att sväva iväg. Vi har därför under intervjuerna försökt att 

styra tillbaka respondenten till de övergripande kategorierna, för att således säkerställa ett 

utförligt empiriskt underlag innehållande relevant information. En intervjuguide har framställts i 

syfte att underlätta hanteringen av avvikelser vid intervjuerna, vilket redogörs för nedan. 

 

2.6.2 Intervjuguide 

Struktureringen på intervjuguiden bör anpassas utifrån vilken typ av svar som eftersöks; en alltför 

formaliserad intervjuguide kan leda till snäva svar och en alltför löst sammansatt intervjuguide 

kan leda till vaga och osammanhängande svar (Ryen 2004). I studien har strukturen på frågornas 

ordningsföljd tagits i beaktning. Det har medfört att intervjuerna kunnat utföras av god kvalitet. 

Dalen (2015), Gillham (2008) och Kvale och Brinkmann (2014) redogör för att intervjuguiden 

lämpligtvis bör delas in efter övergripande områden som beskriver underliggande frågor till 

ämnet. Det bör göras i syfte att bygga upp de centrala frågorna i intervjun, vilket har tagits i 

beaktning vid framställningen av intervjuguiden. För att kunna säkerställa studiens empiriska 

grund, delades frågorna upp efter studiens tre centrala områden; inställning, förutsättningar och 

åtgärder (se bilaga 1). Det gjordes i syfte att kunna besvara studiens problemformuleringar. 

Frågorna under respektive område i intervjuguiden skapades med grund i den vetenskapliga 

kunskap som vi tillgivit oss innan studien påbörjades. Vi anser att frågornas formuleringar 

skapade förutsättningar för djupgående svar och därför även möjliggjorde kvalitén i studiens 

empiriska grund.  

 

2.6.3 Intervjumiljö 

Inför samtliga intervjuer har det genomförts noggrann planering för att kunna möjliggöra ett bra 

samtal för den utsatta tidsramen. Fem stycken fysiska intervjuer genomfördes på NCCs 

huvudkontor i Stockholm. För att erhålla den bästa kvalitén på samtliga intervjuer, hölls de i 

enskilda konferensrum. På grund av geografiska avstånd var vi tvungna att genomföra resterande 

fem intervjuer via kommunikationsverktyget Lync. Gillham (2008) redogör för att nackdelen 

med icke-fysiska intervjuer är att författarna går miste om respondentens kroppsspråk och 
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ansiktsuttryck. Gillham (2008) redogör även för att icke-fysiska intervjuer bidrar till att 

författarna kan förlora en stor del av empatin, det vill säga den kemi som finns mellan människor 

och som kan påverka resultatet. Vid intervjuernas genomförande har vi haft förståelse för sådana 

nackdelar. Dock är vi inte av uppfattningen att det haft en inverkan på studiens resultat, då 

skillnaden mellan kvalitén i de fysiska- och icke-fysiska intervjuerna inte varit märkbara. En 

kamerafunktion användes vid de intervjuerna som genomfördes via kommunikationsverktyget 

Lync, vilket möjliggjorde att vi kunde se respondenterna. Det medförde att vi på samma sätt som 

i de fysiska intervjuerna kunde uppfatta ansiktsuttryck och kroppsspråk och såldes kunna ta 

sådana aspekter i beaktning vid analys av resultatet. 

 

2.7 Analysbearbetning 

Som ovan nämnt bygger studiens empiriska material på 10 stycken intervjuer som pågått i 60 

minuter. Samtliga intervjuer valdes att spelas in i syfte att inte riskera att gå miste om viktig 

information. Inspelningarna gjordes även för att kunna lyssna åter på intervjuerna för att 

minimera eventuella feltolkningar. I studien har även samtliga intervjuer transkriberats, då vi 

ansåg att de skulle bidra till en bättre insikt kring respondenternas svar och vid analyserandet av 

dessa. Analys av data är en process där ett mönster eller struktur försöker urskiljas, för att sedan 

kunna tolkas (Repstad, Floistad, Kjeldstadli & O´Gorman 2007). Vid sammanställningen av den 

empiriska datan lästes samtliga transkriberade intervjuer. Därefter jämfördes respondenternas 

svar och vi försökte urskilja likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Den data som 

tillämpats bör reflektera vad problemformuleringen efterfrågar, och ska utföras ärligt gentemot 

respondenterna (Repstad et al. 2007). Vi har ställt den insamlade empiriska datan i relation till 

rapportens problemformulering och därefter valt ut vad som är relevant i problemformuleringens 

avseende. Således har inte allt empiriskt material använts, utan endast det material som är 

väsentligt för att kunna besvara studiens problemformuleringar. Vi är därmed medvetna om att 

selekteringen av det empiriska materialet kan i viss mån ha påverkat studiens resultat. Med det 

sagt har vi full tilltro till att rapportens empiriska del speglar den bild som respondenterna 

ämnade förmedla. 

 

2.8 Forskningskvalitet 

Kritik har riktats mot användandet av de två grundläggande begreppen reliabilitet och validitet 

inom kvalitativ forskning, eftersom den skiljer sig mot hur begreppen används inom kvantitativ 

forskning, av vilket begreppen är ämnade för (Bryman & Bell 2013). Författarna redogör för fyra 
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alternativa kriterier för att bedöma trovärdighet: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och bekräfta. I den här studien har vi därför valt att utgå från ovan nämna 

alternativ för att bedöma studiens forskningskvalitet.  

 

 

2.8.1 Tillförlitlighet 

Vid kvalitativa forskningar kan flera sociala verkligheter presenteras från respondenter, vilket i 

sin tur ger olika utfall i resultatet. Skulle studien utföras multipla gånger kommer resultatet 

därmed att variera, vilket skulle i den traditionella synen på reliabilitet ge utslag på en låg 

reliabilitet. Cope (2014) beskriver att tillförlitlighet inom kvalitativ forskning istället fokuserar på 

forskarens beskrivning av den sociala verkligheten som deltagarna uppger. Författaren beskriver 

vidare att trovärdigheten bestäms av hur andra människor uppfattar forskarens beskrivning. Vi 

valde att tydliggöra för de respondenterna vad studien ämnar undersöka, deras roll i 

sammanhanget och återkoppla resultaten av intervjuerna för att säkerställa att respondenternas 

svar inte feltolkats vid den empiriska analysbearbetningen. Återkoppling av intervjumaterialet till 

respondenterna benämns respondentvalidering (Bryman & Bell 2013). 

 

2.8.2 Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning och studerande av individer eller grupper, som i någon mån innehar 

något gemensamt, är det vanligt att djupgående studera de sociala verkligheter dessa människor 

befinner sig i (Bryman & Bell 2013; Cope 2014). Fokus läggs därmed på ett djupgående 

studerande för att skapa en omfattande förståelse för vad som studeras och lyfta fram kontexten i 

forskningens resultat. Överförbarhet handlar således om huruvida det kontextuella kan överföras 

eller ställas i relation till andra ämnen och miljöer (Cope 2014). I studien undersöker vi chefers 

inställning till inkluderad mångfald i en specifik organisation inom den svenska byggsektorn 

samt vilka förutsättningar och åtgärder som finns för att förbättra den inkluderande mångfalden. 

Då vi undersöker en specifik bransch, skulle vårt resultat kunna överföras till andra 

organisationer inom samma bransch. Dock skulle det bli svårare att applicera vårt resultat på 

företag inom andra branscher, eftersom vi har undersökt ett specifikt bolag i en specifik sektor. 

 

2.8.3 Pålitlighet 

Pålitlighet kan uppnås om forskningsrapporten tydligt redogör för samtliga faser i 

forskningsprocessen samt motiverar de valda faserna. Bryman & Bell (2013) redogör för att en 
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rapports pålitlighet även baseras på hur transparent och utvecklad dess metodkapitel är. Det som 

ovan beskrivits är något som vi tagit i beaktning vid utformandet av studiens metoddel. För att 

möjliggöra studiens pålitlighet har vi redogjort för vilket tillvägagångsätt vi tillämpat, motiverat 

varför vi valt dessa samt vilka konsekvenser det kan medföra på studiens resultat. Bryman & Bell 

(2013) och Cope (2014) redogör att forskarkollegor kan, genom kritisk granskning, assistera vid 

en uppbyggnad av en forskningsrapports pålitlighet och transparens. Vi har under seminarium 

samt handledningsmöten fått assistans och synpunkter gällande en granskning av rapportens 

pålitlighet, vilket vi anser har stärkt rapportens tydlighet och transparens. 

 

2.8.4 Konfirmering eller bekräftelse 

Samhällelig forskning kan inte uppnå någon absolut objektivitet, eftersom de upplevelser och 

kontexter som studeras är subjektiva (Bryman & Bell 2013; Cope 2014). Vidare redogör 

författarna att det därmed är viktigt för forskaren att intyga att denne agerat i god tro och inte 

influerat forskningen med personliga värderingar eller medvetet vinklat forskningsrapportens 

slutsatser. Eftersom total objektivitet inte går att uppnå, är vi införstådda i att våra subjektiva 

upplevelser och tidigare referensramar till viss grad kan ha influerat rapportens utformning. Vi 

har därmed granskat rapporten för att till största möjliga mån utelämna sådana influenser. Arbetet 

med rapporten har utförts med ett kritiskt ställningstagande till insamling av material, för att 

således skapa en mångfasetterad förståelse för den valda teorin, samt respondenternas svar vid 

den empiriska insamlingen. 

 

2.9 Forskningsetik 

Vi har i studien valt att utgå ifrån Kvale och Brinkmanns (2014) grundläggande etiska riktlinjer 

för intervjuer; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat 

samtycke innebär att respondenterna bör i ett tidigt skede bli informerade om forskningens syfte 

och hur studien är upplagd (Kvale & Brinkmann 2014; Gillham 2008; Alvesson 2011). Således 

fick respondenterna i ett tidigt skede ta del av information om studiens syfte, upplägg samt 

skriftliga presentationer av författarna. Vi upplyste även respondenterna om att deltagandet i 

intervjuerna är av fri vilja och att de har rätt att avsluta deltagandet när som helst. Den data som 

identifierar respondenterna kommer inte att avslöjas till någon utomstående, vilket även samtliga 

deltagare informerades om. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver begreppet konfidentialitet och 

menar att det handlar om vilken information som ska vara tillgänglig för vem. Samtliga 

respondenter har anonymiserats i studien eftersom vi ansåg att det skulle underlätta för oss att få 
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svar på frågor som kan uppfattas vara känsliga. Vi är inte av uppfattningen att anonymiteten 

försvårar läsningen av studiens empiriska resultat. Således har vi valt att inte presentera 

respondenternas namn, titlar och geografiska tillhörighet.  

 

Ytterligare en aspekt att bedöma är konsekvenserna av deltagandet i en kvalitativ studie, både 

fördelar och nackdelar (Kvale & Brinkmann 2014; Alvesson 2011). Författarna beskriver den 

etiska principen, att ‘göra gott’, vilket innebär att deltagarna i studien ska påverkas så lite som 

möjligt. Intervjuaren bör vara medveten om att genom att vara öppensinnad och mottaglig, då kan 

respondenten komma att avslöja saker som denne kanske ångrar efteråt. Det som ovan beskrivet 

är något som vi tagit hänsyn till och är medveten om kan ha haft en inverkan på studiens resultat.  

 

En avgörande faktor för den vetenskapliga kunskapens kvalité och även för hållbarheten i de 

etiska beslut som fattas under studiens gång, är forskarens personlighet och integritet (Kvale & 

Brinkmann 2014; Alvesson 2011; Yin 2013). Författarna anser även att det är viktigt att besitta 

ett moraliskt forskningsbeteende under hela studiens gång. Det är något som vi tagit i beaktning 

vid studiens intervjuer, då vi varit noggranna med att tala lugnt och skapa en avslappnad 

stämning i syfte att få intervjun att kännas naturlig. Det anser vi har bidragit till mindre 

missförstånd och således påverkat studiens resultat positivt.   
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3 Teoretisk referensram 

Under det här kapitlet redogörs det för studiens teoretiska referensram. Inledningsvis förklaras 

innebörden av mångfald, inkluderad mångfald och vetenskapliga teorier om den svenska 

byggsektorn. Därefter presenteras teorier om inställning till inkluderad mångfald och 

förutsättningar för inkluderad mångfald. Kapitlet avslutas med redogörelse för 

organisationskultur och förändringsarbete. 

 

3.1 Mångfaldsbegreppet 

Mångfaldsbegreppet har inom den vetenskapliga diskursen definierats på många olika sätt. 

Gemensamt för definitionen som benämns i nutida vetenskapliga artiklar, är att mångfald handlar 

om individers olikheter, erfarenheter, förutsättningar och egenskaper (Fägerlind 2012; Widell & 

Mlekov 2013; Sarkar 2015). Rönnqvist (2008) och Lumby (2006) redogör för att 

mångfaldsbegreppet beskrivs genom en smal- och en bred definition. Den breda definitionen 

innehåller samtliga diskrimineringsgrunder, medan den smala definitionen fokuserar på etnicitet, 

kön och funktionsnedsättning. Lahdenperä (2011) menar att mångfald bör ses som ett komplext 

begrepp och som kan ha olika innebörd, beroende på den organisatoriska nivån och den specifika 

individen. Fägerlind (2012) redogör också för att begreppet kan definieras olika beroende på 

sammanhang. Författaren menar att mångfald kan diskuteras utifrån kvantitet och kvalitet. 

Mångfald kan mätas utifrån kvantitet, vilket innebär antalet individer med olika erfarenheter, kön 

och etnisk bakgrund. Kvalitet avser individens kunskap och erfarenheter, vilket organisationer 

kan inkludera och ta tillvara på i syfte att skapa en ökad mångfald inom en arbetsplats. 

 

3.2 Inkluderad mångfald 

Inkluderad mångfald handlar inte endast om, så som mångfald ofta tillskrivs, att förändra 

kvantiteten av en jämn fördelning mellan kön och etnisk tillhörighet (Doherty et al. 2010). 

Arbetet med mångfald handlar om att lyckas skapa en inkluderande organisationskultur (Pless & 

Maak 2004; Doherty et al. 2010; Fägerlind 2012). Inkluderande mångfald handlar om att ta 

tillvara på individers olikheter och betrakta dessa som en resurs, snarare än ett problem (Widell & 

Mlekov 2013; Sarkar 2015). Inkluderad mångfald bör ses som en pågående arbetsprocess (Widell 

& Mlekov 2013). Författarna redogör vidare att när företag rekryterar eller uppmärksammar 

individers kompetenser inom en organisation, hamnar fenomenet i fokus. Ju fler olikheter som 

accepteras inom en organisation, det vill säga individer med olika kulturell bakgrund, kön eller 

etnicitet, desto enklare är det för individer att kunna växa och utvecklas (Widell & Mlekov 2013; 
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Fägerlind 2012). Utmärkande för ett välfungerande inkluderande mångfaldsarbete, menar 

Fägerlind (2012), handlar om de fysiska och psykosociala arbetsförhållanden som råder på 

arbetsplatsen, exempelvis ett konstruktivt samarbete och att kompetens och information byts 

mellan individer. Inkluderad mångfald på arbetsplatsen kännetecknas även av att medarbetare 

känner delaktighet, tillges utrymme, lyssnar aktivt och visar på öppenhet kring nya arbetsmetoder 

och idéer som kan utveckla organisationen i sin helhet (Fägerlind 2012; Sarkar 2015; Pless & 

Maak 2004).  

 

Förutsättningarna för skapande och tillåtande av en inkluderande mångfald utgörs av företagets 

vision, mål och gemensamma värdegrund (Fägerlind 2012; Pless & Maak 2004). Chefer besitter 

en viktig roll i organisationers implementering av ett inkluderande mångfaldsarbete (Sarkar 

2015). Det är även viktigt att ledningen bör motivera för den operativa kärnan varför de anser att 

mångfaldsarbete är viktigt och betydelsen av individers olika bakgrunder och erfarenheter (Ibid.). 

Det kan medföra att organisationens medlemmar får en djupare inblick i hur verksamheten kan 

utvecklas och använda sig av inkluderad mångfald (Ibid.). Fägerlind (2012) tydliggör vikten av 

att chefer ska engagera medarbetare och att skapa medvetenhet kring mångfald. Samtliga 

medarbetare har ansvar för skapandet av en inkluderad mångfald och författaren menar att en 

inkluderad mångfald uppstår i det dagliga arbetet. En tillgänglig arbetsmiljö på arbetsplatsen är 

signifikant för ett inkluderande mångfaldsarbete, där arbetsmomenten ska anpassas i största 

möjliga mån för att kunna hanteras oberoende av exempelvis könstillhörighet eller fysiska 

attributer (Sarkar 2015; Fägerlind 2012; Pless & Maak 2004). Anpassningen gör att ett 

inkluderande mångfaldsarbete är möjligt att genomföra inom organisationer. Om 

arbetsmomenten inte anpassas enhetligt gentemot arbetsgruppernas personal riskerar exkludering 

att uppstå (Fägerlind 2012; Sarkar 2015).  

 

3.3 Mångfald inom den svenska byggsektorn 

Den svenska byggsektorn visar i dagsläget en tydlig bild på en låg grad av diversitet, både i 

avsaknad av kvinnor som personer med utländsk bakgrund (Styhre 2011; Lindgren & 

Packendorff 2006). Den svenska byggsektorn inhyser en starkt befäst homogenitet gällande kön 

och etnicitet, där den absoluta majoriteten av byggsektorns arbetare är vita, svenskfödda män 

(Styhre 2011). Homogeniteten inom den svenska byggsektorn har lett till en reproducering och 

upprätthållande av exkludering och diskriminering gentemot kvinnor och människor av annat 

etniskt ursprung (Powell & Sang 2013; Olofsdotter & Rasmusson 2016; Crevani & Shinozaki 
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Lennerfors 2009; Styhre 2011). Homogenitet och exkludering leder till att de som inte inkluderas 

i en grupps sociala och kulturella norm upplever det som svårt att accepteras av gruppen 

(Cunningham 2007). Exkludering i den svenska byggbranschen har lett till att kvinnor, samt 

grupper med utländsk bakgrund, förbises och att män, som utgör den normativa gruppen, 

premieras vid anställningar (Olofsdotter & Rasmusson 2016; Styhre 2011; Powell & Sang 2013; 

Frank 2013).  

 

Olofsdotter och Rasmusson (2016) fann i sin undersökning gällande anställningsförhållanden 

inom bygg- och underhåll av svenska järnvägar att kvinnor har en lägre möjlighet att bli 

kontrakterade än män i liknande positioner, trots att kvinnorna generellt hade en högre 

utbildningsgrad. Olofsdotter och Rasmusson (2016) redogör vidare att kvinnorna i studien 

bortprioriterades för att de saknade erfarenhet, vilket upprätthålls genom att det är svårare för 

kvinnor att få anställning i den svenska byggsektorn. Styhre (2011) beskriver att ‘glastaket’, som 

sedan tidigare används för att beskriva de hinder kvinnor upplever vid strävandet av högre 

rankade yrkespositioner, bör utökas med begreppet ‘glasväggar’ för att beskriva svårigheten för 

kvinnor att introduceras till den svenska byggsektorns nuvarande homogena grupper. Olofsdotter 

och Rasmusson (2016) hävdar att anledningen till att männen i högre grad kontrakterades, 

grundas i att de sedan tidigare har en längre praktisk erfarenhet. I enlighet med Styhres (2011) 

resonemang om ‘glasväggar’ och svårigheten för kvinnor att introduceras inom den svenska 

byggsektorn, menar Olofsdotter och Rasmusson (2016) att det blir svårare för kvinnor att få 

arbete när kontrakten endast avgörs av tidigare praktisk erfarenhet. Olofsdotter och Rasmusson 

(2016) menar att kvinnors låga praktiska erfarenhet vid kontraktsarbete i byggindustrin 

upprätthålls av att de bortprioriteras vid nya kontrakt. 

 

Individer med utländsk bakgrund har även problem med att inträda byggbranschen (Worall, 

Harris, Stewart, Thomas & McDermott 2010; Styhre 2011; Frank 2013). En av anledningarna till 

problemen är den homogena manskulturen på de svenska byggarbetsplatserna och ett 

upprätthållande motstånd mot anställning av kvinnor och personer med utländsk bakgrund i 

byggbranschen (Styhre 2011; Frank 2013). Även i rekryteringsinstanser i byggindustrin har 

svenska män premierats före kvinnor och andra etniska tillhörigheter (Hotvedt 2000; Connheim 

2000; Frank 2013). Svenska byggföretag har själva fått upp ögonen för byggsektorns icke-

diversifiering och förändring har försökt införlivas, med varierade resultat. Rekrytering av 

kvinnor i den svenska byggsektorn har inom ett fåtal företag ökat, men den ökade rekryteringen 



 

 

 

20 

har istället lett till att problemet skiftat till att behålla kvinnorna inom byggsektorn (Arditi, Gluch 

& Holmdahl 2013; Frank 2013; Olofsdotter & Rasmusson 2016).  

 

År 2012 inledde den svenska regeringen en utredning avseende ett framtagande av en tydligare 

reglering kring aktivt mångfaldsarbete på arbetsplatsen, med syfte att förhindra diskriminering 

och att ställa tydligare krav på företag att införliva ett aktivt mångfaldsarbete 

(Kulturdepartementet 2012). Ämnesområdet mångfald har dock populariserats bland företag i 

Sverige innan kommittédirektivets utredning år 2012. Mångfald står ofta högt upp på agendan av 

företags kommande förändringar (Abrahamsson & Gonäs 2014). Trots att mångfald aktualiserats 

hos politiker, företag och genom framtagande av direktiv, har inga större förändringar inom 

jämställdhet gett sken (Watts 2007; Abrahamsson & Gonäs 2014). 

 

3.4 Inställningen till inkluderad mångfald  

Från att mångfaldsdiskursen aktualiserades i Sverige på mitten av 90-talet har både debatten och 

medvetenheten kring mångfald ökat (Rönnqvist 2008). Frågan om inkluderad mångfalds ökade 

utrymme i debatt och företags medvetenhet har till stor del påverkats av demografiska 

förändringar (Loden & Rosener 1991). I samklang med demografiska förändringar har potentiell 

arbetskraft, kunder, finansiärer och politiker börjat ställa krav på att företag ska upprätthålla ett 

socialt ansvar och anpassa sin arbetsstyrka till att spegla demografiska förändringar (Loden & 

Rosener 1991; Cunningham 2007; Doherty et al. 2010; Abrahamsson & Gonäs 2014). En 

inkludering av mångfald kan te sig olika i utförande och omfattning beroende på vilken bransch 

som åsyftas, men att en organisation helt kan utesluta mångfald ses som oundvikligt (Doherty & 

Chelladurai 1999; Gilbert & Ivancevich 2000; Doherty et al. 2010). Det finns ett flertal studier 

som visar på positiva konkurrens- och marknadsfördelar samt en ökad produktivitet för 

arbetsgivare i samband med att främja en diversifierad arbetsstyrka (Cox & Blake 1991; Jehn, 

Northcraft & Neale 1999; McLeod & Lobel 1992; Van Knippenberg, Van Ginkel & Homan 

2013; Forbes 2008). Trots den ständigt påbyggande forskningen om mångfald, samt att 

arbetsgivare arbetar mer aktivt med mångfald, nu än någonsin, finns det få bevis på att 

arbetsgivarens inställning till mångfald visar sig i praktiken. (Powell & Sang 2013). Durrani och 

Rajagopal (2016) redogör att en organisations inställning till mångfaldsarbete i stor mån speglas 

av en organisations HR-avdelning och dess rekryteringsprocesser. Författarna åsyftar därmed 

organisationens mångfaldsarbete utgår ifrån HR-avdelningen eller rekryterande chefer, vilket förs 

vidare inom organisationen. Problematik kan uppstå om HR-avdelningen eller chefer i 
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rekryterande position, inte uppmärksammar de rådande attityderna i organisationen (Tracey & 

Nathan 2002). En felaktig rekrytering kan påverka en arbetsgrupps inställning negativt, vilket kan 

leda till negativa resultat och arbetsprestationer för organisationen överlag (Wang & Kleiner 

2000). 

 

3.5 Förutsättningar för inkluderad mångfald 

Förutsättningar för ett skapa en förbättrad inkluderad mångfald inom en specifik organisation är 

en grundläggande faktor för att arbetet ska ge ett positivt utfall (Sang & Powell 2012b:242). En 

organisation där förutsättningarna är dåliga, menar författarna, försvårar processen eller 

förhindrar arbetet helt. Sang och Powell (2012b:246) menar att dåliga förutsättningar utgörs 

exempelvis av individer med en negativ attityd och inställning kring mångfald. Chefers 

inställning till inkluderad mångfald är även en förutsättning för att förbättra mångfalden i 

arbetsgruppen (Sang & Powell 2012a:174; Widell & Mlekov 2013). Det är chefen som har 

mandat för att ta beslut genom rekrytering och fördelning av personal (Widell & Mlekov 2013). 

Således är det enligt Widell & Mlekov (2013) av betydelse vilken inställning den rekryterande 

chefen har kring mångfald, eftersom det återspeglar sig i resten av organisationen. Genom 

empiriska studier har flera forskare kommit fram till att när motstånd finns mot kön och etniskt 

tillhörighet inom organisationen, kan det bidra till en icke inkluderande kultur och 

förutsättningarna för att förbättra mångfalden på arbetsplatsen blir dåliga (Cox & Blake 1991; 

Jehn, Northcraft & Neale 1999; McLeod & Lobel 1992; Van Knippenberg, Van Ginkel & Homan 

2013; Forbes 2008; Powell & Sang 2013).  

 

Organisationer som är framgångsrika i sitt mångfaldsarbete leds ofta av chefer som faktiskt vill 

lyckas med ett välfungerande mångfaldsarbete (Fägerlind 2012). Genom att den rekryterande 

chefen har en positiv inställning till mångfald kan följden bli organisationen kan öka inom 

lönsamhet, produktivitet, samt en ökning av innovation för arbetsgruppen (Widell & Mlekov 

2013). Fägerlind (2012) redogör vidare för mer praktiska förslag i en rekryteringsprocess för att 

skapa goda förutsättningar för att lyckas med mångfaldsarbetet. Författaren menar att 

organisationen bör anpassa annonsering, marknadsföring och intervjuer efter den kompetens och 

person som eftersöks. Dock menar Fägerlind (2012) att det först kan ske om den rekryterande 

chefen anser att mångfald är av betydelse att prioritera.  
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Ytterligare en förutsättning för inkluderad mångfald i byggsektorn är beställarens krav på social 

hållbarhet i anbudsskedet (Loden & Rosener 1991; Cunningham 2007; Doherty et al. 2010). På 

senare tid har det blivit vanligt att kunder ställer krav på mångfald i projektet, vilket har lett till 

att fler huvudentreprenörer börjat prioritera mångfaldsfrågan (Doherty et al. 2010; Cunningham 

2007). En förutsättning för ett införande av mångfaldsarbete är således att kunden ställer krav för 

att huvudentreprenören ska börja agera och prioritera att skapa en personalstyrka med olika 

personligheter, bakgrunder, kön och nationaliteter för att inte riskera att förlora affären 

(Cunningham 2007; Doherty et al. 2010).  

 

3.5.1 Möjligheter med inkluderad mångfald 

Mlekov och Widell (2013) redogör för att möjligheterna att förbättra mångfalden endast är möjlig 

om organisationen har förståelse för varför ett sådant arbete är av betydelse. Doherty et. al. 

(2010) redogör för att inkluderande mångfald kan ha en positiv inverkan på organisationer genom 

att det kan möjliggöra nya idéer, utöka personalens kompetens och ge nya perspektiv. Fägerlind 

(2012) beskriver fyra centrala delar vilka gynnar organisationer vid ett inkluderande 

mångfaldsarbete. Den första delen benämns kompetensförsörjning och handlar om att hitta, 

attrahera och behålla kompetenta kvinnor och män med olika kulturella bakgrunder. Den andra 

delen är kunder och de är en vanlig orsak till satsningen på mångfaldsarbete inom organisationer. 

Företag vill kunna leverera produkter eller tjänster efter kundens behov, vilket kan likställas med 

Cunninghams (2007), Sarkars (2015) och Dohertys et. al (2010) resonemang om att skräddarsy 

lösningar efter kundens specifika önskningar, oavsett kön och bakgrund. Den tredje delen 

benämner Fägerlind (2012) som kreativitet, kvalitet och effektivitet. Författaren förklarar att 

arbetet med mångfald har en koppling till företagets utveckling av kultur, arbetsklimat, ledarskap 

och för att bättre kunna ta tillvara på medarbetares kompetens. Utgångspunkten är att grupper 

som är sammansatta av individer med olika kön och bakgrund har större förmåga att vara mer 

kreativa, effektiva och leverera bättre resultat, än homogena grupper. Slutligen redogör Fägerlind 

(2012) för den fjärde och delen, samhället. Organisationer satsar på ett arbete med mångfald för 

att kunna förbättra företagets image och för att visa att de tar ett socialt ansvar. 

 

3.5.2 Problematik med inkluderad mångfald 

Powell och Sang (2013) redogör att det finns utförlig forskning inom om mångfald. Powell och 

Sang (2013) lyfter fram att ett av forskningens syften är att bidra till en utveckling av inkluderad 

mångfald i praktiken, men endast ett fåtal förslag på praktiska lösningar kring inkluderad 
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mångfald har presenterats. Företag har överlag haft svårigheter med att implementera kunskap 

från mångfaldsforskningen till företagens strategiska arbete (Page 2007; Powell & Sang 2013). 

Forskning har sedan tidigare kunnat påvisa både fördelar och nackdelar med inkluderad 

mångfald, varav fördelar med mångfald ofta tar överhanden gentemot dessa nackdelar (Hofhuis, 

Van Der Zee & Otten 2016; Sang & Powell 2012a:184). Fägerlind (2012) redogör för att några 

nackdelar med en inkluderad mångfald på arbetsplatser kan ta uttryck i en ökad 

personalomsättning, ökat antal konflikter och försämrad språklig kommunikation personal 

sinsemellan. Fink och Cunningham (2005) och Rönnqvist (2008) redogör för att ett flertal studier 

påvisat positiva samband mellan företags lönsamhet och andelen kvinnor i arbetsgruppen, vilket 

kan vara en problematik i sig menar Fägerlind (2002). Författaren menar att det är naivt om 

chefer lever med tron att det finansiella resultatet förbättras, endast utifrån det faktum att 

företaget tillsätter fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Författaren menar att det är 

fler faktorer som måste tas i beaktning vid studerande av ett företags ökade finansiella resultat, 

varav mångfald kan vara en av faktorerna. Fägerlind (2012) anser därmed att genom förenklingar 

av kopplingar mellan mångfald och ett ökat finansiellt resultat skapas en alltför positiv bild av 

mångfaldens inverkan på företag.  

 

De los Reyes och Martinsson (2005:15) redogör i sina studier för individers olikheter och hur 

olikheterna har skapat hierarkier i samhället. Författarna menar att när individer och egenskaper 

kategoriseras förstärks uppfattningen om olikheter. Kärreman och Rehn (2007) redogör att det är 

vanligt att individer som kategoriserats som minoritet får sämre möjligheter på arbetsplatser 

generellt sett, vilket gäller såväl i samhällen och inom företag. Orsaken till varför minoriteter inte 

har samma chans till utveckling menar Widell & Mlekov (2013) är för att det kan finnas 

föreställningar om att minoriteter inte klarar av att utföra arbetet på samma sätt som individerna 

som speglar normen. Widell & Mlekov (2013) redogör för att det finns en kulturell norm inom 

alla företag. Den kulturella normen, menar författarna, kan ha en stor influens på dess 

medarbetare. En kulturell norm som har en stark influens på medarbetare kan leda till att de som 

inte agerar eller passar in i normen kan komma att känna sig exkluderade. Ett upprätthållande av 

en exkluderande norm är ett hot för att skapa ett inkluderat mångfaldsklimat (Wahl, Holgersson, 

Höök & Linghag 2011; Widell & Mlekov 2013).  

 

Wahl et al. (2011) redogör att den som har mandat att ta beslut om att förbättra mångfalden inom 

organisationen ofta agerar utifrån egna intressen och antaganden. Wahl et al. (2011) menar 
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således att det uppstår problematik om personer som har mandat att ta beslut inte anser att 

mångfaldsfrågan är av betydelse för organisationen. Det kan enligt författaren innebära att 

utvecklingen av mångfalden stannar av. Hedin och Lahdenperä (2000) redogör för ytterligare 

problematik som kan förekomma inom verksamheten. Författarna beskriver den officiella 

respektive den pragmatiska nivån där arbetet för att främja mångfald skiljer sig åt. Problematiken 

som kan uppstå är att det skapas gap mellan ledningen och den operativa kärnan, vilket kan bero 

på att ledningen är monokulturell (Ibid.). Ledningen arbetar med mål och centrala värden som tar 

form i policydokument och verksamhetsplaner. Genom dessa formella dokument vill ledningen 

visa på organisationens tankar om demokrati, jämställdhet, jämlikhet, individens egenvärde, 

medmänsklighet samt mångfald (Ibid.). Individerna i den pragmatiska nivån, tjänstemän och 

yrkesarbetare, ska enligt författarna sedan förverkliga de centrala värden som återfinns i 

policydokumenten, vilket de ofta inte kan hantera och istället driver sina vanliga arbetsuppgifter. 

Orsakerna tros vara en brist på resurser, rekrytering, språksvårigheter, diskriminering och åsikter 

om kulturella skillnader (Ibid.). Det är en institution, ett förgivetaget tillvägagångssätt, som 

förstärker företagets bild inom dess organisatoriska omvärld (Johansson 2010). Enligt 

Lahdenperä (2011:17) handlar en stor problematik om att det är många företag som skapar 

policys och dokument endast i syfte att uppfattas som politiskt korrekta, samt för att kunna 

erhålla externa resurser och skapa en god självbild. Således menar författaren att sådana syften 

inte bidrar till någon förbättring gällande utveckling av inkluderad mångfalden inom 

organisationer. 

 

3.6 Organisationskultur 

Enligt Lahdenperä (2011:17) finns det flera definitioner som beskriver kulturbegreppet. 

Definitionen skiljer sig beroende från inom vilket ämnesområde som begreppet studeras. 

Författaren nämner att definitionen kan skilja sig mellan vetenskapligt perspektiv, ämnesområde 

samt kulturområde. Förutsättningarna för en ökad mångfald har en stark koppling till de normer 

och värderingar som finns inom organisationskulturen (Lindmark & Önnevik 2006; Pless & 

Maak 2004). Organisationskulturen är en grundläggande faktor som påverkar om HR-arbetet och 

ledarskapet lyckas bidra till en acceptans kring mångfald i företaget (Lindmark & Önnevik 2006). 

Widell & Mlekov (2013) redogör för att medarbetares beteende och attityder formas av 

organisationens invanda normer och värderingar. Widell & Mlekov (2013) menar vidare att 

monokulturella organisationer, där det finns uppdelning mellan yrkesarbetare och tjänstemän, 
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ofta har en kultur som är top-down styrd, vilket kan bidra till bristande kommunikation mellan 

ledningen och den operativa verksamheten. 

 

Schein (1980) redogör för en organisatorisk modell vilket visar på tre nivåer som återfinns i 

organisationskulturen. Modellen kan användas för att analysera länken mellan organisationens 

symboliska- och materiella artefakter med styrande beteenden. Den första nivån beskriver 

(Schein 1980) antaganden som är tagna för givet och är kärnan i organisationskulturen. Vidare 

redogör författaren för att antaganden kan påverka medarbetarnas handlingar och tankesätt, trots 

att de ofta är omedvetna. Den andra nivån redogör för att organisationskulturen innehåller normer 

och värderingar som går att finna i företagets policy, föreskrifter och mål (Ibid). Normerna och 

värderingarna kan på sikt bli beteenden som blir styrande. Den tredje nivån i modellen beskriver 

författaren som styrande beteenden, fysiska artefakter samt verbala utspel.  

 

Enligt Danisman (2010) är det inte bara interna faktorer som har en påverkan på 

organisationskulturen. Grey (2009) menar att organisationskulturen även påverkas av normer och 

värderingar som finns i den organisatoriska omvärlden. Författaren redogör även för att de 

normer och värderingar som är mest utmärkande för organisationen, är de som blivit formade av 

den kultur som finns i samhället och som även frambringar mest motstånd om det sker försök att 

förändra dem.  

 

Processer som är inkluderande eller exkluderande har ofta en påverkan av den unika 

organisationskulturen (Landy & Conte 2010). Författarna redogör för att det inkluderande eller 

exkluderande beteendet sker omedvetet och inte redogörs för i formella dokument eller policys. 

De menar även att det finns en koppling mellan medarbetarnas inställning och den aktuella 

organisationskulturen. Det kan likställas med vad Page (2007) menar med att det måste finnas en 

kultur som signalerar att det är positivt med olika idéer och där dessa idéer inte trycks ner. 

Författaren redogör även för att en organisationskultur ska förmedla att människors åsikter och 

synpunkter är det som utvecklar verksamheten. Page (2007) menar att det måste finnas en 

etablerad norm där samarbete och utbyte av kunskap ses som positivt om utveckling ska ske. 

 

3.7 Förändringsarbete  

Alvesson och Sveningsson (2008) förklarar att organisationer som vill vara konkurrenskraftiga 

måste ständigt förändras i takt med samhället. Författarna exemplifierar att förändringar kan vara 



 

 

 

26 

trender som råder i samhället, byte av kommunikationssystem eller omorganisation av personal. 

Således anser författarna att behovet av förändring har en koppling till både externa och interna 

faktorer. De interna faktorerna är de krav som kommer från medarbetare som visar missnöje på 

interna processer. Författarna förklarar även att ett vanligt förekommande är att chefer och 

ledning kommer med åsikter om förändring som sedan blir en del av organisationskulturen. 

Danisman (2010) berör i sin studie samhällets påverkan på förändringar i en specifik 

organisation. De normer och värderingar som finns i samhället, menar författaren, förstärks när 

det blir inrotade i en organisationskultur. De normerna och värderingarna förklarar författaren 

även har en stark påverkan på förändringsarbete kopplat till inkluderad mångfald. Sang och 

Powell (2012a:192) redogör precis som Danisman (2010) för att det finns förutfattade meningar 

som byggts på normer och värderingar från samhället som påverkar organisationens arbete med 

att förbättra mångfalden.  

 

De som arbetar med ett förändringsarbete gällande mångfald bör lyfta fram de antaganden och 

föreställningar som finns gentemot minoritetsgrupper i syfte att få förståelse för motståndet och 

hur ledningen kan arbeta med att hantera ett sådant motstånd (Alvesson & Sveningsson 2008). Ett 

lönsamt och lyckosamt förändringsarbete är beroende av att de individer som berörs av 

förändringen har förståelse för att den är nödvändig (Ibid). Rönnqvist (2008) berör samma 

resonemang. Författaren poängterar dock att det är lika viktigt att cheferna är engagerade i 

förändringsprocessen för att möjliggöra att förändringen leder till något positivt för 

verksamheten. Rönnqvist (2008) fortsätter förklara att det inte handlar om den officiella 

ledningens engagemang utan främst om de chefer som har en tydlig förankring till den operativa 

kärnan. Landy och Conte (2010) redogör för att det måste finnas en efterfrågan av förändring hos 

individerna i organisationen. Ytterligare en förutsättning menar författarna är att individerna ska 

delges kunskap om hur förändringen ska gå till och på vilket sätt de kommer vara en del av 

processen. Alvesson och Sveningsson (2008) och Rönnqvist (2008) redogör båda för att 

förändringsprocesser kan bidra till missnöje vilket tar form i rädsla kring vad utfallet kommer bli. 

Ekonomiska faktorer, sociala relationer samt om den enskilda individens nuvarande arbetsroll 

kommer påverkas av förändringen. Landy och Conte (2010) förklarar att om företaget vill 

minimera risken för missnöje krävs det tydlig kommunikation till berörda samt att det finns en 

positiv inställning hos de personer som driver förändringen.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes med chefer inom olika 

affärsområden i NCCs verksamhet i Sverige. Kapitlet inleds med en företagsbeskrivning och är 

därefter indelat efter studiens tre centrala områden; Inställning om inkluderad mångfald, 

förutsättningar för inkluderad mångfald samt åtgärder för inkluderad mångfald.  

 

4.1 Företagsbeskrivning  

NCC är ett av Sveriges ledande bygg och fastighetsutvecklingsföretag och har omkring 18 000 

anställda. De är verksamma i Norden och hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK. NCC 

utvecklar kommersiella fastigheter och bygger kontor, bostäder, industrilokaler, offentliga 

byggnader, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur. Företaget erbjuder även tjänster som 

vägservice, beläggning samt insatsvaror för byggproduktion. NCC profilerar sig själva som ett 

byggbolag med ambitionen att skapa framtidens miljöer och ett ansvarsfullt och hållbart 

byggande mellan människa och miljö (NCC 2016a; NCC 2016b). 

 

4.2 Inställning till inkluderad mångfald 

“Mångfald är att vi ska spegla hela samhället. Det är märkligt att vi, som ett stort företag som är 

en stor del av samhället och bygger samhället, inte speglar hela samhället.”  

- Respondent 6 

 

Respondenternas inställning till mångfald varierar i stort. Trots variationer är den generella 

konsensus hos de tillfrågade att NCC ska kunna spegla hur samhället är fördelat gällande kön och 

etnicitet. Ett flertal respondenter nämner att vid anbudsprocessen ställs det i dagsläget högre krav 

från kunder att NCC ska inhysa en diversifierad arbetsstyrka i sina projekt. Respondenterna 

menar därmed att om företag ska kunna upprätthålla konkurrensfördelar är mångfaldsarbete helt 

avgörande. Respondent 1 motiverar behovet av ett ökat mångfaldsarbete hos NCC som 

nödvändig för att de ska kunna lyckas lösa de rekryteringsbehov som finns i och med den 

exponentiella ökningen av projekt som NCC står inför. Respondent 3 är av uppfattningen att ett 

ökat mångfaldsarbete även är till för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare som arbetstagare 

naturligt vill söka sig till. Respondent 10 menar att genom ett aktivt mångfaldsarbete möjliggör 

företag inom den svenska byggsektorn att fler individer, utöver de som i nuläget utgör normen på 

arbetsplatsen, söker NCCs utannonserade tjänster i större utsträckning än tidigare. Ett flertal 
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respondenter tillägger att det är viktigt att stora företag som NCC tar ett socialt ansvar och att de 

innehar en jämställd arbetsstyrka. Både respondent 3 och 7 uttrycker att en jämställd arbetsstyrka 

kommer leda till en ökad trivsel på arbetsplatsen.  

 

“Det skulle vara fint om NCC kunde bli en förebild för andra företag” - Respondent 9 

 

Samtliga respondenter säger sig ha ett ansvar att verka för ett aktivt mångfaldsarbete. 

Omfattningen på det aktiva arbetet skiljer sig däremot sinsemellan respondenterna. Exempelvis 

säger sig respondent 5, 7 och 8 arbetat aktivt med att förbättra mångfalden inom NCC, medans 

respondent 4 och 6 menar på att det inte prioriterats mer än någon annan arbetsuppgift. 

Respondent 6 tillägger att det finns en geografisk skillnad mellan ett aktivt- och icke aktivt 

mångfaldsarbete, där det i vissa delar av landet är mer fokus på mångfaldsarbete än i andra. 

Respondent 5 och 9 styrker att inställningen till mångfaldsarbete måste arbetas med kontinuerligt 

ifall en förändring ska ske. Respondenterna tillägger även hur viktigt det är att organisationer 

följer upp de uppsatta målen kring mångfald, eftersom det kommer visa på att mångfaldsarbetet 

verkligen är något som prioriteras. Båda respondenterna menar att det inte är tillräckligt med att 

beslut om strategier och mål för att förbättra mångfalden behandlas i ledningen, med 

förhoppningen att nedanstående arbetsled automatiskt ska ändra inställning till mångfald. Det 

behövs konkreta åtgärder med en stark anknytning till den operativa verksamheten, uppföljning 

och utbildning för att kunna förändra en negativ trend och inställning. 

 

Flertalet respondenter lyfter fram att det sker dålig uppföljning av NCCs nuvarande 

mångfaldsarbete. Bristen på uppföljning konkretiseras i att NCC nyligen introducerade en policy 

kring mångfald. Av de tillfrågade hade endast tre av samtliga respondenter läst den. Respondent 

5, som läst policyn, är av uppfattningen att policyn förmedlar vad NCC ämnar åstadkomma 

gällande sitt mångfaldsarbete och att den till stor del kommer påverka hur det dagliga arbetet är 

tänkt att skötas. Respondenten tillägger dock att den avgörande faktorn om policyns påverkan är i 

hur policyns handlingsplaner struktureras upp. Respondent 6 och 7, som även de har läst policyn, 

är däremot lite mer likgiltiga till policyns påverkan på mångfaldsarbetet. Båda respondenterna 

menar att en policy inte nödvändigtvis är ett ramverk och att den inte kommer tillföra en alltför 

stor påverkan på det dagliga arbetet. Respondent 4, som inte läst policyn, ser på mångfaldsarbete 

som något självklart, som varje arbetsplats bör införliva och finner policyn snarare som uttjatad. 
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Majoriteten av de tillfrågade är av uppfattningen att ett ökat mångfaldsarbete kommer få positiva 

effekter för organisationen. Effekterna som nämns av respondenterna är: Ökad lönsamhet, ökad 

kreativitet, lägre personalomsättning, förbättrad trivsel, en lugnare arbetsmiljö och minskning av 

den hårda jargongen, en ökning av potentiella rekryteringskandidater samt fler infallsvinklar vid 

problemlösning. Trots att majoriteten av respondenterna tror att en ökad mångfald kommer bidra 

till positiva effekter är inte alla helt övertygade om mångfaldsarbetets inverkan. Respondent 10 

tror inte att ett mångfaldsarbete kommer leda till någon nämnvärd förändring. Respondenten är 

av uppfattningen att även om mångfaldsarbete kan skapa positiva effekter, handlar det i slutändan 

om individuella prestationer hos de anställda, oavsett vilket kön eller etnicitet individen tillhör. 

 

“Attityden och inställningen till mångfald må ha ändrats, men det har inte gett någon större 

effekt. Det pratades mycket om kvinnor redan när jag började för 20 år sedan. Då var det 1 % 

kvinnor, nu är det 2-3 %.” - Respondent 6 

 

En förändring av synen på kvinnor och etnicitet inom byggbranschen säger sig samtliga 

respondenter kunna urskilja. Den generella uppfattningen är att mångfaldsarbetet endast är i 

startgroparna och att mer behövs göras, men genom historiska paralleller fastställer alla 

respondenter att det upplevs vara mer jämställt nu än det var för 10-20 år sedan. Respondenternas 

syn på anledningarna till bristen av kvinnor och människor av utländsk härkomst i byggsektorn 

kommer presenteras separat i nedanstående text. 

 

4.2.1 Bristen på kvinnor i den svenska byggsektorn 

Majoriteten av respondenterna menar att tidigare kulturella värderingar, såsom att byggbranschen 

är konstruerat av män för män, har satt djupa spår. Ett flertal respondenter lyfter fram en 

problematik med en inrotad machokultur som fortfarande finns än idag, främst hos de äldre 

manliga yrkesarbetarna. Den tuffa jargongen som majoriteten av respondenterna redogör för 

upplevs främst förekomma bland yrkesarbetare. Problematiken med machokulturen exemplifieras 

av en respondent genom den respons som nyligen framkom efter ett informationssamtal på en av 

NCCs arbetsplatser. Samtalet hölls i avseendet att informera om att ett flertal kvinnor upplevt 

trakasserier på arbetsplatsen, samt att kvinnorna på arbetsplatsen kände ett behov av separata 

omklädningsrum. Den upplevda responsen av medelåldersmännen var att de flesta var 

oförstående och distanserade till informationen som presenterades och kunde själva inte skönja 



 

 

 

30 

någon problematik. En annan respondent beskriver att det har hänt att kvinnliga arbetsledare 

blivit uppringda och sexuellt trakasserade av manliga underentreprenörer.  

 

Bristen på kvinnor i byggsektorn tas upp av ett flertal respondenter som beskriver att det råder en 

relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor inom landets byggrelaterade yrkesutbildningar. 

Däremot visar det sig det efter utbildningen endast är ett fåtal kvinnor som börjar arbeta ute på 

byggarbetsplatser och av de få som börjar arbeta är det ett fåtal som inte söker sig vidare till 

andra tjänster såsom inom konsult- och tjänstemannasektorn. En av respondenterna menar att den 

rådande machokulturen är ett stort problem och att det i många fall kan vara lättare för kvinnor att 

ta avstånd från machokulturen än vad det är för män. Respondenten menar vidare att kvinnor i 

större utsträckning förväntas välja bort mansdominerade kulturer och att män har större press från 

sina kollegor att upprätthålla den. Det tror respondenten är en stor anledning till bristen på 

kvinnor inom byggsektorn.  

 

Ett flertal respondenter hävdar att bristen på kvinnor i byggbranschen kan bero på att det inte är 

könsmässigt jämnt fördelat mellan cheferna. Respondent 6 tydliggör att homosocial reproduktion 

är rådande inom all rekrytering och att människor omedvetet anställer andra som har liknande 

personlighetsdrag som en själv. Är det, som i dagsläget, en majoritet män inom rekryteringen 

kommer fler män generellt sett att fortsätta anställas före kvinnor. Därmed menar respondenten 

att det är viktigt att könsfördelningen når en jämn fördelning, eftersom det kan leda till att fler 

kvinnor överlag kommer anställas. 

 

4.2.2 Bristen på personer med utländsk bakgrund i den svenska byggsektorn 

Likväl som den påtalat hårda jargongen och machokulturen exkluderar kvinnor, hämmas även 

tillsättningen av människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Vid frågan om varför det 

anställs få människor med utländsk bakgrund, nämner majoriteten av respondenterna språket som 

den främst avgörande faktorn. Språket beskrivs vara viktigt, både för att kunna genomföra det 

dagliga arbetet, men även för att kunna möjliggöra en säker arbetsmiljö. Inom produktionen, som 

exemplifieras mest frekvent av respondenterna, ges säkerhetsföreskrifter och instruktioner 

vanligtvis på svenska. Flera respondenter menar att den som inte behärskar det svenska språket 

och svenska byggtekniska termer riskerar att bli förbisedd eftersom säkerhetsaspekten värderas så 

pass högt av byggföretag. Utöver språket nämner flera respondenter att det är en svårighet att 

validera utlandsföddas tidigare utbildningar, tidigare arbetslivserfarenhet, samt att få kontakt med 
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tidigare referenser. Det gör att det krävs mer tid och resurser från rekryterare för att ta sig an 

sådana arbetsansökningar. Problematiken blir således att rekryterande chef väljer att tillsätta en 

person som de enkelt kan validera utbildningar och tidigare kompetens på. 

 

Svaren om hur stor effekt och inverkan som den skiftande synen på mångfald inom 

byggbranschen tros ha haft skiljer sig mellan respondenterna. Respondent 9 säger sig sällan stöta 

på fördomar riktade mot etnisk bakgrund, medan respondent 2 och 8 säger att de upplevt rent 

rasistiska kommentarer på arbetsplatser. Respondent 6 menar att även om synen på mångfald har 

förändrats så har inte någon effekt av den förändrade synen gett anmärkningsvärda resultat. 

Vidare menar respondent 6 att det föreligger förutfattade meningar i att våga diskutera etnicitet 

och att det är en stor osäkerhet hos många chefer i hur etnicitet ska hanteras, men att det finns en 

stor vilja hos chefer till att genomföra ett aktivt mångfaldsarbete. 

 

4.2.3 Organisationskulturens inverkan på mångfaldsarbetet 

Majoriteten av respondenterna beskriver att NCCs organisationskultur till stor del präglas av 

företagets fyra värderingsgrunder: Ärlighet, tillit, respekt och framåtanda. Värderingarna är tänkt 

att beskriva organisationens arbete från ledningen och ner i den operativa kärnan. Inom begreppet 

respekt proklameras mångfald tydligt som en av värderingsgrunderna som organisationen ska 

sträva efter. Respondent 7 och 10 menar att NCC har en stabil organisationskultur som visar vart 

företaget står i frågor såsom mångfaldsarbete. Respondent 4 och 7 tillägger att 

organisationskulturen präglas av en öppenhet och att organisationen redan har alla förutsättningar 

för att uppnå ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Respondenterna menar att det redan finns en 

kultur som är redo att införliva ett aktivt mångfaldsarbete, samt att viljan redan är befäst i 

värderingsgrunderna. Respondent 7 tycker att arbetet med NCCs värdegrunder förmedlas ut i alla 

led i organisationen och att det fokuseras på organisationskulturens arbete runtom i landet, inte 

endast i storstäderna.  

 

Det är dock inte alla som är lika övertygade om vidden på NCCs mångfaldsarbete i nuläget. 

Respondent 9 är av uppfattningen att NCCs organisationskultur präglas annorlunda utifrån 

geografiska placeringar. Respondenten menar att de lokala uppdelningarna får till följd att det blir 

skillnader i hur organisationskulturen tar uttryck, vilket i sin tur gjort att mångfaldsarbetet delvis 

blivit suboptimerat. Respondent 9 resonerar vidare att företaget är på väg mot en mer öppen 

organisationskultur, men tycker inte att det uppnås i nuläget. Respondent 6 anser att NCC vågar 
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satsa på förändringsarbete, men att förändringarna inte riktigt fullföljs alla gånger. Det leder till 

att det blir många halvfärdiga förändringar som i slutändan inte har den effekt som det var tänkt. 

Respondent 6 bygger vidare på sitt resonemang och menar att NCCs platschefer tilldelas ett 

alldeles för stort ansvar vid implementering av förändringsarbeten, vilket ställer höga krav på 

platschefens egen arbetskapacitet. Om platschefen upplever att denne inte hinner med sitt dagliga 

arbete och förändringsarbetet samtidigt så blir förändringarna lidande.  

 

4.3 Förutsättningar för inkluderad mångfald  

Det förutsätts engagemang från både ledning och medarbetare för att kunna skapa en inkluderad 

mångfald. En av respondenterna menar att det är viktigt med en tydlig motivering till varför 

mångfaldsarbetet är aktuellt, både från ledningen och medarbetarna. En annan respondent anser 

att det är ledningens ansvar att förtydliga för den operativa kärnan varför mångfaldsfrågan är 

viktig och hur arbetet med mångfald ska ske. Ett flertal respondenter hävdar att mångfaldsarbete 

grundar sig i chefers kunskap om mångfald. Därav anser respondenterna att det bör fokuseras på 

att utbilda chefer som är verksamma inom både produktionen och ledningen. Respondenterna 

menar att om det inte finns någon utbildning eller motivering till varför mångfaldsarbete ska 

genomföras, faller intresset för det snabbt. Motiveringen bör förtydligas genom att sätta upp 

tydliga mål och planer till hur mångfaldsarbetet ska gå till. Respondent 5 hävdar att NCC i 

nuläget har satt upp tuffa mål för att uppnå en förbättrad mångfald inom organisationen. 

 

4.3.1 Motsättningar mot inkluderad mångfald 

“Det förekommer rent rasistiska åsikter och tankar om utlandsfödda på alla nivåer inom 

organisationen” - Respondent 8 

 

Det skiljer sig mellan respondenternas svar om upplevda motsättningar mot inkluderad mångfald. 

Ett flertal respondenter berättar att de vittnat om medarbetare som tagit avstånd från kvinnor och 

personer med utländsk bakgrund. Respondent 2 hävdar att det finns ett kritiskt synsätt mot nya 

yngre kvinnliga chefer samt chefer med utländsk bakgrund. Majoriteten av respondenterna 

förklarar att kritiken främst kommer från yrkesarbetare inom produktionen. Respondent 3 berättar 

om en manlig yrkesarbetare som inte kunde ta direktiv från sin kvinnliga chef och menar på att 

den manliga yrkesarbetaren inte var medveten om det själv. En annan respondent menar att det 

stundtals har uppstått irritation när kvinnor tillges en ny position med utökat ansvar. Respondent 

8 påstår att det förekommer rasistiska uttalanden och idéer, på alla nivåer, både ute på projekt och 
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i ledning. Utöver det redogör en annan respondent att det finns spekulationer och åsikter hos 

medarbetare kring hur exempelvis individer från Syrien ska kunna ta kvinnor i hand och om de 

dagligen behöver utöva religiösa riter. Sådana kommentarer förekommer varje dag enligt 

respondenten. Respondent 5 förklarar att den svenska byggsektorn har en tuff resa när det 

kommer till att förbättra mångfalden då det finns undersökningar som påvisar att medlemmar i 

Sveriges Byggindustrier har anknytningar till främlingsfientliga partier. 

 

Historiskt sett, menar majoriteten av studiens respondenter, att det funnits motsättningar mot 

kvinnor som arbetar inom NCCs produktionsenheter. Respondent 5 menar att yrken inom den 

svenska byggbranschen traditionellt setts som yrken för män, vilket är en syn som många 

vidhåller än idag. Ett flertal respondenter hävdar däremot att det i dagsläget ser annorlunda ut, då 

det inte alls ses som något främmande, utan att kvinnor blir bemötta som övriga medarbetare i 

produktionen. Dock hävdar respondent 3 att det finns motsättningar i dagsläget, genom att det 

exempelvis inte finns några omklädningsrum för kvinnor som arbetar i produktionen. Vidare 

menar respondenten att de anställda inom produktionen arbetar i grupp och att de anställdas kön 

inte är av relevans för arbetet. Respondenten menar därför att kvinnor inte ska behöva få 

nedlåtande kommentarer på grund av deras könstillhörighet. Initiativet med arbetet ‘jämställda 

byggbodar’ har medfört att det framkommit många negativa kommentarer, vilket respondent 7 

finner problematiskt. Många kvinnor ifrågasätter ofta sin egen arbetsförmåga ute på projekt, 

hävdar en respondent. Respondent 8 har ett liknande resonemang kring hur kvinnor blir bemötta 

på arbetsplatsen. Respondenten redogör för att kvinnor på byggarbetsplatser ofta blir utsatta för 

sexuella trakasserier och nedlåtande kommentarer. Respondenten förklarar också att det 

förekommer att män förminskar kvinnor på grund av deras könstillhörighet, samt att kvinnorna 

inte anses inneha samma arbetsförmåga som män. 

 

Majoriteten av respondenterna påtalar att de upplever en förekomst av motsättningar, främst hos 

yrkesarbetare, kring en ökad mångfald bland tjänstemän och yrkesarbetare. En av respondenterna 

förklarar att det finns en uppdelning i HR-funktionens stöttning mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän. Den uppdelningen, menar respondenten, kan skapa motsättningar eftersom att 

anställda kan uppleva att de inte blir lika behandlade. Respondenten förklarar också att det kan 

skapa en uppfattning om att mångfaldsarbetet endast är inriktat mot tjänstemannasidan, vilket är 

den delen som är mest progressiv gällande mångfaldsarbetet. Respondenten påtalar att HR-

avdelningen bör spegla organisationens mångfaldsarbete och att en särskiljning avdelningarna 
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emellan ses som ett hinder för utvecklingen av mångfaldsarbetet. Respondent 8 hävdar att 

yrkesarbetare inte har tillgång till någon dator eller mejl och kan därav inte ta del av den 

information som tilldelas. Respondent 8 menar att om en förändring av arbetares inställning ska 

vara framgångsrik måste den ske grundligt via utbildningsformer och inte via direktiv från högsta 

ledningen. Förslagsvis kan det bedrivas workshops och seminarium med fokus på mångfald och 

dess betydelse.  

 

4.3.2 Möjligheter med inkluderad mångfald 

“I de grupper som jag har arbetat i har det blivit ett mer balanserat beslutsfattande, bättre 

arbetsklimat och fler infallsvinklar och aspekter på lösningar” - Respondent 5 

 

Flera av respondenterna är av uppfattningen att en ökad mångfald på arbetsplatsen bidrar till att 

kunna utveckla utbytet av erfarenheter och idéer mellan de anställda. Ett flertal respondenter 

poängterar att anställda med olika bakgrunder ger ett bredare spektrum av olika erfarenheter, 

vilket gör att exempelvis projekt struktureras utifrån ett flertal olika synvinklar istället för en 

entydig synvinkel. Många respondenter hävdar även att en kreativ anda medföljer när en 

heterogen arbetsgrupp arbetar istället för när grupper är alltför homogena. 

 

En av respondenterna hävdar att NCC är mån om att vara en attraktiv arbetsgivare. NCC vill hitta 

de bästa talangerna som arbetsmarknaden kan erbjuda och samtidigt behålla befintlig kompetens 

för att kunna lösa det akuta resursbehov som finns inom organisationen idag. Respondenten 

menar att förutsättningen för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare bygger på att organisationen 

riktar sig mot fler målgrupper än vad som görs i dagsläget. Enligt respondenten medför det att 

organisationen når ut till fler individer och därav möjliggör en inkluderad mångfald. 

 

Respondent 1 anser att inkluderad mångfald även är en konkurrensfördel samt att det bidrar till 

ökad innovation inom organisationen. Ett flertal respondenter menar att kunder, såsom 

kommuner och statliga förvaltningar, har börjat ställa krav på att NCC ska arbeta med mångfald 

för att kunna erbjuda en diversifierad arbetsstyrka. Kraven grundar sig i att projekten ska spegla 

samhällets köns- och etnicitetsfördelning samt det sociala ansvar som stora företag förväntas 

införliva. En av respondenterna menar att om exempelvis ett sjukhus ska byggas och anpassas 

utifrån människor från olika kulturer är det viktigt att organisationer har medarbetare som förstår 

dessa kulturer. Respondenten menar att mångfald kan leda till att organisationer lättare förstår 
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kundernas behov och kan på ett bättre sätt leverera det som kunder efterfrågar. Respondent 3 

menar att en möjlighet för organisationen är att föra vidare kravet på diversifierade arbetsstyrkor, 

från beställarens projekt till NCCs leverantörer och underentreprenörer för att de i sin tur ska öka 

sitt mångfaldsarbete.  

 

4.3.3 Problematik med inkluderad mångfald 

“Man hör emellanåt kommentarer som ‘de jävlarna förstår ingenting’ och det är inte okej.” - 

Respondent 3 

 

Mångfaldsarbete innebär en stor förändring i personaluppsättningen. Ett flertal respondenter har, 

som tidigare påtalat, vittnat om en utbredd machokultur inom branschen. Den mansdominerade 

kulturen sägs av flera respondenter vara historiskt förankrad. De beskriver att även om 

machokulturen inte är lika utpräglad idag, finns den idag kvar på många byggprojekt. Exempelvis 

nämner en respondent att kvinnor känner sig kontinuerligt motarbetade och ifrågasatta på grund 

av deras könstillhörighet. En annan respondent är av uppfattningen att det råder en viss osäkerhet 

och okunskap bland de anställda inom NCC om människor av utländsk härkomst. Respondenten 

menar att det har orsakat att många anställda ser förändringar inom NCCs personaluppsättning 

som något omständigt och negativt, istället för de positiva konnotationer som en ökad mångfald 

kan innebära. En respondent benämner det som ett ‘vi och dem’-tänk, där de grupper som är i 

minoritet riskerar att exkluderas. Vid svaren om problematik kring inkluderad mångfald benämns 

i huvudsak två centrala områden av samtliga respondenter: Språk och arbetsmiljö samt 

säkerställande av yrkesbakgrund och utbildning. Dessa kategorier kommer att redogöras för 

nedan. 

 

4.3.3.1 Problematik med språkets påverkan på arbetsmiljö och säkerhet 

Samtliga respondenter är eniga om att språket är ett problem inom den svenska byggsektorn och 

att säkerheten i produktionen påverkas av det. Tydlig kommunikation, menar respondent 2 och 3, 

är ett måste för att kunna arbeta ute på NCCs projekt. Flera respondenter menar att det finns en 

problematik kring språket och kommunikationen i produktionen, vilket i sin tur påverkar 

säkerheten och arbetsmiljön. Eftersom kommunikationen har en stark koppling till säkerheten, 

kan det få förödande konsekvenser om det exempelvis inte går att kommunicera med platschefen. 

Respondent 1 berättar att de för närvarande har en praktikant som varken talar svenska eller 

engelska. Det har medför att det uppstår problematik med kommunikationen samt upplärning av 
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säkerhetsföreskrifter. Respondent 3 redogör för betydelsen av platschefens språkkunskaper. Trots 

att platschefen kan uttrycka sig väl på engelska, hävdar respondent 9 att det är svårare att tala i 

byggtekniska termer. Det menar respondenten medför risk för att missförstånd mellan individerna 

i produktionen.  

 

Standardspråket på svenska byggplatser är svenska och därför redogör flera respondenter för att 

det är ett problem om medarbetare inte behärskar det svenska språket. Det är dock inte bara 

avsaknaden av kunskaper i det svenska språket som skapar problem. En av respondenterna 

förklarar att det idag finns flera anställda, både tjänstemän och yrkesarbetare, som finner det svårt 

att kommunicera på engelska. Respondenten hävdar att medarbetare undviker att ta del av intern 

kommunikation på engelska, eftersom de känner att de inte behärskar språket. Respondenten 

förklarar att det inte bara gäller medarbetare, utan även chefer. Några respondenter upplever att 

det finns ett motstånd mot det engelska språket hos yrkesarbetare. Respondent 3 hävdar att det 

förekommer kommentarer såsom ‘de jävlarna förstår ingenting’. Respondent 6 menar att det 

ibland kan uppstå en ‘vi och dem’-känsla när kommunikationen inte fungerar, vilket till viss del 

skapar grupperingar. 

 

Några respondenter beskriver att det finns en problematik med underentreprenörer när det 

kommer till språket, kommunikationen och arbetsmiljön. Exempelvis nämner respondent 1 att 

underentreprenörer ofta slarvar med säkerhetsutrustningen, vilket kan få förödande konsekvenser. 

Respondenten berättar att varje byggprojekt har en egen arbetsmiljöplan och att samtliga 

underentreprenörer ska ta del av den. Det kan betyda att, om en underentreprenör arbetar på 18 

olika projekt, måste de läsa 18 olika arbetsmiljöplaner och förhålla sig till dessa. Respondent 1 

menar att kan innebära att arbetsmiljöplanerna inte tas del av och eller följs.  

 

4.3.3.2 Problematik med validering av yrkesbakgrund och utbildning 

Många respondenter menar att det aldrig har funnits så mycket utländsk arbetskraft i Sverige som 

det finns idag, men att det samtidigt finns en avsaknad av personer med utländsk bakgrund i den 

svenska byggsektorn. Majoriteten av respondenterna menar att utöver språket finns det en 

problematik kring verifierandet av utbildning och yrkesbakgrund från utlanet. En rekryterare 

måste kunna lita på att det som står i ansökan är sant, påtalar respondent 8, men menar samtidigt 

att det ibland förekommer viss skepticism till huruvida tidigare påstådda universitetsutbildningar 

och arbetslivserfarenhet stämmer eftersom det saknas underlag för att styrka det. En respondent 
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redogör om en alternativ lösning för referenstagning av kandidater med utländsk bakgrund. 

Respondenten menar att det förekommer diskussioner om att skapa en grupp där utlandsfödda 

medarbetare ska bistå med sina språkkunskaper för att möjliggöra en korrekt referenstagning av 

kandidater med utländsk bakgrund. Respondent 5 och 6 påtalar att man inte helt ska bortse från 

förutfattade meningar. De menar att det kan finnas förutfattade meningar som problematiserar 

anställningar genom att skylla på svårigheter med verifierandet av utbildningar och 

yrkesbakgrund. Således menar respondenterna att det kan finnas en ovilja om att anställa en 

kandidat med utländsk bakgrund.  

 

4.4 Åtgärder för en förbättrad inkluderad mångfald  

Samtliga respondenter tillfrågades om vilka konkreta åtgärder de ansåg att den svenska 

byggsektorn kan vidta för att förbättra mångfalden. Överlag finns det en påtaglig skillnad när det 

kommer till vilka åtgärder som idag kan skapa en förändring. En respondent menar att 

organisationen bör fortsätta med det mångfaldsarbete som bedrivs idag, samt att NCC behöver få 

en ny värderingsdiskussion inom hela koncernen. Ett flertal respondenter anser dock att företaget 

bör satsa mer på konkreta åtgärder, exempelvis språkutbildningar, istället för att skapa fler mål, 

processer och policys. Många av respondenterna är även överens om att det behövs göras 

prioriteringar i organisationen. Respondenterna påtalar att en åtgärd är att bortprioritera andra 

satsningar och istället lägga mer fokus på mångfaldsarbetet. En annan respondent förklarar att 

organisationen har flera satsningar igång samtidigt, vilket medför att utvecklingen går långsamt 

för samtliga satsningar 

 

Alla respondenter anser att de idag har mandat för att införa aktiva åtgärder inom sina 

affärsenheter kring mångfaldsarbetet. Dock menar flera respondenter att trots det, arbetar chefer 

inte tillräckligt med mångfaldsfrågan. Ett flertal av respondenterna vill att det ska finnas fler 

gemensamma krav och riktlinjer om åtgärder för mångfald inom koncernen, som direkt har en 

påverkan på resursfördelning ute på projekt. Således hävdar en annan respondent att det kan bidra 

till att mångfalden förbättras inom organisationen.  

 

4.4.1 Rekrytering 

Majoriteten av respondenterna är överens om att en av åtgärderna som NCC bör vidta är att se 

över hanteringen av rekryteringsprocesserna. Samtliga respondenter är mer eller mindre 

inblandade i rekryteringsprocesser på olika nivåer inom företaget. Respondenterna anser att en 
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åtgärd är att se över deras agerande i alla rekryteringar. Respondenterna menar att chefer kan 

försöka rekrytera utifrån ett mångfaldsperspektiv och därför successivt kunna påverka att 

utvecklingen går åt rätt håll. Respondent 4 anser att det är ledningen som måste ställa krav på att 

rekryterande chefer tillsätter fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund. En respondent 

återupprepar ett flertal gånger att en åtgärd bör vara att det ska finnas ett krav på att det alltid ska 

vara med en slutkandidat med annan etnisk bakgrund, även om de personerna inte alltid uppfyller 

kravprofilen. Respondenten menar att de personer med största sannolikhet kan lämpa sig för 

någon annan tjänst än till den som personen hade sökt i första hand.  

 

4.4.2 Språkutbildning  

Språkutbildning lyfts, av samtliga respondenter som en åtgärd vilket kan bidra till en förbättrad 

mångfald inom organisationen. Flera respondenter berättar om den satsning som företaget precis 

påbörjat. NCC startar i år ett utbildningsprogram för utlandsfödda akademiker som idag är 

arbetslösa. Sådana satsningar ställer sig några respondenter sig positivt inför och menar på att det 

kan möjliggöra att företaget lyckas lösa den resursbrist som finns idag. De menar också att det 

kan bidra till att hjälpa utlandsakademiker in på den svenska arbetsmarknaden. Samtliga 

respondenter redogör för att det bör satsas på språkutbildningar, både i det svenska och engelska. 

Åtgärder för att förbättra kunskap inom det svenska språket bör enligt en respondent kunna 

erbjudas till samtliga medarbetare som inte känner att de behärskar det. Det anser många 

respondenter kan bidra till att fler chefer vågar tillsätta personer med utländsk bakgrund eftersom 

de vet att det redan finns ett finansierat språkstöd. Några andra respondenter menar på att en 

åtgärd för att förbättra mångfalden är att utbilda chefer om mångfald och upplysa dem om varför 

NCC ska prioritera mångfaldsarbete. En respondent förklarar att det är en intern satsning som ska 

kunna bidra till hela organisationen delar samma syn kring mångfald samt att samtliga 

affärsenheter ska förstå varför mångfaldsfrågan är viktigt för NCC och hela byggsektorn.  

 

4.4.3 Krav på social hållbarhet 

“Kunderna måste börja ställa mer krav eftersom vi påverkas så stort av det anser jag kan vara 

en nyckel till en förbättrad mångfald inom den svenska byggsektorn” - Respondent 5 

 

Majoriteten av respondenterna tydliggör att det inte endast handlar om åtgärder som NCC kan 

vidta. De beskriver att det kan ske en förbättring om fler kunder börjar ställa krav på social 

hållbarhet i projekt. Då får mångfaldsfrågan en stark och tydlig koppling till affären och 
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lönsamheten. Således menar respondenterna att fler chefer kommer börja prioritera att tillsätta 

fler personer med utländsk bakgrund och kvinnor. De menar att arbetet med att förbättra 

mångfalden inom organisationen kan påskyndas om externa aktörer, såsom politiker, fackliga 

organisationer och kunder, börjar ställa krav. En respondent redogör själv för att organisationer 

inte enbart själv kan ta till aktiva åtgärder utan att det krävs att externa intressenter, såsom 

kunder, agerar för att hjälpa organisationen på traven.  
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5 Analys 

I kapitlet analyseras studiens empiriska resultat genom koppling till den teoretiska 

referensramen. Kapitlet är strukturerat efter studiens tre centrala områden: Inställning om 

inkluderad mångfald, förutsättningar för inkluderad mångfald samt åtgärder för inkluderad 

mångfald. Det har gjorts i syfte att skapa en röd tråd till studiens induktiva ansats.  

 

5.1 Inställning till inkluderad mångfald 

Rönnqvist (2008) redogör att ända sedan mångfaldsdiskursen aktualiserats i Sverige i mitten av 

90-talet, har medvetenheten kring mångfald ökat. Samtliga respondenter tycks kunna skönja en 

ökad medvetenhet genom att fastställa att det är mer jämställt i byggsektorn nu, än vad det varit 

historiskt sett. Medvetenheten tar även uttryck i att flera respondenter nämner att ett ökat 

mångfaldsarbete kan leda till konkurrensfördelar. Vi finner därmed tydliga paralleller till tidigare 

studiers resultat om effekterna av ett ökat mångfaldsarbete i form av positiva konkurrens- och 

marknadsfördelar, samt en ökad produktivitet för arbetsgivare (Cox & Blake 1991; Jehn, 

Northcraft & Neale 1999; McLeod & Lobel 1992; Van Knippenberg, Van Ginkel & Homan 

2013; Forbes 2008). Majoriteten av respondenterna tydliggör att de känner ett ansvar för att NCC 

ska spegla samhället, vilket kan ställas i relation till det resonemang som Loden och Rosener 

(1991), Cunningham (2007), Doherty et al. (2010) och Abrahamsson och Gonäs (2014) redogör 

för. Författarna menar att demografiska förändringar medför att fler organisationer känner ett 

socialt ansvar och därför börjat arbeta med mångfald för att spegla samhället. Vi finner att 

majoriteten av respondenterna ser kopplingen mellan positiva effekter och nyttan med ett ökat 

mångfaldsarbete. Följaktligen finner vi att respondenterna i allmänhet hyser en mer positiv än 

negativ inställning till mångfald. 

 

Organisationer som är framgångsrika i sitt mångfaldsarbete leds ofta av chefer som vill lyckas 

med ett välfungerande mångfaldsarbete (Fägerlind 2012). Samtliga respondenter säger sig ha ett 

ansvar i att verka för ett aktivt mångfaldsarbete. Det tilläggs dock av flera respondenter att 

omfattningen på det aktiva arbetet skiljer sig, både geografiskt och cheferna sinsemellan. 

Majoriteten av respondenterna lyfter även fram att de anser att ett ökat mångfaldsarbete leder till 

positiva effekter i form av ökad lönsamhet och lägre personalomsättning. Tidigare studier visar 

på att ett ökat mångfaldsarbete kan leda till ökad lönsamhet, affärsnytta, innovation och 

produktivitet (Fink & Cunningham 2005; Widell & Mlekov 2013). Vi ser därmed en koppling 
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mellan den teoretiska aspekten och respondenternas resonemang. Däremot ger inte NCCs 

mångfaldsarbete i nuläget nämnvärda effekter enligt respondenterna och sambandet uttrycker sig 

snarare teoretiskt än praktiskt i organisationen. I samband med Fägerlinds (2012) resonemang om 

betydelsen av att prioritera mångfald är respondent 5 och 9 av inställningen att mångfaldsarbete 

måste arbetas med kontinuerligt och även tydligt prioriteras av organisationen.  

 

Widell och Mlekov (2013) och Sarkar (2015) redogör att det är av betydelse vilken inställning 

den rekryterande chefen har till mångfald, eftersom det återspeglar sig i övriga delar av 

organisationen. Inställningen om mångfaldsarbete skiljer sig mellan respondenterna. Ett flertal 

respondenter lyfter fram hur viktigt det är med mångfaldsarbete, medan andra respondenter är 

mer passiva i sitt uttryck och konstaterar snarare att det kan vara viktigt. Baserat på 

respondenternas svar har vi kunnat konstatera att chefer på NCC som tydligt uttrycker en positiv 

syn till mångfald har kommit längre i sitt mångfaldsarbete, än de avdelningar med chefer som är 

mer passivt inställda till mångfald. Kopplingen mellan ett framgångsrikt mångfaldsarbete 

påverkas dock av fler faktorer än bara chefernas inställning. Fägerlind (2012) tydliggör att 

samtliga medarbetare har ansvar för skapandet av en inkluderad mångfald och att 

mångfaldsarbete införlivas i det dagliga arbetet. Vi finner det därmed viktigt att organisationens 

inställning till mångfaldsarbete kommuniceras till både medarbetare och chefer.  

 

Lahdenperä (2011:17) redogör för att företag ofta upprättar policys i syfte att vara politiskt 

korrekta och för att kunna erhålla externa resurser och intressenter. Författaren menar att det i 

många fall saknas en medvetenhet hos anställda kring vad policys syftar till, vilket leder till att 

policyn inte fullföljs eller upprätthålls. Vi kan konstatera att det finns likheter mellan teori och 

empiri gällande problematiken kring policys. Den mångfaldspolicy som nyligen kommunicerats 

ut hade endast tre av tio respondenter tagit del av. Anledningen till att policyn inte lästs skiljer sig 

åt och det råder delade meningar om policyn ens har en påverkan på mångfaldsarbetet. Landy och 

Conte (2010) menar att policys inte kan förändra beteenden kring inkluderande mångfald. 

Författarna menar att ett exkluderande beteende sker omedvetet och styrs inte av policys. Vi 

finner det viktigt att ta i beaktning att en policy inte förändrar en organisation i grunden och 

enkomst förändrar en organisationskultur. En förändring inom synen på mångfald bör ses som en 

pågående process som inte nödvändigtvis grundar sig i en policy. En policy kan fungera som en 

riktlinje för de mål organisationen vill uppnå och är därmed inte ett ramverk för organisationen 

och dess värderingar. Vi finner därmed att policys nödvändigtvis inte styr människors beteende, 
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men att policys kan påverka organisationens medlemmar i viss mån. Således anser vi att NCC bör 

förbättra kommunikationen av mångfaldspolicyn för att öka medvetenheten om mångfald. NCC 

bör engagera chefer och personer som arbetar i den pragmatiska nivån i mångfaldsfrågan och ge 

dem förståelse för mångfaldens positiva påverkan för organisationen. Det tror vi kan möjliggöra 

att fler anställda inom NCC kommer ta del av policys i framtiden. 

 

5.1.1 Bristen på kvinnor i den svenska byggsektorn  

Styhres (2011) och Lindgrens och Packendorffs (2006) redogörelse för avsaknaden av kvinnor i 

byggsektorn står i likhet med respondenternas resonemang om en utpräglad machokultur, som 

fortfarande är lika aktuell i dagsläget som tidigare. Cunninghams (2007) beskriver att kvinnor blir 

exkluderade på grund av den utbredda homogenitet som finns i den svenska byggsektorn. Det 

resonemanget stämmer även överens med flertalet av studiens respondenter.  

 

Det finns paralleller mellan Styhres (2011) resonemang om ‘glasväggar’ för kvinnor i 

byggbranscher och ett flertal respondenternas uttalande. Respondenterna anser att det finns en 

påtaglig skillnad mellan antalet kvinnor som påbörjar en byggrelaterad utbildning och hur många 

kvinnor som faktiskt sedan börjar arbeta. Problematiken med att behålla kvinnor i byggbranschen 

har redogjorts för i ett flertal studier (Arditi, Gluch & Holmdahl 2013; Frank 2013; Olofsdotter & 

Rasmusson 2016). En respondent förklarar att kvinnor förväntas välja bort machokulturer i större 

utsträckning än män och att det kan vara en av de främsta faktorerna till varför det är en avsaknad 

av kvinnor idag. Respondentens resonemang skulle kunna förklara svårigheten med att behålla de 

kvinnor som faktiskt tar sig förbi dessa ‘glasväggar’. Problematiken för kvinnor i byggbranschen 

blir således tudelad. Vi finner att det inledningsvis är svårt för kvinnor att ta sig in i 

byggbranschen på grund av att män premieras. Det kan även bli svårt för dem att stanna kvar på 

grund av den utpräglade machokulturen som exkluderar kvinnor i det dagliga arbetet. 

 

Durrani och Rajagopal (2016) förklarar HR-funktionens och rekryterarens betydelse för huruvida 

mångfaldsarbetet är framgångsrikt eller inte. Det är ett resonemang som även flera respondenter 

redogör för. Respondent 6 lyfter fram begreppet homosocial reproduktion som en problematik 

och att tillsättningar av kandidater med lika personlighetsdrag som rekryterande chef ofta sker 

omedvetet. Begreppet homosocial reproduktion förklaras av Kanter (1977) som en reproducering 

av människor som är lika en själv. Samtliga respondenter förklarar att det idag är en majoritet av 

män i rekryterande positioner. I enlighet med respondent 6 resonemang om homosocial 
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reproduktion blir följden att män är benägna att anställa andra män. Vi kan här finna att det finns 

en koppling mellan homosocial reproduktion och svårigheten för kvinnor att inträda byggsektorn. 

Homosocial reproduktion uppstår redan i rekryteringsprocessen, vilket innebär att machokulturen 

blir ett sekundärt hinder och att rekryteringen blir det primära hindret.  

Med rekrytering som det primära hindret ter det sig rimligt att majoriteten av de personer som 

tillsätts är män. Det står i relation till Wang och Kleiners (2000) resonemang om att en felaktig 

rekrytering kan leda till negativitet i arbetsgrupper, både gällande prestation och resultat. 

Organisation med finansiella resultat som huvudfokus vill förmodligen inte att majoriteten av de 

anställda ska tappa i prestation, eftersom det kan orsaka förlust. Sett utifrån ett sådant perspektiv 

kan företag välja att basera anställningar utifrån de som är lika den övriga majoriteten av 

arbetsgruppen. Det kan vara en anledning till företags ovilja att anställa kvinnor, vilket i sin tur är 

anledningen till att den homosociala reproduktionen kvarstår. 

 

5.1.2 Bristen på personer med utländsk bakgrund i den svenska byggsektorn 

Individer med utländsk bakgrund har idag svårt att inträda den svenska byggsektorn, vilket till 

stor del orsakas av en homogen machokultur som exkluderar människor av annan etnisk 

bakgrund (Worall et al. 2010, Styhre 2011; Frank 2013). Respondenterna har olika uppfattningar 

om hur de upplever exkluderingar av personer med utländsk bakgrund. En av respondenterna 

säger sig sällan stöta på fördomar, medans flera respondenter lyfter fram att rasism förekommer 

på arbetsplatsen. Därav anser vi att det finns en teoretisk koppling till att exkludering är en faktor, 

som orsakar svårigheten för personer med utländsk bakgrund att ta sig in i den svenska 

byggsektorn. Respondent 6 redogör att det finns förutfattade meningar gällande etnicitet och att 

det råder osäkerhet om hur problematiken ska hanteras. Vi finner inte en direkt teoretisk koppling 

mellan tidigare studier och de förutfattade meningar som redogörs av studiens respondenter. 

Däremot kan paralleller dras mellan förutfattade meningar och exkludering som följdeffekt, 

eftersom det i nuläget råder brist på personer med utländsk bakgrund på NCC.  Flera 

respondenter nämner svårigheter att validera utlandsutbildningar och tidigare 

arbetslivserfarenheter. Problematiken med valideringen kan relateras till Sang och Powells 

(2012a:195) resonemang om att organisationer i byggsektorn haft svårigheter att arbeta med 

mångfald på grund av kulturella barriärer i samhället och organisationer. De kulturella barriärerna 

som finns inom organisationen kan vara en orsak till att rekryterande chefer finner det svårt att 

validera utbildningar och erfarenhet från andra länder än Sverige. Således anser vi att 
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problematiken kring valideringen har en stor inverkan på varför det finns en avsaknad av 

personer med utländsk bakgrund på NCC.  

 

5.1.3 Organisationskulturens inverkan på mångfaldsarbetet 

Ett flertal respondenter påtalar att NCCs organisationskultur utgörs av företagets fyra 

grundvärderingar: Ärlighet, tillit, respekt och framåtanda. Respondent 7 redogör att 

värdegrunderna förmedlas ut till samtliga affärsområden, oavsett geografisk placering. Vi finner 

likheter i ovannämnda resonemang med Lindmark och Önneviks (2006) redogörelse om 

organisationskulturens koppling till företagets normer och värderingar. Respondent 9 redogör, i 

motsats till ovanstående respondenter, att NCCs organisationskultur ser olika ut beroende på 

geografiska skillnader. Vi kan även finna likheter mellan respondent 9s resonemang och Widell 

& Mlekov (2013) redogörelse om att medarbetares beteende och attityder formas av geografiska 

placeringar. Grey (2009) menar att invanda normer och värderingar är svåra att förändra och för 

även liknande resonemang som Widell & Mlekov (2013), om att värderingar och normer kan 

skilja beroende på geografisk placering. I likhet med Greys (2009) och Widell & Mlekov (2013) 

resonemang har vi kunnat se att det finns en skillnad kring inställningen till mångfald, beroende 

på vart i landet som respondenten är placerad. Vi vill argumentera för att det kan finnas invanda 

normer hos medarbetare som tar olika uttryck, dels beroende på vilken avdelning som studeras 

samt vart i landet som avdelningen är belägen. Vi anser därför att chefernas skilda inställningar 

skapar olika förutsättningar för mångfaldsarbetet. Det kommer bidra till att det kommer finnas 

skillnader i vilka avdelningar och geografiska områden som lyckas förbättra mångfalden. 

 

Respondent 6 redogör att NCC lägger en för stor arbetsbörda på sina platschefer. Wahl et al 

(2011) redogör att den som har mandat att ta beslut om att förbättra en organisations mångfald, 

ofta agerar utifrån egna intressen och antaganden. Författarna förklarar vidare att om individen 

med mandat inte har tid att fokusera på mångfaldsarbete blir följden att det stannar av. I enlighet 

med det resonemanget kan påföljden bli att platschefen indirekt bortprioriterar mångfaldsarbete. 

Det kan leda till, i likhet med Scheins (1980) teori om symboliska- och materiella artefakter, att 

platschefen symboliskt positionerar mångfald som något mindre viktigt, vilket kan få en inverkan 

på medarbetarnas syn på inkluderad mångfald. Därför anser vi att det är viktigt för 

organisationer, som är mån om att införa ett aktivt mångfaldsarbete på sina arbetsplatser, att se 

över arbetsbördan som läggs på platschefer, eftersom det kan påverka hur väl mångfaldsarbetet 

mottas av organisationens medarbetare. 
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5.2 Förutsättningar för inkluderad mångfald 

Fägerlind (2012) och Pless och Maak (2004) redogör att förutsättningarna för att skapa en 

inkluderad mångfald påverkas av företagets vision, mål och värderingar. Således finner vi en 

teoretisk koppling till att NCCs mål och strategier har en inverkan på hur förutsättningarna för 

deras mångfaldsarbete ser ut. Flera respondenter nämner att NCC har mål och strategier för 

mångfaldsarbetet men, att de misslyckas att nå ut med budskapet till den operativa kärnan. Vi kan 

därför konstatera att ett flera chefer saknar kunskaper om företagets mål och strategier kring 

inkluderad mångfald. Om chefer saknar kunskap om inkluderad mångfald blir följderna att det 

kan uppstå svårigheter i att lyckas engagera medarbetare i mångfaldsfrågan. Det kan likställas 

med Fägerlinds (2012) resonemang om att det ses viktigt att engagera medarbetare för att kunna 

skapa inkluderande mångfald. Vi kan även dra paralleller till Sarkars (2015) uttalande om 

implementerandet av mångfald i det dagliga arbetet, då vi anser att det kan bli problematiskt om 

cheferna inte besitter rätt kunskap inom mångfald. En allt för stor avsaknad av kunskap om 

mångfald kan leda till svårigheter i att lyckas skapa en förbättring. Vi anser att det i slutändan kan 

medföra att chefer agerar efter egna riktlinjer och därför bortser från organisationens uttalade 

mångfaldsstrategier. 

 

5.2.1 Motsättningar mot inkluderad mångfald 

Organisationskulturens normer och värderingar speglar till stor del förutsättningarna för 

mångfaldsarbetet (Lindmark & Önnevik 2006; Pless & Maak 2004). Författarna menar att 

mångfaldsarbetet försvårats på grund av motsättningar som uppstått till följd av att 

byggbranschen traditionellt sett skådats som mansdominerad. Landy och Conte (2010) redogör 

att det finns en koppling mellan medarbetares inställning och attityd till organisationskulturen 

och hur framgångsrikt en organisations mångfaldsarbete är. Vi kan med ovanstående teoretiska 

resonemang finna likheter med studiens empiriska kapitel, då flera respondenter påtalar att 

byggbranschen alltid uppfattats traditionellt som mansdominerad. Den traditionella synen på att 

byggbranschen ses som mansdominerad kan enligt oss vara en orsak till varför fler respondenter 

förklarar att det förekommer skiljaktigheter mot kvinnor och personer med utländsk bakgrund. 

Till följd av respondenternas förklaring anser vi att motsättningarna leder till sämre 

förutsättningar för att skapa inkluderad mångfald, samt att arbetet inte fått den progressiva 

utveckling som organisationen själv eftersträvar idag. 
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Widell & Mlekov (2013) menar att grupper av minoritet ofta tvivlar på sin arbetsförmåga och 

jämför sig med de individer som speglar normen i den svenska byggsektorn. Vi kan konstatera att 

det finns likheter mellan Widell & Mlekov (2013) resonemang med några respondenters 

uttalande om att kvinnor ofta ifrågasätter sin egen arbetsförmåga. Med en koppling till ovan förda 

resonemang, anser vi att det är märkbart att kvinnor ifrågasätter sin arbetsförmåga, eftersom 

föreställningen om att byggbranschen är mansdominerad fortfarande lever kvar. Ett flertal 

respondenter menar att företaget måste påbörja ett förändringsarbete från grunden och engagera 

medarbetare i syfte att kunna förbättra mångfalden inom organisationen. Vi anser därför att NCC 

måste arbeta för att förändra attityden kring mångfald och således successivt förbättra 

förutsättningarna för ett inkluderande mångfaldsarbete. Det är av betydelse att företaget ser 

arbetet som en kontinuerlig process eftersom det handlar om att förändra attityden om den 

kvarvarande norm som finns inom den svenska byggsektorn. 

 

Som tidigare nämnt påtalar en respondent att homosocial reproduktion förekommer, vilket kan 

bidra till att kvinnor och personer med utländsk bakgrund förbises i rekryteringsprocessen. Vi 

kan koppla ovanstående resonemang till Wahl et al. (2011) förklaring om att chefer ofta agerar 

utifrån egna intressen och antaganden vid tillsättning. Samtliga respondenter anser att de besitter 

mandat för att förändra mångfaldsarbetet. Är respondenterna inte tillräckligt benägna att förändra 

sitt nuvarande agerande i rekryteringsprocessen kan det leda till att företaget riskerar att förlora 

betydande kompetens. Vi anser således att homosocial reproduktion skapar en indirekt 

motsättning mot inkluderad mångfald eftersom beteendet inte sker medveten. Det visar på att det 

idag kan finnas motsättningar mot att tillsätta personal som inte följer normen i den svenska 

byggsektorn.  

 

5.2.2 Möjligheter med inkluderad mångfald 

Ett antal studier har kunnat påvisa att en inkluderad mångfald på arbetsplatsen bidrar till 

skapandet av nya idéer och lösningar och utbyte av kompetens individer sinsemellan (Doherty et 

al. 2010; Fägerlind 2012). Vi har funnit likheter med Dohertys et al. (2010) och Fägerlinds 

(2012) resonemang och det empiriska material då flera respondenter är av uppfattningen att ett 

ökat mångfaldsarbete bidrar till kreativare arbetsgrupper, fler innovativa lösningar och en mer 

mångfasetterad arbetsstyrka. Vidare anser flera respondenter att det uppstår mer kreativitet i de 

grupper som inte är homogena. Vi kan sålunda se tydliga likheter mellan respondenternas svar 

och Fägerlinds (2012) redogörelse om att arbetsgrupper med inkluderad mångfald blir mer 
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kreativa i sitt dagliga arbete. I ett flertal studier påtalas det även att en diversifierad arbetsstyrka 

kan bidra till positiva marknads- och konkurrensfördelar (Cox & Blake 1991; Jehn, Northcraft & 

Neale 1999; McLeod & Lobel 1992; Van Knippenberg, Van Ginkel & Homan 2013; Forbes 

2008). Flera respondenter visar på en förståelse för vilka fördelar som kan komma av att ha en 

diversifierad arbetsgrupp. Vi anser därför, med koppling till ovanstående studier, att NCC kan 

öka möjligheten att bli en mer konkurrenskraftig organisation. 

 

En respondent redogör för att företaget är mån om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det beror 

dels på att NCC ska finna kompetenta medarbetare, men även för att NCC ska nå ut till bredare 

målgrupp än idag. Respondenten menar att NCC kan förbättra sin image som en attraktiv 

arbetsgivare genom att aktivt arbeta med mångfald. Det står i likhet med Fägerlinds (2012) 

redogörelse om att inkluderad mångfald kan möjliggöra att företag kan öka sin 

kompetensförsörjning och attrahera en större andel medarbetare. NCCs medvetenhet om att 

mångfaldsarbete kan skapa förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare, anser vi bidrar till 

att de i framtiden kan komma att öka möjligheten att lyckas attrahera en diversifierad arbetsstyrka 

och kompetenta medarbetare. 

 

5.2.3 Problematik med inkluderad mångfald 

Det finns ett flertal studier som visar på att den svenska byggsektorn har en avsaknad av kvinnor 

och människor med utländsk bakgrund. Utöver avsaknaden sker exkludering och diskriminering 

gentemot dessa grupper (Styhre 2011; Lindgren & Packendorff 2006; Powell & Sang 2013; 

Olofsdotter & Rasmusson 2016; Cervani & Shinozaki Lennefors 2009; Frank 2013). I likhet med 

Hotved (2000), Connheim (2000) och Franks (2013) resonemang om att män premieras före 

kvinnor i rekryteringssammanhang, påstår en av respondenterna att homosocial reproduktion är 

ett kvarvarande problem hos NCC. En respondent hävdar att det främst orsakas av okunskap och 

att det bidrar till att rekryterande chefer ser inkluderande mångfald som något omständigt. Av 

ovanstående problematik, finner vi att chefer kan minska sitt motstånd om de tillges kunskap om 

mångfald samt ett tydligare ramverk för hur rekryteringsprocesserna ska genomföras. Annan 

problematik som respondenterna har påtalat är svårigheter med språket och validering av 

yrkesbakgrunder och utbildning. Områdena redogörs för i kommande stycken nedan: 

5.2.3.1 Språkproblematiken  

Majoriteten av respondenterna hävdar att språket är ett problem i rekryteringssammanhang och 

att det kan medföra annan problematik gällande arbetsmiljö och säkerhet. På grund av den 
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kompetensbrist som idag finns i den svenska byggsektorn redogör flera respondenter att cheferna 

ofta är av behov av personal omgående. Därför hävdar två respondenter att det inte finns tid att 

tillsätta personer som inte behärskar det svenska språket, vilket är en orsak till varför personer 

med utländsk bakgrund bortprioriteras i rekryteringsprocessen. Cunninghams (2007) och 

Dohertys et al. (2010) redogör att det blivit allt vanligare att kunder ställer krav på mångfald i 

projekten, vilket har lett till en ökning av organisationers prioritering gällande mångfaldsarbete. 

Således finner vi att chefer bör se över sin nuvarande rekryteringsprocess för arbetssökande som 

inte fullt behärskar det svenska språket. Det skulle kunna lösa den kompetensbrist som råder i 

den svenska byggsektorn, samt att organisationen åtgärdar de krav på ett ökat mångfaldsarbete 

som kunder efterfrågar. 

 

Ett flertal respondenter menar även att det förekommer motstånd att kommunicera på engelska 

hos yrkesarbetare. Respondenterna hävdar att det förekommer kränkande kommentarer om 

anställda som inte talar svenska. Ovanstående resonemang kan vi knyta an till Widell & Mlekov 

(2013) redogörelse om att kulturella normer i arbetsgruppen kan bidra till att de som skiljer sig 

från normen, blir exkluderade och känner utanförskap. Samtliga respondenter anser att de besitter 

mandat för att förbättra mångfaldsarbetet inom sitt affärsområde. Följaktligen anser vi att det 

finns goda förutsättningar för cheferna att kunna bidra till att motverka ett exkluderande 

arbetsklimat som enligt Widell & Mlekov (2013) kan leda till utanförskap. Dock finns det 

varierande åsikter om hur stor problematik språket orsakar och förslagsvis kan det, i likhet med 

en av respondenternas resonemang, genomföra workshops om som kan bidra med lösningar på 

det problem som finns kring språket idag. 

 

5.2.3.2 Problematik med verifiering av yrkesbakgrund och utbildning 

Flera respondenter redogör att det förekommer svårigheter vid verifiering av kandidater med 

utländsk bakgrund. Vi har inte kunnat identifiera några teoretiska kopplingar mellan problematik 

av verifiering av utländska utbildningar. Således finner vi därför ingen direkt koppling mellan 

studiens empiriska kapitel och teoretiska referensram. Vi har däremot kunnat finna likheter med 

Alvesson och Sveningssons (2008) resonemang om att organisationer måste utvecklas i takt med 

samhället, för att upprätthålla konkurrensmöjligheter. Det kan likställas med en av 

respondenternas redogörelse om en alternativ lösning för referenstagning av kandidater med 

utländsk bakgrund. Respondenten menar att det förekommer diskussioner om att skapa en grupp 

där utlandsfödda medarbetare ska bistå med sina språkkunskaper för att möjliggöra en korrekt 



 

 

 

49 

referenstagning av kandidater med utländsk bakgrund. Vi kan därav finna en koppling med 

Alvesson och Svenningssons (2008) resonemang, med de åtgärder som NCC vidtar i takt med att 

samhället förändras och att fler personer med utländsk bakgrund därför söker sig till företaget. Vi 

anser att det är en lösning som kan bidra till att förutsättningarna för att skapa inkluderad 

mångfald ökar. NCC kan även öka möjligheten att anställa fler personer med utländsk bakgrund 

och således kan företaget lösa akuta rekryteringsbehov.  

 

5.3 Åtgärder för en förbättrad inkluderad mångfald 

Rönnqvist (2008) menar att åtgärdsarbetet inte enbart får stanna i ledningsgruppen, utan det 

måste även ha en tydlig anknytning till cheferna i den operativa verksamheten. Vi kan genom 

Rönnqvists (2008) resonemang se en koppling till studiens empiriska underlag. Vi har funnit en 

påtaglig skillnad i respondenternas svar kring vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra den 

inkluderade mångfalden i organisatione. Några respondenter anser att det krävs strategiarbete i 

ledningsgruppen och andra anser att det krävs konkreta åtgärder med en tydlig anknytning till den 

operativa verksamheten. Vi har kommit fram till att det bör finnas uttalade strategier, mål och 

visioner om vilket mångfaldsarbete som ska bedrivas, i syfte att skapa enhetlighet inställning. Vi 

anser dock att det möjligen kan vara av större betydelse att åtgärderna kan visa på en tydlig 

leverans till den operativa verksamheten. Det tror vi innebär att företaget kan urskilja verkliga 

förändringar istället för att diskussionen stannar av i högre led inom organisationen.  

 

5.3.1 Rekrytering 

Alvesson och Svenningsson (2008) förklarar att när chefer visar missnöje med interna processer 

finns det ofta ett behov av förändring. Majoriteten av respondenterna redogör för att NCC bör se 

över rekryteringsprocessen och även sitt eget agerande i rekryteringar för att förbättra 

mångfalden inom deras affärsområden. Således finner vi en likhet mellan teori och empiri 

eftersom flera respondenter redogör för att det finns behov av förändring gällande företagets 

befintliga rekryteringsprocess. Det anser vi kan bidra till att företaget och cheferna lyckas få in 

mångfaldsperspektivet i rekryteringarna och därför kan påverka att mångfalden successivt 

förbättras. Alvesson och Sveningsson (2008) redogör även att en förutsättning för ett 

framgångsrikt förändringsarbete är att individerna inom organisationen har en förståelse för att 

förändringsarbetet är nödvändigt. Vi anser att respondenterna är medvetna om förändringens 

betydelse. Majoriteten av dem nämner att en åtgärd bör vara att se över sitt eget agerande i 
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rekryteringsprocessen för att således lyckas att förbättra mångfalden på företaget. Därav är vi av 

uppfattningen att det finns förutsättningar för att åtgärdsarbetet ska bli framgångsrikt.  

 

Hofhuis, Van der Zee och Otten (2016) förklarar att organisationer i byggsektorn kan riskera att 

gå miste om den kompetens som individers olikheter för med sig om de inte prioriterar 

inkluderad mångfald i rekryteringsprocessen. Som ovan beskrivits, är majoriteten av 

respondenterna medvetna om att de bör se över sitt eget agerande i rekryteringsprocessen för att 

lyckas förbättra mångfalden. Vi anser att det visar på att cheferna har förståelse för att en sådan 

åtgärd bör vidtas för att inte riskera att gå miste om den kompetens och kunskap som mångfald 

för med sig. 

 

Vi har även funnit likheter mellan empiri och teori om att män premieras före kvinnor och 

individer med utländsk bakgrund i rekryteringsprocessen, vilket Hotvedt (2000), Connheim 

(2000) och Frank (2013) redogör för. Majoriteten av respondenterna anser att de bör se över sitt 

agerande i rekryteringar för att i framtiden inte premiera de som är mest lika sig själva. Således 

anser vi att det finns en förståelse för att det idag är ett stående problem. Respondenterna har 

även i likhet med Wang och Kleiner (2000) redogjort för att felaktiga rekryteringar kan ha en 

inverkan på organisationens resultat och på individernas arbetsprestation. Vi anser därför att det 

är positivt att majoriteten av respondenterna redogör för att en åtgärd kan vara att förändra sitt 

agerande i rekryteringsprocessen. Det kan på lång sikt bidra till att organisationen minskar risken 

för negativa resultat och problematik i arbetsprocesserna. 

 

5.3.2 Språkutbildning 

Samtliga respondenter redogör för att språkutbildning kan vara en åtgärd som kan bidra till en 

förbättrad mångfald inom organisationen. De förklarar att, om det skulle finnas ett finansierat 

språkstöd, skulle fler chefer förmodligen våga tillsätta personer som inte har tillräckliga 

kunskaper i det svenska språket. Det som tidigare nämnts i problemdiskussionen är att det finns 

en vetenskaplig lucka gällande åtgärder för att bidra till en förbättrad inkluderad mångfald i den 

svenska byggsektorn. Det resonemanget, anser vi, stämmer överens med Powell och Sangs 

(2013) förklaring till att endast ett fåtal förslag på åtgärder har presenterats i tidigare forskning. 

Således anser vi att det är en förklaring till varför vi funnit svårighet i att hitta relevanta teorier 

om åtgärder för att förbättra mångfalden i den svenska byggsektorn. Vi har även kunnat 

identifiera likheter med Fägerlinds (2012) påstående om att inkluderad mångfald kan leda till en 
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försämrad språklig kommunikation i arbetsgruppen. Det resonemanget anser vi styrker 

respondenternas oro över att tillsätta personer som inte behärskar det svenska språket. Således 

anser vi att språkutbildning bör ses som en åtgärd för att kunna förbättra mångfalden inom 

organisationen. Språkutbildningar, anser vi, kan motverka svårigheter i kommunikation på 

arbetsplatsen samt att chefer vågar ta initiativ att rekrytera personer med utländsk bakgrund som 

inte behärskar det svenska språket.  

 

5.3.3 Krav på social hållbarhet 

Majoriteten av respondenterna förklarar att det är av stor betydelse när kunder ställer krav på 

social hållbarhet för att mångfalden inom NCC ska förbättras. Flera respondenter förklarar att 

mångfaldsfrågan får en tydlig koppling till det finansiella resultatet eftersom NCC riskerar att 

förlora anbud, om de inte visar på mångfald i projektorganisationen. Vi har därför funnit likheter 

mellan respondenternas resonemang och Cunninghams (2007), Dohertys et al. (2010) och Loden 

och Roseners (1991) förklaringar om att en förutsättning för inkluderad mångfald i byggsektorn 

är kundens krav på social hållbarhet. Vi anser därför att åtgärder från externa intressenter även 

kan möjliggöra att fler individer i organisationen får förståelse för mångfaldsfrågans betydelse. 

 

Danisman (2010) berör i sin studie att samhället ständigt ställer krav på förändring vilket 

påverkar organisationer. De normer och värderingar som finns i samhället menar författaren 

förstärks när de blir inrotade i en organisationskultur, vilket enligt Powell och Sang (2013) även 

har en påverkan på mångfaldsarbetet inom organisationen. Således finns det en koppling till 

studiens empiriska kapitel eftersom ett flertal respondenter redogör för att kunder börjar ställa 

krav på mångfald i byggprojekten och att det bidrar till att mångfaldsarbete börjat få en plats i 

organisationens norm- och värderingsarbete. Eftersom majoriteten av respondenterna har 

redogjort för att kundernas krav har bidragit till att chefer börjat prioritera mångfald, anser vi att 

det kan vara en möjlig åtgärd för att förbättra den inkluderade mångfalden i organisationen. Vi 

anser att de krav om social hållbarhet som NCC tillges av kunden, kan riskeras att förskjutas av 

företaget till deras underentreprenörer. Vi finner därför att det finns en problematik kring kravet 

på social hållbarhet om huvudentreprenören lägger över ansvaret på tredje part, då företaget avser 

sig ansvaret för mångfalden i projektet. 
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6 Slutsats  

I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och problemformuleringar. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse för praktiska implikationer samt förslag till framtida forskning om inkluderad 

mångfald i byggsektorn. 

 

6.1 Inställningen till inkluderad mångfald 

Genom studien har vi kunnat konstatera att den generella inställningen till inkluderad mångfald 

präglas av fler positiva än negativa konnotationer bland de chefer som har intervjuats. I vår 

jämförelse mellan det empiriska kapitlet och det teoretiska underlaget kan vi urskilja att det finns 

en förståelse hos respondenterna för vilka positiva följdeffekter inkluderad mångfald kan bidra 

med. Studien påvisar dels att chefer har en stor påverkan på organisationens generella inställning 

till inkluderad mångfald, men även att tjänstemän som yrkesarbetare innehar en påverkan. I 

studien har det kunnat identifieras att chefer som tydligt uttrycker en positiv syn till ett ökat 

mångfaldsarbete har varit mer framgångsrika i sagda mångfaldsarbete än de respondenter som 

uppvisar en mer passiv inställning till mångfald. Det är viktigt att ta i beaktning att även om 

chefer till stor del påverkar ett mångfaldsarbete, utgör de inte en ultimat position för hur väl 

mångfaldsarbetet genomförs. Om en organisation finner inkluderad mångfald som viktigt är det 

vitalt för organisationen att tydligt kommunicera till såväl medarbetare som chefer om varför det 

är av betydelse. Studien påvisar därför att en tydlig kommunikation kommer påverka hur väl 

inkluderad mångfald mottas hos organisationers medarbetare. 

 

I avseendet om hur mångfaldsarbete styrs utifrån en organisations policy har studien påvisat att 

policys i en viss bemärkelse påverkar inställningen, men att policys i sig inte är styrande i ett 

mångfaldsarbete. Det är viktigt för organisationer att tydligt kommunicera ut policys till 

anställda, samt uppmana fler anställda att ta del av dem. Det tror vi kommer göra att fler tar del 

av formella dokument som policys, vilket i sin tur kan påverka hur inkluderad mångfald bemöts 

av de anställda. 

 

Studien har visat på att det i dagsläget finns en viss negativ inställning gentemot kvinnor och 

individer med utländsk bakgrund. Det skapar en problematik för kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund att inträda en redan homogent populerad byggsektor. Den negativa 

inställningen tillskrivs till stor del en rådande machokultur som exkluderar de som inte passar in i 
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den mansdominerade normen. Problematiken sträcker sig därefter vidare till 

rekryteringsprocessen där homosocial reproduktion är rådande. Det får till följd att den svenska 

byggsektorn har problem, både att tillsätta en diversifierad arbetsstyrka och att behålla de som väl 

blir anställda. Ett ytterligare problem som påvisats i studien är en problematik med validering av 

utlandsutbildningar. Problematiken med validering anser vi kan tillskrivas kulturella barriärer 

som gör att de i rekryterande position bortprioriterar sagda valideringar. Således påverkas 

inställningen om utlandsutbildningar överlag, vilket påverkar den rådande avsaknaden av 

personer med utländsk bakgrund.  

 

Vi har kunnat identifiera att organisationskulturen skiljer sig inom organisationers olika 

avdelningar, till stor del på grund av avdelningarnas geografiska allokering. Det får till följd att 

organisationskulturen påverkar medarbetare olika och att inställningen till inkluderad mångfald 

skiljer sig mellan avdelningar. Det påverkar i sin tur chefer på avdelningarna, vilket gör att deras 

inställning till mångfald skiljer sig åt. Chefer besitter en stor roll i hur medarbetares inställning 

till mångfald ter sig. Vi har därmed funnit att chefers inställningar skapar olika förutsättningar för 

mångfaldsarbetet och även medarbetares syn på mångfald. Chefer innehar ett stort ansvar i 

genomförandet av ett inkluderat mångfaldsarbete, vilket kan skapa press och en ökad arbetsbörda 

på chefer. Följden kan bli att chefer åsidosätter mångfaldsarbetet och prioriterar andra 

arbetsuppgifter. Det bidrar till att det blir skillnader i vilka avdelningar och geografiska områden 

som lyckas- och som inte lyckas förbättra mångfalden. Vi finner det därav viktigt för 

organisationer i den svenska byggsektorn, som är måna om att införa ett aktivt mångfaldsarbete 

på sina arbetsplatser, att se över arbetsbördan som läggs på platschefer, eftersom det kan påverka 

den allmänna inställningen till inkluderad mångfald. 

 

6.2 Förutsättningar för inkluderad mångfald 

Förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete påverkas av organisationens 

mål, vision och värderingar. Om en organisation inte tydligt lyckas kommunicera sina mål och 

strategier kring mångfaldsarbete hämmas organisationens förutsättningar i att lyckas nå de 

uppsatta målen. För att kunna bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete är det är viktigt att 

engagera och motivera medarbetare i mångfaldsfrågan. Vi har identifierat att det stärker 

förutsättningarna för att ett inkluderat mångfaldsarbete ska kunna genomföras framgångsrikt. 
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Genom studien har vi även kunnat urskilja att inkluderad mångfald kan bidra möjligheten att 

skapa kreativa arbetsgrupper samt öka innovation inom organisationer. Följden blir att 

organisationer kan använda dessa faktorer till att tillskansa sig marknadsfördelar gentemot 

konkurrenter. I studien har det identifierats att arbete med inkluderad mångfald kan skapa 

förutsättningar för att förstärka organisationers varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Det kan 

i sin tur bidra till goda förutsättningar för att lyckas attrahera fler kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund. På så sätt kan organisationer åtgärda den rådande bristen på arbetskraft samt 

stärka kompetensen överlag hos befintliga arbetstagare. 

 

I studien har det även påvisats problematik med inkluderande mångfald i den svenska 

byggsektorn som kan påverka förutsättningarna för ett mångfaldsarbete. Vi har kunnat fastställa 

att det är av betydelse för organisationer i den svenska byggsektorn att öka chefers kunskap om 

mångfald. Det skapar bättre förutsättningar för att lyckas med ett mångfaldsarbete. Inom 

rekrytering är homosocial reproduktion en rådande problematik i byggsektorn. Vi har funnit att 

den rådande problematiken kan förändras om ett tydligt ramverk för hur rekryteringen ska gå till 

sätts i bruk. Det ökar kunskapen om problematiken och kan därmed bidra till en diversifierad 

arbetsstyrka. 

 

En del av mångfaldsproblematiken hos organisationer härförs till utlandsföddas språkkunskaper 

och validering av yrkesbakgrunder och utbildningar. Det har påvisats att höga krav på 

arbetssökande som inte talar svenska skapar problem för mångfaldsarbetets förutsättningar. 

Problemen med validering av utlandsföddas utbildningar och tidigare yrkesbakgrunder gör att en 

stor grupp arbetssökande förbises redan i rekryteringsstadiet. Vi föreslår att organisationer bör se 

över sina rekryteringsprocesser för arbetssökande som inte fullt behärskar det svenska språket 

eller där validering är ett problem, och försöker identifiera lösningar för hur sådana problem kan 

åtgärdas. Språket lyfts även fram som ett problem hos arbetstagare som uttrycker ett motstånd 

mot att tala engelska. Vi finner det därav viktigt för organisationer att identifiera sådana 

motsättningar och därmed underlätta ett genomförande av förbättringsåtgärder. Förslagsvis har 

workshops belysts i studien som en möjlighet att kunna åtgärda språkproblematiken som råder. 

Skulle en åtgärd  för språkproblematiken sättas i bruk kan följden bli att den kompetensbrist som 

råder i dagsläget i byggsektorn minskas. Det skulle även åtgärda de krav på ett ökat 

mångfaldsarbete som kunder i byggsektorn i dagsläget efterfrågar.  
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Vi har sett att organisationskulturens normer och värderingar tilldelats en stor roll i hur 

förutsättningarna för ett mångfaldsarbete ter sig. Den traditionella mansdominansen och den 

utbredda machokulturen i byggsektorn försvårar i stor grad organisationer i byggsektorns 

mångfaldsarbete. Det har tidigare i studien påvisats att det finns motsättningar mot att tillsätta 

människor som inte följer den rådande normen i den svenska byggsektorn. Vi finner att det är av 

stor relevans för organisationer att kontinuerligt arbeta med att förändra den exkluderande 

kulturen som råder i nuläget. Vi har kunnat urskilja att en avgörande faktor för inkluderad 

mångfalds förutsättning att integreras i organisationer, är en vilja att genomföra förändringar. 

Studien har påvisat att om en organisation och dess medlemmar vill uppnå förändringar kan 

förändringar på sikt åstadkommas.  

 

Vi vill belysa att inkluderad mångfald handlar om att skapa en inkluderande organisationskultur 

och inte endast tillsätta en viss procentuell andel av kvinnor och människor av annan etnicitet. 

Därmed blir en av förutsättningarna för organisationers arbete med inkluderad mångfald att 

motverka tidigare normer och traditionella syner. Det bygger dock på att organisationer och dess 

medlemmar är villiga att förändra den rådande normen.  

 

6.3 Åtgärder för att förbättra inkluderad mångfald 

Vi har kunnat identifiera tre åtgärder som organisationer i den svenska byggsektorn kan vidta för 

att förbättra den inkluderade mångfalden. Åtgärderna som vi genom studien funnit, kan vara 

genomförbara om det finns en positiv inställning till mångfald samt goda förutsättningar för ett 

aktivt mångfaldsarbete. En åtgärd som vi kunnat urskilja är att organisationer kan vidta 

utbildningsinsatser för att förmedla kunskap om varför inkluderad mångfald har betydelse för den 

svenska byggsektorn. Vi har konstaterat att det kan medföra att chefer börjar prioritera mångfald 

vid tillsättningar. Således har vi funnit att åtgärden kan bidra till att förbättra mångfalden inom 

organisationer i den svenska byggsektorn. Vi har genom fallstudien kunnat urskilja att 

organisationer som vill kunna skapa inkluderad mångfald, kan erbjuda språkutbildning i engelska 

och svenska, både för medarbetare och chefer. Vi finner att en sådan åtgärd kan möjliggöra att 

fler chefer inom den svenska byggsektorn vågar tillsätta fler personer med utländsk bakgrund. Vi 

ser även att en sådan åtgärd kan bidra till att lösa de språkförbristningar som idag har en inverkan 

på arbetsmiljön och säkerheten inom den svenska byggsektorn.  
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Vi har slutligen kunnat urskilja att krav på mångfald från externa intressenter har bidragit till att 

fler organisationer i den svenska byggsektorn prioriterat att tillsätta fler kvinnor och personer 

med utländsk bakgrund. Därmed ser vi kundens krav på social hållbarhet i projekt som en åtgärd, 

med direkt koppling till en positiv förändring av mångfalden. Genom studien har vi fått förståelse 

för att fler företag i den svenska byggsektorn är tvungna att prioritera mångfald för att vinna 

anbudsprocessen. Således är det den ekonomiska faktorn som är orsaken till att mångfald börjar 

prioriteras. Trots att det är en ekonomisk aspekt som ligger till grund för en förbättring av 

mångfalden, ser vi att det kan vara en avgörande åtgärd för att på sikt bidra till en jämn 

fördelning mellan män, kvinnor och personer med utländsk bakgrund i den svenska byggsektorn. 

Vi har dock identifierat att det finns en risk att huvudentreprenörer kan förskjuta kravet om social 

hållbarhet på underentreprenörer och således frånsäger sig ansvaret för åtgärdsarbetet. Vi finner 

det därför viktigt att organisationer tar den risken i beaktning för att kunna utesluta sådan 

problematik. 

 

6.4 Praktiska implikationer  

Debatten om mångfald i den svenska byggsektorn fokuserar idag på den rådande 

kompetensbristen av ingenjörer, ökad integration och den ojämna fördelningen mellan män, 

kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Fortsättningsvis sker det diskussioner i praktiken 

kring vilka konsekvenser som bolag inom den svenska byggsektorn därför drabbas av. 

Diskrimineringslagen trädde i kraft år 2009 i syfte att främja jämställdhet och mångfald på den 

svenska arbetsmarknaden. Trots lagkrav och den debatt som bedrivits på den politiska scenen och 

i näringslivet, har få förändringar skett. Vi finner därför att studiens praktiska implikationer 

belyser missförhållanden som idag finns gällande mångfald i den svenska byggsektorn. Vi anser 

även att studien kan bidra med kunskap om praktiska åtgärder, vilka kan appliceras av 

organisationer inom den svenska byggsektorn som strävar efter att uppnå en jämn fördelning 

mellan kvinnor, män och personer med utländsk bakgrund. Kunskapen som tillges anser vi är 

relevant för samtliga individer som är verksamma eller har en koppling till den svenska 

byggsektorn. 

 

6.5 Teoretiska implikationer  

Genom studerandet av flertalet vetenskapliga artiklar samt litteratur inom mångfald, har vi kunnat 

urskilja att inkluderad mångfald generellt handlar om att ta tillvara på människors olikheter. 

Teorin påvisar att det finns både positivitet och negativitet riktat mot inkluderad mångfald. 
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Däremot pekar det teoretiska underlaget på att inställningen mot inkluderad mångfald har över 

tiden förändrats och det är i dagsläget mer accepterat med mångfald än det varit historiskt sett. 

Trots detta belyser den sammanhängande vetenskapen kring mångfald att det är en rådande 

ojämn fördelning av kön och etnicitet i den svenska byggsektorn. Det har tidigare i rapporten 

konstaterats att kvinnor och personer med utländsk bakgrund ofta exkluderas än idag. Vår 

rapports teoretiska bidrag är att den förser läsaren med kunskap om den inställning, de 

förutsättningar och de åtgärder som berör mångfaldsarbete och inkluderad mångfald i den 

svenska byggsektorn.  

 

6.6 Framtida forskning 

I organisationsvetenskaplig forskning finns det idag en begränsning om åtgärder som kan vidtas 

för att förbättra mångfalden inom byggsektorn. Således ser vi att alla studier som genomförs om 

inkluderad mångfald är betydelsefulla. En organisation i den svenska byggsektorn har i den här 

studien applicerats som studieobjekt. Som förslag till framtida forskning anser vi att det kan 

genomföras liknande studier, med en annan bransch som studieobjekt, där det råder brist på 

mångfald. Det vore därefter intressant att i samma studie göra en jämförelse för att urskilja 

gemensamma nämnare mellan olika branscher. Den här studien har behandlat chefers inställning 

till fenomenet inkluderad mångfald i den svenska byggsektorn. Studien har även behandlat vilka 

förutsättningar som finns för att skapa inkluderad mångfald och vilka åtgärder som kan vidtas för 

att förändra den problematik som idag råder i praktiken. Det vore följaktligen intressant att 

genomföra en liknande typ av studie och intervjua medarbetare i den svenska byggsektorn. 

Avslutningsvis som förslag till framtida forskning ser vi att det vore av betydelse att göra en 

jämförelse med den bild chefer givit i den här studien och urskilja om den stämmer överens med 

medarbetares verklighet om mångfald i den svenska byggsektorn. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

● Vad har du för arbetsroll/befattning? 

● Vilket affärsområde arbetar du inom? 

● Hur länge har du arbetat på NCC? 

 

Inställning till inkluderad mångfald  

● Vad innebär mångfald för dig? 

● I vår kontakt med organisationen har vi fått information om att NCC nyligen introducerat 

en ny mångfaldspolicy, vad tycker du om den? 

● Har du i din yrkesroll någon erfarenhet av arbete med mångfald? 

○ Om ja, vilken? 

● Har du under dina år i den svenska byggsektorn märkt av någon förändring kring synen på 

mångfald? 

○ Om ja, vilken? 

● Tycker du att mångfaldsfrågan är viktig för den svenska byggsektorn? 

○ Om ja, varför? 

○ Om nej, varför? 

● Har du upplevt en avsaknad av mångfald inom byggsektorn och/eller i NCC? 

● Vad tror du är anledningen till att det är en avsaknad av kvinnor i den svenska 

byggsektorn? 

● Vad tror du är anledningen att det är en avsaknad av personer med utländsk bakgrund i 

den svenska byggsektorn? 

● Hur tror du att en ökad mångfald (fler kvinnor och fler personer med utländsk bakgrund) 

påverkar din arbetsgrupp/avdelning? 

● Vilken generell inställning upplever du att chefer inom NCC har kring mångfald? 

○ Tror du det skiljer sig mellan personer med chefsbefattning och arbetare som inte 

är chefer? 

● Vad anser du är utmärkande för organisationens kultur/klimat? 

● Vilken inställning tror du att personer i samma positions som du har kring 

organisationskulturen/klimatet? 
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● Vad tror du medarbetarna anser är utmärkande för organisationskulturen/klimatet? 

 

Förutsättningar med inkluderad mångfald - Problematik och möjligheter  

● Hur ser du på mångfald? (Problematik, möjligheter?) 

● Har du upplevt motsättningar kring ökad mångfald (fler kvinnor och fler personer med 

utländsk bakgrund) inom: 

○ ...organisationen överlag? 

○ ...bland tjänstemän och yrkesarbetare ute i produktionen? 

○ Om ja, vilka motsättningar har du upplevt? 

● Har du upplevt att det finns en positiv eller negativ inställning kring ökad mångfald? 

● Upplever du att inställningen skiljer sig mellan tjänstemän och yrkesarbetare ute i 

produktionen? 

○ Om ja, varför? 

○ Om nej, varför? 

● Vilka möjligheter anser du att en ökad mångfald kan bidra med för NCC 

(helhetsperspektiv)? 

● Vilka fördelar tror du att det finns med en diversifierad arbetsgrupp? 

● Vilka nackdelar tror du att det finns med en diversifierad arbetsgrupp? 

● Vilka utmaningar tror du NCC står inför gällande det framtida mångfaldsarbetet? 

● Vilka svårigheter finns med att tillsätta personer med utländsk bakgrund som inte talar 

svenska? 

● Har du någon erfarenhet av att det upplevts ha funnits motsättningar mot ett inkluderande 

av kvinnor i produktion? 

○ Om ja: Vilka? 

○ Om nej: Vilka? 

● Att medarbetare kan kommunicera är en viktig faktor inom byggbranschen för att kunna 

säkerställa en god arbetsmiljö och säkerhet. Har du själv någon tidigare erfarenhet av 

personal med utländsk bakgrund? 

○ Om ja: Påverkade kommunikationen det dagliga arbetet? 

○ Om nej; Tror du att ett kommunicerande, på exempelvis engelska, skulle skapa 

svårigheter hos yrkesarbetarna? 
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Åtgärder för att förbättra inkluderad mångfald  

● Vad anser du att man bör göra för att förbättra mångfald inom NCC? (Ge förslag på 

konkreta åtgärder) 

● Anser du att åtgärderna för att förbättra mångfalden inom byggsektorn, är en 

kulturförändrings fråga? 

○ Om ja, varför?  

○ Om nej,varför? 

● Anser du att åtgärderna för att förbättra mångfalden inom den svenska byggsektorn det är 

en attitydförändringsfråga?  

○ Om ja, varför tror du det?  

○ Om nej, Varför? 

 

Avslutning 

● Är det något du vill tillägga som anser vi inte berört? 

● Är det några obehagliga frågor som vi inte borde ställt? 

 


